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Dotacja
na zbieranie, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno środków na finansowanie
zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne –
część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest” informujemy, o możliwości składania
wniosków o dofinansowanie ww. zadań.
Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem, załadunkiem oraz
transportem a także przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kolno. Dofinansowaniem nie będą objęte
koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Gminy Kolno, w Biurze Obsługi
Interesanta, na przygotowanym formularzu do dnia 18 grudnia 2015 r. Wzór wniosku
dostępny jest na BIP urzędu w zakładce „Środowisko” oraz w pokoju 216.
Program dofinansowania realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy
Kolno o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania
środków finansowych pozyskanych przez gminę. Wykonawca zadania usuwania azbestu
z Naszej Gminy zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno,
tel. 86 278-91-35

pokój nr 216,

Kolno, 10.11.2015r.

WÓJT GMINY KOLNO
mgr Józef Bogdan Wiśniewski
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

W trakcie X sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 23 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem
radni podjęli szereg istotnych
uchwał, przyjęli też informację
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolno w roku szkolnym 2014/2015. W programie sesji była też debata społeczna na
temat bezpieczeństwa na terenie
Gminy Kolno. Jednym z pierwszych punktów porządku obrad
było omówienie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów
szkół z naszej gminy.
Prezentację na ten temat przedstawiła pani Maria Fromelc – Chmielewska, ekspert WBiA z OKE w
Łomży. Takie omówienie statystycznych danych zebranych specjalnie na potrzeby prezentacji na
sesji Rady Gminy Kolno to skarbnica wiedzy na temat osiągnięć
uczniów naszych szkół podstawowych i gimnazjów nie tylko w minionym roku szkolnym, ale również na przestrzeni kilku lat czy na
tle innych szkół w województwie.
Słabe i mocne strony omówione zostały bardzo szczegółowo.
Pani Maria Fromelc – Chmielewska podkreślał też bardzo dobrą
współpracę Gminy Kolno z OKE,
która przejawia się m.in. liczbą
obserwatorów zewnętrznych z ramienia gminy Kolno uczestniczą-

cych w sprawdzianach i egzaminach w naszych szkołach.
W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2015 r.
- w sprawie wyboru ławników na
kadencję w latach 2016 – 2019
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu
- w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kolno”
- w sprawie udzielenia pomocy
finansowej gminie Mały Płock ( z
przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr
104506B Janowo - Kąty.)

Radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Kolno w roku szkolnym
2014/2015, którą przedstawił Piotr
Glinka, zastępca wójta gminy Kolno.
Pani inspektor Jadwiga Stanisławska z Urzędu Gminy Kolno
przedstawiła zebranym informacje na temat zmian w podatkach
i opłatach lokalnych wprowadzonych ustawą z dnia 25.06.2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2015r, poz.1045).
Zmiany te wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2016 r.
Jednym z punktów porządku
obrad X sesji Rady Gminy Kolno
była debata społeczna na temat
bezpieczeństwa na terenie Gminy
Kolno poprzedzona prezentacją
na temat stanu bezpieczeństwa w
naszej gminie. W trakcie dyskusji
moderowanej przez asp. szt. Joannę Makarewicz, oficera prasowego KPP w Kolnie uczestnicy debaty zadawali pytania i wskazywali
swoje spostrzeżenia dotyczące
stanu bezpieczeństwa w naszej
gminie i potrzeb mieszkańców
w tym zakresie. Odpowiedzi na
bieżąco udzielali mł. insp. Artur
Żebrowski, pierwszy zastępca komendanta powiatowego w Kolnie
oraz asp. szt. Adam Żyliński, naczelnik wydziału ruchu drogowego w KPP w Kolnie.
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Dotacja na remont ołtarza
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Na ostatniej sesji Rady Gminy
Kolno zapadła decyzja, że w 2016
r. z budżetu Gminy Kolno na remont zabytkowego Kościoła pw.
Zwiastowania NMP w Lachowie
przekazana zostanie dotacja w
wysokości 15 tys. zł. Stosowną
uchwałę radni podjęli jednogłośnie.
Kościół w Lachowie to zabytek.
Jego budowę ukończono w 1878
r., ale tutejszą parafię erygowano
przed 1429 r. Obecny kościół w
stylu neogotyckim z kamienia i cegły powstał dzięki staraniom ks.
Wojciecha Pogorzelskiego.
W ostatnich latach Kościół pw.
Zwiastowania NMP w Lachowie,
dzięki staraniom ks. proboszcza
Krzysztofa Malinowskiego odzyskuje dawny blask. Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich możliwe było dzięki
ofiarności wiernych, ale też dzięki
dotacjom m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Zwieńczeniem tych wysiłków
była konsekracja kościoła dokonana w 2013 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskie-

go. W zabytkowym sakralnym
obiekcie w Lachowie wciąż jednak
jest jeszcze coś do zrobienia, więc
proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie zwrócił się
z wnioskiem do władz gminy Kolno o przyznanie dotacji celowej
na remont ołtarza. Wnioskowana
kwota 15 tys. zł zostanie przekazana Parafii pw. NMP w Lachowie
w 2016 r.

- Jednym z zadań samorządów
jest ochrona i dbanie o zabytki. Kościół w Lachowie nie jest jedynym
zabytkowym obiektem sakralnym
w naszej gminie, na remont którego przeznaczone zostały pieniądze z budżetu naszej gminy
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. - Dotacje takie
otrzymały w przeszłości również
parafie w Borkowie i Łosewie.

