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Z działalności Wójta
Sprawozdanie z działalności Wójta
Gminy Kolno za okres od 23 stycznia do 26 lutego 2014 roku

Będą lepsze drogi w gminie
>> str.4

Unijny projekt w szkole w Zaskrodziu
>> str.6

W okresie od ostatniej sesji wydałem dziewięć zarządzeń, które dotyczyły:
- sposobu wykonania uchwał rady
gminy
- określenia układu wykonawczego
budżetu Gminy Kolno na 2014 r.
- zmian w budżecie Gminy Kolno na
2014 r.
- kwartalnej informacji z wykonania
budżetu Gminy Kolno za IV kwartał
2013 roku obejmującej okres od
początku roku do 31 grudnia 2013
roku
- ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w najem
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
1. Dokonałem odbioru wyremontowanej remizy OSP w Borkowie.
2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem przetarg na budowę dróg we wsiach:
Borkowo, Kossaki, Koziki - Olszyny,
Wszebory i Truszki - Patory. W przetargu brały udział trzy firmy. Wybra-

Ruch i taniec łączy pokolenia w CKGK
>> str.8

no ofertę PBK z Łomży. Podpisanie
umowy planowane jest w I dekadzie
marca.
3. Ogłosiłem przetarg na wykonanie
remontu świetlicy w Kumelsku. Prace remontowe będą dofinansowane
z Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca
z działania „Odnowa i rozwój wsi”.
4. Złożyłem wnioski o pozwolenie
na budowę dróg w miejscowościach
Wincenta i Okurowo.
5. Wysłałem zapytanie dotyczące
wynajmu równiarki. Składanie ofert
do 1 marca 2014 roku.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji
zostały przekazane do Wojewody
Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające
publikacji przekazano do Redakcji
Dziennika Urzędowego.

ŻYCZENIA
Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
jak najwięcej uśmiechu
i pogody ducha
na co dzień

życzy
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno

Nowe niższe stawki za śmieci!
>> str.3, 10-11
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Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno
W trakcie XLV zwyczajnej sesji Rady
Gminy Kolno, która odbyła się 26 lutego br. radni podjęli szereg uchwal
w tym m.in. dotyczącą obniżenia
stawki opłat za śmieci. – Po ustaleniu tych stawek gmina Kolno będzie
miała jedne z najniższych, albo i
najniższe stawki w powiecie – powiedział Tadeusz Klama, wójt gminy
Kolno.

W

porządku obrad znalazły się
m.in.:
- podjęcie uchwały w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 –
2025
- podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy Kolno na
2014 r.
- podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Kolno
- podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do realizacji
projektu w ramach Poddziałania

9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Projekt ostatniej uchwały przybliżył
radnym Andrzej Jarzyło, kierownik
Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w UG Kolno podkreślając,
że po upływie 6 miesięcy funkcjonowania nowego systemu ( II półrocze

2013 r.) dokonano analizy wpływów
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania systemu (usługa odbioru i
transportu odpadów, prowadzenie
PSZOK, obsługa administracyjna).
W oparciu o dane z analizy dokonano kalkulacji kosztów i na posiedzeniach komisji Rady Gminy –
przedstawiono propozycję nowych
niższych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Komisje Rady Gminy zaakceptowały
i pozytywnie zaopiniowały stawki
przedstawione w projekcie uchwały.
Uchwałę z nowymi stawkami podjęto
jednogłośnie.
Więcej o zmianie stawek na str. 11

Spotkania sprawozdawcze w OSP
W

jednostkach OSP w naszej gminie w lutym rozpoczął się czas
spotkań sprawozdawczych.
Pierwsze tego typu spotkanie zorganizowała jednostka OSP Zabiele
(na zdj. obok). W spotkaniu udział
wzięli również pan Tadeusz Klama,
wójt gminy Kolno, st. kpt. Lech Kowalczyk, Komendant Powiatowy PSP
w Kolnie, Antoni Lewandowski, Komendant M-G Z OSP w Kolnie, Kazimierz Koter, dyrektor CKGK.
Kolejne spotkanie odbyło się w
OSP Janowo. Do końca marca takie spotkania muszą odbyć się we
wszystkich jednostkach OSP działających w naszej gminie.

WWW.GMINAKOLNO.PL

3

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 2(67)/2014

Nowe inwestycje drogowe w gminie
T
adeusz Klama, wójt gminy Kolno
podpisał już umowę z wykonawcą na przebudowę dróg gminnych w
miejscowościach: Borkowo, Kossaki, Koziki - Olszyny, Truszki - Patory
i Wszebory.
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Komunikacyjnego z Łomży, które
wygrało przetarg, w trakcie podpisania umowy reprezentował prezes ds.
kontraktów Wojciech Tomasz Olechwierowicz. W spotkaniu uczestniczył również kierownik budowy pan
Krzysztof Stachelski oraz Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie
Gminy Kolno.
Zgodnie z umową przebudowanych zostanie 3280,57 m dróg.
Koszt inwestycji to ponad 1,8 mln
zł. Prace mają potrwać do 12 września br.

REKLAMA

Z POLICJI

Więcej informacji www.bialystok.uw.gov.pl/112

REKLAMA
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O naszej gminie z poselskiej mównicy
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu. Posiedzenie nr 61 w dniu 1902-2014
Oświadczenia.
Poseł Lech Kołakowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rok 2013 już za nami, ale w dzisiejszym wystąpieniu chciałbym jeszcze
raz powrócić do Roku Powstania
Styczniowego. Obchody 150. rocznicy tego największego z naszych
narodowych powstań odbywały się
w wielu miejscowościach, ale pozwólcie panie i panowie posłowie,
że wspomnę dzisiaj o powiecie kolneńskim i miejscowości Czerwone w
gminie Kolno. To tam Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Gminy Kolno ˝Integracja˝ we współpracy z władzami i
lokalną społecznością dokonało rzeczy wyjątkowych. Opowiem o nich,
bo uważam, że te działania są dowodem na to, że nawet w tak trudnych
czasach, czasach kryzysu wartości,
w pewnych społecznościach tradycja, historia, ojczyzna, patriotyzm są
wciąż ważne, żywe i odkrywane na
nowo, a to, co działo się w gminie Kolno, może być przykładem dla innych.
Inicjatywy podjęte przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kolno ˝Integracja˝ są wyjątkowe z kilku
względów. Po pierwsze, obchody w
tej gminie rozpoczęły się w styczniu
2013 r., a zakończyły w listopadzie tegoż roku Przez te kilkanaście miesięcy członkowie stowarzyszenia, działając zupełnie bezinteresownie, w
obchody tej wyjątkowej rocznicy włączali młodzież, dorosłych i starszych.
Pokolenia połączyły się, by razem oddać hołd walczącym o niepodległość.
Trzeba podkreślić, że ziemie gminy Kolno i powiatu kolneńskiego
nie pozostały na uboczu wydarzeń z
lat 1863-1864. We wrześniu 1863
r. doszło do walk oddziałów powstańczych z wojskami rosyjskimi
w Wincencie. Spalono tam komorę
celną na granicy z Prusami. Walki
powstańcze miały również miejsce
w pobliżu wsi Kozioł. W Kolnie na
cmentarzu parafialnym znajduje
się grób powstańca Juliana Grygłaszewskiego zmarłego w 1928 r., odnowiony staraniem burmistrza miasta Kolno pana Andrzeja Dudy. W
WWW.GMINAKOLNO.PL

