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W okresie od ostatniej sesji wydałem 11 zarządzeń, które dotyczyły:
- sposobu wykonania uchwał Rady
Gminy Kolno
- 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 II kwartał
2014
- informacji z wykonania budżetu
Gminy Kolno za I półrocze 2014 r.
- powołania komisji przetargowej
na sprzedaż nieruchomości Gminy
Kolno
- ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.
„wyprawka szkolna”
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
1.Dokonałem odbioru technicznego nowo wybudowanych dróg:
Borkowo - Wścieklice, odcinek 710
mb, Kossaki - Lachowo - odcinek
674 mb.
2. Zakończono też prace budowlane przy budowie dróg we wsiach:
- Koziki - Olszyny - 1000 mb
- Wszebory - 551 mb

- Truszki - 360 mb
- Okurowo - 669 mb
- trwają prace przy budowie drogi w
miejscowości Wincenta
3. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem przetarg na budowę sieci wodociągowej
w miejscowościach Kozioł - Waszki - Górszczyzna oraz Wincenta.
Wykonawca sieci wodociągowej o
łącznej długości 22,8 km została
firma „BUDOKAN” z Grajewa. Planowany termin zakończenia prac to
maj 2015 roku. Przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze
środków UE - PROW 2007 - 2013.
4. Ogłosiłem II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem byłej szkoły w Glinkach.
Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
5. Ogłosiłem przetarg na sprzedaż
nieruchomości położonych w miejscowościach Kiełcze - Kopki - 2
działki, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Truszki - Patory
- 1 działka - przetarg rozstrzygnięto
pozytywnie. Z przyszłym nabywcą
wkrótce zostanie podpisany akt notarialny kupna - sprzedaży.
6. Dokonałem odbioru technicznego dwustronnego utwardzenia
poboczy na odcinku 510 m we wsi
Rupin.
7. Zorganizowałem zebrania wiejskie w Koźle i Wincencie w sprawie
zasad i opłat za podłączenie się do
sieci wodociągowej.
8. Dokonałem odbioru technicznego wyremontowanej świetlicy w Kumelsku. Remont był współfinansowany z PROW 2007 - 2013 z dzialania „Odnowa i rozwój wsi”. Środki
na remont pozyskaliśmy z Fundacji
Kraina Mlekiem Płynąca.
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
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Nowe drogi cieszą mieszkańców

Oddanie do użytku drogi wBorkowie

J

ako pierwszy, z kilku zbudowanych ostatnio dróg gminnych, do
użytku został oddany odcinek drogi
w Borkowie. 17 września nowy odcinek drogi poświęcił ks. Krzysztof
Wróblewski, proboszcz Parafii pw.
Trójcy Przenajświętszej w Borkowie.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: proboszcz parafii w Borkowie, Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno, Sławomir Cudnik, radny gminy
Kolno i sołtys Borkowa, kierownicy
referatów w Urzędzie Gminy Kolno
Andrzej Jarzyło i Andrzej Kleczyński
oraz mieszkańcy Borkowa, w tym na-

wet ci najmłodsi (na zdj. u góry).
Dwa dni później symboliczne przekazanie drogi mieszkańcom odbyło
się w miejscowości Koziki - Olszyny.
Tu wybudowano łącznie kilometrowy
odcinek asfaltu, który zstąpił drogę brukowaną. W przecięciu wstęgi
uczestniczyli wójt Tadeusz Klama,
radny gminy Kolno Henryk Hermanowski, pani sołtys Danuta Kozikowska oraz mieszkańcy wsi. Nowymi
drogami cieszyć się mogą również
mieszkańcy wsi Okurowo, Kossaki,
Wszebory, Tyszki - Łabno. Budowana
jest nowa droga we wsi Wincenta.

P

rzygotowując się do
nowej unijnej perspektywy finansowej, w której
możliwe będzie wykorzystanie unijnych środków
na budowę dróg gminnych
Gmina Kolno już dziś
przygotowuje dokumentację techniczną na budowę
blisko 11 kilometrów dróg
gminnych.

Oddanie do użytku drogi w Kozikach
WWW.GMINAKOLNO.PL

3

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 8-9(72)/2014

Z sesji Rady Gminy
N
a sesji 29 sierpnia br. radni gminy Kolno podjęli kilka
uchwał:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2014 – 2024
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2014 rok
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kolno
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Lachowo
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
- w sprawie przystąpienia Gminy
Kolno do projektu konkursowego 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.
Uchwały dotyczące odstąpienia
od zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolno oraz
odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związane są z
planami budowy farmy wiatrowej.
Okazało się, że z uwagi na protesty mieszkańców, gniazda bielika

