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Fundusz sołecki w naszej gminie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

22 września w miejscowości Zabiele Zakaleń odbyło się ostatnie w naszej gminie zebranie
dotyczące funduszu sołeckiego.
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno odwiedził 36 z 45
sołectw. – Byłbym na każdym zebraniu, gdyby nie wzywały mnie
inne obowiązki – podkreśla wójt
Józef. Bogdan Wiśniewski. – Takie spotkania dają mi możliwość
wsłuchania się w autentyczne potrzeby, i problemy mieszkańców
naszej gminy. Bardzo je sobie cenię.
W trakcie zebrań w poszczególnych sołectwach mieszkańcy decydowali na co przeznaczone zostaną pieniądze z funduszu sołeckiego w 2016 r. Taką możliwość dała
im uchwała Rady Gminy Kolno z
31 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w
2016 r. i w latach następnych.
– Zebrania udowodniły, że
mieszkańcy poszczególnych sołectw w sposób naprawdę odpowiedzialny podeszli do zagospodarowania tego funduszu – mówi
wójt Józef B. Wiśniewski. – Decydowali, by pieniądze przeznaczane były na realizację najważniejszych potrzeb w danej społeczności.
W kwestii podziału pieniędzy
z funduszu sołeckiego nie ma
dowolności. Wszelkie związane
z tym kwestie reguluje ustawa
o funduszu sołeckim z 21 lutego
2014 r. Każda miejscowość dysponuje inną, obliczoną wedle wska-

zanego wzoru kwotą i może ją
wydatkować na przedsięwzięcia,
które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Wnioski złożone przez sołtysów w tym
roku, dotyczą zadań, które zostaną zrealizowane w roku 2016.
Wiele z nich to decyzje podjęte
z myślą o przyszłości np. wnioski
o wytyczenie drogi, dostosowanie
działki gminnej w obrębie danej
miejscowości do zagospodarowania w kolejnych latach, ale już
przy wykorzystaniu pieniędzy z
innych źródeł. Szereg wniosków
dotyczy żwirowania dróg.
- Tak się dobrze składa, że zadania te wpisują się w szerszy kontekst działań inwestycyjnych podejmowanych przez gminę Kolno
– informuje wójt Józef B. Wiśniewski. – Tak jak na przykład wszelkie
inwestycje związane z poprawą

stanu dróg gminnych czy dojazdowych. Będziemy mogli je wykonywać własnym sprzętem, bo
w planach na ten rok mamy zakup
równiarki i ciągnika z przyczepą.
Teraz, wszystkie złożone wnioski od 45 sołtysów rozpatrywać
będzie Wójt Gminy Kolno. Realizacja poszczególnych zadań będzie miała miejsce w przyszłym
roku.
- To dopiero początek, nasze
pierwsze wspólne doświadczenia
związane z realizacją funduszu
sołeckiego, ale przypominam, że
w naszej gminie ten fundusz będzie realizowany również w kolejnych latach – podkreśla wójt Józef
B. Wiśniewski. – Sołectwa mogą
planować i uzgadniać czego potrzebują w danej społeczności w
szerszej perspektywie i realizować
to np. w częściach, w kolejnych latach, czy w porozumieniu z innymi sołectwami.
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

W trakcie IX sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 24 września br. w Gminnje Bibliotece
Publicznej w Czerwonem radni
podjęli pięć uchwał. Zanim jednak radni rozpoczęli głosowania
nad poszczególnymi uchwałami
sprawozdanie z prac między sesjami złożył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Ze sprawozdania przedstawionego przez pana wójta zebrani na
sesji dowiedzieli się m.in., że w
trakcie między sesjami wydał 6
zarządzeń, ogłosił trzy przetargi
i jedno zapytanie ofertowe oraz
uzyskał pozwolenie na budowę
dróg w miejscowościach: Łosewo,
Kozioł, Zaskrodrzie, Rydzewo i
Czerwone. W tym czasie odebrany też został odcinek 1,76 km drogi w miejscowości Czerwone, która była żwirowana przy udziale
środków pochodzących z Urzędu
Marszałkowskiego przeznaczonych na poprawę jakości dróg do-

jazdowych do pól i łąk.
Na ostatniej sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- w sprawie w sprawie zmian w
budżecie Gminy Kolno na 2015 r.
- w sprawie o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Kolno dotyczącej
części terenów wsi Wincenta.
- w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kolneńskiemu (z przeznaczeniem na do-

finansowanie przebudowy drogi
powiatowej Wincenta – Bialiki –
Rupin)
- w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Podlaskiemu ( z przeznaczeniem na
dofinansowanie remontu drogi
wojewódzkiej Nr 647 na odcinku
Kolno- Stary Gromadzyn)
- w sprawie utworzenia i przystąpienia
do
stowarzyszenia
„Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

Dzień Edukacji Narodowej
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Nagrody dla nauczycieli