Stawiskach pozostały zabudowania
poklasztorne zakonu franciszkanów.
Zakon ten został zlikwidowany w tym
mieście z rozkazu władz carskich
za poparcie udzielone powstańcom
styczniowym. Upadek powstania
wiązał się z represjami i wyrokami
śmierci na biorących udział w zrywie. Pamiątką po tym tragicznym
dla naszej ojczyzny czasie jest krzyż
powstańczy w miejscowości Czerwone stojący przy drodze krajowej
nr 63. Krzyż upamiętnia powstańców i mieszkańców gminy Kolno
straconych przez władze carskie za
udział w powstaniu styczniowym.
Trwałym śladem po obchodach
150. rocznicy powstania styczniowego w gminie Kolno jest wspomniany powstańczy krzyż w Czerwonem.
Krzyż został odmalowany, otoczony
kamieniami, na których zawisły łańcuchy. Na granitowej tablicy wyryto
napis: ˝Miejsce upamiętnienia powstańców styczniowych, mieszkańców tej ziemi: Kajki, Stodupa i Banacha. Bohaterom w 150. rocznicę
wybuchu powstania styczniowego
- społeczeństwo. Czerwone 2013
rok˝. Możliwe to było dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, strażaków z OSP w Czerwonem i sponsorowi - prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie. W programie obchodów
była też między innymi nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kolno, konkursy: plastyczny i wiedzy historycznej
pod patronatem marszałka Senatu
RP, uroczyste msze święte, wykłady
czy pieszy rajd śladami powstańców. Gmina Kolno była też pierwszą gminą, w której poza Senatem
pokazana została wystawa ˝Gorzka
chwała - powstanie 1863 roku˝.
Jako poseł ziemi łomżyńskiej byłem uczestnikiem kilku tych wyjątkowych wydarzeń. W maju 2013 r. brałem udział w uroczystości poświęcenia odnowionego krzyża i tablicy, a
27 listopada 2013 r. uczestniczyłem
w sesji Rady Gminy Kolno, w trakcie
której podsumowano gminne obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Byłem wzruszony
i zdumiony tym, jak wiele udało się
zrobić, jak wiele grup społecznych i
wiekowych zaangażować w utrwa-

lanie pamięci o naszych przodkach.
W tym roku przed nami nie tylko
wybory, ale też kilka bardzo ważnych
rocznic - 100. rocznica wybuchu I
wojny światowej, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica
wybuchu powstania warszawskiego,
75. rocznica utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, późniejszego Związku Walki Zbrojnej przemianowanego
następnie na Armię Krajową. Wiele
okazji do mądrego, patriotycznego, wspólnego oddawania hołdu.
Jestem przekonany, że takich wyjątkowych małych ojczyzn, jak gmina
Kolno w powiecie kolneńskim, takich
wyjątkowych organizacji pozarządowych, jak ˝Integracja˝, jest więcej.
Wszystkim, którzy w tym roku będą
angażować się w krzewienie mądrych
postaw patriotycznych, w organizację
uroczystości rocznicowych, życzę wielu sukcesów i osiągnięć. (Dzwonek)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W
ostatnim zdaniu mojego wystąpienia
chciałbym pogratulować i podziękować mieszkańcom ziemi kolneńskiej,
a w szczególności inicjatorowi obchodów panu Jackowi Bagińskiemu,
prezesowi Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Gminy Kolno ˝Integracja˝,
za pamięć i żywą lekcję lokalnego
patriotyzmu. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)
W imieniu Mieszkańców
Gminy Kolno serdecznie dziękuję
Posłowi na Sejm RP
Lechowi Antoniemu Kołakowskiemu
za życzliwe słowa wypowiedziane
o naszej gminie z sejmowej mównicy.
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno
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„Stawiamy na sukces” w Zaskrodziu
Po trzech latach starań wreszcie
się udało! Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu realizuje unijny projekt pt.
„Stawiamy na sukces”. - Bardzo się
cieszymy - mówi Bożena Wiśniewska, dyrektor SP w Zaskrodziu.
d lutego br. wszyscy uczniowie
mogą korzystać z ośmiu nowych
zestawów komputerowych, które za-

O

stąpiły stary, bezużyteczny sprzęt w
pracowni informatycznej. Są szybkie,
z dostępem do Internetu i wyposażone w ciekawe edukacyjne programy.
W ramach projektu szkoła wzbogaci się też o laptop, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, ekran projekcyjny, projektor multimedialny czy
dyktafon. Dzięki temu, że każda sala
lekcyjna została
przystosowana
do korzystania
z Internetu w
trakcie różnych
zajęć można
będzie wykorzystać nowoczesny sprzęt
i internetowe
łącze.
W
ramach
projektu
w
szkole odbywają się zajęcia

wyrównawcze z języka polskiego i
matematyki, zajęcia rewalidacyjne,
zajęcia logopedyczne, prowadzone
jest koło z języka angielskiego, koło
informatyczne i matematyczno - przyrodnicze. Projekt zakłada też zakup
pomocy dydaktycznych niezbędnych
do prowadzenia zajęć z których korzystają uczniowie z klas IV-VI.
Dużą atrakcją dla uczniów będą
wycieczki zaplanowane w ramach
projektu - trzy jednodniowe oraz
jedna czterodniowa w trakcie której
dzieci zwiedzą Kraków, Wieliczkę,
Częstochowę, Zakopane i Ojców.
Projekt realizowany jest w ramach
POKL z działania 9.1 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty.
Budżet projektu to 173 360 zł z czego dofinansowanie to 155 560 zł, a
wkład własny 17 800 zł. Projekt realizowany będzie do 30.06.2015r.

