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Nowa sieć wodociągowa

wydarzenia

Patriotycznie
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

Z inicjatywy członków Związku
Piłsudczyków RP TPJP oddział
w Kolnie po raz pierwszy w tym
mieście zorganizowane zostały
obchody imienin Marszałka Józe-

fa Piłsudskiego. Uczestniczyło w
nich liczne grono przedstawicieli
naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła msza św. w Kościele św.
Anny w Kolnie, następnie zgro-

madzeni przemaszerowali pod
Pomnik niepodległości, gdzie złożone zostały kwiaty i wieńce. Gminę Kolno reprezentowali wójt Józef Bogdan Wiśniewski, zastępca
wójta Piotr Glinka oraz Wojciech
Jermacz, przewodniczący Rady
Gminy Kolno (na zdj. obok).
Całość uroczystości poprowadził
Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Nie zabrakło pocztów sztandarowych z naszych szkół w
Czerwonem, Janowie, Wykowie
i Borkowie. Odpowiednią oprawę artystyczną spotkania zagwarantowali zespół „Czerwieniacy”
oraz uczniowie ze szkoły w Czerwonem. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych
władz, instytucji, szkół oraz WKU
w Łomży.

W 5. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem w Parafii pw. Św. Anny
w Kolnie odprawiona została
msza św., a następnie pod pomnikiem upamiętniającym to tragiczne wydarzenie złożone zostały
kwiaty i zapalone znicze. Pamięć
ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem uczcicili m.in. przedstawiciele władz Miasta Kolno, Gminy Kolno i Powiatu Kolneńskiego.
Na obchody 70. rocznicy Mordu
Katyńskiego do smoleńska tragicznym lotem lecieli m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką i wielu wybitnych Polaków.
W katastrofie lotniczej 10 kwietnia
2010 r. zginęło 96 osób.
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Fot. A. Konopka

wydarzenia

Pierwsze Gminne Forum Sołtysów
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

Dzień Sołtysa – święto obchodzone w marcu oraz dyskusje nad
przywróceniem w naszej gminie funduszu sołeckiego to dwa
główne tematy I Forum Sołtysów
Gminy Kolno, które odbyło się
23 marca br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.
Na zaproszenie wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego licznie odpowiedzieli sołtysi i radni gminy
Kolno. W spotkaniu uczestniczył
również pan Robert Nadara, wicestarosta powiatu kolneńskiego,
który złożył sołtysom życzenia i
wyraził nadzieję, że ich ranga w
naszej gminie wzrośnie.
Witając gości pan wójt pogratulował wszystkim sołtysom, którzy
niedawno zostali ponownie, po
przerwie lub po raz pierwszy wybrani do pełnienia tej funkcji podkreślając, że to właśnie oni najlepiej znają potrzeby mieszkańców
swoich małych ojczyzn i od nich
w dużej mierze zależy rozwój sołectw. Zapowiedział również, że
przed sołtysami, radnymi i pracownikami Urzędu Gminy Kolno

duże wyzwanie jakim jest przywrócenie funduszu sołeckiego. O
tym na jakich zasadach, na co i kto
może składać wnioski w ramach
funduszu sołeckiego wyjaśniał zaproszony na Forum ekspert pan
Paweł Kucofan, zastępca naczelnika wydziału kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Po wykładzie sołtysi,
radni, a także pracownicy urzędu
mieli jeszcze kilka szczegółowych
pytań.
Niespodzianką dla sołtysów są
życzenia, które specjalnie dla nich

nagrał pan Piotr Kłobuch, sołtys
Węgorzewa Koszalińskiego, wsi
w gminie Sianów w woj. zachodniopomorskim, który w ubiegłym
roku uzyskał tytuł Sołtysa Roku w
konkursie, w którym wyróżniani
są aktywni sołtysi. Życzenia dostępne sa na stronie internetowej
http://aktywnewegorzewo.blogspot.com/
Pierwsze Forum Sołtysów Gminy Kolno nie będzie ostatnim. Zamierzeniem władz gminy Kolno
jest organizowanie cyklicznych
spotkań z sołtysami.
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Z V sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r. i w latach
następnych podjęli na dzisiejszej
sesji radni gminy Kolno, ale to
nie jedyna uchwała podjęta w
trakcie V zwyczajnej sesji Rady
Gminy Kolno.
Na sesji w dniu 31 marca radni
podjęli również:
- uchwałę w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 – 2024
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r.
- uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolno.
- uchwałę w sprawie udzielenia
dotacji podmiotowi leczniczemu
- uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
- uchwałę w sprawie udzielenia
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pomocy rzeczowej
Kolneńskiemu.