Narodowe Święto Niepodległości
To już tradycja, że obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie
rozpoczyna msza św. Wczoraj w Czerwonem celebrowana była przez ks. Wojciecha
Stefaniaka, proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. W
programie był też montaż słowno muzyczny w wykonaniu zespołu Czerwieniacy i
uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem oraz
złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod
pomnikiem ku czci Obrońców Ojczyzny
poległych na polu chwały pod wodzą Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1920 przez
liczne delegacje w tym m.in. władz samorządowych, szkół, jednostek podległych,
stowarzyszeń, mieszkańców Czerwonego.
Więcej na www.gminakolno.pl
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Elektroniczne usługi dla mieszkańców
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

5 listopada gmina Kolno była gospodarzem roboczego spotkania
przedstawicieli samorządów z
trzech powiatów: kolneńskiego,
łomżyńskiego i grajewskiego,
które dotyczyło projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja
samorządowa”. Przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawili wyniki monitoringu projektu oraz zachęcali do promowania i rozwijania usług, które
powstały w jego ramach, a w
szczególności Cyfrowego Urzędu
Wrót Podlasia.
Celem spotkania, które odbyło się
w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem, było nie tylko omówienie zagadnień związanych z
promocją, monitoringiem i zachowaniem trwałości projektu, ale też
wymiana doświadczeń we wdrażaniu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
Z danych przedstawionych
przez panią Agnieszkę Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu
Społeczeństwa
Informacyjnego
UMWP w Białymstoku i pana Jacka Rybickiego, który pełnił funkcję
zastępy kierownika projektu wynika, że nasza gmina, wśród JST z
trzech wspomnianych powiatów
jest jednym z liderów we wdra-

żaniu EZD w urzędzie, ale są też
takie gminy, które wciąż jeszcze
nie korzystają z elektronicznego
systemu obiegu dokumentów.
O wybranych zagadnieniach
związanych z wdrażaniem EZD
mówili: pani Izabela Sokołowska
z Departamentu Społeczeństwa
Informacyjnego UMWP oraz pan
Łukasz Wejda, koordynator wdrażania projektu w Urzędzie Gminy
Goniądz. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele firmy,
która w ramach projektu dostarczyła sprzęt i oprogramowanie IT
do zarządzania dokumentacją.
- W naszym urzędzie oraz w jednostkach podległych elektroniczny system zarządzania dokumentacją na razie wspierany jest jeszcze przez system tradycyjny, ale

już wkrótce będzie to jedyna forma obiegu dokumentów - mówi
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. - W przyszłym roku
planujemy cykl szkoleń dla mieszkańców naszej gminy z zakresu
korzystania z Cyfrowego Urzędu.
Wykorzystanie nowoczesnych
technologii i systemów to nie tylko zmiana w organizacji pracy
poszczególnych urzędów, to też
wdrożenie elektronicznych usług
dla ludności. Poprzez Cyfrowy
Urząd Wrót Podlasia - platformę
elektronicznych usług publicznych każdy mieszkaniec naszego
województwa posiadający podpis
elektroniczny lub profil zaufany
będzie mógł załatwić sprawę w
urzędzie drogą elektroniczną. W
naszej gminie również!
Partnerami w projekcie realizowanym przez Województwo
Podlaskie było 129 jednostek
samorządu terytorialnego we
współpracy z ich ok. 1100 jednostkami organizacyjnymi. Projekt „Wdrażanie elektronicznych
usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany był w latach 2012-2015
i współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
lata 2007-2013.
Więcej pod adresem https://
cu.wrotapodlasia.pl/
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Wybory do Sejmu i Senatu W Zabielu
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Wybory parlamentarne za nami.
Mamy nowy rząd. Nowo wybrani
posłowie i senatorowie już złożyli
ślubowania, a my przypominamy
jak w ostatnich wyborach głosowali wyborcy w naszej gminie.
Wyborcza frekwencja w gminie
Kolno w dniu 25 października br.
wyniosła 39,57 %.
W wyborach do Sejmu RP najwięcej uprawnionych głosowało na
przedstawicieli PiS (55,98%), PSL
(18,07%), „Kukiz ‘15” ( 9,57%) i PO
(6,9%). Z okręgu nr 24, do którego
zalicza się gmina Kolno, do Sejmu
RP VIII kadencji weszli następujący
posłowie:
- z PiS: Krzysztof Jurgiel, Jarosław
Zieliński, Dariusz Piontkowski,
Lech Antoni Kołakowski, Bernadeta Krynicka, Jacek Żalek, Kazimierz
Gwiazdowski i Jacek Bogucki
- z PO: Robert Tyszkiewicz, Bożena
Kamińska i Tomasz Cimoszewicz,
- z PSL: Mieczysław Kazimierz
Baszko

- z „Kukiz’15” - Adam Andruszkiewicz
- z Nowoczesna Ryszarda Petru:
Krzysztof Truskolaski
W wyborach do Senatu z okręgu
nr 59 poszczególni kandydaci otrzymali w naszej gminie następujący
procent poparcia:
- Bohdan Józef Paszkowski (PiS) 50,83 %
- Mieczysław Bagiński (PSL) 38,57%
- Sylwia Emilia Zaniewska (Forum Obywatelskie) - 2,94%
- Marian Pogoda (KW BKWMP) 2,83%
- Krystyna Sokół (Pakt Obywatelski) - 2,53%
- Roman Topczewski (Polska Obywatelska) - 2,3 %.
Senatorem, który będzie reprezentował nasz okręg w Senacie IX
kadencji został pan Bohdan Józef
Paszkowski z PiS.
Więcej informacji o wyborach na
stronie parlament2015.pkw.gov.pl

10 października w ZSS w Zabielu
uczczono Święto Niepodległości
uroczystością pt. „Pociąg do wolności”. Było to przepełnione poezją i pieśniami patriotycznymi
przedstawienie
przygotowane
przez gimnazjalistów z klas Ia i
IIb. Uczniowie prowadzeni przez
konduktorki odwiedzali kolejne
stacje pociągu: NIEWOLA, POWSTANIA, I WOJNA ŚWIATOWA i WOLNOŚĆ. Szczególne
wrażenie na widzach zrobiła końcowa piosenka „Tango na głos
orkiestrę i jeszcze jeden głos” w
wykonaniu Julii Rakowskiej.
Pośród widzów uroczystości
znajdowała się pani wizytator
z Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Danuta Radwańska,
która na koniec gratulowała p.
dyrektor szkoły uzdolnionych
uczniów i nauczycieli.
E. Kalata, ZSS w Zabielu

