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Z sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

Na sesji 23 lutego radni gminy
Kolno podjęli szereg istotnych
uchwał. W tym m.in. w sprawie
zamiaru połączenia Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle i
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem.
Pierwszą podjętą przez Radę Gminy Kolno uchwałą była uchwała
w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 – 2024. Jej projekt
przedstawiła radnym pani Halina Boryszewska, Skarbnik Gminy
Kolno.
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2015 rok, której projekt również przedstawiła
pani Skarbnik Halina Boryszewska. Kolejna podjęta uchwała to
uchwała w sprawie uchwalenia

statutu Gminy Kolno zreferowana
radnym przez panią Sekretarz Danutę Siwik.
Radni zagłosowali również za
przyjęciem uchwały w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Projekt
tej uchwały przedstawił Andrzej
Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Gminy Kolno.
Ostatnia z podjętych uchwał to
uchwała w sprawie zamiaru połączenia Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.
Argumenty za połączeniem obu
jednostek przedstawił radnym
pan Piotr Glinka, zastępca wójta
gminy Kolno.
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno podsumowując pod-

jęte uchwały podkreślił ich ważny
wymiar wskazując że zmiany w
budżecie skutkować będą m.in.
opracowaniem dokumentu „Plan
ochrony przed szkodliwością
azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz
z inwentaryzacją” oraz umożliwią
ubieganie się o dofinansowanie z
programu remontu dróg żwirowych.
Wójt poinformował również,
że poczynione zostały pierwsze
kroki do tego, by przy GBP w
Czerwonem powstał przestronny
parking. Wójt przekazał informację o tym, że zakupione zostały
tablety do obsługi Rady Gminy
Kolno. Nowoczesne urządzenie z
odpowiednim oprogramowaniem
otrzyma każdy radny i od tej pory
wszelkie materiały będą przekazywane członkom Rady Gminy Kolno w formie elektronicznej. Dzięki
temu Gmina Kolno zaoszczędzi w
skali kadencji ok. 1/3 kwoty wydawanej dotychczas na tradycyjne
drukowanie i dostarczanie materiałów radnym. Poza względami
ekonomicznymi za podjęciem takiej decyzji przemawiał też inny
czynnik, a mianowicie, nowa forma komunikacji mieszkańców z
radnymi. Poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej każdy
mieszkaniec gminy będzie mógł
w prosty i nieograniczony sposób
porozumiewać się z wybranym
radnym, bo każdy z nich będzie
miał swój adres e-mail.

w skrócie
Od 1 stycznia w kraju działa Regionalny System Ostrzegania RSO, który
pozwoli na szybkie i dokładne poinformowanie o zagrożeniach za pomocą m.in. aplikacji mobilnej w telefonach komórkowych. W ramach RSO
rozprzestrzeniane będą komunikaty obejmujące 4 kategorie tematyczne:
ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne oraz o stanie wód. Aplikacja zawiera również poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych. Bezpłatna aplikacja mobilna Regionalnego Systemu Ostrzegania dostępna
jest w sklepach z aplikacjami dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, WindowsPhone Google Play). Warto się w taką palikację zaopatrzyć, ponieważ w części „dla kierowców” zawierać może
informacje drogowe, jest tam też część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych. Więcej na www.mac.gov.pl
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Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

W 45 miejscowościach naszej
gminy zakończyły się już wybory
sołtysów i rad sołeckich. Zmiana
na stanowisku sołtysa zaszła w 8
wsiach.
Wybory odbywały się zgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy
Kolno z dnia 4.02.2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów
samorządu mieszkańców wsi. W
każdym wyborczym spotkaniu
uczestniczył pracownik gminy
odpowiedzialny za obsługę administracyjną. W niektórych spotkaniach uczestniczył pan Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno lub jego zastępca pan Piotr
Glinka.
Prezentujemy listę sołtysów
wybranych na nową kadencję, na
czerwono zaznaczyliśmy te sołectwa, w których zaszła zmiana sołtysa.
1.Bialiki - Bogusława Narowska
2. Borkowo - Sławomir Cudnik

3. Brzózki - Dariusz Wszeborowski
4.Brzozowo – Karol Karwowski
5. Czernice - Kazimierz Robert
Sielawa
6. Czerwone – Dawid Banach
7. Danowo - Krzysztof Góralczyk
8. Filipki Duże – Daniel Chrostowski
9. Filipki Małe – Stanisław Antoszewski
10. Górszczyzna – Waldemar
Piwowarski
11. Stary Gromadzyn – Grzegorz Filipkowski
12. Gromadzyn Wykno - Jacek
Gromadzki
13. Gietki – Jerzy Kołdys
14. Górskie - Adam Bikowski
15. Glinki - Krystian Borawski
16. Janowo – Jerzy Samul
17. Kossaki - Edward Murawski
18. Kolimagi - Jacek Smaka
19. Kiełcze Kopki - Krzysztof
Filipkowski
20. Kowalewo – Bogusław Olszewski
21. Koziki – Danuta Kozikowska
22. Kumelsk – Leszek Góralczyk
23. Kozioł - Dariusz Kalinowski
24. Stare Kiełcze – Janusz Filipkowski

