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ZSS Zabiele pierwsze w kraju!
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

Zespół Szkół Samorządowych w
Zabielu znalazł się na pierwszym
miejscu w gronie 15 laureatów
drugiej edycji ogólnopolskiego
konkursu „Ty wygrywasz AmeriGas pomaga” Szkoła zebrała
łącznie najwięcej plomb z butli
gazowych dostarczanych przez
AmeriGas, co przełożyło się na
największą liczbę punktów, a te
zostaną zamienione na atrakcyjne pomoce naukowe dla szkoły!
Organizatorem konkursu jest PromoAgency sp z o.o. W tym roku
akcja odbywa sie pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła.
Uczestniczyło w niej 350 szkół z
kraju.
Szkołę w Zabielu do udziału w
konkursie namówił pan Kopacz,
Nauczycielkami, które zaangażowały się w prowadzenie konkursu
w szakole były panie: Wiesława
Wiśniewska..Konkurs trwał od 1
września 2014 r. do 31 marca br.
Konkurs polegał na zbieraniu fo-

liowych plomb zabezpieczających
z zaworów butli z gazem, których
dostawcą jest firma AmeriGas.
Szkole z Zabiela udało się osiągnąć sukces na skalę kraju, ponieważ w akcję zaangażowało
się wielu uczniów i rodziców. W
trakcie trwania konkursu szkoła
w Zabielu dwa razy zdobyła tytuł Szkoły Miesiąca dzięki czemu

uzyskała nagrody w postaci...
Teraz punkty zdobyte w finale
konkursu zamienione zostaną na
nagrodę wybraną z katalogu nagród przygotowanego przez organizatora konkursu.
Wszystkim, którzy przyczynili
się do sukcesu gratulujemy!

Sukcesy uczniów z Czerwonego
Jakub Popielarz zajął I miejsce, a
Aleksandra Popielarz II miejsce w VII
Szachowych mistrzostwach Kolna
Dzieci i Młodzieży im. Akiby Rubinsteina, które organizuje Towarzystwo
„Jan z Kolna”.
Mistrzostwa odbyły się 26 kwietnia
br. w Kolnie. Uczniom Szkoły Podsatwowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem (Jakub i Aleksandra na zdj. obok) gratulujemy!

W III edycji wojewódzkiego konkursu „Podlasie - Mnie ta ziemia od innych droższa...”
organizowanego przez Zespół Szkół nr 5
w Białymstoku i Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły nr 5 w Białymstoku w kategorii forma przestrzenna klas I-VI uczennica z SP w
Czerwonem Monika Okurowska otrzymala
wyróżnienie za pracę „Pissanki w gniazdku”. komisja konkursowa oceniła 177 prac
plastycznych nadesłanych z województwa
na konkurs. Monice gratulujemy!
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Mieszkańcy zapłacą mniej za wodę
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

30 kwietnia br. odbyła się VI
zwyczajna sesja Rady Gminy
Kolno. Najważniejsza podjętą
tego dnia uchwałą była ta w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Od 1
lipca 2015 r. mieszkańcy naszej
gminy za wodę zapłacą mniej niż
dotychczas.
Zgodnie z uchwałą podjętą przez
radnych stawki za wodę od 1 lipca
br. będą kształtowały się następująco:
-cena 1 m. sześciennego wody –
2,76 + należny podatek VAT
- miesięczna opłata abonamentowa – 4,43 zł + należny podatek
VAT
Jak podkreślał wójt Józef Bogdan
Wiśniewski ustalenie nowych, niższych stawek to efekt dogłębnej
analizy podjętej wspólnie przez
Andrzeja Kleczyńskiego, kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno,
Skarbnik Gminy Halinę Boryszewską oraz członków Komisji
Rewizyjnej pod przewodnictwem
radnego Alfreda Samula.
W trakcie VI sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie
zmian w budżecie Gminy Kolno
na 2015 r. oraz przyjęli sprawozdania z działalności:

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii za
2014 rok – przedstawione przez
inspektora Krzysztofa Murawskiego z UG Kolno

- Komendanta Gminnego OSP
za 2014 r. – przedstawione przez
druha Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP w
Kolnie

- Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem za 2014 r. – przedstawione w formie multimedialnej
prezentacji przez dyrektor Teresę
Skrodzką