oraz planowaną budowę radaru
lotnictwa cywilnego w Mściwujach
w obrębie Lachowa niemożliwe
jest budowanie farm wiatrowych.
W uchwale dotyczącej darowizny
chodzi o przekazanie Województwu Podlaskiemu nieruchomości
stanowiących własność Gminy
Kolno, położonych we wsi Pachuczyn. Działka zajęta jest pod drogę wojewódzką nr 647. Darowane nieruchomości przeznaczona
będą na regulację stanu prawnego przedmiotowej drogi.
Uchwała dotycząca przystąpienia Gminy Kolno do projektu konkursowego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego
kapitał Ludzki jest kontynuacją
wdrażania projektów które maja
na celu stworzenie oferty edukacyjnej dla uczniów z terenu gminy
Kolno . Kolejny projekt dotyczy
Szkoły Podstawowej w Lachowie
tytuł projektu „Równy start dla
wszystkich”. W ramach projektu
67 uczniów będzie uczestniczyło
w różnych zajęciach, wyjazdach
na 3 wycieczki. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do szkoły, gry i pomoce
dydaktyczne.
Na ostatniej sesji Komendant
Powiatowy Policji w Kolnie przedstawił multimedialną informację
dotyczącą stanu bezpieczeństwa
na terenie Gminy Kolno za okres
6 miesięcy 2014 r.

Nowy piec
w szkole

W

szystko wskazuje na to, że nowy
sezon grzewczy w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie obsługiwany będzie
przez nowy piec.
Nowe urządzenie jest już w kotłowni w
budynku przy szkole. Zostało zakupione
z budżetu Gminy Kolno. Zanim jednak
piec został zamontowany trzeba było
przystosować budynek w którym mieści
się kotłownia. Dokonali tego pracownicy z Referatu Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy Kolno. Teraz kontynuują
prace we wnętrzu tego pomieszczenia.
Szkoła w Janowie, to nie jedyna w której prace ostatnio wykonywali pracownicy z RGK. Pracowali też przy szkołach w
Wykowie i Zabielu.

REKLAMA
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Motopompa dla OSP Zaskrodzie
S

trażacy ochotnicy z OSP w Zaskrodziu mają nowy sprzęt. Motopompę uroczyście wręczono im
podczas Dożynek Gminnych, które
w tym roku odbywały się w Zaskrodziu.
Motompompa zakupiona została
zgodnie z umową zawartą między
Gminą Kolno reprezentowana przez
Tadeusza Klamę, wojta gminy Kolno
a Zarządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy finansowej na zakup tego sprzętu.
Jednostka OSP w Zaskrodziu to
jedna z trzynastu jednostek OSP
dzialających na terenie gminy Kolno.
Skupia druhów ochotników.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDZENIE NR 353/14
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906)
§ 12 Uchwały Nr XXXIII/226/10 Rady Gminy Kolno z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolno oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Podlas. z 2010 r. Nr 88,
poz. 1321 i 1326) Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do oddania
w dzierżawę.
Nr
Lp. Miejscowość działki

Tytuł
własności

Powierzchnia do Opis
dzierżawy
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
miejscowym

Okres
umowy

Minimalna
wysokość
czynszu

1.

Zaskrodzie

107

KW

0,5000

rolna

brak planu

3 lata

3,6 dt żyta

2.

Kumelsk

591

KW

0,1400

rolna

brak planu

3 lata

1,7 dt żyta

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu od dnia 11.09.2014 r. do dnia 02.10.2014 r. na tablicy
ogłoszeń
Urzędu
Gminy
w Kolnie,
ul.
Wojska
Polskiego
20,
na
stronie
internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń u sołtysów wyżej wymienionych
miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Budowa sieci wodociągowej
W
ramach dwóch unijnych projektów realizowanych w naszej
gminie do połowy 2015 roku powstanie ponad 40 kilometrów nowej sieci wodociągowej. Prace nad budową
trwają i czasem wymagają użycia
specjalistycznego sprzętu.
Zrealizowanie projektu w miejscowości Kozioł wymaga „przebicia się”
przez rzekę Pisa. Wykonawcy musieli użyć specjalistycznego sprzętu,
dzięki któremu przewiercono się na
drugi brzeg rzeki. Ta technologia wykorzystywana jest też czasem, kiedy
wodociąg położyć trzeba pod drogami.
Nowa sieć wodociągowa w gminie
budowana jest w nowoczesnej technologii, która gwarantuje w zasadzie
bezawaryjną jej obsługę, jeśli chodzi
o rury.
Dostęp do bieżącej wody w ramach realizowanych projektów uzyskają mieszkańcy m.in. wsi: Kozioł,
Wincenta, Waszki, Górszczyzna, Kolimagi, Gietki.