25. Lachowo - Jerzy Jabłoński
26. Łosewo - Stanisław Banach
27. Niksowizna – Alfred Samul
28. Okurowo - Ireneusz Konopka
29. Obiedzino - Piotr Białobrzeski
30. Pachuczyn - Zakrzewski
Wojciech
31. Rupin – Ryszard Podchul
32. Rydzewo – Bogusława Gardocka
33. Truszki Patory - Wiesław
Święszkowski
34. Truszki Zalesie – Mirosława
Mieczkowska
35. Tyszki Łabno – Alicja Niebrzydowska
36. Tyszki Wądołowo – Waldemar Tyszka
37. Wincenta - Stefan Pisiak
38. Waszki – Agnieszka Waszkiewicz
39. Wykowo – Stefan Wykowski
40. Wścieklice – Ryszard Orłowski
41. Wszebory – Jacek Wszeborowski
42. Zabiele Zakaleń - Waldemar
Ałajko
43. Zabiele – Jerzy Pisiak
44. Zaskrodzie - Henryk Hermanowski
45. Żebry – Sławomir Sarnacki

Szanowne Panie i Panowie Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich,
z okazji Dnia Sołtysa proszę przyjąć słowa uznania, podziękowania oraz najserdeczniejsze życzenia.
Zaledwie kilka dni temu zakończyły się w naszej gminie wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich. W gronie 45 przedstawicieli poszczególnych sołectw znaleźli się tacy, którzy tę funkcję sprawują od lat, ale też tacy, którzy rozpoczynają swoją pierwszą
kadencję. Wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich gratuluję zaufania okazanego przez mieszkańców i życzę zrozumienia i
wzajemnego szacunku we współpracy zarówno z władzami gminy jak i mieszkańcami sołectw.
Praca Sołtysa ma wyjątkowy charakter. Jesteście najbliżej ludzi, znacie ich problemy i potrzeby. Jesteście też łącznikiem między
władzą, a mieszkańcami, którzy od Was mogą dowiedzieć się na przykład co uchwalono podczas sesji Rady Gminy. Sołtys to też
gospodarz sołectwa, więc powinien dbać o jego rozwój i potrzeby mieszkańców. Przed Sołtysami dziś duże wyzwania. Planowany
fundusz solecki w naszej gminie będzie szansą, ale to jak zostanie ona wykorzystana zależeć będzie w dużej mierze od Waszej aktywności.
Jako Wójt Gminy Kolno w imieniu własnym i wszystkich pracowników Urzędu Gminy dziękuję Wam za dotychczasowe zaangażowanie i wkład pracy na rzecz lokalnych społeczności. Doceniamy i szanujemy Waszą pracę. Życzymy wytrwałości i odwagi w
działaniu, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi wokół, zadowolenia z realizacji celów oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w
życiu prywatnym.
Kolno, 11 marca 2015 r.
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Spotkania samorządowców
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno wraz z zastępcą
Piotrem Glinką uczestniczyli w
dwóch ważnych spotkaniach zorganizowanych przez Prezydenta
Miasta Łomża. Pierwsze spotkanie dotyczyło spraw związanych
z wysypiskiem śmieci w Czartorii i powołaniem nowej spółki,
która będzie prowadziła skladowisko odpadów. Drugie spotkanie dotyczyło powołania stowarzyszenia skupiającego okoliczne gminy.
Władze Łomży zaprosiły przedstawicieli 18 miast i gmin, by
omówić bieżące sprawy związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami miasta Łomża
i okolicznych gmin. Najistotniejszą z nich była kwestia powołania
nowej spółki prawa handlowego,
która będzie zarządzać składowiskiem odpadów w Czartorii.
- Mieliśmy szereg pytań do władz
Łomży – mówi Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Ja poprosiłem o przedstawienie informacji
w sprawie wyników finansowych
uzyskiwanych w ramach pracy
Zakładu i ponoszonych kosztów z

W spotkaniach w Łomży uczestniczyli m.in. wójt Józef Bogdan Wiśniewski oraz jego
zastępca Piotr Glinka.
fot. arch. UM Łomża

tytułu jego prowadzenia.
W trakcie drugiego spotkania
Józef Wiśniewski – wójt gminy
Kolno został wybrany na jednego
z 13 członków zespołu roboczego powołanego do przygotowania statutu oraz określenia celów
i kierunków działania nowego
stowarzyszenia w ramach którego
wspólnie działać chcą przedstawi-

ciele miast, gmin i powiatów z terenu dawnego województwa łomżyńskiego. Decyzja taka zapadła
na spotkaniu 3 lutego w Łomży,
w którym uczestniczył m.in. również Piotr Glinka, zastępca wójta
gminy Kolno. Z ideą utworzenia
Forum Samorządowego wystąpił
prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Otwarci na mieszkańców gminy
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Wojciech Jermacz, przewodniczący
Rady Gminy Kolno oraz pani Bogusława Gardocka, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kolno będą naprzemiennie przyjmować zainteresowanych mieszkańców gminy w siedzibie Urzędu Gminy Kolno w każdy
piątek.
Przewodniczący Wojciech Jermacz
interesantów przyjmował będzie w
każdy 2 i 4 piątek miesiąca, a pani wiceprzewodnicząca Bogusława Gardocka w każdy 1 i 3 piątek miesiąca.
Przedstawiciele Rady Gminy Kolno
dyżurować będą w godzinach 9.00 12.00 w sali nr 214.
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8 marca w Zabielu
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Dzień Kobiet, który odbył się w
świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu na długo zapadnie w pamięć uczestnikom.
W niedzielę 8 marca na scenie
zaprezentowały się wyjątkowe
panie i panowie z gminnych zespołów, nie zabrakło też serdecznych życzeń, kwiatów, słodkości
i niespodzianek.
Święto zorganizowane przez
CKGK oraz strażaków z OSP Zabiele rozpoczął pan Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno,
który wszystkim paniom złożył
najserdeczniejsze życzenia, a następnie każda z nich otrzymała różę. Do życzeń dołączył pan
Krzysztof Kajko, prezes Banku
Spółdzielczego w Kolnie, który
wspólnie z panem wójtem i męską
częścią widowni odśpiewali gromkie Sto lat!. Był tort, oraz życzenia
od strażaków ochotników z Zabiela, którzy dla pań z koła gospodyń
wiejskich w Zabielu mieli drobny
upominek z podziękowaniami za
dobrą współpracę.
Część artystyczną spotkania
rozpoczął zespół Zbiele Voice. Następnie na scenie zaprezentował
się strażak Władysław Kowalczyk
czytając wiersz napisany własnoręcznie z tej wyjątkowej okazji. W
świat piosenek Anny Jantar przeniosła nas grupa Magnum Noli

