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Babciom i Dziadkom

Szanowne Babcie, Szanowni Dziadkowie,
z okazji Waszego święta,
w imieniu wszystkich wnucząt z gminy Kolno,
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pogody ducha.
W Dniu Babci i w Dniu Dziadka dziękujemy za to, że jesteście,
bo Wasza wiedza, życiowe doświadczenie i wielkie serca
są bezcennym wsparciem w kształtowaniu najmłodszego pokolenia.
Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno

Wojciech Jermacz
Przewodniczący
Rady Gminy Kolno

krótko
Cztery zespoły z naszej gminy –
Czerwieniacy, Dożynkersi, Magnum Noli (na zdj. obok) i Zabielanki zaprezentowały się na
scenie w trakcie IX Konkursu Kolęd i Pastorałek o „Kryształowego
Aniołka”, który organizowany
jest przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu i Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury
i Sportu w Kolnie. Przegląd odbył
się 9 stycznia br. w Kolnie i uczestniczyło w nim ponad 100 wykonawców ocenianych w różnych
kategoriach wiekowych.
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

Kierownik Andrzej Jarzyło przedstawia radnym projekt uchwały w trakcie sesji 22 grudnia 2014 r.

Dwanaście uchwał podjęli na sesji 22 grudnia 2014 r. radni gminy
Kolno. Miłym akcentem, po pracowitych obradach, było spotkanie opłatkowe.
Zanim radni „zabrali się” za
uchwały informację z działań między sesjami przedstawił wójt Józef
Bogdan Wiśniewski, który mówił
m.in. o tym, że wydał trzy decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji
celu publicznego na budowę dróg
we wsiach Stary Gromadzyn, Zaskrodzie i Rydzewo, sześć decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji
drogowych: pięć z nich dotyczy
inwestycji na drogach gminnych,
a jedna drogi powiatowej Bialiki
– Rupin – Górskie oraz o rozstrzygniętym przetargu na dostawę paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy
Kolno.
Wójt poinformował radnych
również o tym, że w drodze przetargu udało się sprzedać dwie
działki gminne w Starym Gromadzynie.
Następnie Halina Boryszewska,
Skarbnik Gminy Kolno referowała pięć uchwał. Radni podjęli
uchwały:

- w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kolno na lata
2015 – 2024
- w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kolno na 2015 rok
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 – 2024
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2014 rok
- w sprawie wydatków budżetu
Gminy Kolno, które w 2014 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego
Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
wójta gminy przedstawiła radnym pani Danuta Siwik, Sekretarz
Gminy. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę zgodnie z którą obecny
wójt będzie pobierał pobory w takiej samej wysokości, jak jego poprzednik.
Kierownik Andrzej Jarzyło
przedstawił radnym zagadnienia
związane z projektem uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2015 roku zmiana
polega na tym, że odpady odbierać będzie nowa, wyłoniona w
przetargu firma, a właściciele nieruchomości otrzymywać też będą
worki do selektywnej zbiórki odpadów. Stawka miesięcznej opłaty
za odbiór odpadów pozostaje bez
zmian.
Kolejną podjęta chwałą była
uchwała w sprawie przystąpienia
Gminy Kolno do realizacji projektu w ramach POKL, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej przedstawiona
przez dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
panią Krystynę Kajko.
Radni podjęli też uchwałę w
sprawie przyjęcia „Programu
współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na rok
2015”, którą przedstawił inspektor
Krzysztof Murawski.
Uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie powołania komisji rady gminy zreferowała pani
Danuta Siwik – chodziło o włączenie do Komisji Praworządności,
Oświaty i Spraw Społecznych radnego Ryszarda Podchula.
cd. na str 4.
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Z sesji Rady Gminy Kolno
cd. ze str. 3
Na zakończenie radni podjęli
dwie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Kolno na 2015 rok oraz w sprawie
uchwalenia planu pracy Stałych
Komisji Rady na 2015 rok.
W trakcie grudniowych obrad,
po raz pierwszy w tej kadencji,
głos na sesji zabrał pan Stanisław
Wiszowaty, starosta kolneński,
który pogratulował radnym i wójtowi wyboru na stanowiska oraz
zapewnił, że zarówno Zarząd Powiatu Kolneńskiego jak i powiatowi radni są otwarci na współpracę
z gminą Kolno.
Pierwszym
potwierdzeniem
tych słów jest podjęta przez radnych
powiatu
kolneńskiego
uchwała dotycząca obniżenia stawek za zajęcie pasa drogowego,
o co wnioskowali wójtowie gmin
Kolno i Turośl.
Słowa starosty potwierdzał również pan Andrzej Mieczkowski,
Przewodniczący Rady Powiatu
Kolneńskiego, który zapewniał, że
przed samorządami gminy i powiatu są cztery lata dobrej współpracy.
Wicestarosta Robert Nadara podziękował mieszkańcom naszej

Starosta Stanisław Wiszowaty zadeklarował wolę współpracy z radnymi

gminy, a w szczególności sołtysom
za rekordową liczbę głosów, którą
otrzymał w wyborach na radnego
powiatu kolneńskiego.
Wójt Józef Wiśniewski zapewnił,
że gmina Kolno będzie współpracowała z powiatem i to nie tylko
przy okazji wspólnych inwestycji
drogowych, do których namawiał
pan starosta, ale też na każdej innej możliwej płaszczyźnie.

Po zakończeniu obrad radni, sołtysi oraz zaproszeni goście przełamali się opłatkiem, ale zanim nastąpiła ta wymiana serdeczności
życzenia zebranym złożył wójt
gminy Kolno Józef Wiśniewski
oraz Dziekan Kolneński ks. Stanisław Uradziński, którzy podkreślali, że praca w urzędzie, pełnienie funkcji radnego czy sołtysa to
służba drugiemu człowiekowi.

