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wydarzenia

Z sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Na sesji Rady Gminy Kolno w
dniu 27 listopada radni podjęli
szereg uchwał. O pracy między
sesjami mówił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Radni podjęli następujące uchwały:
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r.
- uchwała w sprawie określenia
wysokości podatku od nieruchomości
- uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek podatku środków transportowych
- uchwała uchylająca uchwałę w
sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej, zasad poboru, terminów
płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
- uchwała w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych
- uchwała w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Kolno na lata 2015 - 2032”
wraz z „Prognozą oddziaływania
na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Kolno na
lata 2015 - 2032”.

- uchwała w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolno”
- uchwała w sprawie określenia
zasad przyznawania stypendium
Wójta Gminy Kolno i Nagrody
Wójta Gminy Kolno za wybitne
osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno
- uchwała w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy
Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, na 2016 rok
- uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
Radnym przedstawiona została również analiza majątkowych
oświadczeń złożonych przez radnych za 2014 r.
Pani Krystyna Kajko, dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w związku ze
zbliżającą się zimą zaapelowała
do wszystkich zebranych o szczególną wrażliwość na los ludzi potrzebujących pomocy.

Doceniona praca

Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolnie, była jedną z dwóch dyrektorek wyróżnionych za szczególny
wkład w pracę socjalną na terenie
własnej gminy przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w
Białymstoku. Wyróżnienia wręczano w trakcie Dnia Pracownika
Socjalnego w Białymstoku. Poza
wyróżnieniami wręczanymi przez
ROPS dyrektorzy OPS odbierali
też dyplomy od Wiesława Żylińskiego, wicewojewody podlaskiego oraz życzenia od Jerzego Leszczyńskiego, marszałka województwa podlaskiego. Gratulujemy!
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Wójt Gminy Kolno Ambasadorem ŚDM
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno znalazł się w zaszczytnym gronie Ambasadorów
Światowych Dni Młodzieży.
Dyplomy Ambasadorów Światowych Dni Młodzieży z diecezji
łomżyńskiej wręczone zostały w
sobotę 28 listopada w trakcie spotkania w Centrum Kultury przy
Szkołach Katolickich w Łomży.
Ambasadorów z diecezji łomżyńskiej wybierali młodzi wolontariusze „kierując się doświadczeniem i
dorobkiem społecznym danej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem postawy „proegzystencji”,
czyli życia i posługi na rzecz drugiego człowieka. Postawa ta wpisuje się w przesłanie i testament
jaki pozostawił młodzieży Patron
ŚDM, św. Jan Paweł II”.
- Przyjmuję to wyróżnienie
z dumą i odpowiedzialnością mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
31. Światowe Dni Młodzieży,
które odbędą się w przyszłym
roku w Krakowie to ogromne
przedsięwzięcie, w które zaanga-
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żowali się również młodzi ludzie
z diecezji łomżyńskiej. Uczestnicy
sobotniego spotkania z prelekcji i
wykładów dowiedzieli się m.in.
czym są Światowe Dni Młodzieży
i jak diecezja łomżyńska przygotowuje się do tego wydarzenia.
Zadaniem Ambasadorów ŚDM
„ jest życzliwa obecność, świadomość czym są ŚDM oraz promo-

wanie tego wydarzenia w swoim
środowisku. Uroczystość w Centrum Katolickim była też okazją
do prelekcji na temat 90. rocznicy
powstania Diecezji Łomżyńskiej.
Szczegóły dotyczące Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
znaleźć można na stronie www.
krakow2016.com, a w naszej diecezji na stronie sdm.lomza.pl
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Droga do Gromadzyna w remoncie!
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Trwa modernizacja kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej
nr 647 od granic Kolna do Starego
Gromadzyna.
– Starania o remont tej drogi
rozpocząłem już na początku
kadencji – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –
Nasze argumenty, popierane też
przez władze miasta Kolno, okazały się na tyle ważne, że wniosek złożony przez Gminę Kolno
trafił na podatny grunt i udało
się! Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku rozpoczął inwestycję dofinansowaną
przez dwa samorządy.
Prace na drodze do Starego Gromadzyna rozpoczęły się kilka dni
temu, ale żeby PZDW w Białymstoku mógł rozpocząć inwestycje,
potrzebne było finansowe wsparcie.
Gmina Kolno, zgodnie ze stosowną uchwałą podjętą przez
Radę Gminy Kolno udzieliła na
ten cel dotację w wysokości 80 tys.
zł. Proporcjonalnie do odcinka
drogi remontowanego w granicach miasta inwestycję dofinansował też samorząd Kolna.

Dzięki dobrej współpracy ta
ważna dla mieszkańców naszej
gminy droga zyska nie tylko nową
nawierzchnię, ale też zostanie poszerzona o obustronne pobocza.
Oddzielone od drogi ciągłą linią
ciągi pieszo-rowerowe pozwolą wszystkim, a w szczególności
mieszkańcom Starego Gromadzyna bezpiecznie docierać do szkoły,
pracy, czy sklepu w Kolnie.

Bezpieczniejsza i wygodniejsza
będzie też droga do kapliczki, która upamiętnia mord 24 mieszkańców Gromadzyna dokonany w
1944 r., gdzie w rocznicę mieszkańcy okolicy składają kwiaty i
zapalają znicze.
W ramach inwestycji wykonane
zostaną też m.in. zjazdy na drogi
przyległe. Wykonawcą przebudowy kilometrowego odcinka tej
drogi jest PBK Łomża.