Przewiert przez Pisę w Koźle

Wartość dwóch realizowanych obecnie unijnych projektów związanych z wodociągowaniem gminy Kolno

to 3,5 mln złotych

Budowa wodociągu w Wincencie

Nagroda dla reprezentacji naszej gminy

W
6

niedzielę 14 września w Białostockim Muzeum Wsi w

Nadawkach odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Nie zabrakło tam również

reprezentacji gminy Kolno.
W programie imprezy „Podlaskie
Ziołami Pachnące i Dożynki Wojewódzkie” znalazł się też Piknik Drobiowy organizowany przez Podlaską
Izbę Rolniczą. Jednym z jego elementów był konkurs na danie z drobiu.
Panie z koła gospodyń z Czerwonego
przygotowały łódeczki drobiowe z żurawiną i zdaniem komisji tą potrawą
zasłużyły na 4 miejsce oraz nagrodę.
To duże wyróżnienie, bo przecież rywalizowali przedstawiciele z województwa podlaskiego.
Reprezentacja naszej gminy nie
tylko zachwyciła potrawą, ale też
zaprezentowała się na małej scenie
śpiewając.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Dożynki Gminne w Zaskrodziu
Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę
sierpnia odbyły się Dożynki Gminne.
Po raz pierwszy to najważniejsze
święto rolników zorganizowane zostało w Zaskrodziu.

Starosta i starościna dożynek przekazują chleb wójtowi gminy

N

a placu przy Szkole Podstawowej
odbyła się msza św. którą odprawił ks. Jan Domiński, proboszcz
Parafii Poryte. Dożynkowe wieńce
niosły delegacje z Zaskrodzia, gminy
Kolno, Czerwonego, Zabiela, Borkowa, Filipk Dużych i Małych. Starostą
i starościną dożynek byli państwo
Dorota i Henryk Hermanowscy z Zaskrodzia, którzy zgodnie z tradycją
przekazali gospodarzowi gminy wójtowi Tadeuszowi Klamie chleb, którym następnie wszyscy zgromadzeni
podzielili się.
Na nasze święto przybyli wyjątkowi
goście w tym m.in. poseł na sejm RP
Lech Antoni Kołakowski oraz Mieczysław Bagiński, radny sejmiku województwa podlaskiego. Wszystkich
zgromadzonych powitał pan wójt
Tadeusz Klama, który w przemówieniu podkreślał, że dożynki to ukłon w
stronę rolników i forma podziękowania za ich codzienny trud.
Ze specjalnym programem artystycznym przygotowanym z okazji dożynek zaprezentowali się uczniowie
ze szkoły w Zaskrodziu. Były scenki
z życia na wsi i piosenki. Wyjątkowy
występ nagrodzono gromkimi brawami.
Po części oficjalnej dożynek roz-

Występ artystyczny uczniów ze szkoły w Zaskrodziu

WWW.GMINAKOLNO.PL

począł się festyn „Razem zdrowo na
sportowo. W programie nie zabrakło
sportowych konkurencji z atrakcyjnymi nagrodami. Rywalizować można było np. w przeciąganiu liny, czy
rzucie podkową.
Na scenie zaprezentowały się
nasze zespoły: „Czerwieniacy” „Zabielanki”, Magnum Noli z Lachowa
i Dożynkersi. Niespodzianką był pokaz iluzjonisty. Na scenie wystąpił
też kolneński zespół Bonit. Gwiazdą
wieczoru był zespół Focus.
W trakcie dożynek Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno wraz ze starostą dożynek panem Henrykiem
Hermanowskim wręczyli nagrody
rolnikom. W tym roku trafiły one do

państwa Iwony i Kamila Mieczkowskich z miejscowości Filipki Duże laureatów Podlaskiej Agroligi 2014,
państwa Danuty i Adama Górskich z
miejscowości Żebry - wyróżnienie w
XII edycji wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne oraz do państwa Ewy i Ireneusza Chodnickich
z Kumelska, którzy w tym samym
konkursie zdobyli trzecie miejsce w
województwie.
Na palcu przy szkole w Zaskrodziu
nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Maszyny rolnicze prezentowała firma
Danex z Rogienic Wielkich. Tradycyjne smakołyki przygotowały panie
z koła gospodyń z Borkowa. Swoje
namioty rozstawili też Bank Spółdzielczy w Kolnie, Avant Profesjonalne Ubezpieczenia. KRUS, ARiMR i
BGŻ. Krótki pokaz zaprezentowała
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy.
Nad bezpieczeństwem czuwali też
strażacy ochotnicy.
Spotkanie w Zaskrodziu zorganizowane było przez Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w ramach
projektu współfinansowanego ze
środków UE w ramach Osi 4 - Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Organizatorzy dziękują za
wsparcie sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie, firmie DANEX
z Rogienic Wielkich, bankowi BGŻ w
Kolnie, firmie Caterina oraz agencji
Avant Profesjonalne Ubezpieczenia.