Nasi zawodnicy z sukcesami!
Tomasz Myśliński
Trener Taekwondo

Prawie stu młodych adeptów taekwondo wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Taekwondo,
które odbyły się w sali sportowej
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu
w czwartek 5 listopada. Dla niektórych był to pierwszy występ na
turniejowej macie.
Do rywalizacji stanęły dzieci i
młodzież z Bemowa, Pisza, Orzysza i kolneńskiej sekcji taekwondo
prowadzonej przez Tomasza Myślińskiego. Nasz klub reprezentowało 24 zawodników łącznie zdobywając 7 złotych 6 srebrnych i 11
brązowych krążków. Najmłodsi
zawodnicy mieli 4 lata!
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Wśród naszych zawodników
znaleźli się również uczniowie
SP w Borkowie z których najlepiej wypadł Damian Truszkowski
zdobywając złoty medal w swojej
kat. wiekowej. Hubert Greloch,
Sebastian Zieliński i Mikołaj Murawski wywalczyli brązowe medale. Wszyscy rywalizowali w kategoriach sprawnościowych.
Już niebawem, bo jeszcze w tym
miesiącu, czekają nas zawody w
Białymstoku, a w grudniu kolejna
już 7 edycja Międzywojewódzkiego Turnieju Taekwondo, którego
będziemy organizatorem.
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Wieczornica z dotacją
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Członkowie zespołu Czerwieniacy, to kolejna nieformalna grupa
z naszej gminy, która skorzysta
z dotacji w ramach Konkursu
3/2015 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji. W napisaniu wysoko ocenionego projektu pn. „Wieczornica z Janem
Pawłem II” pomogli pracownicy
Urzędu Gminy Kolno. Realizacja
projektu właśnie trwa.
Do współpracy przy realizacji
projektu zespół Czerwieniacy zaprosił Szkołę Podstawową im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem, Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem oraz
koło gospodyń z Czerwonego. Celem działania jest przygotowanie
„Wieczornicy z Janem Pawłem
II”. Okazja jest wyjątkowa, bo św.
Jan Paweł II został przez Sejm RP
wybrany na patrona roku 2015.
W stotosownej uchwale czytamy:
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
postanawia ustanowić rok 2015
Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i
głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący
wpływ na losy nie tylko naszego
narodu, ale i całego współczesne-

Przedstawiciele zespołu Czerwieniacy oraz Dariusz Budrowski z UG Kolno w gabinecie u
pana Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno.

go świata”.
Ten sam cel przyświeca organizatorom „Wieczornicy z Janem
Pawłem II”. Członkowie zespołu,
wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Czerwonem, pracują
właśnie nad inscenizacją w trakcie której przypomniane zostanie
życie i twórczość Papieża Polaka.
Efektem tej współpracy będzie
nie tylko artystyczne widowisko
zaplanowane na 22 listopada, ale
też integracja pokoleń i środo-

wisk. Wspólne międzypokoleniowe działanie wzmocni poczucie
więzi, ale też poszerzy wiedzę,
utrwali tradycje. Spotkanie z okazji „Wieczornicy z Janem Pawłem
II” będzie też okazją do chwili refleksji, wymiany poglądów, ciekawą ofertą na zagospodarowanie
wolnego czasu.

W skrócie
Z wizytą w Niemenczynie
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno wspólnie z Zenonem Białobrzeskim, wójtem gminy Zbójna uczestniczyli w obchodach 150 lecia Gimnazjum im.
Konstantego Parczewskiego w
Niemenczynie. Święto tej jednej z
najstarszych polskich szkół Ziemi
Wileńskiej odbyło się 6 listopada
br. w Wielofunkcyjnym Ośrodku
Kultury w Niemenczynie. Wójtowie na uroczystości reprezentowali Związek Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego. Wię-

cej informacji i zdjęcia na stronie
internetowej Gimnazjum pod adresem www.parcevskio.lt/pl/
Z życzeniami dla BKO BP
13 listopada wójt Józef Bogdan
Wiśniewski reprezentował gminę
Kolno na uroczystości z okazji 65
lecia PKO BP w Kolnie. W imieniu
mieszkańców życzył pracownikom satysfakcji z wykonywanej
pracy oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym.
110 lat ZNP

Z okazji jubileuszu 110 lecia ZNP
kolneński oddział Związku zorganizował uroczyste obchody. Zaproszeni goście 14 listopada spotkali się w Kolneńskim Ośrodku
Kultury i Sportu.
Gminę Kolno reprezentował
Piotr Glinka, zastępca wójta gminy Kolno, który na ręce pani prezes Stanisławy Charubin złożył
kwiaty i list gratulacyjny od Wójta
Gminy Kolno.
Spotkanie w KOKiS poprzedziła
msza św. w Kościele pw. św. Anny
w Kolnie, gdzie zebrani modlili się
w intencji nauczycieli.
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Nowy sprzęt dla strażaków ochotników
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

7 listopada Wójt Gminy Kolno
przekazał jednostce OSP Kumelsk nowy lekki samochód
ratowniczo – gaśniczy SLRg na
podwoziu Renault Master 4X2.
Zakupiony 5 listopada 2015 r.
wóz sfinansowany był z budżetu
gminy Kolno w kwocie 76 990 zł
oraz z dotacji z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w kwocie 50 tys.
zł. Nowy wóz zastąpił 30 letniego żuka, który już nie nadawał
się do dalszej jazdy. Mieszkańcy
Kumelska mile przyjęli wójta i komendanta Antoniego Lewandowskiego, którzy przyjechali nowym
samochodem.
- Niech ten wóz służy mieszkańcom Kumelska i okolicznych
miejscowości – powiedział Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno.
W imieniu strażaków podziękowania złożyli: radny Wojciech
Zduńczyk i kierowca Leszek Góralczyk. Samochód będzie doposażony w następnych latach.
Jednostka OSP Kumelsk jest najdalej od Kolna położoną jednostką
na terenie gminy Kolno i posiada
duży zasięg działania. To jednostka rozwijająca się, z potencjałem,
która liczy 28 strażaków, w tym
dwie kobiety. Posiada również
wyremontowaną remizę strażacką.