Podziękowanie za lata pracy
Pani Krystyna Bazydło, wieloletni pracownik instytucji kultury w
naszej gminie przeszła na emeryturę.
Podziękowania za szereg lat
pracy w Centrum Kultury Gminy
Kolno, a wcześniej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem
złożył pan Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. W spotkaniu w gabinecie u pana wójta 26
listopada uczestniczyli również
pani sekretarz Danuta Siwik oraz
Kazimierz Koter, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle.
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Za nami rok intensywnej pracy,
Rozmowa z Józefem Bogdanem Wiśniewskim, wójtem gminy Kolno
Zbliżamy się do końca roku, który
kończy też pierwszy rok pierwszej
kadencji Wójta Gminy Kolno, jak
minął?
Ten czas minął błyskawicznie, ale
gdybym miał podliczyć wszystkie
odbyte rozmowy, spotkania, wizyty
i ilość podpisanych dokumentów to
niewątpliwie padł mój życiowy rekord. Podjąłem szereg decyzji, nie
zawsze łatwych, ale kiedy celem
nadrzędnym jest dobro mieszkańców Gminy Kolno to działam bez
wahania.
Nie wszystko da się zaplanować. W tym roku nieoczekiwanym
sprawdzianem dla nas wszystkich
była klęska spowodowana suszą.
Jako jedni z pierwszych w regionie zwróciliśmy się do wojewody
z wnioskiem o powołanie komisji
do szacowania strat. Mobilizacja,
współpraca i intensywna praca
członków komisji i w krótkim czasie
wydaliśmy ponad 1500 klęskowych
protokołów. Podsumowując, to było
dwanaście naprawdę bardzo pracowitych miesięcy.
Prywatnie pierwszy rok na stanowisku wójta był wyzwaniem
dla całej mojej Rodziny, bo nie da
się ukryć, że pełnienie tej funkcji to
praca na więcej niż pełen etat. Mieliśmy dla siebie mniej czasu, ale jak
zawsze mogliśmy na siebie liczyć.
Dziękuję moim Bliskim za zrozumienie i wsparcie. Rodzina dodaje
sił!
Czy wiele z przedwyborczych planów już udało się zrealizować?
Do wyborów szedłem z konkretnymi propozycjami i od razu mówiłem, że nie wszystkie są do zrealizowania w pierwszym roku kadencji.
Nie składałem obietnic bez pokrycia i dlatego dziś mogę stwierdzić,
że wspólnie z Radą Gminy Kolno
wywiązaliśmy się z wielu z nich.
Jedną z ważniejszych kwestii
było przywrócenie funduszu sołeckiego i od nowego roku rozpoczynamy realizację przedsięwzięć w
poszczególnych sołectwach właśnie
w ramach funduszu. Solidnie się
do tego przygotowaliśmy czerpiąc
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wiedzę od specjalisty z RIO w trakcie spotkania z pracownikami, sołtysami i radnymi, bo to działanie,
które kontynuować będziemy w następnych latach.
Kolejnym przykładem niech będą
działania związane z szeroko rozumianą ekologią. Dotychczas Gmina
nie korzystała z pieniędzy na usuwanie azbestu, my przyjmujemy
już pierwsze wnioski od mieszkańców. Opracowaliśmy przyjęte przez
Radę Gminy Kolno programy i
plany, które umożliwiają nam ubieganie się o dotację m.in. „Program
usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Kolno na
lata 2015 - 2032”. W styczniu 2016
r. składamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o środki na usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw w
naszej gminie, podobnie będzie w
kolejnych latach, tak, by każdy gospodarz mógł z tego skorzystać.
Zrewitalizowaliśmy trzy dzikie
wysypiska w Borkowie, Brzozowie
i Wykowie.
Żyjemy w trudnych czasach,
gdzie w domowych budżetach liczy
się każda złotówka, dlatego wspólnie z Radą Gminy Kolno szukamy
rozwiązań korzystnych dla mieszkańców naszej gminy. Obniżyliśmy
cenę wody, nie podwyższyliśmy
podatków. Po raz pierwszy w gminie wprowadziliśmy stypendia,
które mają być finansowym wsparciem i motywacją dla uczniów na-

szych szkół do osiągania jak najlepszych wyników. Ich przyznawanie
rozpoczniemy od przyszłego roku
szkolnego.
Podjęliśmy działania zmierzające do tego, by stan gminnych dróg,
był coraz lepszy. Mamy opracowaną dokumentację techniczną na
remont dróg w miejscowościach:
Borkowo, Kozioł, Rydzewo, Łosewo, Zaskrodzie, Czerwone, Stary
Gromadzyn, Zabiele - Zakaleń, Zabiele - stara wieś i Janowo - Zamielica. Jest też koncepcja remontu dróg
dojazdowych do pól. Już w mijającym roku zwiększyłem o 1/4 ilość
żwiru zakupionego na potrzeby
bieżących remontów dróg gminnych. Kupiliśmy nowy ciągnik,
który wykorzystywany będzie przy
remontach i bieżącym utrzymaniu
dróg i poboczy. W przyszłości zostanie on doposażony w przyczepę
i podkaszarkę. Finalizujemy też zakup równiarki. Współpracujemy z
sąsiednimi gminami i Starostwem
Powiatowym w Kolnie w zakresie
realizacji inwestycji drogowych.
Dzięki naszym staraniom przebudowywana jest droga wojewódzka
do Gromadzyna.
Gminna ekipa remontowo - budowlana miała pełne ręce pracy
przy remontach budynków użyteczności publicznej, poszerzaniu
poboczy dróg gminnych, układaniu
chodników, placów parkingowych,
czy otoczenia kapliczek.
W obszarze oświaty wspomnę
choćby zakup nowego mercedesa
do przewozu uczniów.
Wspólnie z Radą Gminy Kolno
zrealizowaliśmy naprawdę wiele,
cieszę się, że niektóre z tych działań zrobiliśmy w partnerstwie np.
ze Starostwem Powiatowym w Kolnie. Jesteśmy otwarci na współdziałanie.
Wspominał Pan o domowych budżetach, w samorządach też liczy
się każda złotówka. W jakim stanie są finanse Gminy Kolno?
O pełnym wykonaniu budżetu
mówić będziemy po sporządzeniu sprawozdań za 2015 r. czyli w
przyszłym roku, ale już dziś mogę
stwierdzić, że to był dobry rok.
cd. str. 7
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przed nami kolejne wyzwania
W 2015 r. na inwestycje przeznaczyliśmy ok. 3,5 mln zł. Gmina nie powiększyła zadłużenia, a wręcz przeciwnie w stosunku do roku 2014
zmniejszyło się ono o blisko 1,4 mln
zł. W 2015 r. nie zaciągnęliśmy żadnego nowego kredytu.
Nastawiamy się na pozyskiwanie
pieniędzy z różnych źródeł, dlatego stworzyłem etat do pozyskiwania funduszy z zewnątrz i pierwsze
efekty już są. Kilka nieformalnych
grup z naszej gminy skorzystało z
tej pomocy przy pisaniu wniosków i
otrzymało dotacje na realizację swoich pomysłów. Nasze szkoły złożyły z pomocą specjalistów projekty
na dofinansowanie m.in. pracowni
językowych.
Sięgamy po pieniądze na tzw.
projekty miękkie, ale nie tylko.
Przygotowaliśmy dokumentację na
rozbudowę o przedszkole Szkoły
Podstawowej w Lachowie i czekamy na ogłoszenie konkursów.
Mijający rok pod względem pozyskiwania unijnych pieniędzy był
trudniejszy, bo wiele środków w
nowej perspektywie finansowej
uruchomionych zostanie dopiero w
2016 roku i latach kolejnych. Wykorzystaliśmy ten czas na przygotowania, by po nie skutecznie sięgać.
Nasze szanse na rynku „walczących” o dotacje zwiększa też udział
Gminy w stowarzyszeniach i Lokalnej Grupie Działania Kraina Mlekiem Płynąca. Osobiście zaangażowałem się w prace nad powołaniem
nowego stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe, które
skupia kilkanaście samorządów z
byłego województwa łomżyńskiego, bo w partnerstwie mamy szansę
pozyskiwać pieniądze na realizację
dużych unijnych projektów, których
nie mielibyśmy szans zrealizować
w pojedynkę.
Tak jak zapowiadałem wielokrotnie kładę też duży nacisk na
współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi.
Nie tylko poprzez wsparcie w pozyskiwaniu pieniędzy, czy wspólne realizowanie przedsięwzięć, ale
też poprzez zabezpieczenie w projekcie przyszłorocznego budżetu
wyższej kwoty na realizację zadań
publicznych, które zlecać będziemy

