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Wybory samorządowe w naszej gminie
16 listopada 2014 roku w Polsce
odbyły się wybory samorządowe. W
naszej gminie frekwencja wyborcza
wyniosła aż 61,38 proc. Karty do
głosowania wydano 4274 wyborcom, którzy wybrali 15 radnych do
Rady Gminy Kolno oraz zdecydowali,
kto zostanie Wójtem Gminy Kolno
na następne cztery lata.

N

owy skład Rady Gminy Kolno
tworzą kandydaci zgłoszeni
przez pięć komitetów wyborczych:
KWW Zgoda i Przyszłość - siedem
mandatów, KWW Nasza Gmina Kolno - cztery mandaty, KW PSL - dwa
mandaty i KKW SLD Lewica Razem
oraz KWW Sami Swoi po jednym
mandacie.
W skład Rady Gminy Kolno VII kadencji weszli następujący kandydaci:
z okręgu nr 1 - Tadeusz Połomski,
z okręgu nr 2 - Wojciech Jermacz,
z okręgu nr 3 - Jadwiga Kołowajtys
z okręgu nr 4 - Jan Stanisław Pieklik,
z okręgu nr 5 - Marek Bazydło
z okręgu nr 6 - Stanisław Wacław

Głosowanie w okręgowej komisji w CKGK w Zabielu
Podsiad,
z okręgu nr 7 - Alfred Marian Samul,
z okręgu nr 8 - Marek Baczewski,
z okręgu nr 9 - Ryszard Podchul,
z okręgu nr 10 - Ryszard Orłowski,
z okręgu nr 11 - Zakrzewski Wojciech,
z okręgu nr 12 - Kazimierz Kowalewski,
z okręgu nr 13 Bogusława Gardocka,
z okręgu nr 14 - Małgorzata Chro-

stowska,
z okręgu nr 15 - Wojciech Zduńczyk
W wyborach na Wójta Gminy Kolno
spośród czterech kandydatów wybrano Józefa Bogdana Wiśniewskiego, który uzyskał 2352 ważne głosy.
Frekwencja w naszej gminie była
wyższa od średniej w kraju, która w
pierwszej turze wyborów wyniosła
47,40 %. Do urn poszło u nas 4274
z 6960 uprawnionych do głosowania
mieszkańców gminy.

W 2015 roku nowa firma będzie
odbierała odpady komunalne w gminie

U

przejmie informujemy, że zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, od stycznia
2015r. zbieranie odpadów komunalnych od naszych Mieszkańców gminy Kolno będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.
z o. o. w Kolnie ul. Kolejowa 4A, 18500 Kolno.
W dniu pierwszego wywozu zgodnie z harmonogramem, który firma
wywozowa dostarczy do każdej posesji, zostaną przekazane worki do
selektywnej zbiórki odpadów dla
właścicieli posesji, którzy w deklaracji zaznaczyli, że będą prowadzić
segregację odpadów.
Przedsiębiorca dostarczy worki do
WWW.GMINAKOLNO.PL

gospodarstwa domowego w ilości:
- 3 szt. do zmieszanych odpadów
opakowaniowych (papier, plastik,
metal, opakowania wielomateriałowe ) i 3 szt. do szkła przy pierwszym
wywozie odpadów selektywnych,
- 1 szt. za każdy odebrany worek
przy każdym następnym odbiorze
odpadów selektywnych.
W związku ze zmianą firmy wywozowej podczas pierwszego odbioru
mogą wystąpić utrudnienia spowodowane poznaniem tras przejazdu
przez kierowców. Bardzo prosimy
Naszych mieszkańców o współpracę
z nową firmą oraz informację do pracownika urzędu pod nr telefonu 86
278 91 35 w przypadku, gdy odpady
nie zostaną odebrane.

Taka współpraca pozwoli nam
szybko wdrożyć nową firmę do poznania tras przejazdu do wszystkich
nieruchomości.
Przypominamy, że opłata za odbiór
odpadów jest naliczana za miesiąc
od wszystkich oddanych odpadów
(nie od pojemnika), w przypadku gdy
firma nie dojedzie (przyczyna techniczna lub złe warunki atmosferyczne) w pierwszym terminie miesiąca,
to nieodebrane odpady należy wystawić przy następnym odbiorze.
Miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych stanowi opłatę za
wszystkie zebrane odpady. Stawki
opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozostają bez zmian.
Harmonogram wywozów na str. 10 - 11
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Rozmowa z Wójtem Gminy Kolno
Rozmowa z Wójtem Gminy Kolno
Józefem Bogdanem Wiśniewskim

Wygrał pan wybory w pierwszej turze, co przy czterech kandydatach
na to stanowisko jest dużym sukcesem. Spodziewał się Pan takiego
obrotu spraw?
Po pierwsze, to chcę z całego serca
podziękować wszystkim tym, którzy
uczestniczyli w wyborach. Uzyskaliśmy wyższy od średniej w kraju wynik wyborczej frekwencji, co bardzo
dobrze świadczy o mieszkańcach
naszej gminy. Szczególnie gorąco
dziękuję każdemu, kto oddał głos na
moją osobę, oraz tym, którzy poparli
kandydatów z list KWW Zgoda i Przyszłość do Rady Gminy Kolno oraz do
Rady Powiatu Kolneńskiego.
Wracając do pytania, każdy, kto
podejmuje tak ważną decyzję, jak
kandydowanie na stanowisko wójta musi się liczyć z tym, że wygra,
bądź przegra, ale ja nigdy nie traktowałem tego w kategoriach „walki
o stołek”. Znam naszą gminę, znam
jej mieszkańców, wiedziałem, że
chcą zmian, a ja mam pomysł na to
co zrobić, by gmina funkcjonowała
lepiej, była skuteczniej zarządzana,
trafniej odpowiadała na potrzeby
mieszkańców. Znalazło się bardzo
wielu ludzi, którzy myśleli podobnie
jak ja, stworzyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda i Przyszłość i
rozmawialiśmy z wyborcami na wiele różnych tematów. Te przedwyborcze spotkania były dla mnie bardzo
ważne, bo nie tylko mówiłem, ale
też uważnie słuchałem, dzięki czemu zdobyłem cenną wiedzę o tym,
czego naprawdę pragną mieszkańcy
naszej gminy. Wygrana w pierwszej
turze, to miła niespodzianka.