Józef Bogdan Wiśniewski, wojt gminy Kolno,
Antoni Lewandowski, komendant M-G ZOSP w
Kolnie oraz delegacja strażaków z OSP Kumelsk
przed nowym wozem jednostki

Ostatnie zdjęcie ze starym wozem - 30 letnim
Żukiem przed OSP w
Kumelsku

Nowy sprzęt otrzymali też strażacy z Zabiela. 11 listopada w
remizie OSP Zabiele wójt gminy
Józef Bogdan Wiśniewski i Antoni Lewandowski, komendant
M- G ZOSP w Kolnie przekazali
strażakom zestaw hydraulicznych
Przekazanie sprzętu strażakom z OSP Zabiele

narzędzi ratowniczych zakupiony ze środków z czterech źródeł:
1.KSRG 48 750 zł,
2. z funduszu prewencyjnego
PZU - 5 408 zł,
3. dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w kwocie 3 tys.
zł zgodnie z umową zawartą w
dniu 6 lipca 2015 w Białymstoku
pomiędzy województwem podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego
w imieniu którego działają: Mieczysław Kazimierz Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński – Członek
Zarządu, a Gminą Kolno, którą
reprezentuje wójt Józef Bogdan
Wiśniewski,
4. z budżetu gminy Kolno - 5 841,
99 zł .
cd na str. 9
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Nowy sprzęt dla strażaków cd.
Zestaw składa się z następujących elementów: agregat hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy,
nożyce hydrauliczne, rozpieracz
kolumnowy, łańcuch do rozpieracza ramieniowego, końcówki rozpieracza kolumnowego, wspornik
progowy i przedłużki do rozpieracza kolumnowego i przewody
hydrauliczne.
OSP Zabiele jest jednostką najprężniej działającą na terenie gminy Kolno. Jest wpisana do KSRG.
Posiada własną wyremontowaną
remizę. Liczy 40 członków czynnych, drużynę żeńską -10 osób i
młodzieżową drużynę chłopięcą
- 10 osób.
Ze środków krajowego systemu
w kwocie 3 750 zł OSP Zabiele
otrzyma agregat prądotwórczy
trójfazowy, który jest również do-

Przekazanie sprzętu strażakom z OSP Zabiele

towany przez zarząd wojewódzki
w kwocie 1 tys. zł i Urząd Gminy Kolno - 854 zł. Dodatkowo ze
środków KSRG zakupiono sprzęt
i armaturę wodną za kwotę 3 629
zł plus 1371 zł oraz z dotacji zarzą-

du wojewódzkiego - kwota 1070
zł i z budżetu Gminy Kolno kwota
85,22 zł.
Niebawem zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych
otrzyma OSP w Czerwonem.

Nauka pływania dla uczniów
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Gmina Kolno realizuje Projekt
Powszechnej Nauki Pływania
„Umiem pływać”, dzięki czemu
uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem oraz Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu mieli szansę na bezpłatną naukę pływania. Zajęcia odbywają
się na basenie w Kolnie.
Wójt gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski zawarł Porozumienie

o Współpracy Partnerskiej przy realizacji Projektu dofinansowanego
ze środków Zajęć Sportowych dla
uczniów w roku 2015 z Podlaskim
Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku
w dniu 01.09.2015r. Zajęcia dla
dwóch grup uczniów z naszych
szkół rozpoczęły się 17 września.
Ostateczny termin zakończenia
realizacji zajęć to 15.12.2015r.
Projekt jest adresowany do
uczniów klas I-III szkół podsta-

wowych i zakłada systematyczny
udział dzieci w pozalekcyjnych
zajęciach sportowych z zakresu
pływania zgodnie z zaproponowanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki treściami programowymi.
W naszej gminie 15 osobowe
grupy uczniów z Czerwonego i
Zabiela uczyły się pływać na zajęciach (łącznie 20 godz.) pod kierunkiem instruktorów: Klaudiusza
Makarewicza i Marty Gajewskiej.
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Miesiąc z życia przedszkolaków
Justyna Góralczyk
Szkoła Podstawowa

w

Lachowie

Czy jesień musi być smutna i
nudna? Wcale nie! Przedszkolaki
z Lachowa pomimo mało sprzyjającej aury wcale się nie nudzą!
Posłuchajcie, co działo się u nas
zaledwie w październiku….
Święto Pieczonego Ziemniaka

Zgodnie z naszą tradycją, w tym
roku już po raz czwarty zorganizowaliśmy wspólnie z przedszkolakami z Zabiela międzyszkolną
imprezę integracyjną „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Odbyła się
ona 6 października przy Szkole
Podstawowej w Lachowie. Przedszkolaki z Zabiela odwiedziły nas
wspólnie z rodzicami i paniami
wychowawczyniami:
Barbarą
Bohuszko i Magdaleną Banach.
Czekaliśmy na nich już od rana
doglądając z uwagą i ostrożnością
ogromnego ogniska oraz przygotowując miejsce do wspólnego posiłku.
Przybyłych gości, rodziców i
dzieci powitała Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lachowie Pani
Jadwiga Filipkowska. W tym roku
naszą imprezę uświetnił swoją
wizytą także Zastępca Wójta Pan
Piotr Glinka. Obecna była również
Dyrektor Gimnazjum w Lachowie
Pani Elżbieta Banachowska.
Po słowach powitania nadszedł
czas wspólnego biesiadowania
przy ognisku. Każdy mógł spróbować własnych sił przy samo10 GAZETA GMINNA