w otwartych konkursach ofert organizacjom pozarządowym.
Miniony rok pod względem wykonania budżetu był bardzo dobry,
zadowolony też jestem z projektu
przyszłorocznego proinwestycyjnego budżetu, gdzie o milion zwiększamy kwotę zarezerwowaną na
zaplanowane inwestycje.
Mijający rok to też pierwszy rok
pełnienia przez Pana funkcji prezesa zarządu M-G OSP Kolno, jak
układa się współpraca z jednostkami OSP?
Niepisaną tradycją w gminie jest, że
wójt pełni również najwyższą funkcję w zarządzie M-G OSP. Decydują
o tym głównie względy praktyczne.
Pochodzę z rodziny strażackiej,
więc jestem dumny, że wreszcie i ja
dołączyłem do tego wyjątkowego
grona. Strażaków ochotników podziwiam nie tylko za to, że kultywują tradycje przodków, ale też za
to, że każdego dnia są gotowi bezinteresownie ratować nasze życie i
mienie.
Zamykamy mijający rok z nowym sprzętem dla kilku jednostek
i nowym wozem dla OSP Kumelsk
i jeśli dodamy do tego remonty,
drobniejsze inwestycje, i zawody
strażackie zorganizowane po latach
przerwy w Koźle to bilans można
uznać za wyjątkowo dobry.
Trzeba podkreślić, że inwestycje
w stworzenie strażakom ochotnikom jak najlepszych warunków do
działania, a co za tym idzie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy, finansowane były w znaczącej części z dotacji
m.in. Urzędu Marszałkowskiego,
KSRG czy PZU, a nie tylko z budżetu gminy.
Gmina Kolno wyrasta na lidera nowoczesności. Po co radnym tablety
i co to EZD?
Faktycznie bez kompleksów podchodzimy do nowych technologii,
bo to oszczędność czasu i pieniędzy.
Wyposażyliśmy radnych w tablety,
mamy też system powiadamiania
sms, by szybko, skutecznie i tanio
komunikować się z radnymi i sołtysami. Wszelkie materiały na sesję

już nie są drukowane, a przesyłane
im w formie elektronicznej. To bardzo usprawnia pracę, podobnie jak
przeniesienie sesji do sali w bibliotece w Czerwonem oraz stworzenie
tuż obok wygodnego parkingu.
EZD, czyli elektroniczne zarządzanie dokumentacją to z kolei
działanie, które ma usprawnić pracę Urzędu Gminy Kolno, ale nie tylko. Jako jeden z wielu samorządów
uczestniczyliśmy w dużym projekcie „Wdrażanie elektronicznych
usług dla ludności województwa
podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Okazało, we wdrażaniu EZD
jesteśmy najlepsi w powiecie kolneńskim. To cieszy tym bardziej, że
celem projektu jest dostępność elektronicznych usług dla ludności. Już
dziś za pośrednictwem Cyfrowego
Urzędu Wrót Podlasia interesanci
posiadający podpis elektroniczny
lub zaufany profil mogą załatwić
szereg spraw, także w naszym urzędzie.
Są też inne obszary, w których nasze działania zostają docenione na
szczeblu powiatu czy województwa. Ostatnio powodem do dumy,
jest też to, że Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku
wytypował do wyróżnienia tylko
dwie dyrektorki ośrodków pomocy
społecznej w województwie, a kryteria, by takie wyróżnienie otrzymać spełniła pani Krystyna Kajko,
dyrektor GOPS w Kolnie.
Na dobry wizerunek Gminy pracuje każdy z nas, dlatego stawiam
wysokie wymagania sobie i współpracownikom. Jestem wójtem, nie
po to, by spełniać własne ambicje,
ale by wsłuchiwać sie w głos mieszkańców i wspólnie z Radą Gminy
Kolno i pracownikami odpowiedzialnie wypełniać nałożone na nas
obowiązki.
Rok wspólnej pracy już za nami,
a przed nami kolejne wyzwania.
Korzystając z okazji chcę podziękować wszystkim współpracownikom
oraz mieszkańcom naszej gminy, za
to, że razem pracujemy na rzecz
wspólnego dobra jakim jest Gmina
Kolno.
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Energetyka rozproszona - szkolenie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Radni, sołtysi oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Kolno
uczestniczyli w szkoleniu pn
„Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych”. Prelegenta dr
inż. Jarosława Osiaka z Wyższej
Szkoły Ekologii i Zarządzania w
Warszawie powitał Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

ważnym tematem.
Szkolenie i warsztaty 30 listopada w Czerwonem odbyły się w ramach projektu dofinansowanego
ze środków Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zakończyły się rozdaniem zaświadczeń dla każdego
uczestnika. Wszyscy otrzymali też
materiały szkoleniowe.

W trakcie kilku godzin zebrani w
sali Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem poznali nie tylko
teoretyczne zagadnienia związane z energetyką prosumencką, ale
usłyszeli też wiele praktycznych
wskazówek dotyczących korzystania z odnawialnych źródeł
energii. Dr inż. Jarosław Osiak
mówił o efektach ekonomicznych,
ale też ekologicznych, oraz odpowiadał na wszelkie pytania radnych i sołtysów związane z tym

Teatr przy stoliku w Czerwonem

Teresa Skrodzka
Gminna Biblioteka Publiczna

w

Czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem zaprosiła swoich czytelników i sympatyków na nietypową formę teatru, jaką jest Teatr
przy Stoliku.
Do biblioteki przybyła liczna
grupa miłośników sztuki teatralnej. Po raz pierwszy gościliśmy u
siebie aktorów z Teatru im. Ste-
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fana Jaracza w Olsztynie, którzy
przedstawili a raczej przeczytali
jednoaktową sztukę Aleksandra
Fredry „Świeczka zgasła”.
Ten niebywały znawca psychologii
damsko-męskiej, sam
zresztą
doznawszy licznych
„perypetyj miłosnych”, jak mało
kto w ówczesnej epoce totalnego
zakłamania obyczajowego,
odważnie odkrywał
tajemnice uczuć
w sytuacjach …
różnych.
W tej jednoaktowej komedyjce
zetknął ze sobą
parę
przypadkowych podróżnych,
których
awaria dyliżansu
zmusiła do po-

bytu w przydrożnej karczmie, w
warunkach wyjątkowo trudnych,
bo … pozbawionych światła. Jak
zatem można zorganizować sobie nieoczekiwany nocleg, aby nie
narazić się na „ jakoweś nieobyczajne sytuacyje”?
Zabawną intrygę zręcznie skonstruowaną przez hrabiego Fredrę,
uzupełniają piosenki jego autorstwa, do których muzykę skomponował Marian Czarkowski, który wystąpił wespół z Wiesławą
Szymańską – Niemaszek.
Z żywej reakcji publiczności na
doskonałą grę aktorską wynika,
że taka forma sztuki u nas się
przyjęła i na pewno będzie kontynuowana.
Więcej zdjęć autorstwa pana Sylwestra Nicewicza na stronie internetowej www.gminakolno.pl

wydarzenia

Gmina zainwestowała w nowy sprzęt
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Nowy ciągnik marki Valtra o
mocy 111 koni mechanicznych
za 250 tys. zł zakupiła Gmina
Kolno. - To bardzo dobry sprzęt,
który będzie wykorzystywany
przy remontach i bieżącym utrzymaniu dróg - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Ciągnik wyposażony jest w ładowacz przedni z łyżką do materiałów sypkich i widłami do palet, co
zwiększa możliwości jego wykorzystania.
Dotychczas do dyspozycji gminy
w zakresie sprzętu do transportu
oraz prac remontowo-budowlanych służyła koparko - ładowarka oraz samochód dostawczy Renault.
W mijającym roku Gmina Kolno
zainwestowała nie tylko w nowy
ciągnik, ale też w kosiarkę samobieżną oraz system nawadniający
do utrzymania boisk sportowych.
Dzięki tym inwestycjom, mimo
wyjątkowo upalnego lata, murawę na boisku w Lachowie udało
się utrzymać w dobrej formie.

Nowy ciągnik Valtra i planowana
dalsza rozbudowa gminnego parku maszyn służyć ma ekonomicznemu i fachowemu zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców. Biorąc pod
uwagę fakt, jak wiele remontów
budynków użyteczności publicznej, gminnych placów, czy dróg
prowadzonych jest przez gminną
ekipę remontowo - budowlaną, to

niezbędna inwestycja.
- Finalizujemy jeszcze zakup przyczepy oraz równiarki - mówi Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. - W planach mamy zakup
kosiarki bijakowej do wykaszania
poboczy oraz innego osprzętu do
ciągnika.
Nowy ciągnik objęty jest trzyletnim okresem gwarancji.

Prace na placu przed szkołą
Przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie pracownicy z
ekipy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy Kolno utwardzili
plac przed głównym
wejściem do budynku
i wyremontowali schody.
Obecnie trwają prace nad modernizacją
podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy
szkole.
Nową kostką brukową wyłożony zostanie też wjazd na plac
szkolny.
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HARMONOGRAM WYWOZU W 2016 r.
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
16
30
23
Luty

13

27

20

Marzec

12

26

19

Kwiecień

16

30

09

Maj

14

28

21

Czerwiec

11

25

18

23

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
15
29
22
Luty

12

26

19

Marzec

11

25

18

Kwiecień

15

29

22

Maj

13

27

20

Czerwiec

10

24

17

Styczeń

Lachowo, Górskie, Wykowo, Brzozowo, Brzózki, Bialiki, Rupin,
Czerwone (kolonie od strony Rupina), Wincenta
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
13
27
20

Luty

10

24

17

Marzec

09

23

16

Kwiecień

13

27

20

Maj

11

25

18

Czerwiec

08

22

15
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22

Gabaryty

20

harmonogram

HARMONOGRAM WYWOZU W 2016R
ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE
W GMINIE KOLNO I półrocze
Czerwone wieś, Czerwone kolonie, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

Styczeń

Dzień odbioru
Zmieszane
Selektywne
14
28
21

Luty

11

25

18

Marzec

10

24

17

Kwiecień

14

28

07

Maj

12

31

19

Czerwiec

09

23

16

Miesiąc

Gabaryty

21

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

Styczeń

Dzień odbioru
Zmieszane
Selektywne
11
25
18

Luty

08

22

15

Marzec

07

21

14

Kwiecień

11

25

04

Maj

09

23

16

Czerwiec

06

20

13

Miesiąc

Styczeń

Niksowizna, Łosewo, Janowo, Borkowo, Borkowo kolonie,
Zaskrodzie kolonie od Borkowa
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
12
26
19

Luty

09

23

16

Marzec

08

22

15

Kwiecień

12

26

19

Maj

10

24

17

Czerwiec

07

21

14

Gabaryty

18

Gabaryty

19
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projekt

Z wizytą w teatrze i muzeum
Bożena Duda
Szkoła Podstawowa

im.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

25 listopada 2015 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie brali udział w wycieczce do stolicy województwa podlaskiego. Wyjazd był możliwy
dzięki realizacji projektu „Kultura i sztuka w naszym życiu” w
ramach mikrodotacji w konkursie dla grup nieformalnych. Projekt dofinansowano ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich złożonego przez
rodziców wspólnie z nauczycielami. Partnerem było Towarzystwo „Jana z Kolna”.
Głównym celem naszych wspólnych przedsięwzięć z rodzicami jest umożliwianie dzieciom
dostępu do edukacji kulturalnej,
do kontaktu z żywą sztuką oraz
zwiedzanie dużych ośrodków
miejskich.
W ramach tegorocznego wyjazdu byliśmy w Białostockim Teatrze Lalek na spektaklu opartym
na słynnej baśni z tysiąca i jednej
nocy pt. „Cudowna Lampa Aladyna” Tytułowego bohatera, którego
rolę odgrywał Mateusz Smaczny,
po wielu latach skromnego życia
spotkało niespodziewane szczęście . Za przyczyną czarodziejskiej
lampy zdobył miłość księżniczki i
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w