7

PROJEKT

Gazeta Gminna 8-9(72)/2014

Projekt pt. „Droga do zmian”
W ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z dniem 2 września 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie rozpoczął
rekrutację beneficjentów do projektu systemowego pt. „Droga do zmian”. Ze szkoleń,
warsztatów, zajęć integracyjnych skorzysta w tym roku 21 osób bezrobotnych z terenu gminy
Kolno – 12 kobiet i 9 mężczyzn. To już czwarta edycja projektu realizowanego przez GOPS w
Kolnie.
„Droga do zmian” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej. Na realizację tego działania gmina Kolno otrzymała
dofinansowanie w kwocie 98 450 zł. Wymaganym wkładem własnym gminy jest kwota 11 550
zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla
uczestników projektu. Projekt realizowany jest od 1 września i potrwa do 31 grudnia br.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia w 2 modułach. W pierwszym module
aktywizująco-psychologicznym przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb szkoleniowych
uczestników przez psychologa i doradcę zawodowego.
W ramach drugiego modułu - szkoleniowego zaplanowano dla kobiet:
kurs kulinarny, który umożliwi nabycie nowych umiejętności związanych z
gospodarowaniem środkami finansowymi w budżecie domowym, przy zakupach i
przygotowywaniu posiłków,
kurs obsługi kasy fiskalnej, który umożliwi zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu
podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę, w tym raportów i
rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych,
kurs budowania wizerunku i autoprezentacji, który wyposaży uczestniczki w profesjonalne
umiejętności kreowania wizerunku, komunikacji interpersonalnej, stylizacji, wywierania
wpływu na innych i asertywności.
Z kolei dla mężczyzn zostaną zorganizowane następujące kursy:
kurs brukarza – umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania kostki
brukowej ( 7 mężczyzn);
kurs prawa jazdy kategorii C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną, który
umożliwi nabycie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej
masie przekraczającej 3,5 t.
Uczestnikom projektu zapewniony zostanie dowóz oraz posiłek w trakcie zajęć. Każdy
otrzyma materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Zajęcia prowadzone będą przez
wykwalifikowaną kadrę.
Na zaplanowane zajęcia integracyjne (Ognisko) zaproszone zostaną również osoby z
otoczenia uczestników projektu.
Pracownicy socjalni GOPS w Kolnie przez cały czas trwania projektu będą świadczyć
pracę socjalną i nadzór nad realizacją 21 kontraktów socjalnych zawartymi z beneficjentami.
Na zakończenie projektu „Droga do zmian” każdy z uczestników otrzyma
zaświadczenie / certyfikat świadczący o aktywnym udziale we wszystkich działaniach
zaplanowanych w projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
18-500 Kolno
ul. Sienkiewicza 5
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tel./fax. (86) 278- 26-31
e-mail: gops_kolno@post.pl
www.gops.gminakolno.pl

WWW.GMINAKOLNO.PL

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 8-9(72)/2014

WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Kolno.

1
dz. 43 – wieś
Kiełcze Kopki
dz. 92 – wieś
Kiełcze Kopki

2

3

4

5

6

7

LM1L/000
25851/1

Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Wymagane
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
wadium
nieruchomości zagospodarowania
położenia
KW
(ha)
nieruchomości
(zł)
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
0,3500

gruntowa

Brak planu

500,00

5770,00

0,4000

gruntowa

Brak planu

3000,00

40000,00

Powyższe nieruchomości nie są obciążone. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem są powyższe nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
w pokoju 214, dnia 23 października 2014 r. 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), najpóźniej do dnia 17 października 2014 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.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 15 września 2014 r.

WWW.GMINAKOLNO.PL

zapraszam do udziału w przetargu
Tadeusz Klama – Wójt Gminy Kolno
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Jubileusz Szkoły Podstawowej imienia
Wyjątkową uroczystością rozpoczęła
nowy rok szkolny społeczność Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie. 1 września
świętowano tu jubileusz 50- lecia
szkoły. W murach placówki spotkali
się po latach poprzedni dyrektorzy,
nauczyciele, absolwenci, zaproszeni goście. Niektórzy pokonali setki
kilometrów, by wspólnie przeżyć ten
jubileusz.

O

bchody rozpoczęła msza św.
odprawiona w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w
Łosewie. Następnie w szkole pani
Bożena Duda, dyrektor SP w Janowie oraz wójt gminy Kolno Tadeusz
Klama odsłonili pamiątkową tablicę,
którą poświęcił ks. Andrzej Stypułkowski, proboszcz parafii w Łosewie.
Dalsza część uroczystości odbyła się na placu szkolnym, gdzie
pani dyrektor serdecznie powitała
zgromadzonych gości. Przygotowana przez organizatorów „podróż w
czasie” sprawiła, że zgromadzeni
poznali najważniejsze wydarzenia i
daty związane ze szkołą w Janowie.
Dzięki wyjątkowym gościom była to
wyprawa pełna emocji. Wzruszenia
nie krył absolwent szkoły w Janowie
pan Ireneusz Brzostowski, który specjalnie na ten jubileusz przyjechał z
zagranicy. Szczegółowo opowiedział
o początkach placówki, ale też o