Wyborcy Panu zaufali, jakim wójtem
chce Pan być w rozpoczynającej się
właśnie pierwszej kadencji?
Będę wójtem, który jest blisko ludzi, który poznaje oczekiwania i potrzeby mieszkańców, a następnie
realizuje je w oparciu o możliwości
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budżetu Gminy. Będę wójtem, który
chce zwiększać możliwości Gminy
Kolno poprzez posykiwanie środków z zewnątrz. Będę wójtem, który
umiejętnie wykorzystuje potencjał
ludzi pracujących w Urzędzie Gminy
i jednostkach podległych oraz zasoby materialne jakimi dysponujemy.
Dużą wagę przywiązywać też będę
do tego, by nasza gmina, największa, ale jedna z kilku w powiecie,
w sposób odpowiedzialny i mądry
współpracowała z władzami powiatu kolneńskiego czy sąsiednich
gmin, ponieważ wtedy jest szansa
na wspólne realizowanie inwestycji
na przykład drogowych.
Mieszkańcy gminy Kolno mi zaufali i
ja tego zaufania nie zawiodę.

Jakie najważniejsze cele i zadania
stoją przed Gminą Kolno na najbliższe cztery lata? Czy oświata wciąż
będzie dla Pana priorytetem?

unijnego dofinansowania, a przed
nami nowa unijna perspektywa finansowa, czy Gmina Kolno ma szansę na fundusze z nowego rozdania?

Oświata jest bardzo ważnym obszarem i najlepiej przeze mnie rozpoznanym z racji dotychczasowego
zawodowego doświadczenia, ale nie
jest jedynym. Jestem zwolennikiem
zrównoważonego rozwoju, a gmina
musi przecież realizować wszelkie
zadania własne i zlecone, a nie tylko
te związane z oświatą. Nie ma więc
obaw, że będę „wójtem od oświaty”.
Celem na przyszły rok będzie dokończenie rozpoczętych inwestycji związanych z wodociągowaniem gminy.
W tej kadencji planujemy budowę
dróg w oparciu o pozyskane środki.
W obszarze oświaty priorytetem będzie poprawa bazy lokalowej szkół
- a w szczególności szkoły w Lachowie oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci we wszystkich placówkach.
Bardzo istotnym obszarem będzie
współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi
funkcjonującymi w naszej gminie.
Widzę tu duży potencjał, dużą aktywność, a takie postawy trzeba wzmacniać i wspierać.

Unijne fundusze to najsilniejsze koło
zamachowe rozwoju dla wszystkich
samorządów i to na wielu płaszczyznach, dlatego moim planem jest
wzmocnienie działań na rzecz pozyskiwania unijnych pieniędzy poprzez m.in. przeorganizowanie pracy
w Urzędzie Gminy Kolno. W gminie
potrzebny jest zespół do pracy nad
pozyskiwaniem, realizowaniem i rozliczaniem unijnych projektów.
Rok 2015 będzie takim przejściowym czasem, kiedy z jednego rozdania już, a z drugiego jeszcze nie
będziemy mogli skorzystać, ale ten
czas wykorzystamy na opracowanie strategii, planów, czy tak jak w
przypadku dróg, na opracowanie dokumentacji technicznej, by w nową
unijną perspektywę finansową wejść
jak najlepiej przygotowanym.
Wspominałem o współpracy i
wsparciu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a obszar
pozyskiwania unijnego dofinansowania na realizację projektów jest
takim obszarem, w którym te grupy
muszą mieć nasze wsparcie, nie tylko lokalowe, ale też właśnie przy pisaniu, czy rozliczaniu projektów.

Jest pan ekspertem od pozyskiwania
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Pierwsza sesja Rady Gminy Kolno
Złożenie ślubowania przez nowo
wybranych radnych, złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta
oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady to główne
punkty pierwszej sesji Rady Gminy
Kolno VII kadencji, która odbyła się
1 grudnia br.

