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wydarzenia

Sylwia na podium w finale województwa
Agnieszka chutkowska
ZSS w Zabielu

Tradycyjnie już w maju odbyła
się Gimnazjada w Lekkiej Atletyce. Gimnazjaliści z całego powiatu swoje zmagania rozpoczęli
zawodami powiatowymi na stadionie w Kolnie dnia 16 maja.
Naszą gminę reprezentowała liczna grupa gimnazjalistów z Zabiela
(32 uczniów). Zawodnicy mogli
się sprawdzić w podstawowych
konkurencjach lekkoatletycznych
tj.: bieg skok i rzut. W każdej z
konkurencji 5-ciu najlepszych zawodników awansowało do półfinału wojewódzkiego. Udało się
to 16-tu naszym uczniom, w tym
niektórzy w dwóch a nawet trzech
konkurencjach. Najlepsze wyniki
to:
sztafeta dziewcząt 4x100m II miej-

sce, a w konkurencjach indywidualnych:
Sylwia Pijanowska – I miejsce w
pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem
Szymon Kordal – I miejsce w
pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem
Patrycja Kozioł – II miejsce w biegu 1000m
Milena Kordal – II miejsce w
pchnięciu kulą
Półfinał wojewódzki odbył się
20 maja w Łomży. Zawody te z
najlepszym wynikiem ukończyła
Sylwia Pijanowska, która dwukrotnie stawała na podium:
I miejsce w pchnięciu kulą z wynikiem 10,95
I miejsce w rzucie dyskiem z wynikiem 28,96
Bardzo mało zabrakło Patrycji

Kozioł bo dostać się na finał
wojewódzki, udało się więc to tylko Sylwii.
Finał Gimnazjady w Lekkiej
Atletyce odbył się 30 maja w Białymstoku. Sylwia miała okazję
zmierzyć się z najlepszą 16-tką z
całego województwa. Bardzo poważnie podeszła do zawodów,
a efekt wielu godzin pracy przez
cały rok szkolny nie poszedł na
marne.
Sylwia ustanowiła swój rekord
życiowy w pchnięciu kulą 11,10
i zajęła III miejsce. W rzucie dyskiem uplasowała się na VI miejscu. Zarówno opiekun Sylwii (P.
Agnieszka Chutkowska) jak i ona
sama są zadowolone z wszystkich sukcesów Sylwii w tym roku
szkolnym.
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Prace drogowe w Kowalewie
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

Pracownicy z Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie
Gminy Kolno wykonali prace polegające na obustronnym utwardzeniu poboczy drogi w miejscowości Kowalewo. Dzięki temu
droga będzie bezpieczniejsza dla
użytkowników.
Po obu stronach drogi w Kowalewie na odcinku o dł. 280 metrów
bieżących ułożona została kostka
brukowa o grubości 6 cm, ustawione zostały też betonowe obrzeża.
Szerokość utwardzonego pobocza
z każdej strony drogi to 80 cm.
Dzięki tej inwestycji zakończy się
problem z podmywaniem poboczy
drogi w Kowalewie, a droga wraz
z obustronnym utwardzonym poboczem będzie szersza, a więc też
bezpieczniejsza dla wszystkich,
którzy się nią poruszają.

Wójt Gminy Zbójna, Wójt Gminy Kolno
Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie
zapraszają na

obchody

71. rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym
28 czerwca 2015 r.
W

programie:

* 10.30 -

złożenie wieńców pod

pomnikiem upamiętniającym partyzantów poległych w walce z

29 czerwca 1944
Piasutnie Żelaznym
* 11.30 Msza św, w intencji
partyzantów w Kościele pw. NSJ
w Łosewie,
* po Mszy św. przemarsz na
cmentarz w Łosewie pod mogiłę
partyzantów Armii Krajowej,
poległych pod Piasutnem Żelaznym, gdzie odbędzie się Apel
Poległych, złożenie wieńców i zahitlerowcami
r. w

palenie zniczy
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Remont remizy w Kumelsku
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Budynek remizy OSP w Kumelsku przechodzi kolejny etap remontu. Po ubiegłorocznym remoncie przeprowadzonym we
wnętrzu budynku przyszedł czas
na jego docieplenie z zewnątrz.
Prace prowadzą pracownicy z Referatu Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Gminy Kolno.
Budynek remizy OSP w Kumelsku
docieplany jest poprzez obłożenie
go styropianem o grubości 10 cm.
W ramach prowadzonego remontu wykonana została również izolacja pionowa ław betonowych.
Dodatkowo w garażu wymienione zostały okna.

Święto teatru w Lachowie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

20 maja w Szkole Podstawowej
w Lachowie odbył się VI Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych.
Emocji i wrażeń nie zabrakło.
Do tegorocznego przeglądu zgłosiły się trzy grupy: z Gimnazjum
w Lachowie, Szkoły Podstawowej
w Lachowie oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie.
Występy oceniała komisja w
składzie: Piotr Glinka, zastępca
wójta gminy Kolno, Krystyna Banach, prezes Stowarzyszenia KaFCuki, Kazimierz Koter, dyrektor
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Centrum Kultury Gminy Kolno
oraz Bożena Kowalewska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w
Kolnie.
Statuetki
za
udział w VI
Gminnym Przeglądzie Teatrów
Szkolnych
w
Lachowie otrzymała każda grupa. Za najlepszych aktorów
jury uznało: w
kategorii szkół
podstawowych Cezary Grzegorz
Kałęka - odtwór-

ca roli księcia w spektaklu wystawionym przez uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie (zdj. u góry po lewej),
a w kategorii gimnazja - Martyna
Truszkowska - odtwórczyni roli
Macochy ze spektaklu wystawianego przez gimnazjalistów z Lachowa (zdj. u góry po prawej).
Na zakończenie przeglądu pan
Piotr Glinka, zastępca wójta gminy Kolno pogratulował aktorom,
nauczycielom przygotowującym
ich do występów oraz rodzicom,
słowa uznania skierował też w
kierunku organizatorów przeglądu. Kolejne teatralne wydarzenie
w Lachowie już za rok!
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

projekt/inwestycja

Przełamujemy bariery językowe
Agnieszka Podsiad
ZSS w Zabielu

W roku szkolnym 2014/2015 12
uczniów klas II i III gimnazjum
w Zabielu wzięło udział w innowacyjnym projekcie z języka
niemieckiego pt. „Wymiana korespondencji pomiędzy Polską, a
innymi krajami europejskimi”.
Projekt trwał 8 miesięcy i był realizowany wspólnie ze szkołą
partnerską w Nitra ze Słowacji.
Inicjatorem projektu w Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu
była p. Agnieszki Podsiad, natomiast na Słowacji p. Dana Filová.
Projekt został przygotowany
z myślą o uczniach dopiero rozpoczynających swoją przygodę z
językiem niemieckim. Jego celem
było zmotywowanie młodzieży
do nauki tego języka jako międzynarodowego języka komunikacji
oraz integracja młodych mieszkańców krajów europejskich.
W trakcie współpracy uczestnicy projektu wymieniali między
sobą korespondencję w języku
niemieckim. Mieli w niej możli-

wość opowiedzieć o sobie, a także
zadawać pytania, by stworzyć sobie „obraz” rówieśników z innego
państwa, pochodzących z innych
kręgów kulturowych.
Młodzież opisywała swoją rodzinę, zainteresowania, miejsce
zamieszkania, mieszkanie, szkołę,
system szkolnictwa, zwyczaje żywieniowe i typowe potrawy swojego kraju oraz wykonywała kart-

ki świąteczne z życzeniami.
Dzięki
udanej
współpracy
uczniowie pogłębili swoją wiedzę
o kraju partnerskim, poznali jego
zwyczaje, a ponadto skutecznie
kształcili umiejętność posługiwania się językiem niemieckim.
Pomimo zakończenia projektu
uczniowie z obu szkół chcą kontynuować znajomość i utrzymywać
ze sobą kontakt.

z Powiatem Kolneńskim realizuje
przedsięwzięcie polegające na remoncie chodników przy drogach
powiatowych we wsiach Kozioł i
Wincenta.