Jubileusze

Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Dzień Edukacji Narodowej to
wyjątkowa okazja do podziękowań, gratulacji i serdecznych
życzeń dla wszystkich pracowników oświaty, to też najlepsza
okazja do wręczenia nagród nauczycielom i dyrektorom szkół.
W tym roku Wójt Józef Bogdan
Wiśniewski osobiście wręczył nagrody w trakcie szkolnych uroczystości 13 października: Jackowi
Bagińskiemu, dyrektorowi Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem

i pani Anecie Roman,
nauczycielce ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
(na zdjęciu obok).
Pan Piotr Glinka, zastępca wójta gminy
Kolno wręczył nagrody
w trakcie uroczystości
w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu
nauczycielkom: Barbarze Bohuszko, Agnieszce Podsiad i Wiesławie
Wiśniewskiej.
Nagrody w trakcie
uroczystości w Szkole Podstawowej w Zaskrodziu 15 października pan wójt Józef Bogdan Wiśniewski wręczył również: pani
Hannie Kłos i panu Markowi Stachelkowi.
Pani Małgorzata Korwek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Lachowie odebrała nagrodę
z rąk pana Piotra Glinki, zastępcy
wójta gminy Kolno. Gratulujemy!
Więcej zdjęć ze szkolnych uroczystości na stronie internetowej
www.gminakolno.pl

Z okazji jubileuszu 35 - lecia pracy
zawodowej pani Krystynie Kajko,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie życzenia
i gratulacje złożyli: pani sekretarz
Danuta Siwik i pan wójt Józef B.
Wiśniewski.

Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 40 - lecia pracy przyjął również pan Marian Modzelewski, inspektor z Urzędu Gminy Kolno od
pana wójta Józefa Wiśniewskiego i
kierownika Andrzeja Jarzyło.

Sukcesy Sylwii Pijanowskiej
1 października br. w gabinecie
Wójta Gminy Kolno Sylwia Pijanowska otrzymała pamiątkowy grawerton , a jej rodzice
Państwo Anita i Krzysztof
Pijanowscy list gratulacyjny. Okazją do spotkania i
gratulacji były wyjątkowe
sportowe osiągnięcia Sylwii,
a w szczególności zajęcie 4.
miejsca w pchnięciu kulą na
Mistrzostwach Polski Młodzików w Radomiu.
Sylwii - uczennicy Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu i zawodniczce LKS
Narew Kurpiewski Łomża
oraz jej Rodzicom gratulowali pan Józef Bogdan Wi4 GAZETA GMINNA

śniewski, wójt gminy Kolno oraz
Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno.

– Doceniamy osiągnięcia Sylwii
i życzymy kolejnych sukcesów –
powiedział wójt Józef Bogdan Wiśniewski.
– Cieszę się, że mogę dziś
gratulować zawodnicze
klubu, w którym sam
kiedyś trenowałem
–
dodał Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady
Gminy Kolno.
Sylwia 3 października potwierdziła swoją
wysoką formę zajmując
pierwsze miejsce w Indywidulanych Biegach
Przełajowych w Finale
Grupy Zachodniej. Gratulujemy!
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Gmina Kolno w nowym stowarzyszeniu
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno był jednym z przedstawicieli 18 samorządów, które
5 października w Łomży uczestniczyły w spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.
Z inicjatywą powołania takiego
stowarzyszenia wystąpił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. W trakcie spotkania założycielskiego założenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego
przedstawiał zebranym Dariusz
Budrowski, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
W spotkaniu uczestniczył Jan
Leszczyński, członek zarządu
województwa podlaskiego, który
gratulując inicjatywy życzył członkom nowego stowarzyszenia sukcesów w realizacji projektów.
Pozyskiwanie pieniędzy na realizację wspólnych projektów to
właśnie jeden z głównych celów,
dla którego 18 samorządów z byłego województwa łomżyńskiego
podpisało się pod powstaniem
nowego stowarzyszenia. Dzięki
Łomżyńskiemu Forum Samorządowemu łatwiej będzie uzyski-

wać dofinansowanie na realizację
dużych projektów, lub sięgać po
pieniądze z takich źródeł, z których bez partnerstwa, pojedyncze
jednostki samorządu terytorialnego skorzystać by nie mogły.
- Stowarzyszenie to szansa dla
nas wszystkich, chociaż skupia
tak wiele rożnych miast, gmin i
powiatów - podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Jestem przekonany, że znajdziemy takie płaszczyzny i takie
ważne dla mieszkańców zadania,
które będziemy mogli realizować
wspólnie, dzięki unijnym pienią-

dzom.
To, że w spotkaniu założycielskim uczestniczyło 18 samorządów nie oznacza, że ilość członków nowego stowarzyszenia się
nie powiększy. W trakcie wcześniejszych rozmów chęć przystąpienia do stowarzyszenia zadeklarowały 22 samorządów.
W trakcie spotkania wybrano członków komitetu założycielskiego w składzie: Mariusz
Chrzanowski, prezydent Łomży, Lech Szabłowski, wicestarosta łomżyński i Artur Kuczyński, burmistrz Szczuczyna.
fot. arch. UM Łomża