Kolejny charytatywny koncert dla Artura
4
marca w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu odbył się drugi charytatywny koncert w ramach
projektu „Spółdzielnia Dobrych Serc
- dla Artura”. Jego celem było zebranie pieniędzy dla niepełnosprawnego Artura Wyrwasa wśród uczniów
szkoły, do której kiedyś uczęszczał.
Zatytułowano go „Walentynka dla
Artura” i, choć odbył się w marcu,
miał typowo walentynkowy klimat.
Nie zabrakło także nawiązań do
zbliżającego się Dnia Kobiet. Kobietom bowiem zadedykowano piosenkę „Do zakochania jeden krok” w
wykonaniu jednego z jakże utalentowanych artystów szkolnej sceny.
Pozostałe utwory również traktowały o miłości i dedykowane były
przez prowadzących koncert wszystkim zakochanym lub poszukującym
miłości. Walentynkowy nastrój podkreśliły również wiersze polskich
klasyków, będące dopełnieniem występów wokalnych.
Artyści prezentujący się na szkolnej scenie to uczniowie klasy II b i
IIIa gimnazjum. Ich ogromny ta-
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lent na pewno przyczynił się do
tego, że bilety na koncert, nazwane przez organizatorów cegiełkami, sprzedały się szybko i w dużej
ilości. Zebrano 633,42zł. Ta kwota
w całości wpłynie na konto Artura.
Zwieńczeniem koncertu była szkolna dyskoteka, w czasie której uczniowie bawili się znakomicie. Nad organizacją przedsięwzięcia czuwali nauczyciele opiekujący się projektem.

W koncercie wystąpili: Cudnik
Aleksandra, Smaka Klaudia, Kopacz
Martyna, Ruchała Lidia, Prusinowska Martyna, Jermacz Kornelia, Lipnicka Martyna, Pisiak Magdalena,
Kordal Szymon, Wielbut Bartosz,
Bazydło Damian, Podeszwik Robert,
Zajk Hubert.
Kolejne akcje dla Artura już w
przygotowaniu. Miejmy nadzieję, że
zakończą się kolejnym sukcesem.
ZSS Zabiele
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Pieniądze na remont Kościoła
10 tysięcy złotych z Budżetu Gminy
Kolno otrzyma Parafia pw. Trójcy
Świętej w Borkowie. Pieniądze przeznaczone zostaną na wykonanie
prac restauratorskich we wnętrzu
Kościoła. Umowę dotyczącą przekazania dotacji celowej podpisali 11
marca br. Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i ks. Krzysztof Wróblewski,
proboszcz Parafii w Borkowie.

U

mowa sporządzona została zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolno
z dnia 27 listopada 2013 r. na mocy
której „udziela się z budżetu Gminy
Kolno w 2014 roku dotacji celowej
w wysokości 10 000 zł dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Borkowie z przeznaczeniem
na wykonanie remontu wewnętrznej
strefy cokołowej i fundamentów Kościoła parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-57
z dn. 28.IV.1980 r.” Umowa określa
szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji. Zgodnie z jej zapisami termin realizacji (wykonanie prac
restauratorskich wnętrza Kościoła)
ustala się od dnia podpisania umo-

wy do 31 października 2014 roku.
Pieniądze z budżetu Gminy Kolno
to nie jedyne, jakie udało się pozyskać na remont kościoła. Dzięki
merytorycznemu wsparciu Andrzeja
Jarzyło, kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w UG

Kolno Parafia otrzymała dofinansowanie z PROW na lata 2007 - 2013
z działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” na realizację projektu „Remont elewacji w strefie cokołowej i fundamentów kościoła w
Borkowie” w kwocie 110 tys. zł .

„Wieczorek przy mikrofonie” w Czerwonem
B
yło elegancko, a równocześnie
wesoło i zabawnie. 8 marca w
wystylizowanej a la kawiarnia świetlicy w Czerwonem zagościły panie
z Czerwonego, Borkowa, Kolna i Ko-

zła. Przyjęły zaproszenie sołtysa wsi
Czerwone i stowarzyszenia ,,KaFCuki” na ,,Wieczorek przy mikrofonie”
zorganizowany z okazji Dnia Kobiet.
Panowie nie zawiedli. Powiew

wiosny wnieśli na salę sołtys Dawid
Banach i Kamil Jermacz obdarowując panie tulipanami. Serdeczne życzenia w kierunku kobiet popłynęły
z ust organizatorów imprezy oraz
męskiej części zaproszonych gości.
Panowie bez wcześniejszych przygotowań zostali włączeni w część
artystyczną spotkania. wykazując się
przy tym nie lada umiejętnościami
aktorskimi. Zaskoczyli publiczność
dojrzałością sceniczną zabawnie
interpretując znaczenie kobiecych
imion. Przy akompaniamencie akordeonisty śpiewano polskie szlagiery.
Tu wszyscy byli aktorami i reżyserami spotkania. Cała sala włączyła
się do wspólnej zabawy, a dowcipom i anegdotom nie było końca.
W imieniu organizatorów
prezes stowarzyszenia ,,KaFCuki”
Krystyna Banach

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Ruch i taniec łączy pokolenia Wycieczka
Od 1 marca br. CKGK wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwonem, Szkołą Podstawową w
Borkowie, Szkołą Podstawową w
Czerwonem i Stowarzyszeniem
„KaFCuki” z Czerwonego realizuje
dla mieszkańców naszej gminy projekt „Ruch i taniec łączy pokolenia”.