Remont prowadzony jest tam,
gdzie budowana była sieć wodociągowa. Realizację zadania poprzedziła uchwała podjęta przez
Radę Gminy Kolno w sprawie
przekazania pomocy rzeczowej
Powiatowi Kolneńskiemu oraz
umowa między Powiatem Kolneńskim, a Gminą Kolno.
Pomoc rzeczowa Gminy Kolno
polegała na przekazaniu połowy
materiałów w postaci kostki brukowej i krawężników potrzebnych
do odbudowy chodników. Z przekazanych przez samorzady materiałów firma budująca sieć wodociągową odtworzyła chodniki.
Dzięki dobrej współpracy władz
Gminy Kolno i Powiatu Kolneńskiego mieszkańcy Kozła i Wincenty mogą cieszyć się estetycznymi i bezpiecznymi chodnikami.

Porozumienie między samorządami
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Dobiega końca budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Kozioł, Wincenta, Górszczyzna,
Waszki i w ramach prac przy budowie sieci Gmina Kolno wspólnie
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Gala na 5-lecie zespołu Czerwieniacy
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

W sobotę 30 maja zespół ludowy
Czerwieniacy świętował jubileusz 5 – lecia istnienia zespołu.
To była wyjątkowa okazja do
podsumowań, podziękowań i do
promocji drugiej już płyty, ale też
do przyjmowania życzeń i gratulacji. Jubileuszowa Gala na długo zapadnie w pamięć wszystkim
uczestnikom.
Już na progu Dworku w Wincencie gości witali przedstawiciele
organizatorów, a przy wejściu na
elegancko przystrojoną salę zaproszonym gościom wskazywano
miejsce przy stole. Zanim na scenie pojawił się Marcin Sekściński
w roli konferansjera, każdy czuł
się mile przyjęty. Oficjalnego powitania gości dokonali pani Maria Bućko i pan Krzysztof Kajko,
którzy jeszcze nie raz tego dnia
zadziwiali zebranych elegancją
i poczuciem humoru. Program
jubileuszowego spotkania był dopracowany w najdrobniejszych
szczegółach.
Na początek pani Maria Bućko
przypomniała zebranym historię zespołu wskazując wybrane
wydarzenia, ludzi czy instytucje,
które miały wpływ na los grupy.
Prezentacja ze zdjęciami była tylko
wycinkiem wszystkich wspólnych
przeżyć, występów czy zdarzeń.
Niespodzianką przygotowaną
przez pana Sylwestra Nicewicza
był krótki filmik pokazujący próby zespołu w „krzywym” zwierciadle”, ale też występ Czerwie-
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niaków z muzykami z Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej z
okazji jubileuszu 110 – lecia Banku
Spółdzielczego w Kolnie. Zespół
zaledwie pięcioletni, ale ma już na
swoim koncie dwie płyty. Uczestnicy sobotniego spotkania zostali
obdarowani najnowszym dwupłytowym albumem.
Jubileusz był okazją do wręczenia podziękowań. Czerwieniacy
wyróżnili m.in. Józefa Bogdana
Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, Stanisława Wiszowatego, starostę powiatu kolneńskiego, ks.
Wojciecha Stefaniaka, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie. Statuetkę
otrzymali również m.in.: Marcin
Sekściński, Teresa Skrodzka, dyrektor GBP w Czerwonem, Kazimierz Koter, dyrektor CKGK w
Koźle oraz Sylwester Nicewicz.
Pamiątkową statuetkę otrzymali
też wszyscy byli i obecni członko-

wie zespołu ludowego Czerwieniacy, którą wręczał pan wójt Józef Bogdan Wiśniewski.
Nie zabrakło życzeń i prezentów
dla Czerwieniaków, które składali
m.in. wój Józef Bogdan Wiśniewski, Andrzej Duda, burmistrz Kolna, władze powiatu kolneńskiego
reprezentowane przez: Roberta
Nadarę, wicestarostę powiatu kolneńskiego i Andrzeja Mieczkowskiego, przewodniczącego Rady
Powiatu Kolneńskiego, Wojciech
Jermacz, przewodniczący Rady
Gminy Kolno, Wojciech Grochowski, przedstawiciel SM MLEKPOL
w Grajewie, zaprzyjaźniony zespół Raczkowiacy oraz pan Jacek
Bagiński, dyrektor SP w Czerwonem i Andrzej Szymański, prezes
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. List gratulacyjny
przekazał zespołowi Komendant
Powiatowy Policji w Kolnie insp.
Robert Marciniak
Jubileusz zespołu nie mógł obyć
się bez występów. Na scenie zaprezentował się zespół Czerwieniacy, ale też zaproszony specjalnie z tej okazji zespół Raczkowiacy. Do wspólnego śpiewania
i tańców nie trzeba było nikogo
namawiać.
Patronat honorowy nad jubileuszem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski w ramach obchodów 25 – lecia samorządności
oraz Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.

wydarzenia

Podziękowania od zespołu
Zespół Czerwieniacy serdecznie dziękuje gościom za przybycie na naszą Galę z okazji
5 - lecia naszej działalności. Dziękujemy wszystkim za prezenty, gratulacje i ciepłe słowa, które
do nas były kierowane.
Podziękowania kierujemy do ks. Jarosława Gołaszewskiego, proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle (który nie mógł być razem z nami na Gali) za umożliwienie nam nagrania płyty w kościele. Składamy również podziękowania Sylwestrowi Nicewiczowi
za cierpliwość, wyrozumiałość i czas poświęcony podczas nagrań oraz za oprawę medialną
podczas uroczystości. Pani red. Oli Szyc - Kaczyńskiej za wspaniałą współpracę przy organizacji
tego przedsięwzięcia. Wszystkim, którzy nas wspierali i pomagali serdecznie dziękujemy, a także
naszym Sponsorom, bez których ta impreza by się nie odbyła:
Bank Spółdzielczy w Kolnie, AGROPASZE Zbigniew Szymański, Tartak w Czerwonem Marzena
i Jarosław Kozak, Ferma Drobiu Jacek Banaś, Kolbud – firma budowlana Bogumiła i Waldemar Skrodzcy, Koma Trans – Teres Kozikowska i Robert Pisiak, Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem, Stowarzyszenie KaFCuki z Czerwonego, sklep spożywczo przemysłowy Barbara
Piwowarska, Ryszard Piwowarski - radny powiatu kolneńskiego, Tadeusz Połomski radny gminy Kolno, Wojciech Jermacz przewodniczący Rady Gminy Kolno, Jadwiga Kołowajtys, radna
gminy Kolno wraz z mężem Wiesławem, Alfred Święczkowski – Art. Rolnicze. Maszyny i części,
Andrzej Święszkowski – firma handlowo – usługowa ROLKOP, Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL,
Starostwo Powiatowe w Kolnie, Gmina Kolno, Teresa Bagińska - pośrednictwo ubezpieczeniowe, Dworek Wincenta – Lilla Wyka, Danuta i Sylwester Nicewicz – zakład stolarski w Koźle, Józef
Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, Piotr Glinka zastępca wójta gminy Kolno, Wojciech Grochowski.
Maria Bućko

Rodzice dzieciom - dzieci rodzicom
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Wyjątkowy charakter miało spotkanie z okazji Dnia Rodziny zorganizowane w Centrum Kultury
Gminy Kolno w Zabielu 28 maja
br.
Dzieci, rodzice oraz nauczyciele Zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Zabielu spotkali się,
by wspólnie świętować Dzień
Matki i Dzień Dziecka.
Niespodzianką było to, że na
scenie zaprezentowały się nie tylko przedszkolaki, ale też mamy!
Mamy przedszkolaków wystąpiły na scenie z kilkoma kabaretowymi, ale też pouczającymi
scenkami, które przygotowały
pod kierunkiem Kazimierza Kotra, dyrektora CKGK. Zadziwione dzieci w bohaterach scenek
rozpoznawały swoje mamy, a
to w roli Czerwonego Kapturka,
Wilka, Doktora, Dziecka, a nawet
Czarownicy.
Po mamach na scenę wkroczy-

ły przedszkolaki, które śpiewały
piosenki i opowiadały wiersze. Na
zakończenie był tort oraz kwiaty
i podarki dla mam i prezenty dla
przedszkolaków.