Kabaret „Sibrzanki” z Borkowa zadebiutował na Dniu Kobiet w Zabielu

z Lachowa, pod kierownictwem
Pawła Podeszwika która swój
występ zakończyła niespodzianką – żywiołowym wykonaniem
utworu „Babę zesłał Bóg” Renaty
Przemyk.
Po chwili przerwy na kawę i
słodkości na scenę wkroczyły panie z Borkowa. Kabaret Sibrzaki
działa zaledwie od czterech tygodni, a tekstami m.in. J. Tuwima,
M. Twaina, A. Waligórskiego czy
S. Grodzieńskiej setnie rozbawił
publiczność. Po kabarecie nietypowo dla siebie bo tylko na dwie
gitary i z wykorzystaniem konga

zagrali Dożynkersi i zrobili to tak,
że publiczność nie pozwoliła im
zejść ze sceny bez bisów. Po takich
wrażeniach przydała się chwila
technicznej przerwy potrzebnej na
przygotowanie sceny do spektaklu „Na pełnym morzu” w wykonaniu grupy teatralnej z Lachowa.
Ta jednoaktowa sztuka autorstwa
Sławomira Mrożka zakończyła artystyczną część spotkania.
Sponsorami imprezy, poza Gminą Kolno byli: firma AimControllers z Zabiela, radny Jan Pieklik z
Zabiela oraz OSP Zabiele.
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom,
a w szczególności Mieszkankom Gminy Kolno,
życzymy

zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności
oraz uznania i wsparcia ze strony najbliższych
nie tylko do święta, ale na każdy dzień

oraz

Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Uroczystości w Lachowie
W niedzielę 1 marca w Kościele pw. Zwiastowania
NMP Lachowie odbyła się msza św w intencji Żołnierzy Wyklętych. Ich tragiczne losy przypomniał
ks proboszcz Krzysztof Malinowski podkreślając, że
naszym obowiązkiem dziś jest pamiętać o wszystkich tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny płacąc
za to często najwyższą cenę. Po mszy św. wszyscy
zgromadzeni z pocztem sztandarowym OSP Lachowo na czele przeszli na cmentarz w Lachowie. Tu
pod pomnikiem Ofiar Walk o Niepodległość w XX
w. dwóch wojen światowych, wojny Polsko-Bolszewickiej i walk z reżimem komunistycznym po 1945
r. odśpiewany został hymn Polski, a następnie delegacje władz Gminy Kolno, Powiatu Kolneńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii, Szkoły Podstawowej w Lachowie złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie wójt Józef Bogdan Wiśniewski podziękował wszystkim
za udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lachowie.
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
1 marca na terenach inwestycyjnych w Kolnie ponad 150 biegaczy uczestniczyło w ogólnopolskim
projekcie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Fundacja Wolność i Demokracja
tego typu bieg w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowała po raz trzeci, w
Kolnie odbył się on po raz pierwszy dzięki Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie i przy wsparciu Powiatu
Kolneńskiego, Gminy Kolno, Miasta Kolno, sponsorów i wolontariuszy. Więcej szczegółów na stronie ww.powiatkolno.pl

Farby za wymarzony pokój
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Norbert Fiertek, Justyna Konstanty i Maria Klara
Wilińska - to prace plastyczne tych uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
spodobały się najbardziej członkom komisji - przedstawicielom firmy Farby Kabe Polska. Tematem tego
konkursu plastycznego był „ Mój wymarzony pokój”, a nagrodami farby, które to marzenie pomogą
zrealizować. Prace uczniów wysyłane były do przedsatwicieli firmy Farby Kabe Polska, gdzie zostały ocenione. Na pierwszą nagrodę zasłużył Norbert, który
otrzymał 20 litrów farby w trzech kolorach. Justyna
i Maria otrzymały w nagrodę po 10 litrów. Kolory
farb dzieci wybierały wspólnie z rodzicami. Koordynatorką konkurs w szkole była pani Ewa Ciołkowska
na zdjęciu z nagrodzonymi uczniami. Gratulujemy!
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Saperzy w Janowie i Czerwonem
Bożena duda
SP w Janowie