Pierwsze tego typu rozwiązanie

Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Pierwsze na gminnej drodze przejście z oznaczeniem poziomym,
pionowym i tzw. „leżącym policjantem” powstało przy Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie.
Malowaniem pasów, ustawianiem znaków i montowaniem
progu zwalniającego na gminnej
drodze zajęli się pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy Kolno.
Teraz przy szkole będzie bezpieczniej, bo kierowcy muszą
zwolnić do 20 km na godzinę i
uważać na próg zwalniający.
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Wójt członkiem zespołu doradczego
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
Gminy Kolno został członkiem
Zespołu Doradczego Do Spraw
Rozwiązywania Problemów Wsi
Przy Wojewodzie Podlaskim.
W trakcie posiedzenia Zespołu
Doradczego Do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi, które
odbyło się 18 września br. w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jego członkowie ocenili bieżącą, trudną w związku
z suszą, sytuację w rolnictwie na
podstawie informacji przedstawionych przez przedstawicieli:
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łomży,
- Agencji Rynku Rolnego Oddział
Terenowy w Białymstoku,
- Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie.
Posiedzenie Zespołu Doradczego Do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi zwołał Wiesław Żyliński, wicewojewoda podlaski.
Warto podkreślić, że zadaniem

W posiedzeniu Zespołu Doradczego Do Spraw Rozwiązywania Problemów
Wsi, które odbyło się 18 września 2015 r. , uczestniczył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno

Zespołu Doradczego do Spraw
Rozwiązywania Problemów Wsi
jest nie tylko okresowa ocena sytuacji spoleczno - gospodarczej w
zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz formułowanie
i przedkładanie stosownych wniosków i opinii, ale też wsparcie merytoryczne w wyborze kierunków
działania i zmian strukturalnych
podlaskiego rolnictwa oraz w do-

stosowaniu obszarów wiejskich
do prawodawstwa i zasad gospodarki rynkowej, a także pomoc w
realizacji nadzoru i monitoringu
w zakresie wdrażania programów
strukturalnych rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejkich, wykorzystaniu środków z UE oraz w wyborze
zasad promocji i informacji o tych
środkach.
for. arch. PUW w Białymstoku

35 - lecie NSZZ Solidarność
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Pod patronatem Wójta Gminy Kolno, Burmistrza Miasta Kolno oraz
Starosty Kolneńskiego odbyły się
11 września br. obchody 35 rocznicy powstania NSZZ Solidarność
w Kolnie. Uroczystości rozpoczęła
zbiórka przy pomniku Solidarności, następnie złożono kwiaty pod
pomnikiem Solidarności. O godz.
18.00 w Kościele pw. Św. Anny w
Kolnie dobyła się msza św., a po
mszy złożono kwiaty pod tablicą
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz
pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej.
Kolejnym elementem jubileuszu
była wystawa ph. „Solidarność”
zorganizowana w Zespole Szkół
Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie. Ob6 GAZETA GMINNA

chody 35 - lecia zorganizowane
zostały przez NSZZ „Solidarność”
Region Mazowsze Oddział Kolno.

Gminę Kolno reprezentował pan
Piotr Glinka, zastępca wójta gminy Kolno.
fot. A. Konopka
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Nowe przytsanki w naszej gminie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie stanęła nowa wiata przystankowa. Teraz
dzieci dojeżdżające do szkół będą w bezpiecznych warunkach czekać na gimbus. Nowa wiata stanęła również w Filipkach Dużych. Przystanek w Żebrach został przeniesiony w dogodniejsze miejsce. Wszelkie prace
przy wiatach prowadzili pracownicy z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.

„ Młodzi głosują” w Zabielu
Zespół Szkół Samorządowych

w

Zabielu

19 października uczniowie Gimnazjum w Zabielu mogli wziąć
udział w wyborach parlamentarnych. Uprawnionych do głosowania było 172 uczniów. Młodzież
nie oddawała głosów na konkretnych kandydatów, ale na komitety wyborcze. To kulminacja akcji
„Młodzi głosują” organizowanej
przez fundację Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Ma ona ułatwiać
młodym ludziom świadomy wybór przy urnie wyborczej.

Celem akcji jest zwiększenie
uczestnictwa młodych ludzi w
życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału
w wyborach poprzez:
- dostarczenie młodym ludziom
informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów,
- zaangażowanie w działania na
rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.