Zastępca Wójta Gminy Kolno

Od 1 stycznia 2015 r. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno ma swojego zastępcę. Na to stanowisko powołany został pan
Piotr Glinka. Nowy etat nie generuje dodatkowych obciążeń dla
budżetu gminy Kolno, ponieważ wójt Józef Wiśniewski powierzył swemu zastępcy również pełnienie obowiązków dyrektora
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie, które sam
sprawował do czasu wyboru na wójta gminy Kolno.
Piotr Glinka przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję Sekretarza w Starostwie Powiatowym w Kolnie, ale z administracją
publiczną zawodowo związany jest od 17 lat. Pracował m.in.
w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, Powiatowym Zespole
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, Urzędzie
Gminy Kolno na stanowisku skarbnika oraz w Starostwie Powiatowym, gdzie zanim został sekretarzem, był naczelnikiem
Wydziału Komunikacji.
Piotr Glinka ma 42 lata, jest absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji na UMCS w Lublinie, ukończył też studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku.
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Pomogą pokrzywdzonym
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

W gminie Kolno powstał punkt,
w którym udzielana będzie bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, lub
członkom rodzin takiej osoby.
Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub pomocy psychologa zapraszamy na dyżur prawnika i
psychologa w piątki w godzinach
12.00 – 18.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolnie, ul. Sienkiewicza 5. Darmowa pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem to efekt
współpracy GOPS w Kolnie, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. W
ramach Podlaskiej Sieci Pomocy
Ofiarom Przestępstw tego typu
porady w ub. roku udzielane były
tylko w Białymstoku, Łomży i
Hajnówce.
Pierwsze, organizacyjne spotkanie z prawnikiem Arturem
Śledziewskim i panią psycholog
Marią Falko odbyło się w piątek
16 stycznia br. w GOPS w Kolnie.
Zaproszono na nie dyrektorów i
kierowników ośrodków pomocy społecznej z powiatu kolneńskiego, przedstawicieli policji,
pracowników GOPS w Kolnie,
władze gminy Kolno. Specjaliści
opowiadali o dotychczasowych
doświadczeniach z dyżurów m.in.
w Łomży, gdzie tego typu projekt
realizowany jest już kolejny rok.
Do prawnika i psychologa zgłaszać się można z różnymi proble-

Prawnik Artur Śledziewski i psycholog Maria Falko na pierwszym spotkaniu
w gminie Kolno. Bezpłatnych porad pokrzywdzonym udzielać będą w piątki

mami, warto wcześniej umówić się
na wizytę, a ze sobą zabrać dowód
osobisty i dokumenty dotyczące
danej sprawy. Zarówno prawnik
jak i psycholog zapewniają dyskrecję.
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach
projektu nie ogranicza się tylko
do porad, przy spełnieniu określonych warunków można m.in.
uzyskać zwrot kosztów dojazdu,
bony żywnościowe, czy pieniądze
na zakup odzieży.
- To bardzo ważne, że nasza
gmina znalazła się w Podlaskiej

W ramach zawartego porozumienia, w GOPS
w Kolnie przy ul. Sienkiewicza 5, bezpłatne
porady prawne i psychologiczne osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom
ich rodzin udzielane będą według następującego harmonogramu:
DYŻUR PRAWNIKA PIĄTEK godz. 12.00 - 18.00
DYŻUR PSYCHOLOGA PIĄTEK godz. 12.00 - 18.00
W godz. 12.00 - 14.00 pomoc prawna i psycho-

Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw – podkreśla Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
- Dzięki zawartemu porozumieniu stwarzamy szansę osobom
pokrzywdzonym przestępstwem,
czy członkom rodzin takich osób
na znalezienie wyjścia z trudnej
życiowej sytuacji. Jestem przekonany, że bezpłatne porady prawne i wsparcie psychologa w wielu
przypadkach okażą się bardzo pomocne i zachęcam do korzystania
z tej formy wsparcia.
Realizacja projektu potrwa do
końca 2015 roku.

logiczna w ramach projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych oraz wsparcie świadków
w postępowaniu karnym - współfinansowany
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W godz. 14.00 - 18.00 pomoc prawna i
psychologiczna w ramach środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Zapisy przyjmować będzie pani Maria Truszkowska z GOPS w Kolnie pod nr tel. 86 278 20
58.
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Stypendia od Marszałka
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Trzy uczennice i jedna absolwentka z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu znalazły
się w gronie 230 stypendystów
Marszałka Województwa Podlaskiego!
Wyjątkowi uczniowie z województwa podlaskiego otrzymują finansowe wsparcie w ramach
projektu „Wsparcie stypendialne
dla uzdolnionych uczniów 20132014”.
Uroczysta Gala wręczenia stypendiów odbyła się 13 grudnia
2014 roku w Operze i Filharmonii
Podlaskiej w Białymstoku. Wyróżnione uczennice ze szkoły w

Zabielu to: Natalia Ałajko, Lidia
Ruchała i Sylwia Pijanowska oraz
absolwentka, a dziś uczennica kolneńskiego liceum Sylwia Dobrowolska.
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 cieszył się w tej
eydcji ogromnym zainteresowaniem. Z wielu szkół w województwie wpłynęły 693 wnioski.
Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował, że stypendia
otrzyma 230 uczniów, których
formularze zgłoszeniowe zostały
najwyżej ocenione. To już siódma
edycja projektu, którego celem jest
„wsparcie szczególnie uzdolnionej

młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych uczących
się na terenie województwa podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a odnoszących sukcesy w zakresie nauk
preferowanych:
matematyczno
– przyrodniczych i zawodowotechnicznych oraz mieszkających
na obszarach wiejskich.”
Wyróżnionym uczennicom, ich
rodzicom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy!
Na zdj. u góry pani Ewa Lipnicka, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu ze stypendystkami Lidią Ruchała, Natalią
Ałajko i Sylwią Pijanowską

uwaga

Wnioski
na zwrot podatku akcyzowego
przyjmowane są w

Urzędzie Gminy Kolno

w terminie

od
6 GAZETA GMINNA

1 do 28 lutego 2015 roku

wydarzenia

W rocznicę wybuchu powstania
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