dzielnym pieczeniu kiełbasek
oraz jabłek. Jak się okazało – posiłek przygotowany samodzielnie
smakuje o wiele lepiej! Wszystkie
przedszkolaki chętnie pałaszowały własnoręcznie upieczone kiełbaski, by mieć siłę (jak same mówiły) do dalszej zabawy. Po tym,

w żarzących się węglach dogasającego ogniska upieczone zostały
ziemniaki, które smakowały równie wyśmienicie!
Po części imprezy spędzonej na
świeżym powietrzu, przenieśliśmy się pod dach, gdzie wesoło
bawiliśmy się przy muzyce, pożytkując zgromadzoną podczas
posiłku energię. Kto natomiast
wyhasał się na tyle, że zgłodniał
ponownie, mógł na miejscu uzupełnić zapasy, gdyż rodzice również tu przygotowali dla swoich
pociech i gości suto zastawiony
bufet. Wszyscy bawili się wyśmie-

nicie a Święto Pieczonego Ziemniaka wspominamy z przedszkolakami do dziś.
Wycieczka na Wystawę Klocków
Lego
19 października przedszkolaki z
punktu i oddziału przedszkolnego w Lachowie wraz z nieco starszymi kolegami i koleżankami ze
szkoły pojechały na swoją pierwszą w tym roku wycieczkę. Celem
naszej podróży był Białystok i
znajdująca się tam wówczas wystawa Klocków Lego.
Podróż minęła nam bez przeszkód a na miejsce dotarliśmy
na czas. Sama wystawa zrobiła
na nas spore wrażenie. Aż ciężko było uwierzyć, że niektóre
konstrukcje powstały z tych samych małych klocków, którymi
bawimy się na co dzień w przedszkolu! Najwięcej emocji i zainteresowania, szczególnie wśród
najmłodszych uczestników wyjazdu, wzbudzały jednak ekspozycje
interaktywne – pojazdy, którymi
można było sterować oraz zbudowane z klocków zwierzęta, które
reagowały na zbliżenie dłoni do
ścian gablot! Mieliśmy również
okazję samodzielnie konstruować
i bawić się różnego rodzaju klockami w mieszczącym się na wystawie Funparku.
Do domu wracaliśmy pełni nowych twórczych inspiracji oraz
….. materiału do ich realizacji w
postaci nowych zestawów klocków .
cd. str. 11
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Miesiąc z życia przedszkolaków cd.
Halloween
Cóż….. jak już wcześniej wspomnieliśmy – nudzić się nie lubimy… Idąc zatem za ciosem, w niespełna dwa tygodnie po wycieczce znów coś się działo w naszym
przedszkolu! Ponieważ zbliżał się
koniec października, nie mogło
zabraknąć też odbywającej się u
nas co roku dyskoteki Halloween.
Jest ona dla nas świetną okazją do
wspólnej zabawy przyprawionej
dreszczykiem grozy, upiornymi
przebraniami oraz strrrraszną scenerią.
Nasze przedszkole tego wieczoru zmienia się nie do poznania
– znikają zabawki a na ich miejsce pojawiają się duszki, pająki i
pajęczyny, upiorne dynie i szkielety. Jak można się też domyślać
do przedszkola tego wieczoru
nie przychodzą przedszkolaki
tylko…. najprawdziwsze zmory i

upiory!
W tym roku przybyłych gości
zamiast pani Justyny witała wampirzyca. A kto pojawił się na balu?
Same doborowe towarzystwo!
Było kilku zombie, wiedźma, duchy, szkielety, dynia, straszny
pirat i złośliwa wróżka… Całą tę
upiorną śmietankę przyprowa-

dzili rodzice i dziadkowie, którzy
dla niepoznaki, żeby nie było aż
tak strasznie, przebrali się za zwykłych ludzi ;)
Jak było? Strasznie!!! ….wesoło
W listopadzie natomiast planujemy…. Ale to już zupełnie inna historia, którą z pewnością opowiemy wkrótce.

Ślubowanie uczniów klasy I
G. Wiśniewska
Szkoła Podstawowa

im.

Orła Białego

w

Wykowie

1 października 2015r. w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie odbyła się uroczystość
ślubowania i pasowania uczniów
klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści w obecności
Dyrektor szkoły – P. Ewy Ireny
Romatowskiej, całej rady pedagogicznej,
wszystkich
uczniów oraz swoich rodziców, zostali oficjalnie
włączeni do społeczności uczniowskiej naszej
szkoły.
Uczniowie ubrani w
stroje galowe oraz z biretami na głowie niecierpliwie oczekiwali na
najważniejszy moment.
Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów klasy
pierwszej i przedstawicieli kl. IV-VI. Następnie
16
pierwszoklasistów
złożyło ślubowanie. Po
uroczystej
przysiędze

zostali pasowani symbolicznym
ołówkiem przez Panią Dyrektor
na ucznia Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie.
Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy Dyplom i kuferek ze słodyczami. Niespodzianką były też
upominki od Banku Spółdzielcze-

go w Kolnie. Podczas tej uroczystości uczniowie klasy I zostali
włączeni w poczet członków SKO
i otrzymali książeczki systematycznego oszczędzania.
Prezentom nie było końca,
pierwszoklasiści otrzymali również znaczki odblaskowe od fundacji PZU oraz
długopisy z logo
naszej szkoły od
wychowawcy klasy.
Po
skończonej
akademii nasi bohaterowie wraz z
mamami udali się
na słodki poczęstunek, zorganizowany przez rodziców.
Wszystkim
pierwszoklasistom
życzymy sukcesów
w nauce i jak najlepszych ocen na
pierwszym szkolnym świadectwie.
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Turniej Halowej Piłki Nożnej
GZ LZS

w

Kolnie

25 października na hali sportowej w Kolnie rozegrany został
Turniej Halowej Piłki Nożnej o
Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Kolno. Do rozgrywek
zgłosiło się sześć drużyn.
O Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Kolno powalczyły drużyny z Czerwonego, Janowa, Zabiela - Zakaleń, Lachowa, Zabiela i
Kumelska.
W 1 grupie zagrały drużyny:
1. Zabiele - Zakaleń
2. Lachowo
3. Kumelsk
z następującymi wynikami:
Zabiele - Zakaleń - Lachowo 1:0
Lachowo - Kumelsk 0:2
Zabiele - Zakaleń - Kumelsk 3:0