O

brady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadził radny
senior – Jan Pieklik. Zanim piętnastu radnych odebrało zaświadczenie
o wyborze oraz złożyło ślubowanie
informację o przebiegu wyborów w
naszej gminie przedstawił Michał Filipkowski, przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej.
Radni ślubowali wypełniać swoje
obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie ,mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.
Następnie ślubowanie złożył nowy
Wójt Gminy Kolno pan Józef Bogdan
Wiśniewski, który w krótkim przemówieniu podziękował wyborcom za
poparcie.
Kolejnym punktem w porządku
obrad był wybór przewodniczącego
Rady Gminy Kolno. Zgłoszono tylko
jedną kandydaturę - radnego Wojciecha Jermacza, który uzyskał stuprocentowe poparcie (15 głosów za).
Przy wyborze na wiceprzewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury: radną Bogusławę Gardocką

Radni i wójt gminy na pierwszej sesji ślubowali na sztandar Gminy Kolno
oraz radnego Tadeusza Połomskiego. W tajnym głosowaniu 11 głosów
poparcia zyskała radna Bogusława
Gardocka, która pełnić będzie funkcję wiceprzewodniczącej rady gminy
Kolno.
Nowym radnym oraz wójtowi gminy sukcesu w wyborach gratulowali
na sesji: ustępujący wójt Tadeusz
Klama, ustępujący starosta powiatu
kolneńskiego Henryk Duda, oraz dyrektorzy szkół z naszej gminy.

Malowanie ścian w szkole

Radni w tajnym głosowaniu wybierali
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno

P

racownicy z ekipy remontowej
działającej w ramach Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno malują ściany w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem.
Odświeżenie koloru na ścianach
szkolnych korytarzy to pierwszy etap
prac zaplanowanych na najbliższe
lata. Następnym etapem będzie malowanie lamperii, a na końcu wymiana drewnianych podłóg w szkole.
Po zakończeniu prac w szkole w
Czerwonem pracownicy będą prowadzić prace w następnych placówkach oświatowych w naszej gminie.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Strażacy ochotnicy podsumowali rok
Narada Prezesów, Naczelników i
kierowców ZOSP RP w Kolnie oraz
członków Zarządu Oddziału M-G
ZOSP RP w Kolnie, która odbyła się
11 grudnia 2014 r. zaowocowała
kilkoma podjętymi uchwałami. Te
najważniejsze dotyczą zmiany na
stanowisku Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Kolnie.
Grudniową naradę tradycyjnie już
zakończyło spotkanie opłatkowe.

R

ezygnację z pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu Oddziału M-G
ZOSP RP w Kolnie złożył Tadeusz
Klama. Decyzja ta związana jest z
przegraną w wyborach samorządowych na wójta gminy Kolno. Zarząd
Oddziału M-G ZOSP RP w Kolnie
uchwałą nr 3 rezygnację przyjął. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału
M-G ZOSP RP w Kolnie został wybrany Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno.
Obecny na spotkaniu st. kpt. Lech
Kowalczyk Komendant Powiatowy
PSP w Kolnie podziękował za współpracę ustępującemu prezesowi,
pogratulował również wyboru oraz
życzył dobrej współpracy i dalszego rozwoju jednostek OSP w naszej
gminie nowemu wójtowi i prezesowi
Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu. Komendant Powiatowy podkre-

Komendant Powiatowy PSP w Kolnie Lech Kowalczyk gratuluje
wójtowi Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu i życzy dobrej współpracy

ślał, że naszą gminę wyróżnia stan
remiz, posiadany sprzęt oraz przeszkoleni w wielu dziedzinach strażacy ochotnicy.
Sprawozdanie za 2014 rok przedstawione przez Antoniego Lewandowskiego, Komendanta MiejskoGminnego ZOSP RP w Kolnie potwierdzało tą opinię. Tylko w 2014 r.
szkolenia na I i II etapie przeszło 41
strażaków ochotników, kurs ratowników ukończyło 17 druhów, szkolenie
kierowców - 17, odbył się też kurs
pilarzy. Komendant szczegółowo
przedstawił, na co pozyskane zostały fundusze oraz jakie uroczystości
strażackie odbyły się w 2014 r. Druh

Antoni Lewandowski podziękował
kierowcom OSP za wzorową pracę,
byłemu wójtowi za współpracę, Komendantowi Powiatowemu i pracownikom Komendy Powiatowej PSP w
Kolnie oraz Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie za wsparcie, a
obecnemu wójtowi gminy Kolno za
zainteresowanie działalnością OSP.
Nowy wójt i prezes M-G ZOSP RP
w Kolnie Józef Bogdan Wiśniewski
dziękował strażakom za ich dotychczasowe działania i zapewnił, że będzie wspierał druhów ochotników.
Na zakończenie narady wszyscy
obecni dzielili sie opłatkiem i składali świąteczne życzenia.

Podziękowanie za pracę

P

ani Ewa Romatowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie świętowała jubileusz
35 - lecia pracy zawodowej.
Z tej okazji w piątek 12 grudnia
2014 r. w gabinecie Wójta Gminy
Kolno w Urzędzie Gminy Kolno gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w
życiu zawodowym i osobistym złożyli
pani Ewie Romatowskiej pani Danuta Siwik, Sekretarz Gminy Kolno oraz
wójt Józef Bogdan Wiśniewski.
Pani Ewa Romatowska od lat jest
dyrektorką szkoły w Wykowie. Więcej
o placówce, którą kieruje na stronie
ww.spwykowo.superszkolna.pl
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„Zioła w kuchni i apteczce” w Borkowie
Problem ochrony środowiska skłania
do przywrócenia równowagi biologicznej i bardziej naturalnego sposobu odżywiania się i leczenia.