W 152. rocznicę wybuchu powstania styczniowego pod krzyżem
w Czerwonem złożyli wieniec i
zapalili znicze przedstawiciele
władz gminy Kolno – pani Sekretarz Danuta Siwik i Wojciech
Jermacz, przewodniczący Rady
Gminy Kolno oraz delegacja ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem.
Przypomnijmy, że krzyż w Czerwonem upamiętnia powstańców
styczniowych z naszej gminy. Dwa
lata temu to miejsce pamięci zostało odnowione, a fakt ten znalazł
swoje odzwierciedlenie na wystawie pod hasłem „Ale nie depczcie
przeszłości ołtarzy, choć macie
sami doskonalsze wznieść”, która
w 152 rocznicę wybuchu powstania styczniowego stanęła przed
Pałacem Prezydenckim.
Na planszach przedstawione
zostały zdjęcia z różnych form
upamiętnienia wydarzeń i bohaterów związanych z powstaniem
styczniowym, wystawa jest bowiem próbą podsumowania tego,
co działo się w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.
Nasza gmina reprezentowana jest
przez zdjęcie krzyża z Czerwonego oraz fotografię z uroczystości

poświęcenia krzyża po odnowieniu. Poza zdjęciami z Czerwonego
można zobaczyć tam m.in. zdjęcia
z Elbląga, Słupcy, czy Myszyńca.

Wystawę otwartą w 152 rocznicę
wybuchu powstania styczniowego przed Pałacem Prezydenckim
oglądać można do 2 marca br.

fot. Justyna Kajko

fot. Justyna Kajko
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Remonty w szkołach i nie tylko
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

na szkolnych korytarzach.
Obecnie pracownicy RGK
wrócili do szkoły w Czerwonem, gdzie malują lamperie na
szkolnych korytarzach.
Wcześniej drobne prace remontowe prowadzone były
w świetlicy Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle, gdzie
na nowo pomalowane zostały
ściany i sufity.
W punkcie bibliotecznym w
Borkowie naprawiony został
przeciekający dach.
Na początku roku remontowane było również pomieszczenie w Urzędzie Gminy Kolno.
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, poza
prowadzeniem remontów w
gminnych budynkach wciąż
nadzorują sieć wodociągową.
W tym zakresie prace konserwatorskie prowadzone były
ostatnio w miejscowościach
Zabiele i Zabiele Zakaleń.

Dzięki pracownikom z ekipy remontowo - budowlanej z Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy
Kolno szkolne sale i korytarze zmieniają swój wygląd.
W ostatnim czasie drobne
remonty prowadzone też
były w wiejskich świetlicach.
Jak już pisaliśmy pracownicy malowali ściany na szkolnych korytarzach w Szkole
Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Ostatnio prace remontowe
prowadzone były w Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu, gdzie genralny remont
przeprowadzono w jednej z
sal. Trzeba było wyrównać
i pomalować ściany, zerwać
starą podłogę i ułożyć nową
terakotę. W międzyczasie
uprawniony pracownik wymienił lampy oświetleniowe

Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli po raz drugi
przewędrował ulicami Kolna. W
barwnym korowodzie nie zabrakło reprezentacji z gminy Kolno.
Wierni przeszli od Parafii pw.
Św. Anny do Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata.
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W rolę jednego z trzech Króli
wcielił się Dariusz Przestrzelski,
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie.
(na zdj. pierwszy z prawej). Królami byli również Dariusz Łosiewski, dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 2 w Kolnie (na zdj. pierwszy z
lewej)oraz Eugeniusz Gromadzki,
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
Tuż za aniołami i królami szli
m.in. przedstawiciele władz: wójt
gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski i burmistrz Kolna Andrzej Duda.
W orszaku wiernym towarzyszyli proboszczowie ks. Stanisław
Uradziński i ks. Wojciech Stefaniak. Na zakończenie Orszaku
Trzech Króli w Kolnie w Kościele
pw. Chrystusa Króla Wszechświata zgromadzeni wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu scholi
parafialnej.
Dzień Objawienia Pańskiego
świętowany jest przez organizowanie Orszaku Trzech Króli coraz
chętniej w wielu miastach kraju.
Największy odbywa się w Warszawie.

kultura

Wielkie żarcie Magnum Noli
Kazimierz Edward
CKGK w Koźle

koter

W spektaklu wystąpiły: Regina Bogdańska, Justyna Góralczyk, Agnieszka Filipkowska oraz Anna Kołakowska na zdj. z reżyserem Kazimierzem E. Kotrem

Środek północnego morza, skwar,
słońce w pełni, a na łagodnych falach kołysze się niewielka tratwa.
Na niej trzy eleganckie osoby
mocno już znudzone długotrwałym dryfowaniem. Tak zaczyna się jednoaktówka autorstwa
Sławomira Mrożka „Na pełnym
morzu”. Od niej to właśnie swoje
występy rozpoczęła nowopowstała grupa teatralna z Lachowa.
Cztery panie - dotychczas mogli-