Wyniki poznamy 26 października - dzień po wyborach parlamentarnych.
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Spotkanie kolneńskich Serc
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Pierwsze Rodzinne Spotkanie
Kolneńskich Serc odbyo się 20
września br. w Kolnie. Ideą Festynu była pomoc dzeciom - Oli
i Szymonowi.
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W trakcie imprezy zorganizowanej przez Pawła Szczepańskiego,
prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół
i Rodzin Dzieci Ciężko Chorych
Kolneńskie Serca nie zabrakło

atrakcji dla uczestników w różnym wieku.
Na scenie zagrali i zaśpiewali
m.in.: Dożynkersi, The BL Blues
Band & Browar, Aleksandra Cudnik i Julita Szczech oraz zespół
Żuki. Koncerty i występy oglądać
można było też na telebimie.
Dla najmłodszych były zabawy z
Klanzą, dla chętnych malowanie
wraków.
W trakcie trwania imprezy wolontariusze zbierali pieniądze na
leczenie i rehabilitację Oli Kotowskiej i Szymona Dąbkowskiego,
podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
Patronat nad wydarzeniem objął
Marszałek Województwa Podlaskiego, a wśród przyjaciół i sponsorów znalazł się m.in. Wójt Gminy Kolno.
fot. A. Konopka
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„Hiob” w Borkowie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Już po raz kolejny, za sprawą
członków Towarzystwa Przyjaciół Borkowa, w tamtejszej remizie wybrzmiała twórczość Papieża Jana Pawła II.

Krzysztof Wróblewski, proboszcz
Parafii Trójcy Świętej w Borkowie,
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno wraz z małżonką,
Robert Nadara, wicestarosta kolneński, Piotr Glinka, zastępca wójta gminy Kolno.

fot. arch. Powiat Kolneński

Tym razem zgromadzeni goście

wysłuchali „Hioba” - dramatu napisanego przez Karola Wojtyłę w
1940 r.
To wyjątkowe teatralne spotkanie odbyło się 16 października
w Dzień Papieża Jana Pawła II,
a uczestniczyli w nim m.in. ks.

Szkolna wycieczka
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, 5 października
2015 r., wybrali się na wycieczkę
do Białegostoku.
Jednym z punktów programu
wycieczki było zwiedzanie największej w Polsce wystawy budowli z klocków Lego.
Wśród ekspoantów były m.in.
roboty, statki, pociągi, makiety
miasteczek, placu budowy, czy
stajci kolejowej, a nawet 273 centymetrowej wysokości mężczyzna.
Nie zabrakło interaktywnych stanowisk, gdzie można było się po
prostu pobawić klockami.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno
Wójt Gminy Kolno informuje o wykonaniu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych na terenie
Gminy Kolno. Wyniki aktualizacji inwentaryzacji zasiliły Bazę Azbestową (www.
bazaazbestowa.gov.pl). Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa
Gospodarki.
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Patriotycznie w Janowie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Już po raz piąty przy pomniku w
Janowie odbyły się uroczystości
związane ze 110 Pułkiem Ułanów. W niedzielę 4 października
obchodziliśmy 76. rocznicę rozmontowania pułku dowodzonego przez ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego pseudonim „Łupaszka”.
Gościem honorowym obchodów
była pani Halina Harmułowicz,
córka podpułkownika. Na zaproszenie organizatorów: Wójta
Gminy Kolno, Proboszcza Parafii
pw. NSJ w Łosewie oraz Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii
odpowiedziało wielu przedstawicieli władz, instytucji, stowarzyszeń oraz mieszkańców naszej
gminy.
- Witając Państwa na dzisiejszej
uroczystości chcę wspomnieć słowa wypowiedziane przez księdza
biskupa Tadeusza Zawistowskiego w 2011 roku, kiedy odbywało się odsłonięcie i poświęcenie
pomnika, przy którym się zgromadziliśmy. Biskup powiedział
wtedy między innymi: „To była
ofiara złożona w imię godności
człowieka i jego słusznych spraw.
I gdybyśmy zapomnieli o tym, to
te kamienie wołać będą” . Minęło pięć lat, a my wciąż wypełniamy nasz patriotyczny obowiązek.
Dziękuję, że wspólnie stoimy na
straży tej pamięci - podkreślał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno dodając na zakończenie
okolicznościowego przemówienia
- Każdemu z Państwa osobiście
dziękuję za udział w dzisiejszych
obchodach. Nasza tu obecność i
wspólna modlitwa sprawiają, że
póki my żyjemy, te kamienie wołać nie będą, bo pamiętamy..
Na obchody tradycyjnie już złożyła się msza św. polowa przy
pomniku celebrowana przez ks.
Andrzeja Stypułkowskiego, proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie.
W tym roku odprawiona była w
asyście 11 pocztów sztandaro10 GAZETA GMINNA

wych. Kilkanaście delegacji złożyło wieńce i zapaliło znicze pod
pomnikiem w tym m.in przedstawiciele parlamentarzystów, władz
gminy Kolno, Rady Gminy Kolno,
Powiatu Kolneńskiego, Miasta
Kolno, Miasta Stawiski, Gminy
Turośl, Warsztatów Technicznych
Jednostki Wojskowej w Łomży,
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie, Stowarzyszenia Sportowo - Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Grabowo,
strażaków ochotników z naszej
gminy, szkół z Janowa, Wykowa,
Borkowa, Rodziny podpułkownika Jerzego Dąmbrowskiego.
Wydarzenia z września 1939 r.
w Janowie oraz okolicznościowe
wiersze przedstawiły uczennice
ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie. Przypomnijmy, że pomnik w Janowie to cztery granitowe kamienie symbolizujące 110
Pułk Ulanów i trzy wydzielone z
niego grupy, które poszły walczyć
dalej. Grupa podpułkownika Jerzego Dąmbrowskiego, pseudonim „Łupaszka”, chciała przejść
na Litwę, grupa majora Henryka
Dobrzańskiego pseudonim Hubal skierowała się na południe
Polski, by dotrzeć do Gór Święto-