Z

ioła to cenny surowiec roślinny,
nadający potrawom i marynatom aromat, wzbogacają ich smak,
zawierają także właściwości zdrowotne. Działają przeciwbakteryjnie,
przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Obecnie w sklepach jest coraz więcej dostępnych. gatunków ziół świeżych, jak i suszonych. Poleca się używanie ziół świeżych, ponieważ posiadają mocniejszy aromat, bogatszy i
wyrazisty smak. Najlepsze są zioła
nasze polskie, są bardziej przyswajalne przez organizm. A zatem warto
zaangażować się w hodowlę kilku
wybranych przez siebie ziół - zimą w
doniczce, a latem w ogrodzie przydomowym i zbieractwo. Te cenne
informacje przekazała specjalistka
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie w dniu
20 listopada 2014 roku osobom z
miejscowości Borkowo, gmina Kolno
uczestniczącym w pokazie „Zioła w
kuchni i apteczce”, który odbył się w
świetlicy wiejskiej OSP.
Celem pokazu było:
- propagowanie zdrowego stylu życia
- przypomnienie i poszerzenie wiedzy

na temat wszechstronnego wykorzystania ziół w kuchni i lecznictwie.
Przygotowano potrawy o obniżonej
zawartości cholesterolowej: potrawy jarskie; pyszne kotlety z płatków owsianych w sosie grzybowym,
smakowite gołąbki z kaszy perłowej
w sosie pomidorowym, surówkę witaminową z dodatkiem ziół. Napój
orzeźwiający z dodatkiem mięty i cytryny. Napar na młodość z pokrzywy,
herbaty z czerwonokrzewu i rooibos.

Zaprezentowano zioła suszone
w doniczce oraz zioła przyprawowe.
Sok z kwiatu czarnego bzu, syrop
owocu czarnego bzu oraz miód z
mniszka lekarskiego. Na deser były
delikatne rogaliki z nadzieniem jabłkowym.
Uczestnicy otrzymali materiały dotyczące właściwości i zastosowania
ziół oraz wymienili się miedzy sobą
recepturami na potrawy.
Na spotkanie zawitał pracownik
Urzędu Gminy Kolno i wspólnie degustował sporządzone potrawy.
Ramatowska Mirosława,
PZDR Kolno

Szlachetna Paczka w Urzędzie Gminy Kolno

W

olontariusze Szlachetnej Paczki z Kolna kwestowali w poniedziałek 8 grudnia w Urzędzie Gminy
Kolno.
XIV edycję tej wyjątkowej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie
Wiosna wsparli urzędnicy z wójtem
Józefem Bogdanem Wiśniewskim
na czele.
Idea projektu Szlachetna Paczka to obdarowywanie świątecznymi
paczkami rodzin, które znalazły się
w potrzebie. Każdy może zostać darczyńcą! Więcej informacji o tej akcji
w Internecie - na stronie www.szlachetnapaczka.pl i na profilu Szlachetnej Paczki Kolno na Facebooku
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Spotkanie autorskie w bibliotece

G

ościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem 10 grudnia 2014 r. była Barbara Rybałtowska – autorka biografii, monodramów, powieści, sztuk teatralnych i
tekstów piosenek, znana z wielotomowej sagi rodzinnej opowiadającej
historię matki i córki wobec burzliwych dziejów Polski XX wieku.
Rybałtowska zachwyciła osobą i
charakterem. Na spotkaniu w Czerwonem ze swadą snuła barwną opowieść o swoim życiu artystycznym,

okraszając to występami aktorskimi
i wokalnymi. To istna „kobieta renesansu”.
Realizowała się jako aktorka, malarka, piosenkarka, tancerka, ale
również, jako żona i matka. Intrygująco opowiadała o epizodzie kabaretowym, o pracy w „Mazowszu”
i Paryżu, podkreślając przy tym, że
nie jest osobą medialną, nie dba o
bycie rozpoznawalną.
Stwierdziła, że pisarką nie jest,
tylko w wolnych chwilach „przebie-

ra się za pisarkę”. Pisarstwo to dla
niej przedłużenie życia artystycznego, zaspokojenie chęci utrwalenia
zacierających się wspomnień, tego,
co było.
Chociaż Rybałtowska marginalizuje swoją działalność pisarską, to
czytelnicy potrzebują tego typu twórczości, takiego kobiecego pióra. To
dobra literatura, propagująca ważne
wartości rodzinne i ludzkie, dająca
czytającemu poczucie spełnienia.
Barbara Sielawa
GBP w Czerwonem

Sukces w Wąsewie

J

uż po raz szósty, 22 listopada, w
Wąsewie odbył się Ogólnopolski
Festiwal Pieśni Maryjnej. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad
pięćdziesięciu wykonawców (chórów, zespołów i solistów). W sumie
ponad 250 osób przewinęło się
przez scenę w hali sportowej w Wąsewie. Wśród nich wystąpiły również
zespoły z naszej gminy i Kolna. Były
to Zabielanki i Nieformalna Grupa
Śpiewacza z Czerwonego oraz schola z Parafii pw. Św. Anny w Kolnie.
Wszystkie zespoły, zgodnie z regulaminem zaprezentowały po jednym
utworze nawiązującym do tematu festiwalu. Po długich obradach
(przesłuchania zakończyły się około
godz. 17:00) jury konkursu ogłosiło,
że w kategorii zespołów wokalnych
powyżej lat 16 trzecie miejsce zaję-

8

ła grupa z Czerwonego. W nagrodę
zespół otrzymał dyplom, statuetkę i
nagrodę finansowa. Przypomnijmy,
iż dwa lata temu zespół Zabielanki w
czwartej edycji festiwalu zajął miej-

sce pierwsze. Gratulujemy dziewczynom z Czerwonego i mamy nadzieje,
że nasze zespoły jeszcze nie raz „powalczą” na tym i podobnych konkursach.
CKGK

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Mikołajkowe Turnieje Taekwondo