19 lutego w naszej szkole gościliśmy saperów z 12. Patrolu Rozminowania Jednostki Wojskowej
z Orzysza.
Panowie przeprowadzili działania
profilaktyczne, przedstawili również prezentację multimedialną
ze zdjęciami i komentarzem, jak
postępować w przypadku podejrzenia materiałów wybuchowych.
Uczniowie dowiedzieli się wielu
ciekawostek dotyczących pracy
saperów.
Patrol jest specjalistycznym pododdziałem wojsk inżynieryjnych,
którego głównym zadaniem jest
neutralizowanie niebezpiecznych
środków wybuchowych pochodzenia wojskowego. Działa 24 godziny na dobę w ramach reagowania kryzysowego kraju. Przyjmuje
zgłoszenia od jednostek organizacji państwowej i samorządowej
na terenie siedmiu powiatów: kolneńskiego, piskiego, łomżyńskiego, ełckiego, ostrołęckiego, grajewskiego oraz mrągowskiego.
Przyjmując zgłoszenia, dzięki systemowi komputerowemu może

sprawdzić między innymi to,
gdzie znajduje się niebezpieczne
znalezisko, wskazuje miejsce przemieszczania się i prędkości patrolu.
Młodzież naszej szkoły miała
okazję obejrzeć z bliska auto patrolu, zasiąść na miejscu kierowcy, wypróbować przyrząd do
wykrywania metali, materiałów
niebezpiecznych,
specjalistyczny strój zabezpieczający przed

zagrożeniem środkami wybuchowymi. Chętni uczniowie mogli przymierzyć specjalny kask.
Spotkanie edukacyjne było niezwykłe, dostarczyło wielu informacji, których wszyscy wysłuchali z zainteresowaniem i uwagą.

Relacja z wizyty saperów w Szkole
Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem na www.
gminakolno.pl

Estetyczne zmiany w szkole
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Jak widać na zdjęciach w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem zakończył się remont ścian na korytarzach, a w niektórych
salach lekcyjnych pojawiły się namalowane piękne kolorowe elementy oraz pozyskane od sponsorów meble. Szkoła zmienia się m.in. dzięki Pośrednictwu
Ubezpieczeniowemu T. Bagińska i Pośrednictwu Ubezpieczeniowemu W. Nietupska. Trzecim z zaplanowanych na ten rok etapów będzie remont podłóg na
szkolnych korytarzach.
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w szkole

Pierwsza pracownia językowa
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Pierwsza w naszej gminie pracownia językowa właśnie zaczęła
funkcjonować w Zespole Szkół
Samorządowych w Zabielu. Z
nowoczesnego laboratorium językowego Mentor PC korzystać
będą zarówno gimnazjaliści jak i
uczniowie szkoły podstawowej.
Zanim jednak zakupiony nowoczesny sprzęt trafił do Zabiela
trzeba było odpowiednio przygotować salę lekcyjną. Remont
pomieszczenia
przeprowadzili
pracownicy z ekipy remontowo –
budowlanej działającej w ramach
Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno, a
wspierał ich szkolny konserwator. W efekcie tuż po zimowych
feriach nowa pracownia językowa
była już gotowa.
W skład wyposażenia pracowni
poza odpowiednimi meblami weszły: jednostka centralna systemu
językowego, Nawigator – rozbudowany program do sterowania
pracownią z komputera, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego
z trenerem wymowy, przyłącza
do 24 stanowisk uczniowskich,
słuchawki z mikrofonem, okablowanie, wzmacniacz wbudowany
w jednostkę centralną, głośnik do
zabudowy w biurku oraz notebook.
Tego typu pracownia daje
ogromne możliwości zarówno

pracy indywidualnej ucznia, pracy w parach czy pracy w grupach.
W każdym trybie możliwe jest
nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela, a uczeń ma
podsłuch swojego głosu. Program
Nawigator daje możliwość podłączenia 8 źródeł dźwięku, czy
podzielenia słuchaczy na dwie
grupy, które jednocześnie mogą
realizować różne programy.
Nauczyciele z ZSS w Zabielu przeszli stosowne szkolenie z
zakresu wykorzystywania tego
sprzętu. Dzięki nowoczesnemu
wyposażeniu nowa pracownia
daje szerokie możliwości nie tylko

do nauki języków obcych.
- To pierwsza, ale z pewnością
nie ostatnia cyfrowa pracownia językowa w naszych szkołach – zapowiada Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Znajomość języków obcych, a w szczególności poprawnej wymowy to
dziś podstawa, dlatego naszym
planem jest, by każdy uczeń w
naszej gminie miał możliwość korzystania z takiego nowoczesnego
językowego laboratorium.
Koszt wyposażenia szkolnej
pracowni językowej w Zabielu to
nieco ponad 19 tys. zł.

W Pałacu Prezydenckim
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Uczniowie klas IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP
mieli wyjątkową okazję zwiedzania Pałacu Prezydenckiego. Wyjazd do stolicy odbył się 27 lutego, a uczniom towarzyszyli opiekunowie: Ewa
Ciołkowska, Patrycja Sekścińska i Jacek Bagiński.
Po salach pałacowych oprowadzała ich pani Katarzyna Bartkiewicz z Biura Kadr i Odznaczeń.
Przedstawiciele szkoły wrócili do Czerwonego
pełni wrażeń oraz wyposażeni w pamiątkowe
upominki
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przedszkole