śmy słuchać w zespole Magnum
Noli - postanowiły spróbować
swoich sił na scenie teatralnej.
Ich debiut, który miał miejsce 25
stycznia br. w świetlicy w Lachowie, okazał się wielkim sukcesem.
Na widowni zasiadło około 90
osób. Dowcip Mrożka w połączeniu z grą kobiet spowodowały, że
mogliśmy spędzić miły wieczór w
wesołej atmosferze.
Nie będziemy opowiadać, ani

treści sztuki, ani sposobu gry,
gdyż już planowane są występy
w innych świetlicach na terenie
gminy. Więc każdy będzie mógł
osobiście obejrzeć spektakl i wziąć
udział w przedniej uczcie duchowej.
Wspomnijmy tylko, że ów spektakl ma dodatkowy element. Poza
mrożkowskim, absurdalnym humorem, zespół zakpił sobie z tzw.
„spektakli przy stoliku”, w których
zawodowi aktorzy odczytują – z
mniejszą lub większą interpretacją
– teksty współczesnych sztuk. Zespół z Lachowa pokazał, że z niewielkim wysiłkiem i takimiż środkami można bardzo uatrakcyjnić
ową dość skostniałą formę.
Zapraszamy do odwiedzenia
świetlić w waszych miejscowościach w dniu kiedy pojawi się tam
zespół teatralny Magnum Noli.
W spektaklu wystąpiły: Regina
Bogdańska, Justyna Góralczyk,
Agnieszka Filipkowska oraz Anna
Kołakowska.
Wykorzystano muzykę: Andreasa Vollenweidera oraz Jean Michela Jarre.
Zespół składa wielkie podziękowanie państwu Barbarze i Robertowi Trzonkowskim za użyczenie
jednego z najważniejszych rekwizytów w spektaklu.

Premiera teatralna w Lachowie odbyła się przy sali wypełnionej po brzegi
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PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego
mieszkańcy Gminy Kolno mogą dostarczyć wytworzone przez siebie selektywnie zebrane
odpady komunalne oraz odpady problematyczne. PSZOK mieści się na placu
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp z o.o. w Kolnie przy ul. Kolejowej 4A, 18-500
Kolno (wjazd od ulicy Targowej).
Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla mieszkańców Gminy Kolno
1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Kolnie (PSZOK).
2. PSZOK w Kolnie czynny jest w następujących dniach i godzinach:
od poniedziałku do soboty, w godz. 700 do 1500.
3. Do PSZOK przyjmowane będą tylko i wyłącznie odpady dostarczane przez właścicieli
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Kolno, na których
zamieszkują mieszkańcy i mieszkańcy tych nieruchomości oraz inne osoby wytwarzające
odpady na tych nieruchomościach, w tym między innymi:
Odpady komunalne zbierane selektywnie (zgromadzone w
workach)
3.1. Papier i tekturę
3.2. Odpady opakowaniowe ze szkła
3.3. Opakowania z tworzyw sztucznych
3.4. Metale
3.5. Opakowania wielomateriałowe
3.6. Meble i odpady wielkogabarytowe
3.7. Opony
3.8. Chemikalia i opakowania po chemikaliach
3.9. Przeterminowane leki i opakowania po nich
3.10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
3.11. Akumulatory i baterie
3.12. Odpady zielone
3.13. Odpady budowlane i rozbiórkowe
4. Osoba (podmiot) przekazujący odpady do PSZOK zobowiązany jest do podania w
szczególności swojego imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości, z której odpady
pochodzą. Ponadto odpady zostaną przyjęte od osoby dostarczającej odpady po okazaniu
dowodu potwierdzającego jej zamieszkanie w danej nieruchomości (np. dowód osobisty,
umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami,
komunalnymi, itp.).
5. Odpady dostarczane do punktu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.
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6. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie
cieknących pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.
7. Odpady zielone przyjmowane są w workach foliowych o pojemności max. do 120 l. W
wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą PSZOK odpady
mogą być dostarczone w inny sposób, określony przez obsługę PSZOK.
8. Na terenie PSZOK odpady wymienione w punkcie 3 gromadzone są selektywnie w
szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach itp.
przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia
ludzi i dla środowiska.
9. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczony w sposób niezgodny z
Regulaminem.
10. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, których ilość lub waga odbiega
od przyjętej, szacunkowej ilości lub wagi odpadów pochodzących od właścicieli
nieruchomości oraz od innych osób wytwarzających odpady na tych nieruchomościach lub
wskazują, że nie pochodzą z tych nieruchomości.
11. Jeżeli właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kolno lub
mieszkańcy tych nieruchomości oraz inne osoby wytwarzające odpady na tych
nieruchomościach wytworzą odpady przewyższające ilości lub wagi, o których mowa w
pkt. 10 i zamierzają dostarczyć je do PSZOK, zobowiązani są do uzgodnienia tego faktu
z obsługą PSZOK min. na 3 dni przed planowanym dostarczeniem odpadów do PSZOK.
12. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia w
poszczególnych kontenerach lub pojemnikach we własnym zakresie. Obsługa PSZOK
może w wyjątkowych sytuacjach pomóc w rozładunku i umieszczeniu odpadów w
kontenerach lub pojemnikach.
13. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką
osoby pełnoletniej.
14. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
14.1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności miejsca złożenia odpadów
oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
14.2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności palenia papierosów i nie
używania źródeł otwartego ognia,
14.3. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
14.4. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
UWAGA:
PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zawierających
azbest (np. eternit).
ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o.
Marek Łuba
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Segregowanie odpadów
DO WORKA ŻÓŁTEGO WRZUCAMY:

TWORZYWA
SZTUCZNE
METALE

METALE: puszki po napojach, drobny złom żelazny oraz drobny
złom metali kolorowych, pokrywki od słoików, kapsle z butelek, metalowe zakrętki
PAPIER: gazety, książki, foldery, katalogi, zeszyty, koperty, papierowe torby i worki, kartony, tektura oraz zrobione z nich opakowania
PLASTIK: butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po
żyności (np. jogurtach) folia i torebki z tworzyw sztucznych, reklamówki, plastikowe koszyki po owocach, pojemniki po wyrobach
garmażeryjnych, kartony po mleku i napojach (sokach) tzw. Tetra
Pak