5

grudnia w Szkole Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, a 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie odbyły się Mikołajkowe Turnieje Taekwnodo Olimpijskiego zorganizowane m.in. przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja oraz Kolneński Klub Taekwondo Olimpijskiego.
Turniej w Borkowie zorganizowany
był dla uczniów tamtejszej szkoły,
natomiast impreza w Kolnie miała
rangę wojewódzką. W Kolnie odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Taekwondo Olimpijskiego o Puchar
Wójta Gminy Kolno.
Więcej informacji i zdjęć z obu imprez na www.gminakolno.pl

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski wręczał medale najlepszym zawodnikom w Borkowie

Pokaz walki w przerwie turniejowych rozgrywek w Borkowie

Wicestarosta powiatu kolneńskiego Robert Nadara gratuluje
zawodnikom międzywojewódzkich mistrzostw w Kolnie

Pamiątkowe zdjęcie z V Międzywojewódzkich Mistrzostw Taekwondo Olimpijskiego w
Kolnie

WWW.GMINAKOLNO.PL
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HARMONOGRAM WYWOZU W 2015R
ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE
W GMINIE KOLNO I półrocze
Kumelsk, Kowalewo, Glinki, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie,
Kiełcze Kopki, Danowo, Okurowo, Filipki Małe, Filipki Duże, Stare Kiełcze, Żebry
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
Gabaryty
Styczeń
05
19
19
Luty

02

16

16

Marzec

02

16

16

Kwiecień

03

20

20

Maj

04

18

18

Czerwiec

01

15

15

03

Tyszki Łabno, Rydzewo, Kossaki, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Stary Gromadzyn,
Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, Wścieklice, Zaskrodzie, Obiedzino, Koziki Olszyny
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
Gabaryty
Styczeń
02
20
20
Luty

03

17

17

Marzec

03

17

17

Kwiecień

07

21

21

Maj

05

19

19

Czerwiec

02

16

16

Styczeń

Lachowo, Górskie, Wykowo, Brzozowo, Brzózki, Bialiki, Rupin,
Czerwone (kolonie od strony Rupina), Wincenta
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
07
21
21

Luty

04

18

18

Marzec

04

18

18

Kwiecień

08

22

22

Maj

06

20

20

Czerwiec

03

17

17

10

07

Gabaryty

08
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Czerwone wieś, Czerwone kolonie, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

Styczeń

08

Dzień odbioru
Selektywne
22
22

Luty

05

19

19

Marzec

05

19

19

Kwiecień

09

23

23

Maj

07

21

21

Czerwiec

09

18

18

Miesiąc

Zmieszane

Gabaryty

09

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki

Styczeń

Dzień odbioru
Zmieszane
Selektywne
09
23
23

Luty

06

20

20

Marzec

06

20

20

Kwiecień

10

24

24

Maj

08

22

22

Czerwiec

05

19

19

Miesiąc

Styczeń

Niksowizna, Łosewo, Janowo, Borkowo, Borkowo kolonie,
Zaskrodzie kolonie od Borkowa
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
10
24
24

Luty

07

21

21

Marzec

07

21

21

Kwiecień

11

25

25

Maj

09

23

23

Czerwiec

06

20

20

WWW.GMINAKOLNO.PL
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11 listopada 2014
„Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w
niebie,
bo nie istnieje inna dla Polaka,
póki swej duszy w błocie nie zagrzebie
i nie zatraci się na obcych szlakach.”
(S. Wyszyński)
11 listopada uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie, włączając
się w obchody kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz
kraj, uczestniczyli wraz z pocztem
sztandarowym we mszy św. za ojczyznę w kościele pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w Łosewie.
Delegacja uczniów z opiekunem
Samorządu Uczniowskiego wzięła
udział w gminnych obchodach święta w Czerwonem – we mszy św.,
części artystycznej oraz uroczystym
złożeniu kwiatów pod pomnikiem na
cześć poległych na polu chwały pod
wodzą Józefa Piłsudskiego w latach
1918 - 1920.
12 listopada uczniowie klas IV – VI
zaprezentowali społeczności szkolnej montaż słowno – muzyczny upamiętniający walkę naszych rodaków
o ojczyznę, począwszy od I rozbioru
Polski. Apel rozpoczęła pani dyrektor
Bożena Duda, wprowadzając zebranych w tematykę uroczystości, angażując też najmłodszych – przedszkolaków, którzy deklamowali utwór W.

Bełzy „Kto ty jesteś?” Pani dyrektor
w swoim przemówieniu, nawiązując
do patriotyzmu Polaków w czasach,
kiedy Polska nie istniała na mapach
Europy, przytoczyła i zinterpretowała
też słowa naszego patrona - Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką
jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla
niej”.
Tego dnia gościł u nas zesłaniec
Sybiru – p. Marian Paliwoda wraz z
małżonką oraz rodzice uczniów. Pan
Paliwoda, zesłany na Sybir w czerwcu 1941r., przywołał wspomnienia z

tamtego trudnego okresu, kiedy oddawano życie za ojczyznę, kiedy brakowało jedzenia, mieszkania. Historie sprzed kilkudziesięciu lat przeplatał poezją, zaprezentował specjalnie na tę okazję napisany wiersz
swego autorstwa, nawiązywał do 11
listopada. Była to niecodzienna lekcja historii dla naszych uczniów.
Współcześnie nasz patriotyzm
przejawia się w zupełnie inny sposób, żyjemy w wolnym państwie.
Warto swoimi czynami godnie reprezentować ojczyznę.
		