Janowie

jak to w baśniach bywa jego życie
zmieniło się diametralnie na lepsze. W spektaklu wykorzystano
scenę obrotową. Na scenie wystąpili lalkarze z marionetkami oraz
aktorzy z prawdziwymi instrumentami grając muzykę klezmerską.
Bardzo efektowne było zakończenie sztuki, dzięki cudownym
lampom, które swoim czarem
sprawiły, że każdy z nas miał wrażenie uczestnictwa w magicznym
świecie Dalekiego Wschodu.
Po sztuce odbyliśmy niezapomnianą lekcję w Piwnicy Lalek
przeprowadzoną przez aktora lalkarza prof. Piotra Damulewicza
wykładowcę Akademii Teatralnej
im. A Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w
Białymstoku). Pan profesor wprowadził nas najpierw w atmosferę

pierwszego teatru antycznego, by później przejść do
historii BTL, który współtworzył.
W zbiorach znajdują się
niesamowite lalki, maski
oraz rozmaite rekwizyty ze
spektakli teatralnych. Najstarsze lalki pochodzą z lat
60 XX wieku. Swoim aktorskim talentem oraz obecnością niespotykanych eksponatów Pan Piotr przeniósł
nas w fantastyczny świat
przeszłości.
Z teatru, obserwując ulice i zabudowania dużego miasta, udaliśmy
się do Muzeum Wojska Polskiego.
Z przewodnikiem, który opowiadał o muzealnych ekspozycjach
uczniowie poznali fragment historii wojska polskiego w oparciu o
prawdziwe mundury, broń i wyposażenie żołnierzy z okresu między dwiema wojnami 1914 – 1939,
a także zmieniające się umundurowanie i militaria naszego wojska na przełomie lat 1956-2010.
Maluchy z entuzjazmem oglądały
postaci żołnierzy, robiąc przy tym
sobie niezliczoną ilość zdjęć.
Warto zwiedzać takie miejsce.
Była to o wiele ciekawsza lekcja
historii i edukacja teatralna, niż
nauka z podręcznika szkolnego.

konkurs

„Piosenka Słońcem Malowana”
Ewa Irena Romatowska
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

w

Wykowie

Piąta edycja Gminnego Międzyszkolnego Konkursu Pieśni i
Piosenki już za nami. Przyniósł
on nam wiele niezapomnianych
wrażeń.
W konkursie wzięli udział uczniowie z SP Borkowo, SP Janowo, SP
Lachowo, SP Wykowo, SP Zabiele,
SP Zaskrodzie, Gimnazjum Zabiele oraz oczywiście organizatorzy.
Uczestnicy tegorocznego konkursu byli wspaniale przygotowani
i zaprezentowali wysoki poziom.
Cieszymy się, że mogliśmy gościć
w progach Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie tak
wielu młodych artystów.
Konkurs przeprowadzono w
czterech kategoriach wiekowych:
pierwsza - klasa przedszkolna,
druga - klasy I-III SP, trzecia - klasy IV-VI SP oraz czwarta - gimnazjum. Celem konkursu było propagowanie i promowanie piosenki w środowisku młodzieży szkolnej oraz tworzenie możliwości
konfrontacji dokonań twórczych.
Honorowy patronat sprawowali
Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski oraz Krzysztof Kajko
Prezes Banku Spółdzielczego w
Kolnie.

W ramach konkursu
uczniowie zaprezentowali dwadzieścia utworów.
Jury w składzie: Kazimierz
Koter, Krystyna Kajko,
Bożena Kowalewska, Marzanna Chodnik oceniało
występujących, biorąc pod
uwagę oryginalność wykonania, kreatywność oraz
poprawność melodyczną i
dykcyjną prezentowanych
utworów. Po burzliwych
naradach jury wyłoniło najlepszych wykonawców.
W kategorii klas przedszkolnych bezkonkurencyjnie zwycięzyły Ola i Lena Wesołowskie z
SP Wykowo.
W kategorii klas I-III I miejsce
zdobył zespół „Słoneczko”: Julia
Wyka i Wiktoria Boryszewska z
SP Lachowo, II miejsce - Zuzanna
Nadara z SP Wykowo, III miejsce
- Wiktoria Kamińska z SP Lachowo.
W kategorii klas IV-VI pierwsze
miejsce zajęła Marlena Chodnik
z SP Wykowo, II miejsce - Kamila Wyka z SP Lachowo, III miejsce - Aleksandra Bazydło i Oliwia
Duda z SP Zabiele.
W kategorii Gimnazjum I miej-

sce zajęła Karolina Niedziołka,
II miejsce - Julia Rakowska i III
miejsce - Emilia Bystra z Gimnazjum w Zabielu.
Laureaci konkursu otrzymali
pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów Wójta Gminy Kolno,
Prezesa Banku Spółdzielczego
w Kolnie oraz Radę Rodziców z
SP Wykowo. Nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymali
podziękowania za wielki wkład
pracy włożony w przygotowanie
dzieci. Konkursowi towarzyszyła wspaniała atmosfera, tematyka
skłaniała do słonecznego uśmiechu, a nawet do wspólnego śpiewania.
Do usłyszenia za dwa lata!
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wydarzenia

Wyśpiewany sukces
Leszek Pogorzelski
Szkoła Podstawowa

w

Lachowie

27 listopada w sali widowiskowej Piskiego
Domu Kultury odbył się IX Festiwal Piosenki
Polskiej „Masz Szansę Więc Śpiewaj” o Złotą
Nutę Pisza. W konkursie wzięło udział sześćdziesięciu uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Większość tj. czterdziestu
przyjechało z poza Pisza – między innymi z
Białegostoku, Ełku, Grajewa, Mikołajek, Hajnówki, Wilkas, Szczytna, Kolna i Lachowa.
Szkołę Podstawową w Lachowie reprezentowały dwie solistki: Kamila Wyka kl.VI i
Katarzyna Kosk kl. V , a w kategorii zespołów: Wiktoria Boryszewska i Julia Wyka z
klasy II a.
Solistki otrzymały dyplomy i słodkie upominki za uczestnictwo.
Zespół Słoneczka sprawił wielką niespodziankę kwalifikując się do wielkiego finału.
W koncercie finałowym piosenką pt. ”Słoneczna wycinanka” Słoneczka z Lachowa
„wyśpiewały” trzecie miejsce.
Gratulujemy!

Kasztanobranie w Janowie
Marek Szymański
Szkoła Podstawowa

im.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Po raz pierwszy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie
wzięli udział w akcji zbierania
kasztanów i żołędzi. Akcja została
zorganizowana przez Samorząd
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w

Janowie

Uczniowski w ramach współpracy z Kołem Łowieckim „Szarak”
działającym na naszym terenie.
Zbiórka „darów jesieni” przeznaczona będzie na dokarmianie
zwierząt w okresie zimowym.

Największymi amatorami kasztanów wśród zwierząt są dziki.
Kasztany zbierane były przez
uczniów i nauczycieli w październiku na terenie szkoły i okolic.
Wszystkim uczestnikom akcja
dała wiele zadowolenia oraz poczucia, że zrobiliśmy coś dobrego
i pożytecznego dla środowiska
naturalnego. Dowiedzieliśmy się
przy okazji gdzie rosną kasztany
na terenie Janowa, Gietek czy Niksowizny. Wyniki zbiórki zaskoczyły nas pozytywnie. Zebraliśmy
ok. 300kg kasztanów i 10 kg żołędzi. Uczniowie za zaangażowanie
w zbiórce otrzymali wielkiego
plusa z zachowania.
Wszyscy zgodnie podjęli decyzję o kontynuacji tego przedsięwzięcia w kolejnych latach. Mamy
nadzieję, że nasze zbiory będą
smakowały leśnym zwierzakom,
a za naszym przykładem pójdą
uczniowie pozostałych szkół naszej gminy

projekt

Niezapomniany wieczór
Maria Bućko
Zespół Ludowy Czerwieniacy

Włączając się w obchody Roku
Papieskiego 2015 Zespół Ludowy Czerwieniacy zorganizował
„Wieczornicę z Janem Pawłem
II”, która odbyła się 22 listopada
o godz. 18.00 w ramach realizowanego projektu z Fundacji Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami byli: Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem, Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem i Koło
Gospodyń Wiejskich w Czerwonem.
Świetlica przy bibliotece wypełniona była po brzegi (ponad 100
osób). Gośćmi honorowymi byli:
Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski oraz pracownicy
gminy jak też Dziekan Dekanatu
Kolneńskiego ks. Stanisław Uradziński z proboszczem z Kozła ks.
Jarosławem Gołaszewskim.
Całogodzinny spektakl dostarczył uczestnikom wspaniałych
przeżyć i wzruszeń. Pieśni śpiewane przez zespół Czerwieniacy podchwytywali widzowie i
wspólnie śpiewali.
Treści montażu słowno – muzycznego dotyczyły życia i świętości św. Jana Pawła II. Słowa
Świętego usłyszane z prezentacji

potęgowały nastrój wzruszenia.
Mnóstwo zapalonych świec na
sali mrok, płonące lampiony przed
wizerunkiem świętego Jana Pawła
II w kształcie krzyża, dekoracja
w barwach papieskich stworzyły
niesamowity nastrój który panował przez cały czas spektaklu.
Przy dźwiękach muzyki weszli
uczestnicy inscenizacji z lampionami, którymi oświetlili krzyż
przed wizerunkiem Jana Pawła II,
śpiew Pater Noster odśpiewany
przez Jana Bućko, głos Świętego
Ojca usłyszany podczas prezentacji, oraz teksty pieśni i wypowiedzi
sprawiły, że Wieczornica stała się
niezapomnianym wydarzeniem.
Cisza po spektaklu (ok. 8 min)
była dopełnieniem wrażeń ( w tym
czasie na ekranie oglądano sceny z
życia i działalności naszego Papieża). Wszyscy uczestnicy otrzymali
karteczki z wizerunkiem świętego
i jego wypowiedziami (cytatami z
różnych homilii).
Po spektaklu jako pierwszy
głos zabrał Dziekan Dekanatu
Kolneńskiego ks. Stanisław Uradziński, który podzielił się wspomnieniami z chwili ogłoszenia że
Karol Wojtyła został papieżem.
Opowiedział też historię różańca,
jaki otrzymali wówczas od Ojca

Świętego alumni seminarium, w
którym studiował ks. St. Uradziński. Z tego różańca na skutek używania go przez seminarzystów
pozostał tylko maleńki krzyżyk
(prawie relikwia dla księdza), którym udzielił wszystkim zebranym
bożego błogosławieństwa (to był
bardzo wzruszający moment).
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, który w swojej wypowiedzi
nie szczędził słów uznania dla
organizatorów i wykonawców
inscenizacji. Podkreślił rolę, jaką
spełniają w życiu społecznym tego
rodzaju przedsięwzięcia: integracja społeczna, szerzenie wartości
moralnych, patriotycznych, uznanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II
i wartości jakie On głosił odnośnie
życia, rodziny. Takie działanie to
też bardzo dobry sposób na spędzanie wolnego czasu i tworzenia
jedności w społeczeństwie.
Organizatorzy podziękowali za
miłe słowa i zaprosili zebranych
na poczęstunek. Dyskusje i rozmowy wszystkich uczestników
wieczornicy trwały prawie do
godz. 22.00
Więcej zdjęć autorstwa pana Sylwestra Nicewicza na stronie www.
gminakolno.pl
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przetarg

WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Kolno.
Nr działki i
określenie
położenia
nieruchomości

Przeznaczenie w
Cena
Powierzchnia
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
użytkowa
nieruchomości
KW działki (ha)
zagospodarowania
nieruchomości
budynku (m2)
przestrzennego
(zł)