krzyskich. Grupa rotmistrza Witolda Bilińskiego podjęła decyzję,
by przebić się na Węgry. Decyzja
o rozmontowaniu 110 Pułku Ułanów zapadła w jednym z domów
w Janowie 28 września 1939 r.
Pan Ireneusz Mieczkowski, inicjator powstania pomnika w Janowie, członek Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie podkreślał zasługi ppłk Jerzego Dąmbrowskiego i dziękował wójtowi
Józefowi Wiśniewskiemu, że objął
patronatem uroczystości w Janowie.
Na zakończenie obchodów odbył
się koncert zespołu Czerwieniacy
oraz pokazy kawaleryjskie w wykonaniu członków zaprzyjaźnionych stowarzyszeń w tym m.in.:
5 Pułku Ułanów Zasławskich z
Ostrołęki, Przyjaciół 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron Biała
Piska oraz Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie.
Na wszystkich uczestników obchodów czekał ciepły żurek oraz
sibrzaki przygotowywane przez
panie z koła gospodyń z Borkowa.
więcej zdjęć na:
www.gminakolno.pl
www.foto.nicewicz.pl

wydarzenia

Pierwszy Rodzinny Festyn w kumelsku
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Z inicjatywy Wojciecha Zduńczyka, radnego Gminy Kolno i
Leszka Góralczyka, sołtysa wsi
Kumelsk po raz pierwszy na placu gminnym w Kumelsku odbył
się Festyn Rodzinny. W sobotę
17 października zaproszenie do
wspólnej zabawy przyjęło wielu
mieszkańców okolicy, ale nie zabrakło też wyjątkowych gości. Do
przeciągania liny - jednej z wielu
rozegranych tego dnia konkurencji - stanęli m.in.: Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno,
Piotr Glinka, zastępca wójta gminy Kolno, Andrzej Mieczkowski,
przewodniczący Rady Powiatu
Kolneńskiego wraz z radnymi,
Wojciech Grochowski, dyrektor
biura poselskiego posła Edmunda Borawskiego, Mieczysław Bagiński, wiceprzewodniczący sejmiku województwa podlaskiego
czy radni z naszej gminy.
W trakcie festynu, który rozpoczął się o godz. 12.00 nie zabrakło atrakcji dla każdego członka
rodziny. Dzieci mogły zjeżdżać z
dmuchanej zjeżdżalni, pobawić
się w basenie z piłeczkami, lub
pomalować twarz w wymarzony
wzór. Organizatorzy przygotowali liczne konkursy z nagrodami dla
najmłodszych i dla dorosłych.
Dzieci rywalizowały m.in. w
skakaniu przez linę, przenoszeniu
się na czas, czy w recytowaniu lub

śpiewaniu. Nad konkursami dla
najmłodszych czuwali pracownicy Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle.
Dorośli mieli za zadanie „posadzić i zebrać” oraz obrać ziemniaki czy ubić pianę z białek na czas.
Dużo radości było przy przeciąganiu liny. Ciekawą konkurencją
okazało się zbijanie balonów z
beli przy użyciu ciągnika z turem,
czy przestawianie z beli na belę
wiadra pełnego wody rozlewając
jej jak najmniej. Dla uczestników
konkursów dla dorosłych także
były nagrody!
Klimat imprezy tworzyły piękne jesienne dekoracje oraz ogniska przy których upiec można
było kiełbaskę lub ziemniaki.
Każdy uczestnik festynu mógł
też skosztować słodkości m.in.:

tortu, ciasta w kształcie jeża czy
biedronki, babeczek, słodkich
orzeszków i grzybków, była też
ciepła grochówka. Na scenie zaprezentował się zespół Magnum
Noli z Lachowa oraz zespół Bonit.
Miłą niespodziankę najmłodszym
uczestnikom Festynu sprawił pan
Wojciech Grochowski fundując watę cukrową i popcorn. Pan
Mieczysław Bagiński podarował
piłkę, ale dopiero, kiedy młodzi
piłkarze strzelili mu pięć goli. Piłka przyniosła szczęście drużynie z
Kumelska, która dzień po Festynie
zdobyła II miejsce w rozgrywkach
o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Kolno.
Organizacja Festynu nie byłaby
możliwa bez wsparcia. Szczególne podziękowania za pomoc należą się: Wójtowi Gminy Kolno,
SM MLEKPOL w Grajewie, Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie,
Wojciechowi
Grochowskiemu,
Robertowi Nadara, wicestaroście
kolneńskiemu, Wiesławowi Dąbrowskiemu i Grzegorzowi Filipkowskiemu - Agroma Olsztyn,
Szczepanowi Mieńkowskiemu piekarnia z Grabowa, Wiesławie
Nawrockiej - zakład cukierniczy,
Waldemarowi Dardzińskiemu zakład masarski. Organizatorzy
składając podziękowania wszystkim, którzy okazali wsparcie oraz
dziękując za udział uczestnikom
pierwszego Festynu Rodzinnego
w Kumelsku już dziś zapraszają
na kolejny festyn za rok! Więcej
zdjęć na www.gminakolno.pl
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pod patronatem wójta gminy kolno