Aneta Roman

Mikołaj z pomocnikiem rozdali prezenty
M

ikołaj, i to z pomocnikiem, odwiedził w piątek, piątego grudnia, przedszkolaki i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem.
Dzieci śpiewały piosenki, tańczyły
i recytowały wiersze, a Mikołaj z pomocnikiem rozdawali prezenty.
Ich worki wypełniły się prezentami
dzięki współpracy z Radą Rodziców,
Bankiem Spółdzielczym w Kolnie
oraz sklepem spożywczo – przemysłowym Barbary Piwowarskiej w
Czerwonem.
więcej zdjęć na www.gminakolno.
pl
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WYDARZENIA

Gminne obchody Święta Niepodległości

T

radycyjnie już gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w Czerwonem.
11 listopada w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem
zgromadzili się nie tylko mieszkańcy Czerwonego, ale też poczty
sztandarowe oraz liczne delegacje przedstawicieli władz, instytucji, czy organizacji. Uroczystości
rozpoczęła msza św., a po mszy
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wraz z zespołem „Czerwieniacy” przedstawili
patriotyczny montaż słowno - muzyczny. Następnie poczty sztandarowe i wszyscy zgromadzeni na
uroczystości przeszli pod pomnik,
gdzie delegacje składały wieńce i
zapalały znicze.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Dotacje na zakup nowości
Gminna Biblioteka od wielu lat bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”Priorytet 1 koordynowanego przez
Bibliotekę Narodową. Przy podziale
dotacji na poziomie województwa
brane są pod uwagę następujące
kryteria: czytelnicze (wg liczby czytelników) i demograficzne (wg liczby
ludności).

W

bieżącym roku kwota ministerialna przyznana naszej bibliotece na zakup nowości książkowych
wyniosła
3 500 zł przy wkładzie
własnym 4 000 zł.
Drugą dotację w wysokości 1
960,00 zł (wkład własny 667,00
zł) biblioteka pozyskała również na
zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych zgodnie z
potrzebami partnerskich bibliotek
szkolnych – Priorytet 2. Program
jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na lata 20142020 w zakresie wzmocnienia
potencjału bibliotek publicznych i
szkolnych. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu
współpracy bibliotek publicznych i
szkolnych w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi
czytelniczej tych grup.
Biblioteka publiczna już na etapie
pisania wniosku podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem

Szkół Samorządowych w Zabielu. W
ramach realizacji projektu do końca
listopada 2014 roku zostaną zakupione lektury oraz literatura dziecięco- młodzieżowa. Książki te na
zasadzie umowy depozytu zostaną
przekazane do biblioteki szkolnej.
W wyniku porozumienia obie biblioteki przeprowadzą również wiele
wspólnych działań czytelniczych i
edukacyjnych.
Dwa wydarzenia mamy już poza
sobą, jest to Narodowe czytanie
utworów Sienkiewicza dla uczniów
z gimnazjum i konkurs recytatorski
„Jesień w poezji” adresowany do
uczniów szkoły podstawowej. Pozostałe wydarzenia, spotkania autor-

skie, lekcje biblioteczne i konkursy
zrealizujemy do końca roku szkolnego.
Uczestnictwo w projekcie nie tylko
zacieśni współpracę biblioteki publicznej ze szkołą, ale przyczyni się
do upowszechnienia dostępu do nowości wydawniczych i rozbudzenia
potrzeb literackich wśród uczniów.
Wykaz nowości książkowych zakupionych w ramach w/w programach
można obejrzeć na stronie internetowej biblioteki, pod adresem www.
gbp.gminakolno.pl w zakładce nowości biblioteczne.
Teresa Skrodzka
GBP w Czerwonem

Andrzejkowy wieczór w bibliotece
N

a magiczny andrzejkowy wieczór
28 listopada zaprosiła dzieci i
młodzież Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem oraz stowarzyszenie „KaFCuki”. „Spotkaliśmy się nie
tylko po to, by wróżyć, ale przede
wszystkim po to, by w większym gronie zaznać dobrej zabawy.” - czytamy w relacji na stronie internetowej
biblioteki www.gminakolno.pl Warto
zobaczyć, co tam się działo..
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Projekt "Równy start dla wszystkich" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Równy start dla wszystkich w Lachowie
Od 1 września w Szkole Podstawowej w Lachowie realizowany jest projekt „Równy start dla wszystkich”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług
edukacyjnych. Realizacja projektu została zaplanowana do końca czerwca 2015 r. Wartość projektu to
137 900 zł.( 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% ze środków budżetu państwa). Udział w projekcie
jest bezpłatny.
Celem projektu jest podwyższenie kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych 69
uczniów z klas IV-VI..
W ramach projektu uczniowie będą mieli szansę rozwijać swoje zdolności oraz doskonalić umiejętności
kluczowe w trakcie następujących zajęć:
-koło informatyczne
-koło matematyczne
-koło polonistyczne
-koło j. angielskiego
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. angielskiego
- zajęcia logopedyczne,
-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
-warsztaty gier logicznych
- wycieczki edukacyjne.
Proponowane zajęcia będą prowadzone w ciekawy i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem zakupionych
komputerów. Cieszy fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie będą mieli szansę na zdobycie
nowych wiadomości, doświadczeń i rozwijanie umiejętności.
Jadwiga Filipkowska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie

Patriotyczne śpiewanie
W
konkursie pieśni patriotycznych
„Carmen Patrium - pieśń ojczysta”, który odbył się 7 listopada w
Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu nie zabrakło reprezentacji naszej
gminy. Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik miał do zaprezentowania dwie piosenki o charakterze
patriotycznym. Z takim repertuarem
zaprezentowały się nasze zespoły
Zabielanki i Czerwieniacy oraz młodziutkie solistki. Organizatorami
konkursu był KOKiS oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji,
Kultury i Sportu w Kolnie.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Priorytet IX, Działanie 9.5. Projekt „Droga do sukcesu”

WWW.GMINAKOLNO.PL

15

SPORT

Gazeta Gminna 11-12(74)/2014

Siatkarskie zmagania
22 i 23 listopada w Zabielu odbyła
się Powiatowa Gimnazjada w Siatkówce dziewcząt i chłopców. Zawody
zorganizowane z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint”
mogły się odbyć dzięki dotacji z Budżetu Gminy Kolno.

P

ierwszego dnia grały dziewczęta,
a do rywalizacji stanęły 4 Gimnazja: Grabowo, Kolno, Mały Płock
i Zabiele. Drugiego dnia natomiast
grali chłopcy, ich rywalizacja trwała
ponad 6 godzin, ponieważ zgłosiło
się 5 drużyn: Kolno, Lachowo, Mały
Płock, Stawiski i Zabiele. Drużyny
grały systemem „każdy z każdym” do
dwóch wygranych setów, dziewczęta
do 25 pkt., chłopcy do 20 pkt.
W rywalizacji dziewcząt tradycyjnie
już najlepsze były siatkarki z Zabiela, które pewnie wygrały wszystkie
mecze. O drugie miejsce bardzo wyrównany mecz stoczyły dziewczęta z
Małego Płocka i Kolna, lepszy okazał
się jednak Mały Płock. W rywalizacji
chłopców emocji było bardzo dużo
podczas całego turnieju. Chłopcy
stoczyli aż 10 bardzo wyrównanych
i pełnych emocji meczy. Do ostatniej chwili ważyły się losy wszystkich
drużyn. Pod koniec rozgrywek nadal
szanse na I miejsce miały trze zespoły (Kolno, Zabiele i Stawiski). Każda
z tych drużyn miała na swoim koncie
jedną przegraną. Ostatecznie Kolno
po wspaniałym meczu ze Stawiskami nie oddało zwycięstwa, wygrywając 2:0. W ostatnim starciu również
nie zabrakło emocji, bowiem ważyły
się losy III i IV miejsca. Ostatecznie
jednak to Stawiski zajęły III miejsce
i drużyna ta zasługuje również na
duże brawa, ponieważ (jako jedyni
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w powiecie) mimo braku sali gimnastycznej wspaniale poradzili sobie
w grze. Na pochwałę zasługuję też
drużyna z Lachowa, która się nie
poddawała się i jako jedyna wygrała
z Kolnem.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy a trzy najlepsze również puchary, ponadto cała wygrana drużyna dziewcząt i chłopców otrzymała
wspaniałe złote medale. Zarząd
UKS „Sprint” w Zabielu serdecznie
dziękuje Panu W. Kossowskiemu
(„Dako” w Kolnie) za ufundowanie
statuetek dla najlepszych siatkarzy
oraz dla Mateusza Szymańskiego i
gimnazjalistów z Zabiela za pomoc
w sędziowaniu. Zwycięscy będą reprezentować nasz powiat w Mistrzostwach Grupy Zachodniej, które odbędą się w kolejny weekend: dziewczęta w Łomży, chłopcy w Grajewie.
Życzymy powodzenia dalej!
Wyróżnieni siatkarze:
Natalia Ruchała (Gimnazjum Zabiele)

Karol Załęcki (Gimnazjum Kolno)
Wyniki rywalizacji dziewcząt:
1 miejsce – Gimnazjum Zabiele
(6 pkt. ; 6:0) op. Agnieszka Chutkowska
2 miejsce – Gimnazjum Mały Płock
(5 pkt. ; 4:2)
3 miejsce – Gimnazjum Kolno ( 4
pkt. ; 2:4)
4 miejsce – Gimnazjum Grabowo
(3 pkt. ; 0:6)
Wyniki rywalizacji chłopców:
1 miejsce – Gimnazjum Kolno ( 7
pkt. ; 7:2) op. Grzegorz Kleczyński
2 miejsce – Gimnazjum Zabiele
(7 pkt. ; 6:3)
3 miejsce – Gimnazjum Stawiski
(6 pkt. ; 4:5)
4 miejsce – Gimnazjum Lachowo
(5 pkt. ; 4:7)
5 miejsce – Gimnazjum Mały Płock
(5 pkt. ; 3:7)
Prezes UKS „Sprint”
Agnieszka Chutkowska
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„Nie zamykaj oczu”
„ Nie można wymagać od innych, a
samemu prowadzić życie tak, jakby
wszystko było dozwolone. Postawą
gwarantująca pokój i sprawiedliwość jest tolerancja. Prymitywna reakcja złości i niechęci do każdego,
kto jest inny, leży u podstaw przemocy. Boimy się czego nie znamy”.
Tymi słowami młodzież Gimnazjum
w Lachowie rozpoczęła apel poświęcony przeciwdziałaniu przemocy i łamaniu stereotypów.

W

przedstawionych
scenkach
uczniowie ukazali obraz agresywnego pokolenia, w którym nie
ma miejsca na tolerancje, akceptację i szacunek.
Celem apelu było zwrócenie uwagi na problem agresji coraz bardziej
powszechny wśród dzieci i młodzieży. Miał on pokazać uczniom niebezpieczeństwa wynikające z zachowań agresywnych, nauczyć jak
zapobiegać wszelkim przejawom
agresji i właściwie na nie reagować
oraz skłonić do zastanowienia się
nad własnym zachowaniem i dokonania jego zmian.