Powiatowi

Na sesji radnym została również
przedstawiona kwestia związana z ankietami skierowanymi do
mieszkańców, które staną się podstawą do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem
działania jest ustalenie potrzeb i
problemów występujących na terenie Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają
m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym 2020,
tzn.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, podniesienia efek-

tywności energetycznej.
Na zakończenie sesji wójt Józef
Bogdan Wiśniewski oraz Wojciech
Jermacz, przewodniczący Rady
Gminy Kolno złożyli wszystkim
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Po sesji sołtysi i radni uczestniczyli w szkoleniu związanym z
wprowadzeniem elektronicznego
obiegu dokumentów i informacji
dotyczących posiedzeń rady jak
też komisji stałych między urzędem, a radnymi czy sołtysami.
Informacje i materiały przesyłane
będą drogą elektroniczną, a powiadomienia o terminach sesji czy
posiedzeń komisji wysyłane będą
również na telefony w formie
sms.

inwestycje

Wodociąg w Kolimagach i Gietkach
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Zakończył się właśnie drugi etap
realizacji projektu „ Budowa sieci wodociągowej w Borkowie,
Janowie, Zabielu, Kolimagach,
Gietkach, Niksowiźnie oraz dostawa i montaż urządzeń w Stacji
Uzdatniania Wody w Janowie.
Dofinansowowanie na realizację
projektu Gmina Kolno uzyskała w ramach Programu rozwoju
Obszarów wiejskich na lata 2007
- 2013 z dzialania „ Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”.
Zadanie realizowane w ramach
drugiego etapu projektu polegało
na budowie sieci wodociągowej
w miejscowościach Zabiele, Kolimagi, Gietki. Długość nowej sieci
wodociągowej to 22 km. W ramach projektu do sieci podłączono 80 gospodarstw. Wybudowano
też 38 hydrantów, które stanowią
zabezpieczenie przeciwpożarowe
dla tych miejscowości.
Sieć wodociągowa zbudowana
została w nowoczesnej technologii przy użyciu dwuściennych rur
typu PE, co gwarantuje bezawaryjną eksploatację sieci przez wiele lat. Woda do nowej sieci dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania

Odbiótr techniczny nowej sieci wodociągowej w Kolimagach. Na zdj. od lewej
Andrzej Jarzyło z UG Kolno, wójt Józef Bogdan Wiśniewski, Henryk Białczak, dyrektor techniczny firmy SANPROD z Ostrołęki, Marian Modzelewski z UG Kolno,
Andrzej Kleczyński z UG Kolno i Jacek Smaka, sołtys wsi Kolimagi.

Wody w Zabielu, która zmodernizowana została dzięki unijnemu
dofinansowaniu.
Dostęp do czystej bieżacej wody
to zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, głównie producentów
mleka, ale też wzrost atrakcyjności uzbrojonych terenów. To
szczególnie istotne w miejscowości Gietki, która jest miejscowością
wypoczynkową. Teraz nawet w

Jubileusz 35 - lecia pracy

domkach letniskowych jest tu dostęp do bieżacej wody.
Wartość zrealizowanego zadania to 1,5 mln zł z czego unijne
dofinansowanie to 75 % kosztów
kwalifikowalnych.
Pierwszy etap projektu - budowa
sieci w Borkowie i zakup urzadzeń
do SUW w Janowie zrealizowany
był w 2013 r. i został już rozliczony z Urzędem Marszałkowskim.

Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Kolejny pracownik Urzędu Gminy
Kolno odebrał gratulacje z okazji
jubileuszu pracy zawodowej.
Tym razem Józef Bogdań Wiśniewski, wójt gminy Kolno serdeczne
podziękowania za dotychczasową
pracę oraz życzenia pomyślności
na następne lata złożył panu Antoniemu Niebrzydowskiemu z Referatu Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy Kolno. Spotkanie
z okazji 35 - lecia pracy pana Antoniego odbyło się w gabinecie pana
wójta 17 kwietnia br. W spotkaniu
uczestniczył również Andrzej Kleczyński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
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Laureaci i finaliści z naszej gminy
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Zdobycie tytułu laureata, bądź
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego to nie
lada wyczyn. Trzeba mieć dużą
wiedzę i pomyślnie przejść przez
szkolny i rejonowy etap konkursu, by dojść do etapu wojewódzkiego.
W roku szkolnym 2014/2015
gmina Kolno, podobnie jak w latach ubiegłych, może poszczycić
się gronem uczniów, którzy odnieśli taki sukces.
Najwyższy z możliwych - tytuł
laureata zdobyły w tym roku Ałajko Natalia, Kalinowska Weronika
i Klaudia Smaka - gimnazjalistki
z Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym (na zdj. obok
gimnazjalistki z Jerzym Kiszkielem, Podlaskim Kuratorem Oświaty podczas uroczystości podsumowania Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych w Łomży).
Uczeń tej samej szkoły - Michał
Niedźwiecki zdobył tytuł finalisty
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
Tytuł finalisty zdobyła również
Małgorzata Grużewska, uczennica Gimnazjum w Lachowie w
Wojewódzkim Konkursie Języka
Polskiego.
W kategorii szkół podstawowych tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego
zdobyła Julia Rakowska ze Szkoły
Podstawowej w Zaskrodziu.
Uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu do konkursów przygotowywała pani Wiesława Wiśniewska.
Z Małgorzatą Grużewską pracowała pani Małgorzata Korwek z
Gimnazjum w Lachowie.
Julię Rakowską ze Szkoły Podstatwowej w Zaskrodziu do konkursu przygotowywała pani Hanna Kłos.
Uczniom, ich rodzicom oraz dyrekcji szkół i nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursów gratulujemy!