Zabiele - Janowo 1:0
Janowo - Czerwone 0:0

0:0 i tu też zdecydowały rzuty karne 3:1 dla Czerwonego

W grupie 2 zagrały drużyny:
1. Czerwone
2. Zabiele
3. Janowo
z następującymi wynikami:
Czerwone - Zabiele 2:2

W półfinałach zagrały drużyny:
Zabiele - Zakaleń - Czerwone 3:1
Kumelsk - Zabiele 2:2 i w rzutach
karnych 3:1 dla Kumelska
Mecz o trzecie miejsce to:
Czerwone - Zabiele z wynikiem

Finał rozegrał się między drużynami:
Zabiele - Zakaleń - Kumelsk 4:0
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Ostateczne wyniki:
1 miejsce Zabiele - Zakaleń
2 miejsce Kumelsk
3 miejsce Czerwone
Puchar i medale wręczał zawodnikom Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, który
też w drużynie Czerwonego rozegrał jeden mecz.
Turniej zorganizowało GZ LZS
w Kolnie, a sfinansowany został
z dotacji z budżetu Gminy Kolno
przyznanej w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu.

sport

Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
UKS SPRINT Zabiele

24 października odbył się, już
piąty, Jesienny Turniej Tenisa
Stołowego. Areną zmagań była
hala sportowa przy ZSS w Zabielu, a organizatorami LZS i UKS
„SPRINT”. Finansową stronę
imprezy zapewnił Urząd Gminy
Kolno, dzięki czemu najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe
statuetki, medale oraz dyplomy.
W imprezie wzięło udział łącznie
68 uczniów, którzy startowali w
czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i open. Poniżej pełne
zestawienie wyników i zdjęcia.
Organizatorzy składają podziękowania Urzędowi Gminy Kolno i
dyrekcji ZSS w Zabielu.
Szkoły podstawowe- dziewczęta:
1.Połomska Zuzanna – Kolno
2. Podlaska Natalia – Zabiele
3. Popielarz Aleksandra – Czerwone
Szkoły Podstawowe – chłopcy:
1. Makarewicz Jakub – SP1 Kolno
2. Siok Patryk – Janowo
3. Duda Bartłomiej – Lachowo
Gimnazja dziewczęta:
1.Krupa Karolina – Zabiele
2.Grzymała Paulina - Lachowo
3.Samul Justyna - Zabiele
Gimnazjum chłopcy:
1.Banach Patryk – Zabiele
2.Kozioł Szymon – Zabiele

3.Dziczek Jakub – Zabiele

3.Kozioł Natalia – ZST Kolno

Ponadgimnazjalne dziewczęta:
1.Krasińska Marlena – ZST Kolno
2.Kozioł Justyna – ZST Kolno

Ponadgimnazjalne chłopcy:
1.Kozioł Łukasz – ZSZ Pisz
2.Kalinowski Jan – LO Kolno
3.Szymański Mateusz – ZSEiO nr
6 w Łomży
OPEN kobiety:
1. Sekścińska Joanna – Kolno
2. Okurowska Marta – Kolno
OPEN mężczyźni:
1. Mirosław Gołaś
2. Szymański Karol
3. Jakubowski Karol
4. Kleczyński Andrzej
5. Bazydło Krzysztof
6. Szewczyk Piotr
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Ogień na polu i łące
Marek Kowalski
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Jest jesień. Pola już w większości są puste – pozostają na nich
jeszcze tylko ścierniska. Przed
nami (albo już za nami) orka. Po
zaoranych polach chodzą ostatnie bociany, gromadzą się żurawie i inne ptaki – nadchodzi
pora ich odlotu.
Jednak przed orką przychodzi
czasami taka myśl: a może by
ściernisko wypalić? Spalona słoma szybciej się rozłoży, będą korzyści... Albo chociaż pozostałą i
nikomu niepotrzebną słomę..
Po zimie nadchodzi wiosna.
Schodzą śniegi, przygrzewa
słońce, pojawiają się wysuszone
łąki. I znowu – może by wypalić?
Stara trawa się szybko rozłoży,
będą korzyści...
Czy tak jest na prawdę? Przede
wszystkim musimy pamiętać, że
wypalanie łąk, czy ściernisk, jest
zabronione. Oprócz otrzymania
kary pieniężnej można ponieść o
wiele większe straty finansowe.
Prawo zabrania wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i
szuwarów.
Wypalanie jest uznane za
sprzeczne z dobrą praktyką rolną.
Rolnikowi, który nie przestrzega
wymogów dobrej kultury rolnej,
ze strony ARiMR grozi zmniejszenie wysokości dopłat bezpośrednich. Agencja może nawet
pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.
No i najważniejsze – można utracić kontrolę nad ogniem. Wystar-
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czy mocniejszy podmuch wiatru,
a wówczas bardzo łatwo może się
on przenieść na inne pola (np. jeszcze nie skoszone), na las czy zabudowania. Straty będą ogromne.
A jak jest z korzyściami? Są iluzoryczne. Wypalanie jest w 100%
szkodliwe dla środowiska i człowieka. Pamiętajmy, że wypalenie
niszczy glebę wyjaławiając ją. Zabija znajdujące się w wierzchniej
warstwie mikroorganizmy, które
odpowiadają na przykład za rozkład materii organicznej. Potrzeba
kilku lat, aby się odtworzyły. Giną
też różne bezkręgowce – chociażby dżdżownice. Te dżdżownice,
które pracując całymi tysiącami
i milionami spulchniają glebę i ją
użyźniają. Spalane są wyjątkowo