DO WORKA BIAŁEGO WRZUCAMY:

SZKŁO

SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE: butelki, słoiki, inne opakowania szklane bez metalowych i plastikowych nakrętek

DO POJEMNIKA WRZUCAMY:
pozostałe odpady komunalne
Pojemnik o wielkości minimalnej 120 litrów z
uchwytami, dostosowany do odbioru przez samochód - śmieciarkę
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Winter Wrak Race 2015
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Po raz drugi nieczynna żwirowania w Tyszkach Łabno zamieniła
się w tor wyścigowy, ale po raz
pierwszy zimą. 25 stycznia odbył

się tu Winter Wrak Race 2015. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji, były nie tylko wyścigi wraków,
ale też po raz pierwszy wyścigi

równoległe ciągników rolniczych.
Licznie zgromadzeni mogli oglądać pokazy FMX. Patronat nad
imprezą objął Wójt Gminy Kolno.
Najlepsi w wyścigach:
- załoga My Łomża 4x4 Skorpi
w konkurencji „The Beściak”
- załoga Trzcińskie.pl - konkurencja „Sprint”
- załoga Trzcińskie.pl - konkurencja „Kto pierwszy ten lepszy”
- załoga Trzcińskie.pl - konkurencja „Death Race”
- Marcin Popowski Firma Danex - wyścigi równoległe ciągników rolniczych na 1/8 mili
- Sławomir Cudnik - najszybszy
ciągnik

Więcej zdjęć z Winter Wrak Race Kolno 2015 na www.gminakolno.pl
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Pierwsza książka o Borkowie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

„Borkowo Historia i tradycje wsi
książęcej” – to tytuł pierwszej
książki o Borkowie, która powstała pod redakcją Janiny Dudy
i Artura Dudy. Promocja publikacji wydanej w ramach unijnego projektu przez parafię św.
Trójcy w Borkowie odbyła się 27
stycznia br. Spotkanie w remizie
w Borkowie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Borkowa,
bez którego nie byłoby tej publikacji.
„Pisaliśmy tę książkę z myślą o
ludziach urodzonych na tej ziemi
– tych, którzy już nie żyją, a należy
im się nasza dobra pamięć i uznanie, oraz tych, którzy współcześnie mieszkają, pracują, uczą się
w Borkowie, aby wiedzieli, skąd
ich ród” - podkreślają we wstępie
autorzy. Pierwszy rozdział publikacji to zarys historii Borkowa od
momentu założenia wsi w 1408
roku do współczesności. W drugim rozdziale opisane są instytucje publiczne w Borkowie w tym
m.in. kościół, szkoła podstawowa,
biblioteka czy OSP. W rozdziale
trzecim zebrane są Borkowskie tradycje i obyczaje. Rozdział czwarty
to historie ludzi: Janiny Podsiad
– ksieni Opactwa Mniszek, ks.
Stanisława Skrodzkiego, Mariana
Lutrzykowskiego,
najstarszego
mieszkańca Borkowa, Aleksandra
Brzostowskiego, wynalazcy i fotografa oraz Bronisława Banacha
i Heleny Banach – przodków redaktorów książki o Borkowie. Publikację kończy historia Borkowa
w fotografiach od elektryfikacji
Borkowa w latach pięćdziesiątych
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Pani Janina Duda ( z prawej), która wspólnie z synem Arturem zredagowała książkę
„Borkowo Historia i tradycja wsi książęcej” oraz Krystyna Bazydło, prezes Towarzystwa Przyjaciół Borkowa na spotkaniu promującym wydawnictwo

XX po scenę ze spektaklu „Każdemu wolno kochać” na podstawie
Ślubów Panieńskich Aleksandra
Fredry wystawionego w Borkowie nie tak dawno.
W trakcie spotkania promującego książkę pani Janina Duda
podkreślała, że pomysł jej napisania zrodził się w 2008 roku, kiedy
to świętowano jubileusz 600 – lecia Borkowa. Autorzy publikacji
przez lata zbierali zdjęcia, dokumenty i wspomnienia mieszkańców Borkowa, docierali do materiałów źródłowych. Praca pod redakcją pani Janiny Dudy i jej syna
Artura – pracownika naukowego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, to tak naprawdę praca zbiorowa wielu osób, którym
redaktorzy książki dziękują we
wstępie. Publikacja nie powstałaby również bez wsparcia ks.
Krzysztofa Wróblewskiego, proboszcza parafii w Borkowie. Książkę wydrukowało Spes wydawnictwo z Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, którego
dyrektor ks. Tomasz Olszewski
był obecny na spotkaniu promującym książkę. Dofinansowanie na
realizację unijnego projektu udało
się uzyskać z PROW na lata 2007 –

2013 oś Leader za pośrednictwem
Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca
z Małego Płocka, której przedstawiciele – Elżbieta Parzych, prezes
fundacji oraz Józef Dymerski, wójt
gminy Mały Płock i przewodniczący rady fundacji również przybyli
na promocję książki do Borkowa.
W gronie zaproszonych gości znaleźli się też przedstawiciele władz
powiatu kolneńskiego i gminy
Kolno.
Wójt gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski gratulował sukcesu
wydawniczego zarówno pani Janinie Dudzie jak i pani Krystynie
Bazydło, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Borkowa podkreślając,
że ogrom wykonanej pracy nie
tylko rozsławia książęcą wieś Borkowo, ale też hołduje najważniejszym wartościom wyznawanym
przez jej mieszkańców: wierze,
rodzinie, pracy.
Każdy obecny na spotkaniu
otrzymał egzemplarz książki o
Borkowie, a na zachętę, by do
niej zajrzeć, kilka jej fragmentów
przeczytali przyjaciele Borkowa i
z Borkowa. Spotkanie zakończył
poczęstunek i nie mogło zabraknąć opisywanych w książce sibrzaków, czy pączków.