Półrocze pełne wrażeń
Justyna Góralczyk
SP w Lachowie

Mogłoby się wydawać, że dzieci z
Punktu Przedszkolnego w Lachowie jeszcze całkiem niedawno,
wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami z SP Lachowo świętowały inaugurację roku szkolnego 2014/2015, a tu niespodziewanie za nami już pół roku wspólnej zabawy i nauki! Co działo się
przez ten czas? – posłuchajcie…
WRZESIEŃ upłynął nam pod hasłem adaptacji i integracji. Dzieci,
które po raz pierwszy przyszły do
przedszkola poznawały nowe otoczenie, koleżanki i kolegów oraz
panią; natomiast przedszkolaki,
które uczęszczają do punktu drugi
rok dzielnie im w tym pomagały.
Dużą frajdą i okazją do zacieśnienia więzi była dla nas wszystkich
coroczna impreza integracyjna
„Święto pieczonego ziemniaka”,
którą organizujemy wspólnie z
przedszkolakami z ZSS Zabiele.
Tego, jak bezpiecznie zachować
się na drodze do i z przedszkola,
uczyły nas panie policjantki w asyście wesołej mrówki. We wrześniu
również rozpoczęliśmy kontynuację naszego „Kącika czytelnika”
we współpracy z GBP w Czerwonem. Podczas cotygodniowych
spotkań przedszkolaki słuchają
głośno czytanych utworów literatury dziecięcej oraz wypożyczają
książki.
PAŹDZIERNIK. W tym miesiącu dzieci mogły sprawdzić się w

roli recytatorów biorąc udział w
konkursie recytatorskim „Jesień w
poezji” – zarówno na etapie przedszkolnym, jak i gminnym. Dla niektórych z nich były to pierwsze
publiczne wystąpienia, z którymi
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poradziły sobie znakomicie!
W październiku również, tak jak
w zeszłym roku, nasze przedszkole zamieniło się podczas jednego
wieczoru w miejsce upiorne i przerażające. Była to dyskoteka Halloween, na której wraz z rodzicami
wesoło tańczyły zjawy, diabełki,
duchy, szkielety, zombie, czarownice i inne straszydła.
LISTOPAD także obfitował w
ciekawe wydarzenia. Pierwszym z

nich był wyjazd do KOKiS w Kolnie na przedstawienie teatralne
„Karius i Baktus” w wykonaniu
aktorów TLiA w Łomży. Podczas
tego spektaklu dwa, z pozoru zabawne stworki – Próchnica i Bakteria, siały spustoszenie w buzi
pewnego nierozważnego chłopca, który zanadto lubił słodycze.
Przedstawienie w ciekawy sposób
uświadomiło małym odbiorcom
zgubne skutki nadmiernego objadania się łakociami oraz konieczność dbania o prawidłową higienę
jamy ustnej.
Jeśli listopad, to także – a może
przede wszystkim – Andrzejki! W
tym roku zabawę andrzejkową rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu
od zapoznania się z tradycją obchodzenia Andrzejek. Następnie przeszliśmy do wróżb, które uchylając
nam rąbka tajemnicy powiedziały
nam, co nas czeka w przyszłości,
kim będziemy oraz jak będą miały
na imię nasze przyszłe sympatie.
Rozbawieni tą wiedzą udaliśmy
się do szkoły, by wspólnie ze starszymi kolegami i koleżankami zakończyć dzień wesołą dyskoteką.
GRUDZIEŃ – naturalnie pod
znakiem Świąt Bożego Narodzenia!
W tym miesiącu pięknie ozdobiliśmy naszą salę, by już od początku

miesiąca czuć świąteczny klimat. U
sufitu zawisły ogromne śnieżynki,
aniołki i bombki, a na honorowym
miejscu stanęła ślicznie przystrojona przez dzieci choinka. Nic więc
dziwnego, że 6 grudnia zawitał
do nas także Mikołaj! Dzieci zostały obdarowane przez Świętego
nowymi zabawkami i słodkimi
upominkami. Tuż przed świętami
natomiast, mieliśmy możliwość
obejrzenia Przedstawienia Jasełkowego w wykonaniu uczniów naszej szkoły i gimnazjum.
STYCZEŃ – oczywiście! – Dzień
Babci i Dziadka. Dzieci jak co roku
pieczołowicie przygotowywały się
do tej imprezy: powstawały zaproszenia, laurki i upominki, szlifowane były dedykowane babciom
i dziadkom wiersze i piosenki.
W dzień uroczystości natomiast
wszystkim towarzyszyły uśmiechy i znakomity humor. W tym
miesiącu również, z racji trwającego karnawału, wszyscy razem
bawiliśmy się na Zabawie Choinkowej w szkole. Były wesołe tańce
przy muzyce granej na żywo przez
prawdziwy zespół, pyszny poczęstunek pokrzepiający nadwątlone
zabawą siły i … ponownie Święty
Mikołaj z prezentami! Jak widać –
warto być grzecznym.