pożyteczne mrówki, owady zapylające kwiaty. W płomieniach
giną: żaby, jeże, zające i inne
drobne gryzonie. Zdarza się, że
w pożodze ogniowej życie tracą
zwierzęta chronione.
Wiosną dochodzi do tego
możliwość spalenia większych
zwierząt – np. ptaków na gniazdach. Niby mogą uciec, niby
mając jaja są mniej do gniazd
przywiązane i łatwo z nich schodzą... Ale znane są przypadki,
a jeden nawet sam widziałem,
znalezienia spalonych ptaków
przy gniazdach. Kiedyś znalazłem gniazdo kaczki krzyżówki
z wypalonymi jajami i spaloną
samicą. Siedziała na gnieździe
do końca i osłaniała swoje niewyklute potomstwo.
Zatem – zastanówmy się dobrze zanim podejmiemy decyzję o wypaleniu...
Nasza „pospolita” wiejska przyroda przy bliższym spotkaniu
naprawdę zadziwia. Jej walory
staramy się promować realizując
projekt edukacyjny „Pola tętniące życiem” skierowany przede
wszystkim do tych, od których zależy jej przetrwanie – do rolników,
dzieci i młodzieży. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy
do odwiedzenia strony: pola.bocian.org.pl.
Projekt „Pola tętniące życiem kampania edukacyjna na rzecz
ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” dofinansowany jest przez Islandię,
Liechtenstein oraz Norwegię w
ramach funduszy EOG.

wydarzenia

Na wystawie klocków LEGO
Magdalena Banach
Zespół Szkół Samorządowych

w

Zabielu

19 października 2015 roku
przedszkolaki z Zespołu Wychowania Przedszkolnego, oddziału
przedszkolnego oraz pierwszoklasiści z Zabiela, wraz z rodzicami i swoimi wychowawczyniami wyruszyły do Białegostoku
na największą w Polsce wystawę
budowli z klocków Lego.
Mimo zmęczenia z powodu długiej podróży dzieci z zaciekawieniem, a często z zafascynowaniem, oglądały przeróżne budowle z klocków Lego. Eksponaty
prezentowały postacie, miejsca, a
także wydarzenia znane z bajek
czy filmów, jak również sceny historyczne oraz najsłynniejsze budowle. W trakcie oglądania można było zobaczyć wiele ciekawych
atrakcji, między innymi miniatury:
Stadionu PGE Narodowy i PGE
Arena w Gdańsku, Wieżę Eiffla
– najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, rekonstrukcję
postaci najwyższego człowieka na
świecie, Roberta Wadlow’a mierzącego 272 cm. Model składał
się wyłącznie z klocków – na jego
wykonanie zużyto ponad 100 000
elementów.
Nie zabrakło również pojazdów
i postaci ze znanych bajek takich
jak Star Wars, Ninja czy Mumin-

ki. Jednak największe wrażenie
robiły interaktywne eksponaty,
które dzieci mogły samodzielnie
uruchamiać. Maluchy z wielkim
przejęciem sterowały dźwigiem,
poruszały śmigłem helikoptera
czy wprawiały w ruch różne maszyny i karuzele.
Po obejrzeniu wystawy przedszkolaki mile spędziły czas na zabawach ruchowych i konstrukcyjnych w Fun Parku - strefie zabaw
klockami LEGO, gdzie same tworzyły różnorodne konstrukcje i
budowle. Zabawa tak dużą ilością
klocków sprawiła dzieciom wiele

radości.
Czas zwiedzania szybko minął
i trzeba było wracać. W drodze
powrotnej zajechaliśmy do restauracji McDonald ‘s, gdzie każdy zaspokoił swój głód.
Trochę zmęczone ale pełne wrażeń dzieci wróciły do domu.
Zakup biletów na wystawę został sfinansowany przez Wójta
Gminy Kolno ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
za co serdecznie dziękujemy.

Kulturalna Gmina Kolno
Kazimierz E. Koter
Centrum Kultury Gminy Kolno

Jednym z ostatnich punktów projektu „Kulturalna Gmina Kolno”
realizowanego przez Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle
w ramach środków pozyskanych
z Narodowego Centrum Kultury
był wyjazd członków dziecięcych
grup teatralnych do Łomży.
Dzieci obejrzały w spektaklu
„Magiczny sklep”, pełna magii i
iluzji, podróż, która może przydarzyć się każdemu z nas. To rów-

nież opowieść poetycka wzięta
prosto z pokoju dziecinnego. Baśń
tak naprawdę dla każdego, bez
względu na wiek.
Po spektaklu dzieci wzięły
udział w zajęciach edukacyjnych
podczas których poznały wiele tajemnic teatru lalek.
Mamy nadzieję, że owa podróż
zachęci do dalszego poznawania
cudownego świata teatru.
Dofinansowano ze środków Na-

rodowego Centrum Kultury w
ramach programu Kultura – Interwencje 2015.
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VII Edycja Konkursu Recytatorskiego
Teresa Skrodzka
Gminna Biblioteka Publiczna