– Programu współpracy Gminy
Kolno z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku – przedstawione przez inspektora Krzysztofa
Murawskiego

- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz oceny zasobów
pomocy społecznej - przedstawione w formie prezentacji przez dyrektor Krystynę Kajko

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski
podziękował wszystkim sprawozdawcom za działania podejmowane w minionym roku i zyczył kolejnych sukcesów.

wybory
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Inwestycja na finiszu
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Do finału zbliża się realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Wincneta, Kozioł, Waszki i Górszczyzna” w 75 % dofinansowanego z
PROW na lata 2007 - 2013.
W ostatnim czasie wykonywane
były przewierty sterowane pod
chodnikami przy drodze powiatowej w Koźle ( zdj. u góry) i przy
drodze krajowej nr 63 w Wincencie (zdj. na dole).
W ramach tej inwestycji powstanie ok. 4 km. nowej sieci wodociągowej w Wincencie i ok. 16
km nowej sieci wodociągowej w
miejscowościach Kozioł, Waszki,
Górszczyzna.
W ramach realizowanego zadania i dzięki porozumieniu z władzami powiatu kolneńskiego zostaną odbudowane chodniki przy
drogach powiatowych w wincencie i Koźle.
W ramach tego projektu planowanych do przyłączenia do sieci
wodociągowej jest ok. 146 gospodarstw.
Po zakończeniu inwestycji gmina kolno będzie zwodociągowana
prawie w stu procentach.

Obchody 3 Maja w Kolnie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Reprezentacja gminy Kolno w
składzie: Piotr Glinka, zastęp-
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ca wójta gminy Kolno, Wojciech
Jermacz, przewodniczący Rady

Gminy Kolno oraz Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem uczestniczyli
w obchodach Święta Konstytucji
3 Maja w Kolnie. W 224. rocznicę
uchwalenia konstytucji odprawiona została msza św. w Parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechświata. Następnie zebrani tradycyjnie przemaszerowali pod „Dąb
Wolności”, a potem pod pomnik
„Solidarności” i na cmentarz - do
miejsc w których m.in. przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, instytucji i organizacji
składali wieńce i zapalali znicze.

wydarzenia

Radość społeczności WTZ w Kolnie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie będą
jeździć nowym busem! Uroczystość związana z przekazaniem
i poświęceniem auta odbyła się
4 maja br. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele Fundacji Vita Familiae, która prowadzi WTZ, lokalnych samorządów i sponsorów – bez których zakup auta nie
byłby możliwy oraz oczywiście
uczestnicy WTZ i ich rodzice.
Prośby o wsparcie przy zakupie
nowego auta zostały wysłuchane,
bo swoją codzienną działalnością
pracownicy WTZ w Kolnie udowadniają, że to co robią, robią z
pasją i sercem. O tym, jak wielu
przyjaciół mają WTZ w Kolnie
świadczyć mogą naklejki darczyńców na nowym samochodzie
oraz ilość podziękowań za wsparcie, które wręczał kierownik WTZ
w Kolnie Rafał Zalewski. Jedno z
nich odebrał Józef Bogdan iśniewski, wojt gminy Kolno.
Potwierdzeniem dobrej, codziennej pracy i niezwykłej atmosfery
w Warsztatach Terapii Zajęciowej był występ ich uczestników,
którzy przed zaproszonymi na
uroczystość gośćmi przedstawili
układ taneczny i zabawną scenkę
oraz własnoręcznie przygotowali

podziękowania – niebieskie auta z
dedykacją dla darczyńców.
Wiele serdecznych słów uznania padło z ust ks bp. Stanisław
Stefanka, założyciela i pierwszego
prezesa Fundacji Vita Familiae,
który przybył na uroczystość, by
gratulować, odprawić wspólnie z ks. Dziekanem Kolneńskim
Stanisławem Uradzińskim, Wojciechem Stefaniakiem, proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie oraz obecnym prezesem Fundacji ks. kan.
Krzysztofem Jurczakiem, proboszczem Parafii pw. Św. Krzyża
w Łapach mszę św. oraz dokonać

poświęceni auta.
Pochwały, podziękowania i
gratulacje dla całej społeczności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Kolnie wypowiedzieli również
Stanisław Wiszowaty, starosta
kolneński, Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz Mirosław Bajorek, sekretarz w Urzędzie Miasta Kolnie.
Rocznie auto do dowozu uczestników WTZ w Kolnie pokonuje
ponad 50 tys. km. Teraz uczestnicy WTZ na zajęcia, ale nie tylko
dojeżdżać będa w komfrotowych
warunkach - nowym busem.
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Gminę Kolno na uroczystości w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kolnie reprezentowali na zdj. od lewej: Piotr
Glinka, zastępca wójta gminy Kolno i Józef Bogdan Wiśniewski, wojt gminy Kolno. W drugim rzędzie od lewej
Rafał Piwowarski z Zabiela - jeden ze sponsorów oraz Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno.
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Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Po raz pierwszy Gmina Kolno
przyłączyła się do największej
ogólnopolskiej akcji promującej projekty zrealizowane przy
wsparciu funduszy europejskich.
W naszej gminie promowaliśmy
projekt „Stawiamy na START”
zrealizowany w 2014 r.
W ramach projektu dofinasowanego w kwocie 486, 430 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie dostosowano pomieszczenia do potrzeb
trzy i czterolatków. Sale wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt IT. Przy
szkołach w Czerwonem, Lachowie i Zabielu powstały atrakcyjne place zabaw, a istniejące place
zabaw przy szkołach w Janowie,
Wykowie, Zaskrodziu i Borkowie
wyposażono w dodatkowy element.
7 maja w ramach akcji Dni
Otwarte Funduszy Europejskich
w szkołach w Czerwonem, Lachowie i Zabielu odbyły się imprezy
promujące projekt „Stawiamy na
START”. Organizatorzy zadbali
o szereg atrakcji, które połączone
były z dniami rodziny i świętem
patrona szkoły
1. zdj. u góry - Piotr Glinka,
zastępca wójta gminy Kolno na
otwarciu imprezy w Szkole Podstawowej w Lachowie
2. zdj. - Dni Otwarte Funduszy
Europejskich w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu
3 zdj. - Dni Otwarte Funduszy
Europejskich w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
6 GAZETA GMINNA

wydarzenia

Pod Patronatem Prezydenta RP

Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem po raz
pierwszy odbyło się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, jako jedno z
wielu wydarzeń w kraju organizowane w nawiązaniu do obchodzonych w tym roku 25 lat samorządności w Polsce. Święto Patrona połączone tez było z Dniami
Otwartymi Funduszy Europejskich w naszej gminie.
7 maja na zaproszenie szkoły do
wspólnego świętowania odpowiedziało wielu wyjątkowych gości w
tym m.in. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, poseł Lech
Antoni Kołakowski, proboszczowe parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie oraz NSJ
w Koźle, radni gminy Kolno i powiatu kolneńskiego, sponsorzy.
W pierwszej części spotkania
uczniowie SP w Czerwonem z ze-

społem „Czerwieniacy” przedstawili program artystyczny przybliżający postać Patrona. Patriotyczne wiersze w uroczy sposób zaprezentowały najmłodsze dzieci.
W tej części był czas na przemówienia, a głos, poza Jackiem
Bagińskim, dyrektorem szkoły zabrali: wójt Józef Wiśniewski, poseł
Lech A. Kołakowski i Wojciech
Jermacz przewodniczący Rady
Gminy Kolno i Rady Rodziców
oraz płk. ZP Marka Marcińczyka
– prezesa Okręgu Mazurskiego
Związku Piłsudczyków Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego
w Białej Piskiej. W tej części podsumowany też zostały konkursy
plastyczny i wiedzy o Patronie.
W drugiej części święta na szkolnym boisku czekało mnóstwo
atrakcji - od wojskowej grochówki
i ciast przygotowanych przez rodziców, przez stanowiska przygotowane przez strażaków z OSP w
Czerwonem, policję z KPP w Kol-

nie, saperów z 15 Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu, Kolneńską Grupę Pierwszej Pomocy,
Stowarzyszenie Airsoft D.B.S. Kolno, Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie, po zabawy z harcerzami, na trampolinach i zjeżdżalni
oraz nowym placu zabaw.
Zorganizowanie Święta Patrona z takim rozmachem nie byłoby możliwe
bez wsparcia sponsorów w gronie których znaleźli się: Urząd Gminy Kolno,
Hurtownia PHU „Papirus” Danuta
Nadolna, Bank Spółdzielczy w Kolnie,
Zakład Stolarski - Sylwester Nicewicz,
Sklep spożywczo - przemysłowy B. Piwowarska, Agro - Polbud PSB Mrówka,
Auto - naprawa i wulkanizacja - Kamil
Połomski, Usługi transportowe - Alfred
Święczkowski, Delikatesy u Jacka - B.
R. Jackowscy, Tadeusz Połomski - radny
Gminy Kolno, Wojciech Jermacz - przewodniczący Rady Gminy Kolno, Jagoda
Kołowajtys - radna Gminy Kolno, Sklep
Asha - J. Storczyńska – Faltyn, Agencja
Reklamowa „CATERINA” - Hubert
Charubin, Ryszard Piwowarski - radny
Powiatu Kolneńskiego.

Nowy alkomat dla KPP w Kolnie

Bezustnikowy alkomat ALCOBLOW odebrał od władz gminy Kolno insp. Robert
Marciniak Komendant Powiatowy KPP
w Kolnie. Sprzęt zakupiony z pieniędzy
przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. przekazali
22 kwietnia br. Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno oraz zastępca wójta Piotr
Glinka. Zakup alkomatu to kolejny element
stałej współpracy Gminy Kolno z Komendą
Powiatową Policji w Kolnie..
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Mam talent w Gimnazjum w Lachowie
Iwona Korzep
opiekun Samrządu Uczniowskiego

Motywem przewodnim tego roku
szkolnego było hasło „Mam Talent”, zgodnie ze starożytnym
powiedzeniem „ Żaden wiek nie
jest zamknięty na wielkie talenty”. W związku z tym w kwietniu
młodzież gimnazjalna z Lachowa
zaprezentowała swoje artystyczne
umiejętności.
Talentem tanecznym zabłysła
Weronika Góralczyk, a wokalnym
Patrycja Karwowska. W kabaretowy nastrój wprowadzili nas w
skeczu „ Wiejskie życie” uczniowie: Adrian Grużewski, Oliwia Jakubczyk ,Kacper Borawski i Joanna Zejer. Obraz szkolnego prymusa ukazali Aleksandra Gardocka i
Rafał Mieczkowski w scence „Wywiadówka”. Sławek Żebrowski
porwał wszystkich rapowaniem,
a w wakacyjny nastrój wprowadził nas duet muzyczny „Disco
w polu” w wykonaniu Adriana
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Grużewskiego i Rafała Mieczkowskiego.
Mamy nadzieję, że Dzień Odkrywania Talentów stanie się w
naszej szkole tradycją i za rok

znów będziemy mogli podziwiać
najlepszych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy
wytrwałości w doskonaleniu nieprzeciętnych zdolności.
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wyjątkowy jubielusz
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Alina i Józef Filipkowscy ze Starego Gromadzyna (na zdj. obok) to
jedna z dwóch par małżeńskich,
która 15 kwietnia swiętowała jubileusz Złotych Godów. Wraz z państwem Anną i Czesławem Siwik
- drugą „złotą” parą uczestniczyli
w uroczystosci zorganizowanej
przez Urząd Stanu Cywilnego w
Kolnie. W uroczystosci uczestniczyli również państwo Marianna
i Franciszek Kozikowscy, którzy
obchodzili wyjątkowy jubileusz
Diamentowych Godów. Życzenia
małżeńskim parom z 50 -cio i 60cio letnim stażem składali pan Andrzej Duda, burmistrz Kolna, pani
kierownik USC w Kolnie oraz
zgromadzeni członkowie rodziny.
Wszystkim parom gratulujemy!
fot. A. Konopka

Stowarzyszenie KaFCuki z Czerwonego
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
7

zapraszają
czerwca

2015 r.

na

Rajd Rowerowy
zbiórka przy

Gminnej

bibliotece

Publicznej w
Czerwonem o
godz.
na zakończenie

Rajdu

ognisko przy

Szkole

Podstawowej
w Czerwonem
Zapraszamy!
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HARMONOGRAM WYWOZU W 2015R
ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE
W GMINIE KOLNO II półrocze
Kumelsk, Kowalewo, Glinki, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie,
Kiełcze Kopki, Danowo, Okurowo, Filipki Małe, Filipki Duże, Stare Kiełcze, Żebry
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
Gabaryty
Lipiec
06
20
27
Sierpień

03

17

24

Wrzesień

07

21

14

Październik

05

19

26

Listopad

02

16

23

Grudzień

07

21

21

05

Tyszki Łabno, Rydzewo, Kossaki, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Stary Gromadzyn,
Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, Wścieklice, Zaskrodzie, Obiedzino, Koziki Olszyny
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
Gabaryty
Lipiec
07
21
28
Sierpień

04

18

25

Wrzesień

08

22

15

Październik

06

20

27

Listopad

03

17

24

Grudzień

08

22

22

Lipiec

Lachowo, Górskie, Wykowo, Brzozowo, Brzózki, Bialiki, Rupin,
Czerwone (kolonie od strony Rupina), Wincenta
Dzień odbioru
Miesiąc
Zmieszane
Selektywne
08
22
29

Sierpień

05

19

26

Wrzesień

09

23

16

Październik

07

21

28

Listopad

04

18

25

Grudzień

09

24

24
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06

Gabaryty

07
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HARMONOGRAM WYWOZU W 2015R
ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE
W GMINIE KOLNO II półrocze
Czerwone wieś, Czerwone kolonie, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

Lipiec

Dzień odbioru
Zmieszane
Selektywne
09
23
30

Sierpień

06

20

27

Wrzesień

10

24

17

Październik

08

22

29

Listopad

05

19

26

Grudzień

10

23

23

Miesiąc

Gabaryty

08

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki

Lipiec

Dzień odbioru
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odpady komunalne

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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wydarzenia

Mieszkańcy Gminy Kolno!

Po analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Naszej
gminy, wynika, że pomimo dostarczonych worków do selektywnej zbiórki,
nastąpiło obniżenie ilości oddawanych odpadów zebranych selektywnie.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmiany
terminu odbioru odpadów wysegregowanych do worków. Odbiór worków
z selektywną zbiórką od lipca br. będzie się odbywał w trzecim terminie
danego miesiąca. W pierwszym i drugim terminie każdego miesiąca należy
wystawić pojemnik z odpadami zmieszanymi, natomiast w trzecim terminie
każdego miesiąca należy wystawić same worki ze zbiórką selektywną.
Zmiana harmonogramu poprzez wyznaczenie dodatkowego dnia do
odbioru odpadów zebranych selektywnie w workach wprowadzi większą
kontrolę, w związku z przypadkami, iż mieszkańcy pomimo tego, że
zadeklarowali selektywną zbiórkę i płacą niższą opłatę za odbiór odpadów to
nie segregują i nie wystawiają worków z selektywną zbiórką. Przekazywanie do
odbioru odpadów zmieszanych bez wysegregowania w otrzymane worki,
będzie skutkowało podwyższaniem opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy
zbierają i przekazują odpady w sposób niezgodny ze złożoną deklaracją.
Zatem zwracamy się z prośbą, aby wszystkie odpady poprawnie
segregować.

„Z pamiętnika narkomana..”
Iwona Korzep
pedagogo szkolny

W dniu 10 kwietnia uczniowie
Gimnazjum w Lachowie zaprezentowali przedstawienie pt. „ Z pamiętnika narkomana”. Młodzież
ukazała obraz głównego bohatera
uwikłanego w bezwzględny mechanizm uzależnienia, dowodząc,
że nawet jednorazowe, przypadkowe spotkanie z narkotykami w
konsekwencji spowoduje bolesne
staczanie się, aż po nieuniknione
dno. W trakcie spektaklu uczniowie usłyszeli historię młodego
człowieka uwikłanego w pułapkę narkotykową, który na skutek
nałogu poniósł śmierć. Muzyka

„Dżemu” pełniła bardzo ważną
rolę, a słowa piosenki „W życiu

piękne są tylko chwile” uświadomiły nam jak jest ono kruche.
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wydarzenia

Zawody wędkarskie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

2 maja br. na stanicy w Koźle Zarząd Koła Wędkarskiego nr 85
„Energetyk” zorganizował zawody wędkarskie. W spotkaniu
uczestniczyło ok. 60 osób, a do
zawodów stanęło ok. 40 zawodników w tym dorosłych i dzieci. W
podsumowaniu zawodów i wręczaniu nagród najlepszym zawodnikom uczestniczył Piotr Glinka,
zastępca wójta gminy Kolno.
Organizatorzy dziękują za pomoc
finansową w zorganizowaniu zawodow wędkarskich dla dzieci
i młodzieży oraz członków Koła
Wędkarskiego nr 85 „Energetyk”:
- panu burmistrzowi Kolna - Andrzejowi Duda
- panu prezesowi Przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej w Kolnie
Dariuszowi Gąsiewskiemu
- panu wójtowi gminy Kolno Józe-
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fowi Wiśniewskiemu
- panu prezesowi Banku Spółdzileczego w Kolnie Krzysztofowi
Kajko
- panu Waldemarowi Kossowskie-

mu - sklep DAKO w Kolnie
- Sklep zoologiczny Jacek Bąk
- Marian Banach - sklep mięsny
„U Mańka”.

zaproszenie/osp

Towarzystwo
Przyjaciół Borkowa
zaprasza wszystkich
chętnych do
udziału w projekcie
„Jazda rowerem to
droga do zdrowia”,
który
rozpoczął się 4 maja br.,
Spotkania w celu
wspólnej jazdy rowerem odbywać się będą
pod remizą
OSP w Borkowie
w każdy czwartek
o godz. i9.30 i
w niedzielę o 15.00
do 21 czerwca.
Projekt zakończy się
wspólnym rajdem wokół Borkowa i ogniskiem, które organizatorzy zaplanowali na
21 czerwca
Zapraszamy!

Strażacy na pielgrzymce
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

70 osób liczyła delegacja z naszej
gminy, która wybrała się na VII
Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę, by wzmocnić się duchowo.
Nasi reprezentanci modlili się
wspólnie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski .
Na 27 maja br. na godz. 7.00 zostało zamówione nabożeństwo za
strażaków ochotników z naszej
gminy i ich rodziny, które odprawione zostanie przed Obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Więcej zdjęć i relacja z wyjazdu
na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę
Strażakóch na Jasną górę na stronie internetowej Zabiela www.zabiele.pl
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Barbara Kosmowska w bibliotece
GBP

w

Czerwonem

Skąd czerpie Pani inspirację do
pisania książek? Co stanowi fenomen warsztatu literackiego?
Czy praca pisarza się opłaca? Czy
czyta Pani książki? Jaki jest Pani
ulubiony pisarz? Na te i inne pytania zadawane przez uczniów
odpowiadała znana i lubiana pisarka Barbara Kosmowska, która
gościła 22 kwietnia w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem.
Z wykształcenia jest polonistką.
Przez kilka lat była nauczycielką
w szkole średniej w rodzinnym
Bytowie, następnie podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała również jako pracownik naukowy na
Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Ponadto jest również kuratorem
społecznym i radną w Bytowie.
Od wielu lat pochłonęła ją pasja
pisania książek, za co otrzymała
wiele nagród.
Na zaproszenie biblioteki, na
spotkanie, licznie przybyli uczniowie ze szkół podstawowych w

Czerwonem, Zabielu i Janowie .
Z zaangażowaniem uczestniczyli
w ciekawej rozmowie dotyczącej również ich samych. Podczas
spotkania autorka nawiązała dobry kontakt z publicznością, jej
otwartość sprawiła, że dzieci bez
skrępowania mówiły również o
swoich marzeniach, zaintereso-

waniach oraz o planach na przyszłość.
Spotkanie autorskie z Barbarą
Kosmowską zostało zorganizowane przez Książnicę Podlaską
w Białymstoku dla Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem.