Przy muzyce S. Sojki „ Tolerancja”
zadedykowano wszystkim wiersz Wisławy Szymborskiej „ Nienawiść”.
Na zakończenie uczniowie obejrzeli film ukazujący problemy dorastającej młodzieży, w życiu których przemoc obecna była na co dzień. Ich
wypowiedzi uświadomiły nam, jak

brutalnymi prawami rządzi się świat
młodego człowieka, skąd bierze się
agresja i jak łatwo stać się ofiarą.
Dziękujemy Zespołowi Interdyscyplinarnemu w Gminie Kolno za udostepnienie materiałów.
					
		
Iwona Korzep

Powiatowe Sztafetowe Biegi
W
dniu 4.10.14r. na bardzo dobrze przegotowanych leśnych
trasach w Turośli, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych
Biegach Przełajowych.

Podczas pięknej jesiennej pogody
do rywalizacji stanęły prawie wszystkie gimnazja z naszego powiatu.
Dziewczęta miały do pokonania
10x800m, a chłopcy 10x1000m. 5

najlepszych drużyn awansowało dalej do półfinału wojewódzkiego. Półfinał, czyli Mistrzostwa Grupy Zachodniej odbędą się dopiero na wiosnę,
także młodzi biegacze mają jeszcze
czas na przygotowania.
A tak przedstawiają się
wyniki:
dziewczęta:
1. G. Turośl
2. G. Stawiski
3. G. Zabiele
4. G. Kolno
5. G. Mały Płock
6. G. Grabowo
chłopcy:
1. G. Turośl
2. G. Mały Płock
3. G. Zabiele
4. G. Kolno
5. G. Grabowo
6. G. Stawiski - DSQ

A. Chutkowska
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Półfinał Grupy Zachodniej
P
o wygraniu zawodów powiatowych gimnazjalistki z Zabiela
przeszły do kolejnego etapu rozgrywek. Reprezentowały powiat kolneński w półfinale grupy zachodniej woj.
podlaskiego.
Rozgrywki te odbyły się w Łomży
27.11.14r. Nasze siatkarki pokonały
bardzo łatwo PG 6 Łomża 2:0 (25:9
; 25:6), z PG 1 Grajewo dziewczęta
wygrały 2:1 (20:25 ; 25:13 ; 15:7).
Niestety, po bardzo zaciętym meczu przegraliśmy z gospodarzami
imprezy: PG 1 Łomża 0:2 (20:25 i
17:25).
Ostatecznie dziewczęta zajęły II

miejsce i wspólnie z PG
1 Łomża awansowały do
kolejnego etapu.
Finał Grupy Zachodniej
odbędzie się 08.12.14r.
również w Łomży.
Wynik rywalizacji w półfinale Grupie Zachodniej:
1 miejsce – PG 1 Łomża
2 miejsce – PG Zabiele
3 miejsce – PG 1 Grajewo
4 miejsce – PG 6 Łomża
A.Chutkowska

Gminny Turniej Siatkówki w Zabielu
D
nia 20 listopada w Zabielu odbył się Gminny Turniej Siatkówki
dziewcząt i chłopców. Impreza zorganizowana przez Uczniowski Klub
Sportowy „Sprint” z Zabiela mogła
się odbyć dzięki dotacji z budżetu
Gminy Kolno.
Do rozgrywek zgłosiły trzy drużyny
dziewcząt i dwie chłopców. Młodzi
siatkarze grają na mniejszym boisku 7x14m po 4 zawodników (I set

18

– pierwsza 4-ka, II set kolejna 4-ka
zawodników). Wszystkie mecze rozegrały się w dwóch setach. Najlepsze
okazały się dziewczęta z Borkowa i
chłopcy z Zabiela.
Każda z drużyn otrzymała puchary i pamiątkowe dyplomy. Dwie najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców
będą reprezentować Gminę Kolno
podczas Mistrzostw Powiatu 23 i 22
listopada w Kolnie. Wygranym druży-

nom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!
Końcowa klasyfikacja:
dziewczęta:
I miejsce - SP Borkowo
II miejsce - SP Zabiele
III miejsce - SP Lachowo
chłopcy:
I miejsce - SP Zabiele
II miejsce - SP Lachowo
Prezes UKS „Sprint”
A. Chutkowska
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Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uproszczonego planu urządzenia lasów.

Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o
lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późniejszymi zmianami) - zawiadamia, że w dniach od
10 grudnia 2014 r. do 9 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Kolno II piętro, pokój nr 212 na
okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu
urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
położonych na obszarze Gminy Kolno. W tym terminie zainteresowani właściciele lasów
będą mogli zapoznawać się z projektem samodzielnie przy pomocy pisemnej instrukcji
opracowanej przez wykonawcę planu.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
Zgodnie z art.21 ust.4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie
podstawą naliczenia podatku leśnego.
Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dotyczą następujących miejscowości:
Borkowo, Czernice, Czerwone, Gietki, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Górszczyzna,
Janowo, Kolimagi, Koziki, Kozioł, Łosewo, Niksowizna, Obiedzino, Pachuczyn, Rupin,
Tyszki Łabno, Waszki, Wincenta, Wścieklice, Zaskrodzie, Zabiele.
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski
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