W

ramach projektu zaproponowaliśmy
uczestnikom
zajęcia taneczne uwzględniające różne potrzeby i możliwości.
Zajęcia odbywają się w czterech
ośrodkach – Czerwone, Zabiele,
Borkowo oraz Lachowo – dzięki czemu swym zasięgiem obejmują całą
gminę Kolno. W miejscowościach
tych są też odpowiednie do przeprowadzenia zajęć sale.
W każdej miejscowości dwa raz w
tygodniu uczestnicy ćwiczą:, latino
dans, Aerobic Dance, Afro brasil,

American Smooth, zumbę itp.
Gatunki te umożliwiają uczestnictwo w zajęciach właściwie każdej
osoby bez względu na pleć i wiek.
W związku z tym iż nie wymagają
one partnera stwarzają warunki do
współudziału wszystkich osób co w
znaczny sposób przyczynia się do
lepszych kontaktów interpersonalnych i współpracy w grupie.
Jako dodatkowe zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, planujemy
przeprowadzenie w krótkiego kursu
Nordic Walking. Kurs trwać będzie
po trzy godziny w każdym ośrodku.
W ramach projektu planujemy
m.in. wyjazd do parku wodnego w
Mikołajkach. Mamy nadzieję, że
dzięki tym zajęciom, które będą
trwały do czerwca wiele osób będzie
mogło znacznie zwiększyć swoją
sprawność fizyczną.
CKGK

Więcej informacji i zdjęć na www.ck.gminakolno.pl

T

rzeciego lutego uczniowie SP
Lachowo wyruszyli na wycieczkę do Białegostoku. W programie
wycieczki był seans filmowy w kinie
Helios, lodowisko w hali sportowej
oraz posiłek w McDonald’s.
Uczniowie spędzili ten dzień aktywnie. Doskonalili swoje umiejętności poruszania się na łyżwach.
Podczas oglądania seansu filmowego w 3D przeżyli wspaniałą przygodę
wraz z bohaterami filmu. Pełni wrażeń i zmęczeni po zmaganiach na
lodowisku odpoczywali i spożywali
posiłek w McDonald’s. Wycieczka
odbyła się dzięki współpracy Wójta Gminy Kolno, dyrektora ZOPO
w Kolnie, rodziców i nauczycieli.
			
SP Lachowo

Z POLICJI
Auto w nagrodę
Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Kolnie mieli w ubiegłym roku
najniższy średni czas reakcji, ze wszystkich jednostek w województwie podlaskim. Od momentu przyjęcia zgłoszenia do przybycia patrolu na miejsce
zdarzenia mijało średnio na terenie
miasta; 4 min 12 sekund, natomiast
na terenie powiatu 12 min 24 sekundy.
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
jako jedyna jednostka w województwie
podlaskim, za bardzo dobre wyniki pracy otrzymała nowy samochód. To Opel
Astra, który będzie wykorzystywany w
codziennej służbie funkcjonariuszy.
Certyfikat potwierdzający przydział pojazdu, z rąk Podlaskiego Komendanta
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Wojewódzkiego Policji gen. Sławomira
Mierzwy, podczas rocznej odprawy podsumowującej wyniki podlaskich mundurowych, odebrał Komendant Powiatowy
Policji w Kolnie insp. Robert Marciniak.
Roczna odprawa
04 lutego 2014 r. o godzinie 12.00
odbyła się odprawa roczna, podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Kolnie w
2013roku. Na zaproszenie kierownictwa
jednostki przybyli przedstawiciele władz
powiatu i lokalnych samorządów terytorialnych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Głównym tematem odprawy było podsumowanie wyników osiągniętych przez
kolneńską jednostkę w roku 2013, a

także wskazanie kierunków pracy na
rok bieżący. Inspektor Krzysztof Lewicki
przedstawił też założenia działań podlaskiego garnizonu Policji na 2014 rok.
Głównymi kierunkami są: realizacja
priorytetów KGP, standaryzacja jednostek, podniesienie skuteczności działań
wobec sprawców przemocy domowej,
ograniczenie zagrożenia przestępczością narkotykową a także podniesienie
skuteczności poszukiwania osób w tym
osób zaginionych.
W odprawie głos zabrali również przybyli goście. Dziękowali za bardzo dobrą
współpracę i za wyniki osiągane przez
policjantów z kolneńskiej jednostki.
źródło: www.kolno.policja.gov.pl
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Ocalić od zapomnienia...
„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”
– bohaterom antykomunistycznego
podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i
urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z
bronią w ręku, jak i w inny sposób,
przeciwstawili się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...” - tak brzmi początek
preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którą uchwalono w
2011 roku. Nowe państwowe święto
obchodzone jest w różny sposób, a
historia wciąż wzbudza emocje.

W

gminie Kolno jest kilka miejsc
poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pomnik w Wykowie
„Ku pamięci Hieronima Rogińskiego
„Roga”,
Kazimierza Lenkiewicza
„Warmiaka” i Bogdana Śleszyńskiego „Łosia”. W Koźle - Romualda Kozła.
Na cmentarzu w Lachowie znajduje
się pomnik „Ofiar Walk o Niepodległość w XX w Dwóch Wojen Światowych, Wojny Polsko Bolszewickiej i
Walk z Reżimem Komunistycznym
po 1945 r.” i to właśnie pod tym
pomnikiem cześć poległym Żołnierzom Wyklętym oddała delegacja w
składzie: Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno, Kazimierz Koter, dyrektor
CKGK i Andrzej Jarzyło z UG Kolno.
Chyba najlepiej udokumentowaną

WWW.GMINAKOLNO.PL

historią Żołnierza Wyklętego z naszej
gminy jest los Hieronima „Roga” Rogińskiego. Dr Waldemar Brenda, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej opisał
Jego los i dokonania m.in. w artykule
„Wierny Polsce do końca” w piśmie
„Debata” nr 4(7)/2008.
Warto przypomnieć, że Żołnierzy
Wyklętych wspierali mieszkańcy gminy. Jednym z nich był Stefan Jermacz
z Czerwonego. W odręcznie spisanym życiorysie czytamy: „ W czasie
pobytu na Syberii zostałem powołany
do służby wojskowej w dniu 6 czerwca 1943 r. przeszedłem front Lenino
- Berlin. Do rezerwy zwolniono mnie
6 lutego 1946 r. i wtedy wróciłem do
rodzinnej miejscowości. Od stycznia
1947 r. do 18 kwietnia 1952 r. da-