W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek
wszystkim byłym i obecnym
pracownikom bibliotek
publicznych, szkolnych
i pedagogicznych
składamy serdeczne
gratulacje i podziękowania
za dotychczasowe działania
na rzecz rozwoju czytelnictwa,
życzymy
aby praca, którą wykonujecie
dawała radość i satysfakcję,
a Wasze starania
przekładały się na stale rosnącą
liczbę czytelników

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno, wraz z pracownikami
oraz
Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno z radnymi
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osp/biblioteka

3 Maja w Zabielu
www.zabiele.pl

3 maja o godz. 12.30 w kościele
parafialnym pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków z Zabiela.
Tego dnia obchodzono święto
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i zarazem odpust w Parafii. pw. św. Jana Ewangelisty.
Po Mszy Św. odbyła się Procesja
Eucharystyczna wokół kościoła,
kończąca adorację Najświętszego
Sakramentu.
więcej zdjęć na www.zabiele.pl

Z okazji Dnia Strażaka
wszystkim Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kolno
oraz Strażakom zawodowym
składamy najserdeczniejsze podziękowania za ofiarną służbę,
Waszym Rodzinom dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie.
Życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji z działania na rzecz ratowania ludzkiego życia i mienia.
Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kolno
oraz
Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno wraz z radnymi

Kolneńskie VIP-y czytają dzieciom
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

W tym roku Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie do akcji „Kolneńskie VIP-y czytają dzeciom”
zaprosiła 24 wyjątkowe osoby. W
tym gronie znalazł się również
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno, który dzieciom w
bibliotece czytał 21 kwietnia br.
Akcja „Kolneńskie VIP-y czytają
dzeciom trwała od 20 do 24 kwietnia br. W jej trakcie 591 uczniów
wysłuchało fragmentów różnych
utworów w wykonaniu zaproszonych przez organizatora VIP-ów.
Na kolejne tego typu wydarzenie organizowane z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który obchodzony jest 23
kwietnia, Biblioteka Pedagoogiczna w Kolnie zaprasza za rok!
fot. arch. Starostwo Powiatowe w Kolnie
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ZARZĄDZENIE NR 43/15
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 13 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
Stary Gromadzyn, wykazaną w księdze wieczystej Nr LM1L/00025842/5, działka nr 249 o powierzchni 100m2.
§ 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/00025842/
5

Obręb Stary
Gromadzyn
dz. 249
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Forma sprzedaży

1576,00 zł netto

9

Cena nieruchomości

Id: 5A55DA46-4493-4A93-A514-80FB922F3B05. 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 Stary Gromadzyn.

Do powyższej kwoty będzie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr
177 poz. 1054 ze zm.)

3

2

L.
p.

Nr KW

Nr działki
i określenie
położenia
nieruchomości

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

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Wójta Gminy Kolno

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/15

komunikaty
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komunikat

Kolno, dnia 11.05.2015 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno
Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w rozwiązaniu problemu
zagospodarowania wyrobów zawierających azbest. Wyroby zawierające azbest stwarzają
duże zagrożenie dla mieszkańców i środowiska naturalnego, dlatego rozwiązanie tego
problemu jest priorytetem dla nas wszystkich.
Aktualnie Gmina Kolno przystąpiła do realizacji zadania polegającego na
„Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kolno" wraz
z opracowaniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno
na lata 2015-2032” oraz „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno na lata 2015-2032”. Zadanie jest
współfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki.
W celu wykonania zadania konieczne jest zinwentaryzowanie wyrobów
zawierających azbest na terenie naszej gminy. Inwentaryzacja będzie wykonywana do
sierpnia 2015 r. przez upoważnionych przez gminę ankieterów. Wobec powyższego
uprzejmie proszę o pomoc w wypełnieniu ankiety i przekazanie ankieterom niezbędnych
danych na temat wyrobów zawierających azbestu, umożliwienie wykonania spisu z natury,
i wykonania zdjęć.
Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające azbest, instalacje lub
urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury
azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez
sporządzenie spisu z natury. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada
corocznie wynik inwentaryzacji w formie informacji o wyrobach zawierających azbest,
w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa a osoba fizyczna nie
będącą przedsiębiorcą przedkłada informację, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta.
Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 05 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i warunków usuwania wyrobów zawierających
azbest, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu,
urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego
azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów i przygotowuje tzw. ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest posłuży do opracowania
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno, który będzie
podstawą do ubiegania się o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania na
zagospodarowanie azbestu z terenu Gminy Kolno.
Uprzejmie proszę o współpracę.
Józef Bogdan Wiśniewski

Wójt Gminy Kolno