1
2
3
4
5
7
dz. 83/74– wieś
gruntowa
LM1L/
Glinki,
zabudowana
00036
0,8476
951,4
Brak planu
395.000,00
Gmina Kolno,
(budynek
466/5*
woj. podlaskie
byłej szkoły)
*Księga Wieczysta nr LM1L/00036466/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w
Łomży dla działki nr 83/4 o powierzchni 1,05 ha, z której zostały wydzielone działki: nr
83/73 o powierzchni 0,2024 ha oraz 83/74 o powierzchni 0,8476 ha.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Na terenie nieruchomości znajduje się budynek (wiek 41 lat), w którym mieściła się
dawna szkoła podstawowa a następnie gimnazjum. Jest to budynek wolnostojący, konstrukcja
murowana, składający się z dwóch części funkcjonalnych: niepodpiwniczony
dwukondygnacyjny budynek szkoły oraz podpiwniczonej dwukondygnacyjnej części
mieszkalnej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania z
własnego pieca olejowego, instalację kanalizacyjną, wodociągową (z sieci wodociągowej),
telefoniczną, odgromową i alarmową. Posesja ogrodzona, dojazd z drogi asfaltowej.
Położenie około 20 km od miasta Kolno (woj. podlaskie).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, w
pokoju 214, dnia 18 stycznia 2016 roku o godzinie 1100.
Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są do wniesienia
wadium w pieniądzu – PLN w wysokości 30.000,00 zł, najpóźniej do dnia 13 stycznia
2016 r. włącznie, na rachunek Urzędu Gminy Kolno Nr 21 8754 0004 0000 3115 2000
0240 (Bank Spółdzielczy w Kolnie). Środki muszą znajdować się fizycznie na rachunku
UG Kolno w powyższym terminie.
2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczane zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego.
4. Przetarg zostanie uznany za ważny jeśli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
6. Koszty sporządzenia umowy przenoszącej własność nieruchomości, ponosi nabywca.
7. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona
jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
8. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 14 grudnia 2015 r.
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zapraszam do udziału w przetargu
Wójt Gminy Kolno

projekt

Chrońmy wierzby głowiaste
Krzysztof Jurczak
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Wierzby od zawsze były stałym
elementem polskiego krajobrazu, szczególnie tzw. wierzby głowiaste, o koronie w kształcie głowy. Swoją obecność oraz wygląd
zawdzięczały człowiekowi, gdyż
od wieków były dla niego bardzo
użyteczne.

dzić nowe.
A jak to zrobić? Można wybrać jeden z dwóch wariantów.
Wariant I – sztobry.
Wierzby łatwo rozmnażają się ze
zdrewniałych nieukorzenionych
sadzonek (sztobrów) – czyli kawałków patyków długości około
30 cm sadzonych wprost do gruntu jesienią lub wczesną wiosną. Po
ukorzenieniu i wypuszczeniu pędów, młodą roślinę prowadzimy
w formie drzewiastej z jednym
pniem, aż uzyska na wysokości 2
m grubość 5 cm. Zazwyczaj trwa
to kilka lat. Po osiągnięciu tej grubości, na wiosnę obcinamy wierzchołek i pędy boczne. Ukorzenione drzewko ogławiamy co roku
lub co 2 lata przez następne 10 lat,
obcinając wszystkie pędy wyrastające z wierzchołka. Po dziesiątym roku ogławiamy wierzby co
około 5 lat.
Wariant II – żywokoły
Na terenach z wysokim poziomem
wody gruntowej sadzimy grube
pędy wierzbowe o średnicy 5-10
cm i długości (w zależności od potrzeb) 1,5-2,5 m. Żywokoły pozy-

Robiono z nich żywe ogrodzenia,
które w odróżnieniu od tradycyjnych nie wymagały wymiany
z biegiem czasu, ponieważ nie
psuły się w ziemi. Wystarczyło
obciąć gałęzie z korony wierzby i
wkopać je wczesną wiosną lub jesienią do gruntu, aby zakorzeniły
się i stworzyły nowe drzewo. W
ten sposób powstawały aleje tych
drzew, które szybko rosły i po obcięciu na wysokości około dwóch
metrów, tworzyły nowe wierzby
głowiaste.
Gałęzie grube, kilkuletnie obcinano i wykorzystywano jako opał.
Te cieńsze służyły jako materiał
na koszyki.
Wierzby głowiaste są prawdziwą ostoją przyrody. Szybko rosną,
a gdy są regularnie ogławiane,
ich pień staje się coraz grubszy.
Drewno wierzbowe jest miękkie i
doceniają to dzięcioły (najczęściej
zielone), które już po kilku- kilkunastu latach życia wierzby kują w
nich dziuple. Po nich dziuple te
zamieszkują rzadkie sowy pójdźki, dudki, wróble, mazurki, sikorki i wiele innych ptaków
- dziuplaków.
W koronie wierzby
głowiastej
zakładają
gniazda nawet kaczki.
Wczesną wiosną, gdy
wierzba kwitnie, zlatują się pożyteczne owady zapylające - głównie
pszczoły i trzmiele.
Obecność wierzb w
krajobrazie
warunkuje występowanie tych
wszystkich
rzadkich
zwierząt. Dlatego powinniśmy dbać o wierzby, ogławiać stare i sa- fot. Maciej Cmoch

skujemy ze starszych wierzb zimą
i sadzimy w marcu/kwietniu po
rozmarznięciu gruntu. Wbijamy
je w spulchnioną ziemię na taką
głębokość na jaką się uda. W roku
posadzenia, wycinamy odbijające
z pnia pędy. Zostawiamy tylko te
na wierzchołku i dbamy o dużą
wilgotność w razie suszy. Ukorzenione drzewko ogławiamy co
roku lub co 2 lata przez następne
10 lat, obcinając wszystkie pędy
wyrastające z wierzchołka.
Po dziesiątym roku ogławiamy
wierzby co około 5 lat.
Ogławianie prowadzimy w okresie spoczynku drzew czyli od listopada do końca lutego.
Między innymi takie tradycyjne
metody ochrony krajobrazu staramy się promować realizując projekt edukacyjny „Pola tętniące życiem” skierowany przede wszystkim do tych, od których zależy jej
przetrwanie – do rolników, dzieci
i młodzieży.
Zapraszamy do odwiedzenia
strony: pola.bocian.org.pl, można
tam zapoznać się z tegorocznym
harmonogramem Dni Wierzby
Głowiastej, które corocznie organizuje Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Zachęcamy do udziału i organizowania podobnych
akcji na swoim terenie.
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.
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wydarzenia

„W Polskę wierzę”
Adam Grzymała
Szkoła Podstawowa

im.