wałem schronienie dla dowódcy NSZ
(pseudonim „Róg”) i innym dowódcom rejonu Północno - Wschodniego
Polski, a więc ludziom, którzy zamiarowali obalić ustrój komunistyczny.
Za tą działalność 13 czerwca 1952
r. zostałem skazany na karę śmierci
z pozbawieniem praw obywatelskich
na zawsze oraz przepadek mienia
na rzecz Skarbu Państwa. Następnie wyrok ułaskawiono i zamieniono
na dożywocie. Wtedy pracowałem w
bezpłatnych więzieniach (..) Łącznie
przebywałem tam 3 lata i 7 miesięcy. Jesienią 1955 r. z mocy amnestii
zostałem zwolniony i powróciłem do
domu(..)”.
Hieronim „Róg” Rogiński stał się
w tym roku m.in. bohaterem utworu
„Ku pamięci” nagranego przez PsG
Klika. Jego los przypomina też film
„Żołnierze Wyklęci - Ziemia Łomżyńska - ocalić od zapomnienia..
Łomża 2014” który pokazywany był
w trakcie obchodów Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
3 marca br. w KOKiS w Kolnie. Każdy zainteresowany historią Żołnierzy
Wyklętych z ziemi łomżyńskiej może
obejrzeć ten film na www.youtube.pl
Na zdj. obok Pan Stefan Jermacz
z Czerwonego i piwnica w której
ukrywał m.in. Hieronima „Roga” Rogińskiego. Na zdj. u góry delegacja
Gminy Kolno przy pomniku w Lachowie.
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OGŁOSZENIE
PRZYPOMINA SIĘ O TERMINOWYM UISZCZANIU OPŁATY ZA
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO. TERMINARZ
OPŁAT NA ROK 2014 ZAMIESZCZONO PONIŻEJ.
PONADTO PROSI SIĘ O UREGULOWANIE ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI ZA
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA ROK 2013.

TERMINARZ OPŁAT NA ROK 2014
MIESIĄC

TERMIN PŁATNOŚCI

STYCZEŃ

DO 15 LUTEGO

LUTY

DO 15 MARCA

MARZEC

DO 15 KWIETNIA

KWIECIEŃ (nowa stawka)

DO 15 MAJA

MAJ (nowa stawka)

DO 15 CZERWCA

CZERWIEC (nowa stawka)

DO 15 LIPCA

LIPIEC (nowa stawka)

DO 15 SIERPNIA

SIERPIEŃ (nowa stawka)

DO 15 WRZEŚNIA

WRZESIEŃ (nowa stawka)

DO 15 PAŹDZIERNIKA

PAŹDZIERNIK (nowa stawka)

DO 15 LISTOPADA

LISTOPAD (nowa stawka)

DO 15 GRUDNIA

GRUDZIEŃ (nowa stawka)

DO 15 STYCZNIA 2015

ŻYCZENIA
Z okazji Dnia Sołtysa każdej Pani i Panu,
którzy pełnią tę wyjątkową funkcję w naszej gminie
dziękuję za zaangażowanie
w pracę na rzecz lokalnej społeczności
oraz życzę wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno

10

WWW.GMINAKOLNO.PL

OGŁOSZENIE

Gazeta Gminna 2(67)/2014

OBNIŻKA STAWKI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
od 1 KWIETNIA 2014r.

W dniu 26 lutego 2014 r. Rada Gminy Kolno podjęła nową uchwałę w sprawie
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki opłaty przedstawiają się następująco:

Nieruchomości zamieszkałe - gospodarstwa domowe
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY:
10 zł/ m-c - małe gospodarstwa domowe (do 2 osób)
21 zł/ m-c - duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób)
ODPADY ZMIESZANE:
20 zł/ m-c - małe gospodarstwa domowe (do 2 osób)
42 zł/ m-c - duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób)

Nieruchomości niezamieszkałe
usługowe, cmentarze itp.)

(szkoły, biblioteki, remizy, sklepy, zakłady

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
- pojemnik 120 l – 10 zł,
- pojemnik 240 l – 19 zł,
- pojemnik 1100 l – 45 zł
ODPADY ZMIESZANE:
- pojemnik 120 l – 15 zł,
- pojemnik 240 l – 30 zł,
- pojemnik 1100 l – 65 zł.

W związku ze zmianą wysokości opłaty każdy właściciel nieruchomości ma
obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia 1
kwietnia 2014 r. Dokument deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Kolno
oraz do pobrania ze strony BIP urzędu, zakładka Środowisko. Wypełnioną deklarację
należy złożyć w urzędzie w dniach od 1 do 14 kwietnia 2014 r.
Nowa obniżona opłata zostanie naliczona na podstawie złożonej nowej
deklaracji od dnia 1 kwietnia 2014 r.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Regulamin konkursu „Sacrum w obiektywie”
1.
Organizacja konkursu
A/ Konkurs jest realizowany w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów Gimnazjum Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu.
B/ Organizatorami konkursu są uczestnicy projektu wraz z opiekunami.
2.
Przedmiot i cel konkursu
A/ Wykonanie fotografii kapliczki bądź krzyża znajdującego się na terenie Gminy Kolno.
B/ Rozwijanie umiejętności fotografowania, dokumentowania pracy, uwrażliwienie na piękno obiektów sakralnych.
C/ Promowanie kultury regionalnej.
3.
Uczestnicy konkursu
A/ Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią.
B/ Fotografie uczestników konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
•
Uczniowie klas IV – VI SP
•
Uczniowie gimnazjum
•
Kategoria „Open” – mieszkańcy Gminy Kolno
4.
Zasady udziału w konkursie
A/ Udział w konkursie jest dobrowolny.
B/ Uczestnik konkursu powinien dostarczyć organizatorom 1 fotografię wybranego obiektu – kapliczki lub krzyża znajdującego się na terenie Gminy Kolno.
C/ Fotografię należy przesłać drogą elektroniczną w formacie JPG oraz drogą pocztową w formie papierowej –
rozmiar zdjęcia to 15× 21.
D/ Każda fotografia winna być opisana według wzoru:
•
Temat zdjęcia
•
Miejsce wykonania zdjęcia
•
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
•
Wiek
•
Dane kontaktowe: adres, nazwa szkoły – jeśli dana osoba się uczy, adres e- mail.
E/ Adres e- mail do zgłoszeń: zsszabiele@op.pl. W temacie należy wpisać „Sacrum w obiektywie”. Adres do
zgłoszeń w wersji papierowej – ZSS w Zabielu, Zabiele 110, 18- 500 Kolno.
F/ Regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w ZSS w Zabielu lub na
stronie internetowej szkoły zsszabiele.edupage.org
G/ Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o ochronie danych osobowych/Dz. U. Nr 133
poz. 883/ oraz przeniesieniem praw autorskich w całości na rzecz organizatorów.
H/ Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
5.
Jury, nagrody
A/ Do oceniania nadesłanych fotografii zostanie powołane jury.
B/ Przewiduje się trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
C/ Najlepsze fotografie zostaną umieszczone na stronie internetowej ZSS w Zabielu, stronie oraz gazecie gminnej.
D/ Informacje o przyznanych miejscach i nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną umieszczone na stronie
internetowej: zsszabiele.edupage.org.
6.
Terminarz
A/ Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej: zsszabiele.edupage.
org
B/ Prace konkursowe należy złożyć do 16.04.2014r.
C/ Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
D/ Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 30.04.2014r.
E/ Prace, które nie będą spełniały kryteriów określonych w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
F/ Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.
7.
Patronat
Oficjalny patronat nad konkursem objęli Wójt Gminy Kolno – Tadeusz Klama oraz Proboszcz Parafii pw. Jana
Ewangelisty w Zabielu – Stanisław Śliwowski.
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„Mleczni milionerzy” w TV Narew
Kolejni gospodarze sprawiają, że
głośno mówi się o nowoczesnym
rolnictwie w naszej gminie. Państwo
Barbara i Dariusz Filipkowscy z miejscowości Kiełcze Kopki są bohaterami materiału filmowego przygotowanego przez TV Narew. Powodem
jest oddanie rekordowej liczby litrów
mleka do spółdzielni mleczarskiej
MLEKPOL w Grajewie. W tym roku to
już milion litrów!

W

yjątkowych producentów mleka odwiedzili: Mirosław Borawski, dyrektor zakładu MLEKPOL w
Kolnie oraz Andrzej Mieczkowski,
kierownik działu skupu w kolneńskim zakładzie. Panowie w imieniu
zarządu SM MLEKPOL w Grajewie
złożyli państwu Filipkowskim gratulacje i wręczyli bukiet kwiatów.
Z filmu możemy dowiedzieć się, że
pan Filipkowski budowanie mlecznej
potęgi zaczął zaledwie od 20 krów.
Powoli gospodarstwo rozwijał, a w
czerwcu 2013 roku zakończyła się
budowa nowoczesnej obory. Dobre
warunki chowu pozwalają osiągać
takie efekty. Jak podkreśla sam
gospodarz od kwietnia ub. roku do
lutego br. roku oddał do mleczarni 1mln 50 tysięcy litrów mleka.
Przyszły rok może być jeszcze lepszy pod tym względem, bo w między
czasie krów przybyło, a ich obsługą zajmują się nowoczesne roboty.

Państwo Filipkowscy odbierają gratulacje od przedstawicieli SM MLEKPOL

Warto obejrzeć materiał w TV Narew lub na www.narew.info, by się
przekonać jak w XXI wieku wygląda nowoczesna obora. Zalety takiego gospodarstwa przedstawia

pani Barbara i poleca wszystkim,
którzy mają takie możliwości, by
„zakładali roboty”, bo wtedy rolnikom jest po prostu dużo łatwiej.
na podstawie materiału w TV Narew
więcej na www.narew.info lub w TV Narew

SM MLEKPOL na targach w Moskwie
S
półdzielnia Mleczarska MLEKPOL wzięła udział w międzynarodowych targach branży spożywczej
Prodexpo 2014 w Moskwie. Trwające w dniach 9 – 14 lutego br. targi
są największym takim przedsięwzięciem w Rosji i jednym z największych
w całej Europie.
- Każdy nasz udział w targach
Prodexpo w Moskwie to doskonała
okazja do zaprezentowania dotychczasowej oferty, znanej naszym
konsumentom zarówno w kraju, jak
i za granicami. – powiedziała Małgorzata Cebelińska, kierownik handlu
zagranicznego w SM MLEKPOL. –
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Przedstawiamy również nowości poszczególnych marek, które zostały
pozytywnie przyjęte przez odbiorców
w Polsce.
Produkty SM MLEKPOL są obecne na rynkach zagranicznych już
od wielu lat. Obecnie eksportowane
jest ponad 30 procent całej produkcji, w tym również na rynek rosyjski.
Targi Prodexpo to jedna z wielu
form promocji grajewskiej spółdzielni, dzięki której możliwe jest
poszerzenie grona odbiorców oraz
nawiązanie nowych kontaktów handlowych.
AGENCJA PR FIRST COMMUNICATIONS
fc@firstcommunications.pl
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Szkoła w Czerwonem się zmienia...
Kiedy w ferie zimowe dzieci odpoczywały w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wcale nie było cicho i spokojnie. Trwał remont sali dydaktycznej.
Wcześniej, kiedy była przerwa świąteczna również wyremontowano jedną salę, a teraz, kiedy pogoda pozwoliła trwają prace nad poprawą
fragmentów elewacji zewnętrznej.

W

ymalowana na nowo sala to
sala nr 4 na parterze a wyremontowana to sala nr 14 matematyczno - przyrodnicza na piętrze.
Sala na piętrze przeszła generalny
remont. Położone zostały siatki na
ścianach, było cekolowanie, malowanie. Na podłodze położona została wykładzina, a do sali wstawiono
nowe meble, zakupione w ub. roku.
Trzeba podkreślić, że w prace zaangażowali się rodzice. Szczególne
podziękowania należą się panom:
Piotrowi Konstantemu, Bernardowi
Piwowarskiemu, Januszowi Nowak,
oraz stażyście Kamilowi Jermacz.
- W imieniu uczniów i swoim dziękuję rodzicom i pracownikom szkoły
za pracę przy remoncie sali - powiedział Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem.
Ostatnio w szkole wyremontowano
pomieszczenie socjalne. Teraz trwają prace nad elewacją zewnętrzną.
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Ferie w bibliotece
Już po raz kolejny Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem dla swoich
użytkowników i czytelników na okres
ferii zimowych przygotowała wiele
atrakcji.

B

yły to zajęcia czytelnicze, komputerowe oraz rekreacyjno-sportowe, m.in. wyjazd na pływalnię „Tropikana” do Mikołajek. Jednak najciekawszym i nowym wydarzeniem
było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży wycieczki na narty do Ośrodka
Narciarskiego „Okrągłe”. Gdzie nie
bacząc na mroźny, porywisty wiatr,
niektórzy po raz pierwszy, inni nieco
bardziej doświadczeni z przyjemnością oddawali się urokom białego
szaleństwa. Pozostali, mniej odważni mieli okazję obserwować swoich
kolegów z przeszklonej tawerny.
W ramach bezpiecznych ferii zorganizowaliśmy również cykl spotkań
z rzecznikiem prasowym Powiatowej
Komendy Policji w Kolnie, z pracownikiem KRUS w Kolnie, asystentem
ds. promocji zdrowia z Powiatowej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie oraz przedstawicielem
Straży Pożarnej.
Pracownicy tych instytucji przeprowadzili pogadanki, pokazy i warszta-

ty z zakresu bezpiecznej zabawy na
lodzie i śniegu.
Od strażaków dzieci dowiedziały
się jak udzielać pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym w wypadkach. Asystent ds. promocji zdrowia
z Sanepidu przedstawiła problematykę walki z grypą.
Zorganizowanie ferii, szczególnie
wyjazdowych zajęć rekreacyjnosportowych na pływalnię i stok narciarski było możliwe dzięki wsparciu
finansowemu i współpracy.

Pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem pragną podziękować panu wójtowi gminy Kolno
Tadeuszowi Klamie za sfinansowanie biletów wstępu na stok narciarski z funduszy Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 r. oraz prywatnemu przedsiębiorcy Alfredowi Święczkowskiemu za dofinansowanie transportu.
Teresa Skrodzka

„Tydzień z Internetem” w Bibliotece
C
zy pisarzw i d m o
to autor
książek o
duchach?
Kiper to
człowiek
uczący innych jak
uniknąć kipienia mleka? Jak wygląda praca na planie filmowym?
24 marca 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
zaprasza dzieci w wieku 6-9 lat i ich
rodziców na spotkanie „Co ze mnie
wyrośnie?”, organizowane w ramach
kampanii „Tydzień z Internetem”.
Spotkanie jest inspirowane książką
Aleksandry i Daniela Mizielińskich „Co
WWW.GMINAKOLNO.PL

z Ciebie wyrośnie?”. Jego uczestnicy podczas zabawy będą odkrywać
tajemnicze, zaskakujące zawody. A
wszystko po to, by jak najwcześniej
pokazać dzieciom, że to, czym będą
zajmować się w życiu, może być zgodne z ich zainteresowaniami i pasjami.
Zajęcia trwają ok. 2 godziny, mogą
wziąć w nich udział zarówno dzieci z rodzicami, jak i same dzieci.
Całość zakończy się tym, co dzieci
lubią najbardziej - czyli grą komputerową na stronie www.cozciebiewyrosnie.pl, w którą można grać nie
tylko w bibliotece, ale też w domu.
Biblioteka w Czerwonem organizuje spotkanie w ramach kampanii „Tydzień z Internetem”. Jest to ogólnoeuropejska akcja, wspierana przez
Neelie Kroes, Wiceprzewodniczącą

Komisji Europejskiej i Komisarz Unii
ds. Agendy Cyfrowej. Kampania odbędzie się już po raz czwarty. Celem
tegorocznej edycji jest pokazanie, jak
Internet i znajomość nowych technologii pomagają w poszukiwaniu pracy.
W Polsce kampanię koordynuje
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego (FRSI), prowadząca
m.in. ogólnopolski Program Rozwoju
Bibliotek.
Spotkanie odbędzie się 24 marca
2014 roku o godzinie 11:00 Serdecznie zapraszamy! Informację na
temat spotkania można uzyskać pod
nr tel.: 86 262 34 56
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Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego we wsi Czerwone, gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Najem lokalu użytkowego – garażu – o powierzchni 95,96 m2, znajdującego się w
miejscowości Czerwone, wraz z częścią działki nr 362, o powierzchni do najmu 260 m2.
Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 63.
Miesięczny czynsz – cena wywoławcza:
- 320,00 zł netto
Minimalne postąpienie:
- 10,00 zł netto
Wadium:
- 300,00 zł
Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na najemcę Wójt Gminy Kolno zawrze
umowę najmu na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwone
powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.
Przetarg odbędzie się 24.03.2014 r. (poniedziałek) o godz. 1015 w siedzibie Urzędu
Gminy Kolno, przy ul. Wojska Polskiego 20 (pokój nr 212).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest także wpłacenie wadium w kwocie 300,00
zł, w gotówce lub przelewem na rachunek Urzędu Gminy Kolno nr:
21 8754 0004 0000 3115 2000 0240 w Banku Spółdzielczym w Kolnie, w takim terminie, aby
należności znalazły się na koncie najpóźniej do godziny 1000 dnia 24.03.2014 r. Uczestnikom,
którym nie uda się wygrać przetargu, wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane
przez nich konto nie później niż po upływie 5 dni roboczych, od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. W przypadku gdy osoba, która wygra przetarg z własnej winy będzie uchylać się
od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie
podlega zwrotowi.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
stosowne pełnomocnictwa.
dowód wpłaty wadium.
Szczegółowych informacji o nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem,
można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie pod
nr 86 278-91-31. Ze stanem technicznym lokalu, można zapoznać się osobiście, każdego dnia
roboczego, w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Urząd Gminy Kolno zobowiązuje się do rekompensaty nakładów finansowych, w
kwocie do 5000,00 zł, poniesionych przez najemcę, związanych z doprowadzeniem budynku
do stanu technicznego pozwalającego na prawidłowe użytkowanie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dokładna wysokość nakładów finansowych uzgodniona zostanie
pomiędzy UG Kolno, a najemcą wyłonionym w drodze przetargu i zrekompensowana będzie
w postaci obniżenia stawki czynszu, przez okres, w którym wysokość nakładów finansowych
zostanie zamortyzowana.
Ogłoszenie
niniejsze
zostało
opublikowane
na
stronie
internetowej:
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania uzasadnienia przyczyny.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w
dniach 06.03- 23.03.2014 roku:
1. Sołtys wsi Czerwone,
2. a/a.
Kolno, dnia 05.03.2014 r.
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Z Centrum Kultury Gminy Kolno
Marcowy koncert

Turniej bilarda
Po raz pierwszy został rozegrany Gminny Turniej Bilarda Amatorskiego. Do walki stanęło siedmiu
zawodników. Po rozegraniu czterech rund do walki finałowej stanęli Adrian Jermacz i Patryk Banach.
Po zaciętym pojedynku, jedną bilą,
wygrał Adrian i on został zwycięzcą
całego turnieju. Wielkie gratulacje!
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, zaś zwycięzca
– puchar ufundowany przez CKGK.
Mamy nadzieję, że w następnych rozgrywkach uczestniczyć będzie większa liczba zawodników.

Najpierw życzenia a następnie
występ harcerzy i duetu gitarzystów
z Białegostoku uświetniły obchody Święta Pań w świetlicy w Zabielu. Pomimo, że uroczystość odbyła
się w Zabielu to adresatkami były
wszystkie panie (wraz z osobami towarzyszącymi) z naszej gminy. Dlatego na widowni zasiedli goście min.
z Czerwonego, Borkowa, Kumelska,
Kozła i innych. Koncert rozpoczął
Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama.
Złożył on życzenia z okazji zbliżającego się święta. Następnie na scenę
wkroczyła młodzież z 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ”Asteria”
z Zabiela. W krótkim wprowadzeniu
zaprezentowali historię Dnia Kobiet
i piosenką Marka Grechuty wprowadzili nas w liryczny nastrój. Potem
występ swój zaczęli dwaj gitarzyści
z zespołu „R plus K” czyli Rysiek i
Krzysiek. W godzinnym programie
składającym się z utworów własnych
a także B. Okudżawy, A. German, Cz.

Niemena, J. Skubikowskiego i innych
złożyli muzyczny hołd zgromadzonym
paniom.
Po koncercie duetu znowu gościliśmy na zabielskiej scence harcerzy
z krótkim programem kabaretowym.
Młodzież rozbawiała widzów skeczami i piosenkami.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem i rozmowami przy kawie,
herbacie i słodyczach, czyli „skromnym” poczęstunku przygotowanym
przez strażaków OSP w Zabielu.

Więcej informacji na www.ck.gminakolno.pl

Kolneńskie Owoce Kultury rozdane

Nominowani do nagrody Kolneńskie Owoce Kultury

P

o raz drugi Towarzystwo Jan z Kolna przyznało „Kolneńskie Owoce
Kultury”. To nagroda za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony
dóbr kultury regionu. Kandydatury
mogły zgłaszać instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
W tym roku było 10 nominacji. KażWWW.GMINAKOLNO.PL

dy nominowany otrzymał pamiątkowy dyplom, a najlepsi w pięciu kategoriach statuetki. Dwie z nagród trafiły do przedstawicieli naszej gminy!
Nagrodę w kategorii: mecenas
roku otrzymała Gmina Kolno reprezentowana przez pana wójta Tadeusza Klamę za wyjątkowy wkład w
rozwój infrastruktury kulturalnej.

Nagrodę otrzymał też zespół Zabielanki. Panie zostały docenione w
kategorii twórca roku za kultywowanie tradycyjnego śpiewu białego północnego Mazowsza.
Rozstrzygnięcie plebiscytu uświetnił koncert Marka Gałązki.
Więcej informacji o plebiscycie na
www.janzkolna.pl
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Tydzień pełen wrażeń w SP Lachowo
Ostatni tydzień przed feriami był dla
przedszkolaków i uczniów SP Lachowo bardzo emocjonujący i obfitował
w ciekawe wydarzenia!
FESTIWAL JĘZYKOWY
Nasza sala gimnastyczna zamieniła się podczas tego wydarzenia w
centrum językowe z czterema przystankami symbolizującymi europejskie państwa: Niemcy, Anglię, Francję i Rosję.
Wszyscy uczniowie otrzymali przy
wejściu paszporty językowe i pod
wodzą Smoka Europka zwiedzali poszczególne kraje.
Podczas tych wycieczek mieli okazję nauczyć się przydatnych słówek
w każdym z języków. Poznali też wiele ciekawostek z dziedziny kultury,
architektury, historii, a nawet sztuki
kulinarnej poszczególnych państw.
Na koniec spotkania każdy mógł
swobodnie zwiedzić zabytkowy czerwony autobus, który zaparkował
przed budynkiem naszej szkoły.
Pożegnanie uczestników połączone było również z wręczeniem każdemu z nich edukacyjnych upominków.
ZABAWA CHOINKOWA
Już od samego rana mury naszej
szkoły rozbrzmiewały dźwiękami
skocznej muzyki i radosnego gwaru.
Wszystkie dzieci - od najmłodszych
przedszkolaków do najstarszych
uczniów z ochotą i wielkim entuzjazmem uczestniczyły w zabawach tanecznych.
Do zabawy przyłączyli się także wychowawcy klas oraz przybyli rodzice
– sala gimnastyczna była pełna po
brzegi! W klasach na uczestników
zabawy czekały pyszne poczęstunki
przygotowane przez rodziców – kto
zatem zmęczył się szaloną zabawą
mógł odpocząć i zregenerować siły.
Czym jednak byłaby Zabawa Choinkowa bez wizyty Mikołaja!? Święty
i tym razem nie zawiódł nas przychodząc z workami pełnymi prezentów.
Zdążył już najwidoczniej odpocząć
po świętach ponieważ pełen sił i
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energii nie tylko rozdał prezenty, ale
także potańczył z nami w rytm wesołej muzyki.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Odpoczynek po zabawie? – Nic z
tych rzeczy! Czekało nas przecież
jeszcze jedno niezwykle ważne wydarzenie! Ostatniego dnia przed feriami odwiedzili naszą szkołę wspaniali goście – nasze kochane Babcie
i najdrożsi Dziadkowie! To specjalnie
dla nich przygotowaliśmy tego dnia
słodki poczęstunek i rozrywkę w wykonaniu wszystkich uczniów i przedszkolaków.
Przybyłych gości uroczyście powitała Pani Dyrektor SP Lachowo Jadwiga Filipkowska. Wagę wydarzenia podkreślili też swoją obecnością
zaproszeni goście – Pani Dyrektor
Gimnazjum w Lachowie Elżbieta
Banachowska, Pan Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama oraz Pan Dyrektor ZOPO Józef Bogdan Wiśniewski.
Podczas części artystycznej dzieci
zaprezentowały wzruszające wiersze
oraz wesołe piosenki i tańce. Dziadkowie wielokrotnie usłyszeli od nich
jak kochani i niezastąpieni są w ich
życiu. Żeby jednak nie zrobiło się nazbyt ckliwie przerywaliśmy występy
liryczne krótkimi humorystycznymi

skeczami. Oprócz łez wzruszenia
pojawiły się więc w oczach naszych
gości także łzy rozbawienia i radości.
Na koniec wszyscy chóralnie zaśpiewali Babciom i Dziadkom ”Sto
lat”, po czym wnukowie wręczyli im
własnoręcznie przygotowane upominki i … słodkie całusy!
Kochani – jesteśmy Wam niezwykle wdzięczni, że co roku zaszczycacie nas swoją obecnością i darujecie
nam w ten sposób kolejne wspomnienia pięknych chwil!
Od soboty natomiast czekał nas
zasłużony odpoczynek – FERIE ZIMOWE!
Justyna Góralczyk, n-lka SP Lachowo
Zdjęcia z imprez na stronie internetowej
naszej szkoły: www.splachowo.ovh.org.
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