Przedszkolaki z PP podczas całego pierwszego półrocza uczestniczyły również we wszystkich uroczystościach i apelach szkolnych.
Poznawały historię i tradycję naszego kraju, regionu oraz szkoły,
tym samym przygotowując się do
roli uczniów – co zresztą czeka je
już niebawem, bo drugie półrocze
zapewne minie nam równie szybko!

projekt

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

W okresie od 21.01.2015r. do 03.02.2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kolnie przeprowadził rekrutację beneficjentów do projektu pt. „Droga do zmian”. Z doradztwa
zawodowego, psychologicznego oraz kursów skorzysta w tym roku kolejnych 14 osób
bezrobotnych z terenu gminy Kolno – w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn. Jest to przedłużenie
czwartej edycji projektu realizowanego przez nasz Ośrodek.
„Droga do zmian” to projekt systemowy 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 w tym
roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 50.120,00 zł. Wymaganym wkładem własnym
gminy jest kwota 5.880,00 zł, która przeznaczona zostanie na wypłacenie zasiłków celowych i
specjalnych celowych dla uczestników projektu. Projekt realizowany jest od 1 stycznia i
potrwa do 30 kwietnia br.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia w 2 modułach. W I module aktywizującopsychologicznym przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników
przez psychologa i doradcę zawodowego.
W ramach II modułu - szkoleniowego zaplanowano dla pań:
kurs obsługi kasy fiskalnej + BHP, 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 decoupage, który umożliwi nabycie nowych umiejętności z zakresu decoupage.
Z kolei dla panów zostanie zorganizowany następujący kurs:
kurs obsługi wózków jezdniowych, który umożliwi nabycie nowych umiejętności z
zakresu obsługi wózka jezdniowego.
Uczestnikom projektu bezpłatnie zostanie zapewniony dowóz oraz posiłek w trakcie
zajęć. Każdy otrzyma również materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Zajęcia prowadzone będą
przez wykwalifikowaną kadrę.
Pracownicy socjalni GOPS w Kolnie przez cały czas trwania projektu będą świadczyć
pracę socjalną i nadzór nad realizacją 14 kontraktów socjalnych zawartych 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

tel./fax. (86) 278- 26-31
e-mail: gops_kolno@post.pl
www.gops.gminakolno.pl
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W szkole w Lachowie
Justyna Górlaczyk
SP w Lachowie

Dni 21 i 22 stycznia na stałe zapisały się w naszym szkolnym
kalendarzu jako Święto Babć i
Dziadków. Po raz kolejny poprzez wspólne spędzenie czasu,
chcieliśmy im przypomnieć jak
bardzo są dla nas kochani i niezastąpieni.
21 stycznia zebranych licznie gości
przywitała Pani Dyrektor Jadwiga
Filipkowska. Następnie życzenia
wszystkim babciom i dziadkom
złożył Pan Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.
Po przemówieniach nasi mili
goście przy kawie, herbatce i słodkościach obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum. Na
zakończenie wszyscy razem, począwszy od najmłodszych przedszkolaków a skończywszy na

najstarszych uczniach wspólnie
złożyli babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia po czym
zaśpiewali chóralnie piosenkę „Mówię wam, jakich fajnych
dziadków mam” oraz „Sto lat”.
Po tym występie nasi wyjątkowi
goście obdarowani zostali przez
wnuków i wnuczki gorącymi
uściskami, buziakami i prześlicznymi, własnoręcznie wykonanymi laurkami.
Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie – jeszcze raz, z całego serca
życzymy Wam wszyscy zdrowia i
pogody ducha oraz samych życzliwych ludzi wokół! Abyście dalej
szli przez życie z uśmiechem na
ustach i dobrocią w sercu! Niech
wszelkie problemy Was omijają.
Bądźcie zawsze przy nas, gdyż
bardzo Was kochamy i potrzebujemy!

Szaleństwa na lodowisku
Kazimierz E. Koter
CKGK

W trakcie zimowych ferii CKGK
zorganizowało wyjazd na lodowisko w Łomży dla dzieci z naszej
gminy. Około dwudziestu uczestników przez prawie dwie godziny „szalało” na lodowej tafli. Gdy
już wszyscy nacieszyli się i dobrze
wymęczyli zimowym szaleństwem
spożyliśmy posiłek w pobliskim barze i udaliśmy w drogę powrotną.
Dzięki takim wycieczkom dzieci i
młodzież choć na chwilę może oderwać się od komputerów i skorzystać z zimowych atrakcji.
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Złoto!
Agnieszka Chutkowska
ZSS w Zabielu

W piątek 13 lutego odbyły się w
Białymstoku Halowe Mistrzostwa Województwa Młodzików
w Lekkiej Atletyce. W zawodach
startowali lekkoatleci urodzeni
w latach 2000 i 2001.
Sylwia Pijanowska uczennica
Gimnazjum w Zabielu zajęła I
miejsce w pchnięciu kulą z wynikiem 10,38 m.
W sumie LKS „Narew Kurpiewski” Łomża (do którego należy też Sylwia) wywalczył 6 medali. Złoto zdobył jeszcze Patryk
Zadroga (skok wzwyż - 160 cm).
Ze srebrnym medalem wrócił Dominik Mieczkowski (skok w dal 6,16m), a dwa brązowe przywiozła Patrycja Brulińska (bieg na
60m - 8,53 s i skok w dal - 4,38m).