spotkania

Wędrówki Warszawskie
Kazimierz E. Koter
CKGK w Koźle

Jedną z form działalności kulturalnej Centrum Kultury Gminy
Kolno są organizowane wycieczki oświatowe dla różnych grup
wiekowych. Ten sezon rozpoczęliśmy od wyprawy do stolicy naszego kraju. W planie było zwiedzanie Stadionu Narodowego,
Muzeum Powstania Warszawskiego i Cmentarza Powązkowskiego.
Pierwotnie planowaliśmy wyjazd jednym autokarem, jednak
po ogłoszeniu terminu i planu
wycieczki okazało się, iż chętnych jest tak dużo, że trzeba było
wynająć dwa pojazdy.
Na stadionie, który był pierwszym punktem programu mogliśmy z tarasu widokowego
podziwiać ogrom przedsięwzięcia i doskonałość konstrukcji.
Wiele osób postanowiło wrócić
na niego podczas meczu lub jednej z wielu, organizowanych tu
imprez, by móc poczuć w pełni
atmosferę tego miejsca.
Po krótkim posiłku udaliśmy się

do Muzeum Powstania Warszawskiego. Trudno słowami opisać
emocje, które towarzyszyły zwiedzaniu tego miejsca. Naocznie mogliśmy się przekonać jak wielkim
ludobójstwem była hitlerowska
kampania przeciwko powstańcom
i ludności cywilnej, jakim barbarzyństwem było całkowite zburzenie miasta, zniszczenie które

nie miało sobie równych podczas
II wojny światowej. Uważam, że
każdy powinien zwiedzić to muzeum, przecisnąć się odtworzo-

nym fragmentem kanałów, popatrzeć w twarze młodych ludzi…
Ostatnim miejscem naszej wyprawy były Powązki, jedna z
najwspanialszych nekropoli w
Europie. Niestety mżawka i zapadający zmierzch spowodowały, że
tylko godzinę mogliśmy spędzić
wśród wspaniałych pomników,
które niejednokrotnie są wyjątkowymi dziełami sztuki i poszukiwać miejsc pochówku znanych i
wielkich Polaków.
Trochę przemoczeni jednak
zadowoleni wróciliśmy naładowani wiedzą i emocjami do
Kolna. I tu trzeba wspomnieć o
naszych seniorach, którzy pomimo tego, że wszystkie punkty wycieczki wymagały dużo
chodzenia i wspinania się po
schodach dotrzymywali kroku
reszcie grupy i nie spoczywali
nawet na chwilę.
Mamy nadzieję, że w tym roku
będziemy mogli jeszcze nie raz
udać się na wyprawę, która poza
relaksem umożliwi poznanie ciekawych miejsc i historii.

wych w Zabielu seniorzy mieli
okazję ogladać występy artystyczne dzieci z zespołu wychowania
przedszkolnego oraz klas I-III.
Maluszki z SP w Czerwonem
zaprosiły babcie i dziadków do

Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem, gdzie również był
program artystyczny, słodki poczęstunek i wspólna zabawa.
Więcej informacji i zdjęć na
www.gminakolno.pl

Dzień Babci i Dziadka
Aleksandra
UG Kolno

szyc

- Kaczyńska

Dzień Babci i Dzień Dziadka to
najlepsza okazja do zorganizowania
międzypokoleniowych
spotkań, które zawsze pełne są
radości i wzruszeń.
W Zespole Szkół Samorządo-

Spotkanie z Babciami i Dziadkami w Zabielu

Spotkanie z Babciami i Dziadkami w Czerwonem
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Apel wigilijny w szkole w Wykowie
Elżbieta Bernatowicz
SP w Wykowie

Wigilia… Dziwny urok kryje się
dla nas w tym jednym prostym
słowie. – Wzrusza
i rozgrzewa. Czarem wspomnień
przemawia do duszy. Wspomnienia… Ileż w tym dniu wigilijnym
ciśnie się ich razem do głowy. Oto
przed nami staje cichy dom. Duży
pokój,
stół przepięknie nakryty. Przed
oczyma biały opłatek z rąk do rąk
przechodzi, a echo życzeń i błogosławieństw gdzieś rozbrzmiewa w oddali.

Dzień 19 grudnia uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, nauczyciele, a
także zaproszeni goście – Wójt
Gminy Kolno Pan Józef Bogdan
Wiśniewski, Radny Pan Ryszard
Podchul i rodzice spędzili w
świątecznym nastroju na uroczystym apelu bożonarodzeniowym.
Szczególnie miło było nam gościć
przedstawicieli Gminy Kolno,
gdyż obaj Panowie są absolwentami naszej szkoły.
Tego dnia szkoła przybrała

świąteczne oblicze. Wszyscy zgromadzeni przy kolorowej, błyszczącej choince i odświętnie udekorowanej szkole obejrzeli występy
naszych uczniów, nawiązujące
głównie do tradycji związanych
z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.
Poznając tradycje, poznajemy
cząstkę naszej kultury. Uczniowie ładnie zaprezentowali swoje
role. Zostały zaśpiewane kolędy
i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej. Podczas apelu przybył
też Święty Mikołaj, który wręczył
upominki dzieciom i obiecał, że
do najgrzeczniejszych przybędzie
podczas wigilii w ich domach.
Na koniec uroczystości uczniowie z Samorządu Szkolnego łamiąc się opłatkiem złożyli życzenia, aby przy zapachu strojnej choinki upłynęły wszystkim piękne
chwile polskich świąt ze wspólnie
śpiewaną kolędą, u[ranionymi gośćmi przy stole, w kochającym się
rodzinnym gronie. Z radosnym
nastrojem uczniowie wrócili do
swoich domów na ferie, czekając
na święta i prezenty.