„Lolek” i bicie rekordu w borkowie
Dariusz Przestrzelski
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawał II

Niezapomniany dzień w naszej
szkole i całej społeczności. Dzień
pamięci o Patronie naszej szkoły,
który upłynął pod znakiem sportu i niesienia pomocy. To świadectwo, że nauki Papieża Jana
Pawła II zrozumieliśmy i wcielamy je w codzienne życie.
Wspaniała impreza integrująca
szkoły Gminy Kolno, czyli II edycja Turnieju Siatkarskiego „LOLEK” przewijała się z akcją WOŚP,
podczas której braliśmy udział we

w

Borkowie

wspólnym biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu RKO. Ponad 1000 szkół w całej Polsce i ponad 88 000 osób prowadziło przez
pół godziny działania polegające
na ratowaniu życia - 2 oddechy i
30 uciśnięć serca. Dzisiejszym (16
października) aktywnościom patronował Wójt Gminy Kolno (fundując puchary i medale) a dzięki
SM Mlekpol z Grajewa i Radzie
Rodziców naszej szkoły uczestnicy mogli się zdrowo odżywić.
Dziękujemy wszystkim sponso-

rom a uczestnikom gratulujemy.
W turnieju wzięły udział drużyny
z SP w Czerwonem, SP w Janowie,
SP w Lachowie, ZSS w Zabielu
oraz gospodarze - SP w Borkowie,
które wraz z opiekunami toczyły
zacięte boje siatkarskie. Zwyciężył
duch zdrowej, sportowej rywalizacji.
Natomiast nasz udział we wspólnym rekordzie RKO, to 47 osób,
które w ciągu 30 minut 350 razy
wykonało resuscytację krążeniowo - oddechową. Ale się działo.

Wycieczka do miejsc wyjątkowych
Centrum

kultury

Gminy Kolno

w

Koźle

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie oraz Sokółka to miejsca
gdzie na wycieczkę 27 września udały się członkinie kół seniora, kół gospodyń
wiejskich oraz osób wspierających i działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno.
W ramach obchodów Dnia Jedności Rolniczej w sanktuarium odprawiona
został msza celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Białostockiej dr hab. Henryka Ciereszkę. Na ołtarzu złożono dary w
tym kosz ufundowany przez naszą pielgrzymkę (na zdj.)
Na koniec uroczystości wszystkim uczestnikom do wspólnego podzielenia
się rozdano chleby jako symbol pracy rolnika.
Kolejnym etapem wycieczki była Sokółka, a dokładniej, Sanktuarium św.
Antoniego w Sokółce. Tu uczestnicy modlili się w miejscu Cudu Eucharystycznego, który dokonał się w 2009 roku, w kaplicy Wystawienia Najświętszego
Sakramentu, czyli Cząstki Ciała Pańskiego.
To miejsce szczególne, gdzie każdy jeśli tylko chce może doświadczyć czegoś
wyjątkowego.
więcej zdjęć na www.foto.nicewicz.pl
12 GAZETA GMINNA

historia

Z domowego archwium
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Najstarszy mieszkaniec wsi Wincenta pan Roman Wiśniewski, z którym rozmawialiśmy o wojennych
wspomnieniach ( Gazeta Gminna nr 82) opowiadał nam też o początkach ochotniczej straży pożarnej w
Wincencie i o tym jak lubił kiedyś łowić ryby w Pisie. Dzięki uprzejmości pani Janiny Krystyny Baranowskiej publikujemy dziś dawne zdjęcia z domowego archiwum, które przypominają czasy świetności OSP
w Wincencie. Na zdjęciach również wędkarze z Wincenty z węgorzami złowionymi w Pisie. Prezentujemy też dokument z 1959 r. mówiący o przyznaniu panu
druhowi Romanowi Wiśniewskiemu Brązowego Medalu
Zasługi przez Zarząd Główny Związku OSP.
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Jesienne bieganie
Kazimierz E. Koter
Centrum Kultury Gminy Kolno

w

Koźle

Po latach słabszych od kilku edycji organizatorzy Kolneńskich
Biegów Jesieni notują wzrost
chętnych stających na starcie zawodów. W tegorocznej, 26. edycji
wystartowało ponad 500 zawodników w wieku od przedszkolaka do seniora.
Plenerowa, sportowa impreza odbyła się w niedzielę 27 września
na terenie bazy harcerskiej w Koźle. Jak co roku wystartowali w niej
nie tylko mieszkańcy okolicznych
miejscowości ale też osoby z odległych terenów, jak: Ełk, Grajewo
czy Łomża.
Kondycję zawodników sprawdzano na dystansach od 200 m aż
do odcinka prawie 3,5 kilometrowego.
W ramach zawodów odbyły się
również powiatowe igrzyska oraz
Gimnazjada. Wszyscy zakwalifikowani mają prawo startu w finale
Grupy zachodniej, który odbędzie
się 3 października w Rybakach k.
Miastkowa.
Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach:
Do 6 lat Dziewczęta: Amelia Piekarska/Nikola Dawidczyk,
Do 6 lat Chłopcy: Bagiński Maciej,
Kategoria I-II Dziewczęta: Korcz
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Martyna:
Kategoria I-II Chłopcy: Banach Sebastian,
Kategoria III-IV Dziewczęta: Charubin Natalia,
Kategoria III-IV Chłopcy: Piankowski Bartosz,
Kategoria V-VI Dziewczęta: Stankiewicz Ewelina,
Kategoria V-VI Chłopcy: Barżykowski Patryk,
Gimnazjum Dziewczęta: Borawska Marta,
Gimnazjum Chłopcy: Waszkiewicz Maciej,
Szkoły Ponadgimnazjalne Dziew-

częta: Kobeszko Barbara,
Szkoły Ponadgimnazjalne Chłopcy: Grala Karol,
Kategoria Open Kobiety 35: Duda
Dominika,
Kategoria Open Kobiety 35+: Sielawa Irena,
Kategoria Open Mężczyźni 35:
Pupek Daniel:
Kategoria Open Mężczyźni 35+:
Krzyżanowski Karol:
XIII Biegi Nauczycieli Kobiety: Serowik Agnieszka,
Mężczyźni: Dąbkowski Przemysław
fot. A. Konopka

zawody

VIII powiatowe zawody dla OSP
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

w

Kolnie

W dniu 27.09.2015 r. na obiektach
sportowych przy Gimnazjum w
Turośli odbyły się VIII Powiatowe zawody sportowo pożarnicze
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
kolneńskiego pod patronatem
Marszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Kazimierza
Baszko. W zmaganiach udział
wzięło 18 drużyn reprezentujących poszczególne gminy, w tym
13 drużyn z grupy „A”(męska
drużyna pożarnicza), 2 drużyny
z grupy „C” ”(kobieca drużyna
pożarnicza) oraz 3 młodzieżowe
drużyny pożarnicze chłopięce.
Rywalizacja toczyła się w dwóch
konkurencjach to jest ćwiczenie
bojowe i sztafeta pożarnicza z
przeszkodami. Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach
przedstawiała się następująco:
Męskie drużyny pożarnicze
1. OSP KSRG Turośl,
2. OSP Łacha,
3. OSP Borkowo,
4. OSP KSRG Lachowo,
5. OSP Leman
6. OSP Siwki
7. OSP KSRG Zabiele,
8. OSP KSRG Grabowo,
9. OSP KSRG Stawiski,

10. OSP KSRG Kąty,
11. OSP KSRG Czerwone,
12. OSP Poryte,
13. OSP KSRG Mały Płock.
Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP KSRG Turośl,
2. OSP KSRG Zabiele.
Młodzieżowe drużyny pożarnicze:
1. OSP KSRG Turośl,
2. OSP KSRG Czerwone,
3. OSP KSRG Zabiele.
Wszystkie

drużyny

biorące

udział w zawodach otrzymały
dyplomy, a dla zwycięzców w
klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych konkurencjach były
ufundowane puchary przez Marszałka Województwa Podlaskiego, starostę powiatu kolneńskiego
oraz wójta gminy Turośl.
Zawody sędziowała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej
PSP w Zambrowie. Poziom sportowej rywalizacji był bardzo wysoki, a różnice w wynikach drużyn
walczących o miejsce na podium
były minimalne. Zawody przebiegały bardzo sprawnie dzięki zdyscyplinowaniu zawodników oraz
dobrej organizacji imprezy.

Obecny na zawodach wójt Józef Bogdan Wiśniewski gratulował wszystkim 7 drużynom
z naszej gminy, które uczestniczyły w rywwalizacji.
fot. arch. KP PSP Kolno
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10 drużyn na boisku w Lachowie
UKS „Arkadia Lachowo”

W sobotę 3 października 2015
roku przy Szkole Podstawowej w
Lachowie przeprowadzony został
Gminny Turniej Piłki Nożnej. W
zawodach wzięły udział drużyny
ze szkół podstawowych Gminy
Kolno. W kategorii dziewcząt zagrały cztery drużyny a w kategorii chłopców sześć drużyn. Organizatorem Igrzysk był Uczniowski Klub Sportowy „Arkadia Lachowo”, natomiast fundatorem
nagród Gmina Kolno.
Około 100 zawodniczek i zawodników stanęło do rywalizacji o tytuł mistrza Gminy Kolno. Emocjonująca gra pomiędzy drużynami
była zacięta i pełna niespodzianek.
Po kilku godzinach intensywnych zmagań wyłonili się zwycięscy:
-w kategorii dziewcząt: drużyna
ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, której skład przedstawiał się następująco: Marta Sielawa, Julia Salwowska, Natalia Papież, Gabriela
Wyrwas, Katarzyna Kosiewicz,
Klaudia Wielbut, Zuzanna Remiszewska, Oliwia Sielawa, Julia Kobryś, Nikola Rutkowska.
- w kategorii chłopców zwyciężyła
drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Lachowie, którą reprezentowali: Ksawery Bogdański, Łukasz
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Kobus, Bartłomiej Duda, Jakub
Chodnik, Maksymilian Gołębiewski, Mateusz Staniszewski, Konrad
Wszeborowski, Konrad Kamiński,
Radosław Grużewski, Kamil Filipkowski, Klaudiusz Zyskowski.
Pozostałe miejsca w kategorii
dziewcząt:
II miejsce - Szkoła Podstawowa w
Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu,
III miejsce- Szkoła Podstawowa w
Lachowie,
Pozostałe miejsca w kategorii
chłopców:
II miejsce -Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem,
III miejsce - Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Wykowie
Wszystkie wymienione drużyny
otrzymały okazałe puchary i pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy

piękne medale, które wręczały:
Skarbnik Gminy Kolno Pani Halina Boryszewska i Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lachowie Jadwiga Filipkowska.
Ponadto za bardzo dobrą grę
nagrodzono pamiątkowymi statuetkami bramkarzy: Martę Sielawa
(Borkowo) i Ksawerego Bogdańskiego( Lachowo) oraz piłkarzy:
Katarzynę Kosiewicz (Borkowo),
Martynę Sobolewską(Lachowo),
Mateusza Staniszewskiego(Lachowo) i Bartosza Fiertek (Wykowo).
Bardzo cieszy fakt dużego zainteresowania grą w piłkę nożną,
zarówno ze strony chłopców jak i
dziewcząt.
Dziękujemy również kibicującym rodzicom oraz wszystkim
sympatykom UKS Arkadia Lachowo za wspieranie jej działalności.
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

komunikat

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych
wprowadzone ustawą z dnia 25.06.2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2015r, poz.1045 ).
Wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 r.
1. Podatek rolny, leśny, od nieruchomości przy kwocie
do 100 zł będzie płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty do tj. do 15 marca.
2. Podatek rolny, leśny, od nieruchomości przy małej
kwocie zobowiązania (aktualnie jest to kwota 6,10
zł.) - brak decyzji.
3. W podatku rolnym – nowe zasady przeliczania
użytków rolnych i tak:
Grunty rolne zabudowane - 1 ha fiz. = 1 ha przel.
Rowy – 1 ha fiz. = 0,20 ha przel.
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych - 1 ha fiz. = 0,20 ha przel.
Grunty pod stawami niezarybionymi
- 1 ha fiz. = 0,20 ha przel.
Grunty, dla których nie można ustalić
przelicznika - 1 ha fiz. = 1 ha przel.
Nowa zasada przeliczania użytków rolnych będzie
miała wpływ na ha przeliczeniowe i należy ją zgłosić w
KRUS.
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Jan z Kolna nad morzem
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Pan Adam Przyborowski z Gdyni, przesłał nam zdjęcie murala,
na którym nazwa Jana z Kolna jest
wpleciona w stylizowaną kotwicę,
na jednym z budynków w tym mieście. Taki widok z okna mieszkania,
a w szczególności nazwa ulicy: Jana
z Kolna, przypomina panu Adamowi o rodzinnych stronach. Rodzina
pana Adama pochodzi z gminy Kolno, a dokładnie, z Obiedzina.
W poszukiwaniu informacji o korzeniach rodu pan Adam odwiedził
niejedno archiwum.
W dniu 30 sierpnia 2015 roku osobiście wybrał się w podróż do naszej gminy.
Okazja była szczególna - 600 lecie
Czerwonego i Dożynki Gminno Powiatowe. To dzięki panu Adamo-

reklama

Zabiele 170 A
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wi Przyborowskiemu gmina Kolno
otrzymała tłumaczenie aktu nadania sołectwa wsi Czerwone – dokumentu spisanego w średniowiecznej
łacinie, a odnalezionego przez pana
Karola Stachelskiego.
W swoich poszukiwaniach pan
Adam Przyborowski otrzymał również dokument z kronik średniowiecznych księstwa mazowieckiego, świadczący o tym, że jubileusz
600-lecia wsi Obiedzino przypada
także w 2015 roku.
Sprostowanie
W artykule pt. „Jubileusz 600 lecia Czerwonego” w numerze 82 Gazety Gminnej
wkradł się błąd - rodzina pana Adama
Przyborowskiego pochodzi z Obiedzina,
a nie z Okurowa.

zaproszenie
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