Ałajko Natalia, Kalinowska Weronika, Klaudia Smaka gimnazjalistki z ZSS w
Zabielu z Podlaskim Kuratorem Oświaty Jerzym Kiszkielem.

Julia Rakowska z SP w Zaskrodziu

Michał Niedźwiecki z ZSS w Zabielu

Małgorzata Grużewska Gimnazjum w Lachowie
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Spektakl poza granicami gminy
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

„Babski świat” spektakl w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej z Czerwonego cieszy się coraz
większą popularnością.
Premiera spektaklu wyreżyserowanego przez panią Monikę Bągart miała miejsce w Czerwonem
w 2013 roku. W tym roku grupa
ze Stowarzyszenia KaFCuki zaprezentowała sztukę z okazji dnia
Kobiet w Kolnie. Dochód z biletów grupa przeznaczyła na Klub
Wolontariusza działający przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Zainteresowanie
„Babskim światem” w Kolnie było
tak duże, że spektakl w kolnie pokazano na „bis”.
22 marca grupa wystąpiła też w
Stawiskiach w Gminnym Ośrodku Kultury.

Ostatnio spektakl „Babski świat”
pojechał aż do Łomży. Na zaproszenie Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży grupa zaprezentowała „Babski świat” uczestnikom
spotkania w Restauracji Concordia. Spotkanie z kierownictwem
Krajowego Związku Rolników,
Kołek i Organizacji Rolniczych w

Warszawie zorganizowane przez
regionalny oddział w Łomży dotyczyło różnych spraw.
Jednym z punktów była prezentacja dorobku i wymiana doświadczeń Kół Gospodyń Wiejskich.
Czerwone, a dzięki temu też cała
nasza gmina, miało się czym pochwalić. Na zdj. u góry kadr ze
spektaklu w Łomży.Gratulujemy!

Nowy chodnik i barierki w Czerwonem
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Przejście dla pieszych przez drogę krajową nr 63 przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wreszcie wygląda jak należy i jest bezpieczne. Poprzedni stan tego miejsca ilustruje
zdjęcie po lewej stronie, po prawej widzimy przejście i chodnik już po modernizacji przeprowadzonej przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Na chodniku przy szkole zamontowano
również nowe bezpieczne barierki dzięki czemu uczniowie tej podsatwówki są po prostu bezpieczniejsi.
Chodnik przy „krajówce” poprawiany był w Czerwonem nie tylko przed szkołą.
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Na „Drodze do zmian”
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Do końca miesiąca kwietnia potrwa realizacja czwartej edycji
projektu „Droga do zmian” w
którym uczestniczy 14 bezrobotnych mieszkańców naszej gminy.
Dzięki oszczędnościom realizator
projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie mógł
dodatkowo zaproponować pięciu
paniom, które nie mają prawa
jazdy, 60 godzinny kurs prawa
jazdy Kat. B. Zajęcia rozpoczną
się 8 kwietnia br.
W projekcie współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Poddziałanie 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej” udział bierze
osiem pań i sześciu mężczyzn.
W ramach projektu prowadzone były zajęcia w 2 modułach. W
ramach I modułu aktywizująco
– psychologicznego prowadzona
była przez psychologa i doradcę
zawodowego diagnoza potrzeb
szkoleniowych uczestników, natomiast II moduł to szkolenia. W
ramach tego modułu panie szkoliły się w zakresie obsługi kasy fiskalnej + BHP oraz przeszły kurs
z zakresu techniki zdobniczej
– decoupage.Technika ta polega
na przyklejaniu na odpowiednio
spreparowaną powierzchnię np.
drewno, szkło, metal, wzoru wyciętego z papieru lub papierowej
serwetki oraz pokryciu go specjalnym lakierem. Wystawa prac

wykonanych przez uczestniczki
kursu robi wrażenie. Drewniane
deski, szklane wazony, świeczniki, szkatułki, podstawki, ceramiczne doniczki, a nawet biżuteria – wszystko gustownie i precyzyjnie ozdobione. Same panie
podkreślały, że są z siebie dumne,
a kiedy wykonane przez siebie dekoracyjne przedmioty zanosiły do
domów, rodzina niedowierzała,
że potrafią robić takie „cuda”.
Mężczyźni szkolili się w zakresie obsługi wózków jezdniowych.
Każdy uczestnik projektu miał
zapewniony dojazd i posiłek w
trakcie zajęć, otrzymał też niezbędne materiały szkoleniowe i
dydaktyczne. To właśnie na dojazdach udało się sporo zaoszczędzić (trasa krótsza niż zakładano
w projekcie) dzięki czemu pięć
pań od 8 kwietnia uczęszczać bę-

dzie na kurs prawa jazdy Kat. B.
W ramach tego kursu odbędzie się
30 godzin zajęć teoretycznych i 30
godzin zajęć praktycznych.
Na realizację projektu „Droga
do zmian” Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie
50.120,00 zł. Wkład własny gminy
to kwota 5.880,00 zł – która została
przeznaczona na wypłacenie zasiłków celowych i specjalnych celowych uczestnikom projektu.
Pracownicy socjalni GOPS w
Kolnie w trakcie trwania projektu
świadczą pracę socjalną i prowadzą nadzór nad realizacją 14 kontraktów socjalnych zawartych z
uczestnikami projektu.
Na zakończenie projektu każdy
uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat potwierdzający aktywny udział we wszystkich działaniach projektowych.

10. rocznica śmierci Papieża Polaka

W niedzielę 12 kwietnia br. w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle obchodzono
10. rocznicę śmierci Papieża Jana
Pawła II. W organizację obchodów rocznicy zaangażowała się
młodzież z Parafii w Koźle.
We mszy św. uczestniczył m.in.
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno.
fot. S. Nicewicz
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I Wiosenny turniej Siatkówki
Agnieszka Chutkowska
Prezes UKS „Sprint” w Zabielu

Wspaniale i sportowo przywitały wiosnę nasze dzielne kobietki!
Dnia 22 marca odbył się w Zabielu I Wiosenny Turniej Siatkówki
Kobiet 30+. Impreza odbyła się
z inicjatywy Centrum Kultury
Gminy Kolno oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” w
Zabielu.
Do rywalizacji zgłosiły się 3 drużyny: Borkowo, Zabiele i Kolnianki. Drużyny składały się z „Kobiet
30+”, czyli rocznik 1985 i starsze.
Wszystkie mecze rozgrywane
były do dwóch wygranych setów,
a przepisy zostały troszeczkę „złagodzone”.
Każda z drużyn przyjechała na
turniej z dużą ekipą kibiców. Najbliższa rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, mężowie, dzieci a nawet wnuki towarzyszyli każdej z drużyn i
mocno zagrzewali do sportowej
walki.
Atmosfera była bardzo miła i
rodzinna. Po skończonym meczu każdy mógł poczęstować się
pysznymi ciastami, które również
przygotowały siatkarki-gospodynie z Zabiela.
Mimo miłej rodzinnej atmosfery,
na boisku toczyła się momentami
zacięta walka. Szczególnie w meczu Borkowo – Zabiele. Pierwszy
set wygrało Borkowo 25:20, Zabielanki jednak nie poddały się

i wygrały drugi set 25:17. Mecz
rozstrzygnąć musiał Tie-break do
15pkt. Emocje sięgnęły zenitu gdy
zrobiło się 12:12, ostatecznie jednak Zabiele wygrało 15:12. Drużyna z Kolna, pokonała bardzo gładko 2:0 Borkowo i Kolno i zajęła
zdecydowanie I miejsce.
Gratulacje należą się jednak dla
wszystkich drużyn, za stworzenie
wspaniałego sportowego widowiska. Drużyny z Zabiela i Borkowa
trenują dopiero 4 miesiące, także
w kolejnej edycji może powalczą z
bardziej doświadczoną drużyną z
Kolna.
Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe puchary, dyplomy
oraz medale, które wręczyli: Wójt
Gminy Kolno Pan Józef Wiśniewski, Dyrektor ZSZ w Zabielu Pani

Ewa Lipnicka oraz Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Pan
Kazimierz Koter. Dwie statuetki ufundował też UKS „Sprint”
w Zabielu, które wręczył Prezes
Agnieszka Chutkowska. A były to
wyróżnienia dla:
Najlepsza Siatkarka – Bożena Kowalewska (Kolno)
Seniorka Turnieju – Barbara Kosobucka (Kolno)
Wyniki rywalizacji:			
I miejsce - Kolnianki
II miejsce - Zabiele
III miejsce - Borkowo
Oganizatorów bardzo cieszy
fakt dużego zainteresowania turniejem, padła więc propozycja
żeby impreza stała się cykliczną,
a nawet zorganizować podobny
turniej jesienią.
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konkurs

25 recytatorów w gminnym konkursie
Tekst i zdjęcie
Gimnazjum w Lachowie

24 marca 2015 r. w Gimnazjum w
Lachowie odbył się VII Gminny
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić”.
W konkursie wzięło udział 25
uczniów ze Szkoły Podstawowej z
Zabiela, Lachowa, Wykowa, Janowa, Czerwonego oraz Gimnazjum
z Lachowa.
Konkurs podzielony był na trzy
kategorie wiekowe: I kategoria
klasy I-III (Szkoła Podstawowa
), II kategoria klasy IV-VI (Szkoła Podstawowa ) i III kategoria
Gimnazjum.
Jury w składzie p. Bogumiła Ranik – pracownik KOKiS w
Kolnie, p. Krystyna Kajko –Dyrektor GOPS w Kolnie, p. Krystyna Bazydło – pracownik Centrum Kultury Gminy Kolno ,
p. Kazimierz Koter - Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno, ogłosiło następujące wyniki:
w kategorii klas I-III
I miejsce – Przytuła Katarzyna
II miejsce - Wyka Julia
III miejsce – Karwowska Aleksan-

dra
Wyróżnienie: Chmielewska Kalina
w kategorii klas IV-VI
I miejsce- Jermacz Wiktoria
II miejsce – Wiśniewska Klaudia
III miejsce – Marchewka Julia
Wyróżnienie: Kosk Katarzyna
Wyróżnienie: Chodnik Marlena
w kategorii gimnazjum
I miejsce – Filipkowski Konrad
II miejsce – Cudakiewicz Daniel

Otwarty konkurs ofert

III miejsce – Filipkowska Natalia
Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe na zakup których, środki
finansowe przeznaczył Wójt
Gminy Kolno z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii.
Serdecznie dziękujemy.

więcej zdjęć na www.splachowo.ovh.
org

Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Wójt Gminy Kolno ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno z
zakresu ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wypoczynku dzieci
i młodzieży na 2015 r. Zadanie do
realizacji to organizacja letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy Kolno. Podmiotami
uprawnionymi do złożenia oferty
w konkursie to organizacje pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z
późn. zm.), które:
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- zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców gminy Kolno,
- których działalność statutowa
jest zgodna z zakresem zlecanego
zadania,
- które posiadają doświadczenie
niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
Ofertę zgodną ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego

zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6
poz.25) należy złozyć w Urzędzie
Gminy Kolno w Biurze Obsługi
Interesanta lub przesłać listownie
na adres Urząd Gminy Kolno, ul.
Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja br. (decyduje data
wpływu do urzędu).
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania
oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa
Zarządzenie Wójta Gminy Kolno
nr 47/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
dostępne na stronie www.gminakolno.pl, w urzędzie i w BIP.

wydarzenia

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz gimnazjaliści z Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu to drużyny, które najlepiej
poradziły sobie w powiatowych
eliminacjach „XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, które
odbyły się 17 kwietnia w ZSS w
Zabielu. Turniej współorganizowany był przez policjantów z
Referatu Ruchu Drogowego w
Komendzie Powiatowej Policji w
Kolnie oraz Starostwo Powiatowe
w Kolnie. Nagrody dla uczestników ufundował m.in. Wójt Gminy Kolno.
Trzy drużyny gimnazjalistów oraz
dziesięć ze szkół podstawowych z
powiatu kolneńskiego miały za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz pokonać na rowerze tor przeszkód.
Pierwsze miejsce w kat. szkół
podstawowych zdobyła drużyna
ze Szkoły Podsatwowej w Wykowie, II miejsce zajęli uczniowie
z Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu, a III miejsce przypadło
w udziale uczniom ze Szkoły Podstawowej w Małym Płocku.
W kat. gimnazjalistów najlepsi
byli uczniowie z Zespołu Szkół
Samorządowych w Zabielu, II
miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Małym Płocku, a III miejsce gimnazjaliści z Kolna.
Najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody rzeczowe,
a każdy uczestnik oraz opiekun
drużyny pamiątkowy dyplom.
Najlepszych uczestników powiatowych eliminacji XXXVIII
edycji Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym nagradzali
: Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno, Piotr Glinka, zastępca wójta gminy Kolno, Robert
Nadara, wicestarosta powiatu kolneńskiego, Krzysztof Rafałowski,
burmistrz Stawisk, Artur Żebrowski, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie oraz pan
Alfred Święczkowski, jeden z fundatorów nagród (na zdj. obok).
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wydarzenie

Pod patronatem Wójta Gminy Kolno
Katarzyna Polkowska-Wilczewska
doradca zawodowy

W dniu 25.03.2015 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie już po raz kolejny odbyła się
Edukacyjna Giełda dla Gimnazjalistów. Jest to przedsięwzięcie
stwarzające gimnazjalistom i ich
rodzicom niepowtarzalną okazję
do gruntownego zapoznania się
z różnorodną ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, a
także porównania ofert i wybrania tej najlepszej.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z kierunkami kształcenia, zasadami rekrutacji, a także
niezbędnymi informacjami, które
ułatwią im podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
Organizatorem spotkania było
Młodzieżowe Centrum Kariery
oraz Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Kolnie. Edukacyjną Giełdę
patronatem objął Burmistrz Miasta Kolno oraz Wójt Gminy Kolno.
Patronat medialny sprawowało
Radio Nadzieja, Miesięcznik Kolneński i portal internetowy Kolniak24.
W spotkaniu udział wzięło 12
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kolneńskiego, łomżyńskiego, piskiego oraz hajnowskiego.
Adresatami była młodzież gimnazjalna z Zabiela, Małego Płocka,
Lachowa, Grabowa i Kolna.
Szkoły promowały się w różnorodny sposób: przedstawiały
prezentacje multimedialne, hu-
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morystyczne scenki związane z
zawodami oraz prezentowały
umiejętności wokalne uczniów.
Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, zaprezentowało
eksponaty lub efekty nauki praktycznej w szkole.
W gronie wystawców znalazły
się: Zespół Szkół Technicznych w
Kolnie, Zespół Szkół Leśnych w
Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół
Mechanicznych nr 5 w Łomży,
Zespół Szkół Weterynaryjnych i
Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, I Liceum Ogólnokształcące
w Kolnie, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Marianowie, Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, Zespół Szkół Zawodowych w

Piszu, Technikum Leśne w Białowieży, Zespół Szkół Drzewnych i
Gimnazjalnych w Łomży, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kolnie
oraz Technikum Publiczne w Kolnie.
Stoiska ze swoją ofertą skierowaną do przyszłych absolwentów
przygotowały także Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży
oraz Hufiec Pracy w Kolnie. Swoją obecnością imprezę uświetnili
goście: Wójt Gminy Kolno-Józef
Wiśniewski, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Łomży-mjr Marek
Dziemiańczuk, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Łomży-Henryk Stanisław Krajewski, Z-ca Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych w Kolnie-Barbara Skrzeczyńska oraz Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego im.
A. Mickiewicza w Kolnie- Józef
Chodnicki.
Giełdę Edukacyjną odwiedziło
około 300 osób. Impreza cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży,
jak i pedagogów. Mamy nadzieję,
że giełda pomogła niezdecydowanym w podjęciu decyzji, a tych
którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziła w słuszności podjętej decyzji.
fot. A. Konopka

wydarzenia

Podsumowania i plany
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

15 kwietnia br. w Zabielu odbyło
się spotkanie prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kolno.
Zgromadzonych powitał Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno i jednocześnie prezes M-G
Z OSP w Kolnie. Następnie prowadzenie spotkania przejął druh
Antoni Lewandowski, komendant
M-G Z OSP w Kolnie. W spotkaniu uczestniczył ktp. Lech Kowalczyk, komendant powiatowy PSP
w Kolnie, ktory chwalił wyszkolenie strażaków ochotników, wyposażenie jednostek OSP z naszej
gminy oraz współpracę z władzami gminy Kolno.
W trakcie spotkania strażacy
ochotnicy podsumowali miniony rok, omawiali sprawy bieżące
oraz plany na przyszłość.
Omawiano m.in. kwestie związane z estetyką i utrzymaniem porządku wokół remiz, najbliższymi
zaplanowanymi
wydarzeniami
ważnymi dla strażaków ochotników w tym m.in. wyjazd na strażacką pielgrzymkę oraz szereg innych bieżacych spraw. Wójt Józef
Bogdan Wiśniewski dziękował
strażakom ochotnikom za ich spo-

łeczne zaangażowanie, zapewnił,
że w budżecie gminy zarezerwowane są fundusze na szkolenia
oraz, że nadal podejmowane będa
kroki, by wyposażać jednostki w
potrzebny sprzęt. Jak poinformował druh Antoni Lewandowski w
tym roku zakupione zostana m.in.
zestaw ratownictwa dla OSP Zabiele, wentylator oddymiający dla
OSP Lachowo i poduszki pneumatyczne dla OSP Czerwone.

Najbliższe

wydarzenia:

17.05.2015 r. - Powiatowy Dzień Strażaka
14.06.2015 r. stażackie

OSP

zawody

dla jednostek

z gminy

Kolno
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Sprzęt dla jednostki OSP Kumelsk
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Kolejne pozytywnie rozpatrzone wnioski o dofinansowanie i
jest nowy sprzęt dla strażaków
ochotników. Tym razem nową
motopompę otrzymali druhowie
z OSP w Kumelsku. Teraz już
każda jednostka typu S w naszej
gminie ma motopompę szalmową.
Zakup nowego sprzętu był możliwy dzięki temu, że PZU pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek dotyczący zakupu motopompy szlamowej i sprzętu armatury wodnej
dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu Gminy Kolno i
przyznało na ten cel 4910 zł dotacji. Dodatkowo dotację na ten cel
przyznał również Zarząd Wojewódzki Z OSP RP w Białymstoku.
Nowy sprzęt strażakom przekazał
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno wraz z Antonim Lewandowskim, komendantem M-G
Z OSP w Kolnie na spotkaniu w
marcu br. (na zdj. obok).

ZARZĄDZENIE NR 40/15
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolno.
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, oraz art. 37 ust. 1 i
art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 805, poz.
906, poz. 822, poz. 1200) §7, §8 i §9 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. Podlaskiego z 2010 r. Nr 88, poz. 1321 i 1326) Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kolno, położoną na terenie wsi
Waszki, wykazaną w księdze wieczystej Nr LM1L/00025717/0, działka nr 26 o powierzchni 1,42 ha.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – ze szczegółowym określeniem położenia,
powierzchni, rodzaju użytków, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, formy
sprzedaży i ceny – zawiera załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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LM1L/00025717/0

Obręb Waszki
dz. 26

1

1.

1,42

4

Ogółe
m

LsVI - 1,42

5

Użytków

Powierzchnia (ha)

gruntowa - leśna

6

Rodzaj
nieruchomości

8
przetarg
nieograniczony

brak planu oraz
decyzji określającej
warunki zabudowy

Forma
sprzedaży

7

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

48.270,00 zł

9

Cena nieruchomości

Id: CC40259F-1956-416B-9CAB-A220814826C8. Przyjety

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

Strona 1

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 01.05.2015 roku do dnia 21.05.2015 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, na
stronie internetowej Gminy Kolno oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Waszki.

3

2

L.p
.

Nr KW

Nr działki
i określenie
położenia
nieruchomości

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

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Wójta Gminy Kolno

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/15

komunikaty
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komunikaty
ZARZĄDZENIE NR 45/15
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 16 kwietnia 2015 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.
Lp.

Miejscowość

Nr
działki

Tytuł
własności

Powierzchnia
do dzierżawy

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
miejscowym

Okres
umowy

Minimalna
wysokość
czynszu

1.

Kumelsk

217/1

KW 25836

1,3765

rolna

brak planu

3 lata

17 dt żyta

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu od dnia 01.05.2015 r. do dnia 21.05.2015 r. na tablicy
ogłoszeń
Urzędu
Gminy
w Kolnie,
ul.
Wojska
Polskiego
20,
na
stronie
internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wyżej wymienionej
miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZARZĄDZENIE NR 44/15
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolno.
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, oraz
art. 37 ust. 2 pkt. 6 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 518, poz. 805, poz. 906, poz. 822, poz. 1200) §7, §8 i §9 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. Podlaskiego z 2010 r. Nr 88, poz. 1321 i 1326) Wójt Gminy Kolno
zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kolno, położoną na terenie wsi
Stare Kiełcze, wykazaną w księdze wieczystej Nr LM1L/00025853/5, działka nr 16 o powierzchni 800 m2.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – ze szczegółowym określeniem położenia,
powierzchni, rodzaju użytków, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, formy
sprzedaży i ceny – zawiera załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: DAF5A6AF-DF72-4BE2-92FB-27D50FB97617. Przyjety
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Strona 1

LM1L/00025853/5

Obręb Stare
Kiełcze
dz. 16

1

1.

0,08

4

Ogółem

N - 0,08

5

Użytków

Powierzchnia (ha)

gruntowa

6

Rodzaj
nieruchomości

brak planu oraz
decyzji określającej
warunki zabudowy

7

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

bezprzetargowa

8

Forma sprzedaży

1500,00 zł

9

Cena nieruchomości

Id: B13157DA-3B83-40D6-BE80-E4A1B57BEB70. Przyjety

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub telefonicznie 086 278 9131.
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Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 01.05.2015 roku do dnia 21.05.2015 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, na
stronie internetowej Gminy Kolno oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Stare Kiełcze

3

2

L.
p.

Nr KW

Nr działki
i określenie
położenia
nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie wsi Stare Kiełcze, stanowiącej własność Gminy Kolno.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Wójta Gminy Kolno

Załącznik do Zarządzenia Nr 44/15

komunikaty
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konkurs

Poezja w interpretacji najmłodszych
Barbara sielawa
GBP w Czerwonem

Trzeba mieć dużo odwagi, by wystąpić przed publicznością i rywalizować z rówieśnikami. Tym
bardziej należy docenić fakt, gdy
z trudną sztuką recytacji utworów, które weszły do kanonu
poezji polskiej mierzą się najmłodsi adepci edukacji szkolnej.
18 marca 2015 roku podczas VII
Edycji Konkursu Recytatorskiego „Poezja Brzechwy i Tuwima
wśród najmłodszych”, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem można było usłyszeć
„Bambo”, „Okulary”, czy „Kaczkę dziwaczkę”, we wdzięcznej
interpretacji przedszkolaków.
Mali artyści byli znakomicie przygotowani. Imponowali biegłą znajomością utworów, a ich wyraziste
i niebanalne interpretacje budziły
aplauz publiczności. Komisje konkursowe stanęły przed trudnym
zadaniem, by spośród 37 reprezentantów szkół podstawowych
i oddziałów przedszkolnych w
Borkowie, Czerwonem, Janowie,
Lachowie, Zabielu i Zaskrodziu
wyłonić laureatów.
Po raz pierwszy w konkursie, w
kategorii przedszkole, wystąpiły dzieci 4 – letnie. Prezentacje
przedszkolaków oraz klasy 0 oceniała komisja w składzie: Maria
Bućko – emerytowana nauczycielka, Danuta Kamińska – dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Turośl oraz Barbara Siwik – solistka
zespołu „Czerwieniacy”. Zmaga-
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nia konkursowe małych recytatorów zakończyły się następującym
werdyktem komisji:
Przedszkole
1. Patrycja Gers – SP Czerwone
2. Oliwia Trzcinka – SP Zabiele
3. Oliwia Piwowarska – SP Czerwone
Wyróżnienie: Szymon Olszak –
SP Czerwone i Nikola Skok – SP
Zabiele.
Klasa 0
1.Joanna Imiela – SP Czerwone
2. Julita Kopacz – SP Zabiele
3. Bartosz Rzadki – SP Zaskrodzie
Wyróżnienie: Julia Kozicka – SP
Borkowo oraz Amelia Długozima
i Maria Wilińska obie z SP w Czerwonem.
Prezentacje uczniów klasy I oceniała komisja w składzie: Kazimierz Koter – dyrektor Centrum

Kultury Gminy Kolno, Krystyna
Banach – prezes stowarzyszenia
„KaFCuki” oraz Maria Jolanta Siwik – dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kolnie. Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:
Klasa I
1. Marta Piwowarska – SP Czerwone
2. Katarzyna Przytuła – SP Zabiele
3. Julia Wyka – SP Lachowo
Wyróżnienie: Dominik Korzep –
SP Janowo oraz Amelia Malinowska i Weronika Nerko obie z SP w
Czerwonem.
Laureatom konkursu nagrody
książkowe i podziękowania nauczycielom wręczył Piotr Glinka
– zastępca wójta gminy Kolno,
pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy podziękowania.
Nagrody zostały zakupione ze
środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015
rok, za co serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy dziękują również
rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu, a
także dyrektorowi ZOPO Piotrowi Glince za umożliwienie uczestnikom konkursu dojazdu do GBP
w Czerwonem.
zdjęcia: Katarzyna Dobrowolska

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 58 m2, znajdującego się w miejscowości
Zaskrodzie, wraz z częścią działki nr 99, o powierzchni do najmu 180 m2. Nieruchomość
położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej. Przeznaczenie lokalu: prowadzenie
działalności gospodarczej – handel, usługi.
Miesięczny czynsz – cena wywoławcza:
- 210,00 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 czerwca 2015 r. do 31 maja 2018 r.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Przetarg odbędzie się 12.05.2015 r. (wtorek) 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 12.05.2015 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 20.04- 12.04.2015 roku:
1. Sołtys wsi Zaskrodzie,
2. a/a.
Kolno, dnia 16.04.2015 r.
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zapraszamy

Szkoły w Czerwonem,
Lachowie i Zabielu

7 maja 2015 r.
w godz. 11.00 - 14.00

- zabawy na nowych placach zabaw,
- zwiedzanie szkolnych pomieszczeń przystosowanych do potrzeb najmłodszych,
- konkursy i zabawy dla dzieci i rodziców,
- rywalizacje sportowe oraz mnóstwo innych atrakcji i niespodzianek