Jubileusz pracowników
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Troje pracowników Urzędu Gminy Kolno odbierało ostatnio z rąk Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego gratulacje z okazji wieloletniej pracy. Jubileusz trzydziestu lat pracy obchodziła pani Barbara
Łynka (na zdj. pierwszym od lewej strony z wójtem gminy Kolno i panią Sekretarz Danutą Siwik. Jubileusz
35-lecia pracy ochodziła pani Danuta Siwik (zdj. środkowe), a dwudziestoletnim stażem pracy pochwalić się
może Robert Kotowski (na zdj. z prawej)
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akcje charytatywne

Podziękowania
Paweł Szczepański
organizator koncertu

„Daj

szansę

Oli”

W swoim imieniu oraz Oli i jej
rodziny dziękuję wszystkim
Przyjaciołom, którzy 20 grudnia
2014 roku wzięli udział w koncercie „Daj szansę Oli”.
Dziękuję wszystkim Artystom za
życzliwość, obecność, uśmiech.
Dziękuję Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu– Dyrektorce Pani Beacie Orzołek, Panu
Janowi Święczkowskiemu, a także
Pracownikom KOKiS, którzy tego
wieczoru nam pomagali.
Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali przedmioty na aukcję, w szczególności Jakubowi- Kubix - Szklarskiemu.
Dziękuję władzom samorządowym miasta i gminy za wsparcie
imprezy.
Dziękuję wszystkim Przyjaciołom i Sponsorom, którzy wsparli koncert, w tym: m.in. Agencji
Reklamowej CATERINA-Hubert
Charubin, Fudziprint24.pl-Kamil
Charubin, Dianie Podeszwik,
Andrzejowi Konopka, Hotelowi
Colnus, firmie Komóreczka-Syl-

wia Nadolna, Radkowi Nadolnemu, Hurtowni PAPIRUS-Danuta
Nadolna, firmie Dwór Rogiński,
firmie Usługi GastronomiczneEdyta Ciszewska, Multiagencji
Ubezpieczeniowej AVANT, firmie
HETMAN, Kasi Trepanowskiej,
Monice Szymańskiej, Pawłowi
Sielawie, Marcinowi Sielawie,
Markowi Ranikowi, Tadeuszowi
Synowczykowi, Dawidowi Rydelkowi, Marzenie Szczepańskiej,
Karolinie Małgorzacie Szczepańskiej, Antoniemu Łukasikowi. Andrzejowi i Mateuszowi Kozickim,
Robertowi Górskiemu
Dziękuję wszystkim życzliwym
Dziennikarzom i Mediom, które
informowały o tym wydarzeniu.
Dziękuję wszystkim Wolontariuszom i Przyjaciołom, którzy
pomagali nam w zorganizowaniu
koncertu.
Dziękuję wspaniałej Publiczności za obecność i udział w licytacji.
Organizując „Daj szansę Oli” po
raz kolejny udowodniliśmy, że
razem możemy wiele. Dziękuję
Wam za to!

Ty też możesz pomóc Oli!
Oddaj Jej swój 1 % podatku
więcej na
www.stronaoli.com.pl
www.facebook.com/StronaOli

Mikołajkowa akcja
Iwona Korzep
Opiekun Samorządu Szkolnego

„ W każdym mieszka
i dobro i zło, ale tylko
od nas zależy które
jest aktywne”.

Samorząd Uczniowski z Gimnazjum w Lachowie zorganizował
4 grudnia Mikołajkowy Kiermasz
samodzielnie upieczonych smakołyków: ciast, babeczek oraz

słodkich pierników..
Środki uzyskane ze sprzedaży
słodkości zostały przeznaczone
dla małego chłopca Szymonka
chorego na ostrą białaczkę.

Należy podkreślić, że to nie
tylko ilość zebranych pieniędzy,
ale wszystkie podjęte przez nas
działania spowodowały, że nasi
uczniowie dobrze się bawili i jednocześnie robili coś pożytecznego
dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Pragnę
podziękować
tym
uczniom, którzy w szczególny
sposób zaangażowali się w mikołajkową akcję , a są to: Martyna
Truszkowska, Justyna Truszkowska, Kacper Borawski, Paulina
Wiśniewska, Anna Czarnecka, Joanna Zejer, Weronika Góralczyk,
Partycja Karwowska, Kamila Wojsław, Dominika Foltyńska i Magdalena Malinowska. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza akcja,
gdyż dobrego nigdy za wiele.
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Nowe zasady w uldze na dzieci
Radosław Hancewicz
rzecznik prasowy Izby Skarbowej

w

Białymstoku

Przypominamy, że z początkiem
2015 r. weszły w życie przepisy
rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać
wszystkie rodziny, w których
przynajmniej jedno z rodziców
płaci podatek dochodowy od
osób fizycznych (PIT), nastąpi też
podwyższenie ulgi na trzecie i
każde kolejne dziecko o 20 proc.
Zmiany poprawią sytuację tych
podatników, dla których dotąd
pełne wykorzystanie ulgi było
nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, któ-

rych podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz
budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Zwrot nie będzie
mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem
zwrotu jest zatem opodatkowana i
oskładkowana praca przynajmniej
jednego z rodziców.
Na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci
będzie mógł liczyć ponad milion
rodzin (ok. 1,8 mln podatników),
w których wychowuje się ok. dwa

miliony dzieci. Dzięki temu ponad 97 proc. rodzin - płatników
PIT - będzie mogło wykorzystać
tę ulgę w pełni. Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde
kolejne dziecko o 20 proc. Stąd w
2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko
– 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04
zł, a na każde kolejne 2.700 zł.
Na stronie internetowej Izby
Skarbowej w Białymstoku znajduje się broszura informacyjna
pt. Ulga na dzieci, która zawiera
szczegóły dotyczące tego świadczenia wraz z przykładami jego
stosowania.

„Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” w Kolnie- zapisz się już dziś!

Ponad 20 tysięcy biegaczy w 71 miejscowościach weźmie udział 1 marca 2015 r.
w III edycji „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja.
Tym samym Bieg, którego celem jest upamiętnienie ostatnich obrońców wolności,
walczących na ziemiach polskich jeszcze po zakończeniu II Wojny Światowej, jest
największym biegiem pamięci w Polsce. „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest też największą imprezą masową towarzyszącą obchodom
„Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Najwięcej biegaczy wystartuje w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu,
Szczecinie i Lublinie. Symboliczny dystans biegu we wszystkich miastach wynosi
1963 metry. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka „Lalka”, który został zamordowany w 1963 roku. W
niektórych miastach odbędą się także biegi na 5 i 10 km. Każdy z uczestników biegu otrzyma koszulkę z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych: Danuty Siedzikówny „Inki”, Antoniego Radziwonika „Olecha”, Władysława Łukasiuka „Młota”, Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki” i Józefa Franczaka „Lalka” oraz medal pamiątkowy. W każdym mieście organizatorzy przygotowali
dodatkowe atrakcje, takie jak gry miejskie i rekonstrukcje historyczne.
Organizator „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, czyli Fundacja Wolność i Demokracja
została założona w 2006 roku. To niezależna organizacja pozarządowa wspierająca Polaków na Wschodzie, propagująca wiedzę o historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kresów oraz zajmująca się problematyką praw
człowieka i demokracji na terenach byłego ZSRR. Fundacja jest znana z takich inicjatyw jak akcja „Ratujmy Polaków Donbasu”, „Biało-Czerwone ABC”, czy poświęconego Żołnierzom Wyklętym festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.tropemwilczym.pl.
W Kolnie „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” zorganizuje Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii wraz z Urzędem Gminy Kolno, Urzędem Miasta Kolno oraz Starostwem Powiatowym w Kolnie. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansach 1963 oraz 5000 metrów., zaczynamy 1 marca
2015 r. o godzinie 10.00 na Terenach Inwestycyjnych w Kolnie. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą
uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych, aby zgłaszali się doorganizatorów i zapisywali się na bieg, każdy zgłoszony
uczestnik biegu otrzyma pamiątkową koszulkę oraz medal. Zgłaszać można się na kilka sposobów: wysyłając
swoje imię, nazwisko oraz rok urodzenia na adres promocja@powiatkolno.pl bądź telefonując pod numer 86 278
47 97. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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Wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kolno
przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej
1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 74,60 m2 wraz z częścią gruntu o powierzchni
300 m2, znajdujący się w Zaskrodziu, gm. Kolno, woj. podlaskie, położony na działce ewidencyjnej nr 99,
o powierzchni 3000 m2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 25846.
2. Przeznaczenie lokalu: prowadzenie działalności gospodarczej: handel, usługi.
3. Oddanie w najem nastąpi w drodze umowy najmu na czas oznaczony – od dnia 01.04.2015 r. do dnia
31.03.2018 r.
4. Czynsz miesięczny z tytułu najmu ustalony zostanie w drodze przetargu.
5. Ustalony czynsz Najemca przekazywać będzie na konto Urzędu Gminy Kolno w terminie wskazanym na
fakturze.
6. Stawka czynszu aktualizowana będzie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno, w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Gminy Kolno.
7. W przypadku, gdy rozliczenie pobranej należności skutkuje odprowadzeniem podatku VAT, do powyższej
stawki wynajmujący doliczy należny jego wymiar.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 19.01.2015 roku do dnia 08.02.2015 roku, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, na stronie internetowej BIP Gminy Kolno,
w „Gazecie Gminnej” oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wyżej wymienionej miejscowości.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub telefonicznie 086 278
9131.

Wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kolno
przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej
1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 58 m2 wraz z częścią gruntu o powierzchni 180 m2,
znajdujący się w Zaskrodziu, gm. Kolno, woj. podlaskie, położony na działce ewidencyjnej nr 99, o powierzchni
3000 m2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 25846.
2. Przeznaczenie lokalu: prowadzenie działalności gospodarczej: handel, usługi.
3. Oddanie w najem nastąpi w drodze umowy najmu na czas oznaczony – od dnia 01.06.2015 r. do dnia
31.05.2018 r.
4. Czynsz miesięczny z tytułu najmu ustalony zostanie w drodze przetargu.
5. Ustalony czynsz Najemca przekazywać będzie na konto Urzędu Gminy Kolno w terminie wskazanym na
fakturze.
6. Stawka czynszu aktualizowana będzie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno, w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Gminy Kolno.
7. W przypadku, gdy rozliczenie pobranej należności skutkuje odprowadzeniem podatku VAT, do powyższej
stawki wynajmujący doliczy należny jego wymiar.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 01.02.2015 roku do dnia 21.02.2015 roku, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, na stronie internetowej BIP Gminy Kolno,
w „Gazecie Gminnej” oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wyżej wymienionej miejscowości.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub telefonicznie 086 278
9131.

Id: 0850EA11-A7A9-4E64-9FCF-B34D2D7883B6. Przyjety

Strona
GAZETA GMINNA
191

fotorelacja

23. Finał WOŚP w Kolnie zorganizowało Stowarzyszenie 4X4. Przedstawiamy fotorelację
z wydarzeń z 11 stycznia 2015 r. w obiektywie pana Sylwestra Nicewicza. Więcej zdjęć
na www.gminakolno.pl