spotkania

Senioriada w borkowie
Barbara Sielawa
Koło Gospodyń Wiejskich

w

Borkowie

W niedzielne mroźne popołudnie 1 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie odbyło się
niecodzienne spotkanie. Koło
Gospodyń Wiejskich w Borkowie wspólnie ze szkołą, Centrum
Kultury Gminy Kolno i Towarzystwem Przyjaciół Borkowa
zorganizowało IV Dzień Seniora. Imprezę poprowadzili Anna
Cudnik i Kazimierz Koter.
Biesiada
zgromadziła
wielu
mieszkańców Borkowa i nie tylko. Na wypełnionej po brzegi sali
zasiedli m. in. wójt gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski, ksiądz
proboszcz Krzysztof Wróblewski,
prezes Banku Spółdzielczego w
Kolnie Krzysztof Kajko, dyrektor
GOPS w Kolnie Krystyna Kajko,
stowarzyszenie „KaFCuki”, prezes OSP w Borkowie Marek Kordal oraz sołtys Borkowa Sławomir
Cudnik..
Przy pięknie i bogato zastawionych stołach zasiadła bardzo
liczna grupa seniorów, która podziwiała inscenizację fragmentów
„Ślubów panieńskich” Aleksandra
Fredry przeplataną polskimi szlagierami miłosnymi w wykonaniu
borkowskiej młodzieży i Miro-

sławy Lutrzykowskiej przygotowanych pod okiem Anny i Pawła
Podeszwików.
Olbrzymi aplauz publiczności
wzbudzili „Czerwieniacy”, „Zabielanki” i debiutujący zespół
„Zabiele Voice”. Po raz kolejny
udowodnili, że umieją czerpać radość ze śpiewania i potrafią obdarowywać nią innych, co z kolei zachęciło zebranych do wspólnych
śpiewów i tańców. Gwiazda wieczoru „Muszkieterzy znad Wisły”
śpiewając piosenki z repertuaru
„Czerwonych gitar” kontynuowali biesiadny styl imprezy.

Nie zabrakło oczywiście serdecznych życzeń z okazji Dnia Babci i
Dziadka, które złożył wójt gminy
Kolno Józef Bogdan Wiśniewski
oraz przewodnicząca KGW Anna
Cudnik. Barwnym dodatkiem do
życzeń były kwiaty dla seniorów
z symbolicznym 100 euro przygotowane przez Iwonę Gołaś.
Organizatorów radością napawa
fakt, iż coraz więcej osób uczestniczy w Senioriadzie. Dziękujemy
wszystkim, którzy skorzystali z
naszego zaproszenia. Do zobaczenia za rok na V Dniu Seniora!

Ferie z biblioteką
Magdalena Słapińska
GBP w Czerwonem

W zimowe ferie Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
zaprosiła swoich czytelników do
wzięcia udziału w wyjazdach do
Białegostoku.
29 stycznia młodzież mogła realizować się poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne na kręgielni. Natomiast 3 lutego uczniowie szkół
podstawowych z terenu gminy
Kolno oglądali animację kinową
„Pingwinów z Madagaskaru” .
Zimowym akcentem obu wyjazdów był pobyt na lodowisku. Dla
jednych był on okazją do nauki

jazdy, a dla innych do doskonalenia techniki jazdy na łyżwach.
Wycieczki były atrakcją zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży.
Każdy mógł odnaleźć w nich coś,
co sprawiło mu autentyczną przyjemność.
Wyjazdy zostały zorganizowane dzięki finansowemu wsparciu
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok. Dzięki
temu mogło wziąć w nich udział
prawie 90 osób, za co serdecznie
dziękujemy.
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Powiatowa Gimnazjada Koszykówki
Agnieszka chutkowska
ZSS w Zabielu

bowiem jednym małym punktem
wygrało Gimnazjum Kolno. O II
miejscu zaważyło bezpośrednie
spotkanie, bowiem G. Stawiski i
G. Mały Płock, miało identyczny
stosunek w małych punktach.
Wygrani, czyli dziewczęta z Zabiela (na zdjęciu) i chłopcy z Kolna
będą reprezentować nasz powiat
w Mistrzostwach Grupy Zachodniej woj. podlaskiego.

W weekend (14-15 lutego) w Małym Płocku odbyła się Powiatowa
Gimnazjada Koszykówki dziewcząt i chłopców.
W zawodach chłopców wzięły
udział 4 gimnazja: Kolno, Mały
Płock, Stawiski i Zabiele. Do rywalizacji dziewcząt zgłosiły się tylko
dwa gimnazja z naszego powiatu:
Mały Płock i Zabiele.

Drużyny zagrały systemem
„każdy z każdym”, chłopcy
2x7min,
dziewczęta
3x8min.
Chłopcy stoczyli bardzo emocjonujące i wyrównane mecze. Emocji nie zabrakło do samego końca,
bowiem okazało się, że aż 3 drużyny mają po jednej przegranej i
o zwycięstwie mają zdecydować
małe punkty.
Szczęście chyba sprzyja lepszym,

Końcowa klasyfikacja:
Dziewczęta:
I miejsce – G. Zabiele 2pkt. (16:6)
(opiekun Agnieszka Chutkowska)
II miejsce – G. Mały Płock
1
pkt. (6:16)
Chłopcy:
I miejsce – G. Kolno 5pkt. (32:26)
+6 (opiekun Jacek Wietecha i
Grzegorz Kleczyński)
II miejsce – G. Stawiski 5 pkt.
(26:21) +5
III miejsce – G. Mały Płock 5 pkt.
(25:20) +5
IV miejsce – G. Zabiele 3 pkt.
(19:37)

Powiatowa Gimnazjalna Liga Siatkówki
Agnieszka Chutkowska
ZSS w Zabielu

W dniach 28.02 i 07.03 w Kolneńskiej hali odbywała się Powiatowa Gimnazjalna Liga Siatkówki
dziewcząt i chłopców.
W zawodach wzięły udział 4
gimnazja: Lachowo, Mały Płock,
Zabiele i Kolno. Drużyny zagrały
systemem „każdy z każdym” do
dwóch wygranych setów.
W rywalizacji dziewcząt najlepsze były siatkarki z Zabiela,
natomiast u chłopców po bardzo
zaciętych meczach wygrało Gimnazjum Kolno.
Obie wygrane drużyny nie straciły nawet seta. W każdej drużynie znalazło się dużo młodych
zawodników, także zdobyte doświadczenie na pewno przyda się
w przyszłym roku szkolnym.
Końcowa klasyfikacja:
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Dziewczęta:
I miejsce – G. Zabiele (opiekun
Agnieszka Chutkowska)
II miejsce - G. Kolno
III miejsce – G. Mały Płock
Dziewczęta Klasy I:
I miejsce - G. Zabiele
II miejsce – G. Mały Płock

Chłopcy:
I miejsce – G. Kolno (opiekun
Grzegorz Kleczyński)
II miejsce – G. Zabiele
III miejsce – G. Mały Płock
IV miejsce – G. Lachowo

Mistrzostwa

Turniej służb mundurowych
Materiał Organizatora
I Otwartych Mistrzostw Służb Mundurowych

7 lutego na terenie Kompleksu
Sportowego w Piątnicy odbyły
się I Otwarte Mistrzostwa Służb
Mundurowych
Województwa
Podlaskiego w Tenisie Stołowym. Zwody odbywały się w
dwóch kategoriach: drużynowo
i indywidualnie. W turnieju drużynowym udział wzięło 12 drużyn natomiast w indywidualnym
35 zawodników i zawodniczek.
Turniej zorganizowano dzięki
wsparciu Starostwa Powiatowego
w Kolnie, Urzędu Gminy Kolno,
Urzędu Miasta w Kolnie, Urzędu
Gminy Mały Płock, Banku Spółdzielczego w Kolnie oraz Urzędu
Gminy w Piątnicy.
Zawody o godzinie 10.00 otworzył Wójt Gminy Piątnica pan
Krzysztof Kozicki. Puchary i dyplomy uczestnikom mistrzostw
wręczał Komendant Miejski Policji w Łomży podinsp. Jacek
Adamski, Piotr Glinka – zastępca
Wójta Gminy Kolno oraz Krzysztof Kozicki, Wójt Gminy Piątnica
(na zdj. u góry). Sędzią głównym
zawodów był Krzysztof Sokołowski z Kolna. Organizatorem zawodów była organizacja IPA Region
Łomża.
Indywidualnie zwyciężył Zbigniew Prużanin – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Adam Trela IPA Radom
III miejsce – Leszek Kostro – Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
IV miejsce – Bogusław Wróbel –
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem
V miejsce – Tomasz Kowalczyk
– Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Łomży
VI miejsce – Mariusz Zachłowski
– Komenda Powiatowa Policji w
Kolnie
VII-VIII Piotr Imiela i Maciej Bazydło
Drużynowo:

I miejsce – KP PSP w Wysokiem
Mazowieckiem (Zbigniew Prużanin, Leszek Kostro, Sebastian Witkowski)
II miejsce IPA Radom (Mirosław
Guziński, Adam Trela, Bogusław
Wróble)
III miejsce KM PSP w Łomży ( Mateusz Zalewski, Jacek Bargielski,
Tomasz Kowalczyk)
IV miejsce – KPP Kolno (Mariusz
Zachłowski, Piotr Imiela, Robert
Głażewski)
V-VIII KP PSP Kolno, KMP Łomża, UC Łomża, WKU Łomża
IX-XII miejsce – KMP Łomża kobiety, KMP Łomża II, WK KMP
Łomża i ZK Czerwony Bór
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komunikaty

Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu
użytkowego położonego we wsi Zaskrodzie, gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Najem lokalu użytkowego o powierzchni 74,60 m2, znajdującego się w miejscowości
Zaskrodzie, wraz z częścią działki nr 99, o powierzchni do najmu 300 m2. Nieruchomość
położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej. Przeznaczenie lokalu: prowadzenie
działalności gospodarczej – handel, usługi.
Miesięczny czynsz – cena wywoławcza:
- 270,00 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 2015 r. do 31 marca 2018 r.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Przetarg odbędzie się 25.03.2015 r. (środa) o godz. 1100 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 25.03.2015 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.
Ogłoszenie
niniejsze
zostało
opublikowane
na
stronie
internetowej:
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz w Gazecie Gminnej. Zamieszczono również na
tablicy ogłoszeń w UG Kolno.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania uzasadnienia przyczyny.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w
dniach 09.03- 25.03.2015 roku:
1. Sołtys wsi Zaskrodzie,
2. a/a.
Kolno, dnia 05.03.2014 r.
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Odznaczenie dla honorowego druha
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Pan Dominik Filipkowski, jeden z założycieli OSP w Starym Gromadzynie, otrzymał strażackie odznaczenie. Złoty
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa pan Dominik przyjął we własnym domu z rąk wójta gminy Kolno Józefa Bogdana
Wiśniewskiego. Panu wójtowi towarzysyzli zastępca wójta Piotr Glinka i Antoni Lewandowski, komendant M-G Z
OSP w Kolnie. Na zdjęciu odznaczony druh z synem Grzegorzem i jego małżonką oraz wójtem gminy Kolno Józefem
Wiśniewskim i komendantem Antonim Lewandowskim.
zaproszenie
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