w

Czerwonem

22.10.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem
odbyła się VII Edycja Konkursu
Recytatorskiego „Jesień w poezji”. W konkursie wzięło udział
40 recytatorów ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Zabielu
i Zaskrodziu. Uczestnicy zostali
podzieleni na trzy kategorie wiekowe przedszkolaki, uczniowie
klas I-III oraz uczniowie klasy
IV-VI.
Prezentacje przedszkolaków oraz
klas I-III oceniała komisja w składzie : Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, Kazimierz
Koter – instruktor teatralny i dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno w Zabielu oraz Anna Łazicka – nauczyciel emerytowany.
Komisja najwyżej oceniła recytację
następujących osób:
Przedszkolaki
1. Natalia Filipkowska – SP Lacho-
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wo
2.Sebastian Gębarski - SP Zaskrodzie, Oliwia Piwowarska – SP
Czerwone
3. Patrycja Gers – SP Czerwone
Wyróżnienie: -Bartosz Szczepaniak – SP Janowo
Klasa I-III
1. Katarzyna Przytuła – ZSS Zabiele, Bartosz Rzadki – SP Zaskrodzie
2. Dominik Korzep – SP Janowo,
Julia Olszak – SP Czerwone, Marta Piwowarska – SP Czerwone
3. Cezary Chutkowski –ZSS Zabiele, Oliwia Giers – SP Janowo
Wyróżnienie: Milena Bednarczyk
– ZSS Zabiele, Damian Truszkowski – SP Borkowo
Prezentacje uczniów klas IV-VI
oceniała komisja w składzie: Maria Bućko – kierownik zespołu
śpiewaczego Czerwieniacy, Jan
Bućko – członek zespołu Czerwieniacy Barbara Jackiewicz – członek
zespołu Czerwieniacy, Barbara Siwik- solistka zespołu Czerwieniacy
Klasa IV-VI

2.Wiktoria Jermacz – SP Czerwone, Monika Okurowska – SP
Czerwone
3.Julia Filipkowska – SP Lachowo,
Katarzyna Kosk – SP Lachowo
Wyróżnienie: - Amelia Andrzejczyk – SP Janowo, Bartłomiej
Duda – SP Lachowo
Laureaci konkursu otrzymali
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym recytatorom oraz
nauczycielom przygotowującym
uczestników konkursu zostały
wręczone dyplomy podziękowania.
Nagrody oraz dyplomy wręczył
wójt Gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski. Nagrody zakupiono
ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
Organizatorzy dziękują rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu, a także
Piotrowi Glince, zastępcy wójta
gminy Kolno, za umożliwienie
dojazdu uczestnikom konkursu
do GBP w Czerwonem.

konkurs

Dorośli recytują wiersze
Teresa Skrodzka
Gminna Biblioteka Publiczna

w

Czerwonem

Kilkoro odważnych dorosłych
przyjęło zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem
do udziału w konkursie recytatorskim „Jesień w poezji”. Dotychczas
adresatami konkursu byli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Kolno. W tym roku,
po raz pierwszy, skierowaliśmy
ofertę uczestnictwa w konkursie
do osób dorosłych.
Przesłuchanie uczestników odbyło się 20 października 2015 roku
w sali konferencyjnej biblioteki.
Oceny recytatorów dokonała komisja w składzie: Halina Zielińska
- nauczyciel Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w
Kolnie, Kazimierz Koter – dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno
oraz Marek Góralczyk – instruktor
Centrum Kultury Gminy Kolno.
Komisja wydała następujący werdykt:

I –Barbara Siwik – „Strofy o późnym lecie”- J. Tuwim (na zdj.)
II- Maria Bućko – „Jak nie kochać
jesieni”- T. Brocki
III – Barbara Jackiewicz –„ Październik” – A. Ziemianin
III – Jan Bućko – „Jesień”- A. Waligórski
Wyróżnienie – Stanisława Chmielewska- „Pokochaj jesień”- T. Krasiewicz
Laureaci konkursu otrzymali
nagrody książkowe i dyplomy,
pozostałym uczestnikom komisja
wręczyła dyplomy za udział.
Nagrody zostały zakupione ze
środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
za co bardzo dziękujemy.
Serdeczne podziękowania składam panu Sylwestrowi Nicewicz
za oprawę medialną konkursu.

„Mistrz Ortografii 2015”
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Kamila Wyka ze Szkoły Podstawowej w Lachowie zdobyła trzecie miejsce w XIII edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego
„Mistrz Ortografii 2015”. Pięcioro
innych uczniów naszych szkół
zdobyło wyróżnienia.
Do tegorocznej edycji konkursu
organizowanego przez Szkołę
Podstawową w Lemanie przystąpiły 22 szkoły podstawowe z powiatu kolneńskiego.
Komisja
po
sprawdzeniu
wszystkich dyktand stwierdziła,
że tegoroczną Mistrzynią Ortografii została Weronika Gadomska ze
Szkoły Podstawowej w Turośli, II
miejsce zajęła Magda Konopka ze
Szkoły Podstawowej w Grabowie.
Przyznano również 15 wyróżnień
w tym m.in. dla uczniów z naszych szkół: Jakub Chodnik - SP
w Lachowie, Tomasz Kajko - SP

w Czerwonem, Szymon Madrak
z ZSS w Zabielu, Damian Patalan z SP w Borkowie oraz Diana
Fiertek z SP w Wykowie.
Patronat nad konkursem objął
Starosta Kolneński. Jednym z fun-

datorów nagród była Gmina Kolno. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno osobiście gratulował
finalistom XIII edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego
„Mistrz Ortografii 2015”.
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Dzień Białej Laski w Kolnie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

21 października członkowie Terenowego Koła Polskiego Związku
Niewidomych w Kolnie obchodzili Dzień Białej Laski. Z tej okazji na
spotkanie w Kolneńskim Ośrodku
Kultury i Sportu zaprosili również
przedstawicieli władz samorządowych i instytucji.
Gminę Kolno na tym spotkaniu
reprezentowała pani skarbnik Halina Boryszewska, która odczytała członkom Koła PZN w Kolnie
życzenia od Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno.
O oprawę artystyczną uroczystości zadbał zespół z KOKiS.
Dzień Białej Laski to międzynarodowe święto obchodzone 15
października.

reklama

Zabiele 170 A
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zaproszenie

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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obwieszczenie

Kolno, 16 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy
Kolno, dotyczącej części terenów wsi Wincenta
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolno
uchwały nr IX/45/15 z dnia 24 września 2015 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, dotyczącej części terenów wsi Wincenta
z przeznaczeniem pod zabudowę służącą produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych- obiekty
fermy drobiu wraz z obiektami towarzyszącymi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20,
Biuro Obsługi Klienta (BOK II piętro) w terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno