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali pani dyrektor szkoły Bożena Duda i wójt Tadeusz Klama,
a poświęcenia - ks. Andrzej Stypułkowski

tym, co czuje, kiedy wraca po latach
do miejsc z dzieciństwa, w rodzinne
strony... Jak podkreślał pan Ireneusz, Janowo i okolice nie maja się
dziś czego wstydzić, bo prezentują
średnioeuropejski poziom.
O niełatwych początkach związanych z budową szkoły opowiedział
jej pierwszy dyrektor pan Stanisław
Szymanowski, który wraz z małżonką przepracował w Janowie ponad
30 lat.
Opowieść o placówce przeplatana była piosenkami w wykonaniu
absolwentki tej szkoły Eweliny Kordal, której akompaniował na gitarze
Hubert Skrodzki. Obecni uczniowie
szkoły również zaprezentowali się w
śpiewie, ale też w tańcu. Gościnnie
wystąpił zespół Czerwieniacy.
Jak na taką uroczystość przystało

były podziękowania dla przyjaciół
szkoły, które wręczała pani dyrektor
Bożena Duda.
Nie zabrakło też gratulacji, życzeń i
podziękowań dla społeczności szkoły, które składali m.in.: poseł na sejm
RP Lech Antoni Kołakowski, Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno, .Henryk
Duda, starosta powiatu kolneńskiego, Mirosław Bajorek, sekretarz
Urzędu Miasta Kolno czy dyrektorzy
pozostałych gminnych szkół.
Z okazji jubileuszu szkoła przygotowała pamiątkowe tarcze oraz okolicznościowy biuletyn informacyjny.
W sali gimnastycznej zorganizowano
wystawę zdjęć, prac uczniów, pokazano też szkolne kroniki. Na internetowej stronie szkoły można zobaczyć
multimedialną prezentację „50 lat
SP Janowo”.

Występ artystyczny uczniów szkoły w Janowie
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POD PATRONATEM WÓJTA GMINY KOLNO

Kardynała S. Wyszyńskiego w Janowie
PODZIĘKOWANIE

Pierwszy dyrektor szkoły w Janowie pan Stanisław Szymanowski

Podziękowania za przyjazd na jubielusz z zagranicy od dyrektor szkoły w
Janowie pani Bożeny Dudy przyjmuje absolwent pan Ireneusz Bruliński

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy wspierali nas w organizacji jubileuszu 50 –
lecia Szkoły - za okazaną życzliwość, serce i dobrą
wolę. Bez wsparcia finansowego i emocjonalnego
wielu osób, firm i instytucji nie byłoby możliwe
zorganizowanie tego przedsięwzięcia.
Dziękuję:
- Wójtowi Gminy Kolno – p. Tadeuszowi Klama
- Staroście Powiatu Kolneńskiego – p. Henrykowi
Duda
- Burmistrzowi Miasta Kolno – p. Andrzejowi
Duda
- ks. Andrzejowi Stypułkowskiemu – Proboszczowi parafii Łosewo
- p. Krzysztofowi Kajko – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie
- p. Alicji i Zbigniewowi Wojno – właścicielom
firmy Pol – Krusz w Kolnie
- p. Wiesławowi i Krzysztofowi Korzep – właścicielom firmy „Hetman” w Kolnie
- p. Ryszardowi Zelkowskiemu – właścicielowi
drukarni „TOP-DRUK” w Łomży
- p. Piotrowi Trzcince – właścicielowi sklepu
„Elegant” w Kolnie
- p. Danucie i Andrzejowi Podsiad – właścicielom
sklepu spożywczego w Janowie
- Radnym Gminy Kolno – p. Stanisławowi Podsiad i p. Janowi Dymek
- p. Jerzemu Samul – sołtysowi wsi Janowo
- p. Stanisławowi Banach – sołtysowi wsi Łosewo
-p. Alfredowi Samul – sołtysowi wsi Niksowizna
- p. Jerzemu Kołdys – sołtysowi wsi Gietki
- p. Hannie i Tomaszowi Andrzejczyk
- p. Dorocie i Markowi Kotlewskim
- p. Agacie Cudnik i p. Krystynie Samul
Podziękowania składam, także Rodzicom, którzy
zaangażowali się w zorganizowanie uroczystości.
Swoją wdzięczność kieruję do wszystkich uczestników naszego jubileuszu, za życzenia, ciepłe słowa i pamięć o naszej szkole oraz za niepowtarzalną
atmosferę, jaką udało się nam wspólnie stworzyć.
Dyrektor szkoły
Bożena Duda

Goście jubileuszowego spotkania w Janowie

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Place zabaw już w budowie

G

mina Kolno realizuje projekt
„Stawiamy na START” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, poddziałanie
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w

stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej.
W ramach tego projektu w 7 szkołach przystosowane zostaną pomieszczenia dla dzieci z oddziałów
przedszkolnych, a przy szkołach w
Czerwonem, Lachowie i Zabielu zbudowane zostaną nowe place zabaw.
Już istniejące place zabaw w Borko-

wie, Janowie i Wykowie uzupełnione
zostaną o ścianki wspinaczkowe.
Prace na budowie placów zabaw
właśnie się rozpoczęły. Efektem finalnym będą trzy takie same place
zabaw usadowione na specjalnej
nawierzchni, w skład których wchodzić będą m.in. zestawy zabawowe
z budkami i zjeżdżalniami, piaskownice, bujaki, karuzele ścianki wspinaczkowe. Dzieci z Zabiela, Czerwonego i Lachowa już wkrótce będą
mogły cieszyć się nowymi placami
zabaw.
Nowe mebelki do wyposażenia
sal w oddziałach przedszkolnych w
szkołach już są. Meble są dostosowane do dzieci trzy i czteroletnich.
Dodatkowo każda szkoła podstawowa w ramach projektu wzbogaciła się m.in. o tablicę interaktywną,
projektor, ekran i dvd oraz pomoce
dydaktyczne. W ramach projektu do
potrzeb maluszków dostosowane
zostaną również toalety w szkołach.
Realizacja projektu potrwa do końca 2014 r.

Konkurs oceny źrebiąt pod matkami
Ł
omżyńskie Terenowe Koło Hodowców Koni zorganizowało 31
sierpnia br. w Fortach w Piątnicy Poduchownej „Wystawę - Konkurs oceny źrebiąt pod matkami”. Jednym z
fundatorów nagród był Wójt Gminy
Kolno Tadeusz Klama.
W konkursie nie zabrakło uczestników z naszej gminy. Na zdjęciu
poniżej pan Krzysztof Skrodzki, a na
zdjęciu obok pan Marcin Świta.
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Kolno.
Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Powierzchnia
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
użytkowa
położenia
KW działki (ha)
2 nieruchomości zagospodarowania nieruchomości
budynku (m )
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
1
2
dz. 83/4– wieś
LM1L/
Glinki,
00036
Gmina Kolno,
466/5
woj. podlaskie

3
1,05

951,4

4
gruntowa
zabudowana
(budynek
byłej szkoły)

5

7

Brak planu

450.000,00

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Na terenie nieruchomości znajduje się budynek (wiek 40 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 25 listopada 2014 r. 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 21.11.2014 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 18 września 2014 r.
WWW.GMINAKOLNO.PL

zapraszam do udziału w przetargu
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Kolno.
Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Wymagane
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
wadium
nieruchomości zagospodarowania
położenia
KW
(ha)
nieruchomości
(zł)
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
1
2
dz. 68/3 – wieś LM1L/00
Tyszki Łabno 025840/1

3

4

5

6

7

0,3912

gruntowa

Brak planu

3000,00

40.000,00

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
w pokoju 214, dnia 23 października 2014 r. o godzinie 1000.
Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w
pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 17 października 2014 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.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 15 września 2014 r.
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zapraszam do udziału w przetargu
Tadeusz Klama – Wójt Gminy Kolno
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Turniej piłki nożnej w Lachowie
P

SPORT

ięć drużyn po sześciu zawodników w każdej, uczestniczyło w
turnieju mini piłki nożnej w Lachowie. Tym razem o puchary ufundowane przez Wójta Gminy Kolno
rywalizowali nie tylko zawodnicy z
naszej gminy.
Na boisku w Lachowie w niedzielę
7 września br. rozgrywki odbywały
się w systemie każdy z każdym. Sędziował, a na zakończenie również
fotografował drużyny pan Jan Pietruszka. Wyniki końcowe:
I miejsce - drużyna z Kozła
II miejsce -drużyna z Zabiela Zakaleń
III miejsce - drużyna z miejscowości Wiszowate w gminie Grabowo
IV miejsce - drużyna z Czerwonego
V miejsce - drużyna z Lachowa

ARiMR zaprasza do składania wniosków

A

RiMR zaprasza do składania aktualizacji wniosków o przyznanie
pomocy z działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych”
Od 5 września do 3 listopada
2014 roku można składać osobiście
lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski
aktualizacyjne o przyznanie pomocy
z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013.
Takie wnioski aktualizacyjne mogą
WWW.GMINAKOLNO.PL

składać osoby, które spełniają następujące dwa warunki. Po pierwsze
ubiegały się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” w czasie naborów prowadzonych przez
ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku
i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków, to znaczy znajdują się na „białej” części ostatnio
opublikowanych na stronie Agencji
list wojewódzkich
określających
kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach.
Po drugie natomiast, nie otrzymały
z ARiMR do 4 września 2014 roku
informacji o odmowie przyznania im

pomocy finansowej z tego działania.
Nie złożenie wniosku aktualizacyjnego w tym terminie oznacza, że taka
osoba zostanie wykluczona z przyznania pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Żadnych aktualizacji wniosków o
przyznanie pomocy z tego działania
nie muszą dokonywać osoby, które
mieszczą się w limitach dostępnych
środków, czyli znajdują w „zielonej”
części ostatnich list określających
kolejność przyznawania pomocy w
wymienionych wyżej naborach.

źródło: www.arimr.gov.pl
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Festyn w Czerwonem
15 sierpnia na placu przy Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem odbyły
się dożynki parafialne i rodzinny festyn. Uroczystość rozpoczęła msza
św. Oprawę muzyczną mszy zapewnił zespól Czerwieniacy, w podawanie darów, kwiatów i w czytanie w
trakcie mszy zaangażowała się młodzież.

P

o mszy św. koncertem „Czerwieniaków” rozpoczął się festyn
rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie KaFCuki z Czerwonego,
sołtysa wsi Czerwone i CKGK w Koźle. Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji w tym m.in. darmowa
zjeżdżalnia dla dzieci, malowanie
twarzy, liczne konkursy i zabawy. Nie
zabrakło chętnych na malowanie
samochodu. Dzięki Stowarzyszeniu
4X4 Kolno i DBS Kolno uczestnicy
festynu mogli podziwiać terenowe
auta oraz militarne wyposażenie i
oporządzenie. Był grill i poczęstunek.
Po zabawie na szkolnym placu
przyszedł czas na dyskotekę z zespołem, która odbyła się w remizie
w Czerwonem.
- Jestem pełen uznania dla organizatorów festynu w Czerwonem. Panie poświęcając swój prywatny czas
zorganizowały rodzinny festyn, któ-

rego celem była integracja lokalnej
społeczności – mówi wój Tadeusz
Klama.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom oraz sponsorom za
wsparcie – w szczególności Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie, na który
zawsze można liczyć. Organizatorom
festynu dziękuje natomiast Szkoła
Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem, w której
dzięki wsparciu stowarzyszenia KaFCuki udało się dokończyć remont w
sali nr 6.

Policjanci w szkole

1

września jak co roku tysiące
dzieci wyruszyły „w swoją pierwszą drogę do szkoły”. Nad tym by
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dotarły tam bezpiecznie czuwali kolneńscy policjanci.
Rozpoczynający się kolejny rok

szkolny spowodował, że dzieci z naszego powiatu wyruszyły „w swoją
pierwszą drogę do szkoły”. Tradycją
stało się również, że właśnie w tym
okresie kolneńscy policjanci, prowadzą akcję „Bezpieczna droga do
szkoły”. Kolneńscy policjanci uczestniczyli także w obchodach rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Funkcjonariusze, w wybranych szkołach, odczytali apel I Zastępcy Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Białymstoku, podkreślając jednocześnie chęć współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz uczniami
szkół w zakresie dbania o bezpieczeństwo dzieci.
źródło: www.kolno.policja.gov.pl
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Zapraszamy na konkurs Uwaga!
Konkurs zostanie przeprowadzony w
trzech kategoriach:
- grupy 5 – 6-latków
- uczniowie klas I – III
- uczniowie klasy IV – VI
Do eliminacji gminnych szkoła typuje po trzech uczestników w każdej z
kategorii.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprasza uczniów szkół
podstawowych do udziału w VI edycji
konkursu recytatorskiego „Jesień w
poezji”.
REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
,,Jesień w poezji”
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
1. Cele konkursu:
- popularyzowanie poezji oraz inspirowanie do nowych poszukiwań
wśród tekstów poetyckich,
- kształtowanie kultury żywego słowa,
- doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
- zainteresowanie dzieci poezją
2. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla 5 i
6-latków i uczniów klas I – VI szkół
podstawowych,
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
o tematyce jesiennej.
3. Przebieg konkursu.
Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
I etap: eliminacje środowiskowe w
szkołach podstawowych,
II etap: eliminacje gminne w GBP w
Czerwonem.

WWW.GMINAKOLNO.PL

4. Występy oceni komisja powołana
przez organizatora. Komisja może
przyznać trzy nagrody i dwa wyróżnienia w każdej z kategorii. Decyzja
komisji jest ostateczna i niepodważalna.
5. Kryteria oceny.
Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe
opanowanie,
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
Ocenie komisji nie będą podlegały
rekwizyty, ruchy sceniczne, podkłady
muzyczne itp., jako elementy niebędące właściwe dla konkursu recytatorskiego.
6. Nagrody dla laureatów.
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
7. Termin i miejsce konkursu:
- eliminacje środowiskowe w szkołach należy przeprowadzić do 23
października 2014 roku.
8. Zgłoszenie uczestników:
- uczestników oraz nauczycieli ich
przygotowujących należy zgłosić do
dnia 23 października 2014 r. do
godz. 15.00 na adres Email: gbpczerwone@gminakolno.pl
- eliminacje gminne konkursu odbędą się 28 października 2014 roku
o godz. 1000 w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem.
9. Informacje dotyczące konkursu
można uzyskać pod nr tel. 86/262
34 56 (GBP Czerwone). Email: gbpczerwone@gminakolno.pl

O

d 31 sierpnia każdy pieszy, który
będzie się poruszał po zmierzchu
po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony
w sposób widoczny dla kierujących.
Za brak elementu odblaskowego będzie groził mandat – od 20 do 500 zł.
Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15
roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie
od wieku, którzy będą poruszać się po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
W przepisach przewidziano wyjątek:
pieszy będzie mógł się poruszać po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych,
jeżeli będzie się znajdował na drodze
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych
lub na chodniku. Nowy przepis nie
będzie miał zastosowania w strefie
zamieszkania – tam pieszy korzysta z
całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Elementami odblaskowymi mogą
być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.
Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka
klatki piersiowej i pleców – wówczas
będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników
ruchu drogowego.
Warto przypomnieć, że po zmroku
pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem
z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie
elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają
kierowcy wyhamować i bezpiecznie
ominąć pieszego.
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym
podkreślano, że koszty elementów
odblaskowych są znikome, natomiast
koszty leczenia ofiar wypadków, nie
licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla budżetu państwa, może
natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.
źródło: www.kolno.policja.gov.pl
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Narodowe Czytanie w naszej gminie
W
Już po raz drugi gmina Kolno przyłączyła się do akcji Narodowe Czytanie zainicjowanej przez Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. W
tym roku w Gminnej Bibliotece w
Czerwonem przedstawiciele władz
gminy Kolno, dyrektorzy jednostek,
członkowie stowarzyszenia KaFCuki, strażacy ochotnicy, nauczyciele
i uczniowie ze szkół podstawowych
czytali fragmenty „Potopu” Henryka
Sienkiewicza.

tym roku zaproszenie biblioteki
do współorganizowania spotkania przyjęli Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem oraz stowarzyszenie
KaFCuki. Zgromadzonych gości przywitali Jacek Bagiński, dyrektor szkoły w Czerwonem oraz Dawid Banach,
sołtys wsi Czerwone. Jako pierwszy
fragment dzieła o bohaterskiej obronie Częstochowy przeczytał pan Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.

Następnie uczniowie z SP w Czerwonem przeczytali fragment o wysadzeniu kolubryny. Pojawił się też
wątek miłosny - o miłości Andrzeja
Kmicica i Oleńki czytali:Anna Olszak,
Grzegorz Okurowski i Barbara Patalan. Fragment w którym Zagłoba
udaje Bohuna przedstawili uczniowie z SP w Janowie. Rozmowę Zagłoby z Kowalskim przeczytali: Krystyna
Kajko, Tadeusz Połomski, Kazimierz
Koter i Dawid Banach. O spotkaniu
Kmicica z Kiemliczami czytali uczniowie z SP w Borkowie, a spotkanie
Kmicica z Kurpiami - uczniowie z SP
w Czerwonem.
Szczęśliwie zakończenie przeczytali: Elżbieta Jermacz, Hanna Kalinowska, Agata Połomska, Agnieszka
Siebuła, Dawid Banach, Dominika
Kalinowska, Anna Olszak, Tadeusz
Połomski i Grzegorz Okurowski.
Dzięki fragmentom wybranym do
czytania przez Barbarę Sielawę z
GBP w Czerwonem zebrani na Narodowym Czytaniu przekonali się,
że w dziele Henryka Sienkiewicza
znaleźć można wiele interesujących
wątków.
Więcej zdjęć na stronie internetowej
www.gminakolno.pl

Nasi na Dożynkach Diecezjalnych
N
a Dożynkach Diecezjalnych, które w tym roku dobyły się w Śniadowie nie zabrakło reprezentacji z
parafii z naszej gminy.
Jedną z delegacji, która w niedzielę 14 września stawiła się w Kościele
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śniadowie,
była delegacja z Zabiela. Do Śniadowa przyjechali też m.in. przedstawiciele parafii w Lachowie.
Uroczystości rozpoczęła msza św.,
której przewodniczył ks. biskup Janusz Stepnowski. Po wspólnej modlitwie nie zabrakło tradycyjnego
dzielenia się chlebem. W części artystycznej dożynek zaprezentowały
się zespoły z regionu.
Zdaniem organizatorów w Dożynkach Diecezjalnych udział wzięło ok.
100 delegacji.
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LM1L/00025842/5

0,0818

gruntowa

6

Bi 0,0282
0,0936
LM1L/00025842/5
N0,0654

5
gruntowa
zabudowana

Ogółem
4
Bi 0,0818

3

Nr KW

Rodzaj
nieruchomości
Użytków

Powierzchnia (ha)

brak planu oraz decyzji
określającej warunki
zabudowy

7
brak planu oraz decyzji
określającej warunki
zabudowy

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

przetarg
nieograniczony

przetarg
nieograniczony

8

Forma sprzedaży

9370 zł

9100 zł

9

Cena
nieruchomości

Id: 3972C2FD-93AD-4DBF-B32F-5994F7EC28DA. Przyjety

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub telefonicznie 086 278 9131.

Tadeusz Klama

Wójt Gminy Kolno

Budynek (była zlewnia mleka) znajdujący się na działce nr 247/1 nie jest własnością Gminy Kolno i nie stanowi przedmiotu sprzedaży.

Strona 1

Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 9 oraz 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.).

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 29.09.2014 roku do dnia 19.10.2014 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, na
stronie internetowej Gminy Kolno oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Stary Gromadzyn.

2

1

Nr działki i określenie
położenia
L.p.
nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie wsi Stary Gromadzyn, stanowiącej własność Gminy Kolno.

z dnia 8 września 2014 r.

Wójta Gminy Kolno

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/14
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OGŁOSZENIE
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