Orła Białego

w

Wykowie

11 Listopada to dla nas, Polaków,
jedna z najważniejszych dat w
kalendarzu. To właśnie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli nasz kraj pojawił się na mapie Europy. Ponownie mogliśmy
się cieszyć ze swojego własnego
domu – jakim jest POLSKA, która przez wiele lat zniewolona
była przez Rosję, Prusy i Austrię.
Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy walczyli poświęcając swoje życie na
ołtarzu: Ojczyzny. Dziś żyjemy
w pięknym i wolnym kraju. Możemy być dumni z naszych narodowych symboli: hymnu i godła
państwowego oraz wielkich czynów, jakich dokonywali Polacy
na przestrzeni wieków.
Święto 11 Listopada obchodzone
jest w całym kraju, najważniejsze
obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W Szkole Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie w przeddzień obchodów 97. rocznicy odzyskania niepodległości odbył
się uroczysty apel przygotowany
przez uczniów klasy szóstej i drugiej. Za przygotowanie i przebieg
apelu odpowiedzialny był Pan
Adam Grzymała – nauczyciel historii, a oprawę muzyczną opracował Pan Grzegorz Jakubowski
– nauczyciel muzyki.
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Z widowiska słowno – muzycznego pt. „W Polskę Wierzę”, na
które złożyły się wiersze i pieśni
patriotyczne młodsi koledzy i
koleżanki mogli się dowiedzieć,
dlaczego 11 listopada dla narodu
polskiego, to najważniejsze święto
państwowe.
Następnego dnia 11 listopada na
zaproszenie księdza proboszcza
Krzysztofa Malinowskiego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego ze swoim programem
artystycznym udali się do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem
Zwiastowania NMP w Lachowie.
Młodzi aktorzy zaprezentowali
swój program, w którym przypo-

mnieli walkę narodu polskiego
od upadku Rzeczypospolitej, poprzez walki powstańcze XIX wieku, aż po upragniony 11 listopada
1918 roku. Uroczystość rozpoczęli
uczniowie klasy II Kinga Szmitko
i Dominik Gnatowski wierszem „Kto ty Jesteś”. Piękna recytacja
wierszy przeplatana podniosłym
śpiewem pieśni patriotycznych
w wykonaniu uczennic klasy szóstej: Marleny Chodnik, Klaudii
Wiśniewskiej, Diany Fiertek, Małgorzaty Szczech, Wiktorii Kałęki i
Ani Szczech w pełni oddały atmosferę i emocję tamtych wydarzeń.
Po występie uczennice otrzymały
rzęsiste brawa i podziękowania
od księdza proboszcza Krzysztofa
Malinowskiego za ciekawą lekcję
patriotyzmu.
Po mszy świętej utworzyła się
procesja na cmentarz parafialny w której uczestniczyli Ksiądz
Proboszcz, Ksiądz Wikary, Pani
Dyrektor Ewa Irena Romatowska
z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Wykowie oraz Parafianie. Pod
pomnikiem „Ofiar Walk o Niepodległość w XX wieku” wszyscy
oddali hołd poległym za wolność
Ojczyzny, odmawiając modlitwę,
składając kwiaty i zapalając znicze.

sport

Gminne Turnieje Piłki Siatkowej
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Dzięki pieniądzom z budżetu
Gminy Kolno, oraz wsparciu
sponsorów możliwe było zorganizowanie Gminnych Turniejów
Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn.
Gminny Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn rozegrany został 8 listopada br. Do rozgrywek o puchary
ufundowane przez radnych z Zabiela: Jana Pieklika i Marka Bazydło, zgłosiły się cztery drużyny:
LZS Czerwone (po raz pierwszy),
LZS Zabiele, LZS Janowo i LZS
Kolno.
W pierwszym meczu spotkały się
drużyny:
LZS Janowo - LZS Kolno 2:0 w setach dla Janowa.
W drugim meczu:
LZS Czerwone - LZS Zabiele 2:1 w
setach dla Czerwonego
Następne spotkanie to walka o
trzecie miejsce:
LZS Kolno - LZS Zabiele 2:0 w setach dla Kolna.
W finale walczyły zespoły:
LZS Janowo - LZS Czerwone 2:0 w
setach dla Janowa
Ostateczne zestawienie:
1 miejsce - LZS Janowo
2 miejsce - LZS Czerwone

3 miejsce - LZS Kolno
4 miejsce LZS Zabiele
Gminny Turniej Piłki Siatkowej
Kobiet rozegrano 15 listopada br.
Do walki stanęły panie i dziewczęta w wieku od 16 lat do 50+ z
drużyn z Kolna, Gimnazjum z Zabiela, z
Zabiela - Zakaleń i Zabiela.
Pierwsze spotkanie to:
panie z Kolna - Gimnazjum Zabiele 2:0 w setach dla Kolna
Drugie spotkanie:
Zabiele - Zakaleń - Zabiele 2:0 w
setach dla Zabiela - Zakaleń
W spotkaniu o trzecie miejsce
dziewczęta z Gimnazjum w Za-

bielu pokonały kobiety z Zabiela
2:0 w setach.
Najbardziej pasjonujący okazał się
mecz finałowy, gdzie dziewczęta
z Zabiela - Zakaleń pokonały kobiety z Kolna 2:1 w setach.
Ostateczna kwalifikacja:
1 miejsce - Zabiele - Zakaleń
2 miejsce Kolno
3 miejsce Gimnazjum Zabiele
4 miejsce Zabiele.
Organizatorzy turniejów składają podziękowania dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu za udostępnienie sali gimnastycznej zarówno na treningi jak i
na turnieje.
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komunikat

Kolno, 08.12.2015r.
RG.062.8.2015.JG
OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOLNO NA LATA 2015-2020
oraz
PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOLNO NA LATA 2015-2020
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.),
Wójt Gminy Kolno
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:
Projektem
PLANU
ROZWOJU
LOKALNEGO
GMINY
KOLNO
NA
LATA
2015-2020
oraz PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOLNO NA
LATA 2015-2020.
Projekt tego Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony
do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój nr 216
i
jest
dostępny
w
godzinach
pracy
urzędu
(od
poniedziałku
do
piątku,
w godzinach 7:30 do 15:30, tel. 86 278-91-35. Ponadto został podany do publicznej wiadomości na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno http://bip. .ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i
wniosków.
Uwagi




i wnioski można składać w terminie od dnia 23.12.2015r. do dnia 12.01.2016r.
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno,
ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugkolno@gminakolno.pl bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu
pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres
wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Wójt Gminy Kolno.