Gościem spotkania był Piotr
Glinka, zastępca wójta gminy Kolno, który złożył dzieciom i rodzicom najserdeczniejsze życzenia.

więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Słoneczne Zabiele
Kazimierz koter
Dyrektor CKGK

Słońce i dobra zabawa, to dwie
rzeczy, które w niedzielne popołudnie, ostatniego dnia maja dominowały w Zabielu.
Tegoroczne święto rodziny rozpoczęliśmy o godzinie 13:00 wernisażem wystawy fotograficznej. Już
tytuł wystawy, „Peru – ojczyzna
słońca” zapowiadał dużo przeżyć
i słonecznych chwil. Zdjęcia, na
niej zaprezentowane ukazują bardzo egzotyczne miejsca, pełne kolorów i tajemniczych obrzędów.
Autorem tych prac jest proboszcz
parafii pw. św. Jana Ewangelisty
w Zabielu ks. Stanisław Śliwowski. Przed kilkoma laty odbył on
podróż do Peru, z której przywiózł
wiele zdjęć i wspomnień. Właśnie
tymi wspomnieniami i wrażeniami podzielił się on z uczestnikami
wernisażu. Okazało się przy okazji, że ks. Stanisław jest też bardzo
ciekawym gawędziarzem. Gdyby
nie ramy czasowe pewnie mógłby
godzinami opowiadać o zwyczajach Inków, gościnności Peruwiańczyków i przyrodzie Andów.
Po wstępnym obejrzeniu wystawy i skosztowaniu ciast przygotowanych przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Zabielu
odbyła się prezentacja filmu „Pola
tętniące życiem”. Film przygotowany został przez Towarzystwo
Przyrodnicze Bocian w ramach
kampanii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. O Towarzystwie i
i działaniach przez nie podejmowanych opowiadała p. Renata
Popielarz. Zapewniła ona też dodatkową rozrywkę dla dzieci, które przybyły na nasz festyn. Mogły
więc one wziąć udział w konkursie wiedzy, pokolorować ilustracje przedstawiające zwierzęta naszych pól i łąk a także samemu zostać pokolorowanym na twarzy.
A była to jedna z atrakcji imprezy, która przeniosła się ze świetlicy na zewnątrz. Tam już czekali
strażacy z OSP w Zabielu. Jedni
grillowali kiełbaski i rozdawali
chleb ze smalcem i ogórki małosolne, zaś drudzy organizowali
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konkurencje sprawnościowe.
Każdy, bez względu na wiek i
płeć mógł zmierzyć się w strzelaniu z łuku i paintball’a, wystartować w wyścigu na szczudłach,
spróbować rzucić jak najdalej beretem oraz wziąć udział w konkursie przeciągania liny – tu trzeba
wspomnieć, że podobnie jak w zeszłym roku za linę chwyciły również panie i seniorki. Do każdej
konkurencji było wielu chętnych,
a wszyscy uczestnicy częstowani
byli słodyczami.
Na koniec Wójt Gminy Kolno –
Józef Bogdan Wiśniewski, radni
gminni – Jan Pieklik i Marek Bazydło oraz sołtysi, Jacek Smaka
(Kolimagi) Jerzy Pisiak (Zabiele)
i Waldemar Ałajko (Zabiele Zakaleń) wręczyli zwycięzcom w
poszczególnych
konkurencjach
atrakcyjne nagrody.
No i oczywiście… każdy kto poczuł się dzisiaj choć przez chwilę dzieckiem dostał wymarzone
lody!
Mamy nadzieję, że tyle niezapomnianych wrażeń, będziemy mogli przeżyć również na festynach
rodzinnych organizowanych w
innych wioskach naszej gminy.
Chcielibyśmy
podziękować
wszystkim którzy pomogli nam w
organizacji i wsparli przy zakupie
nagród i słodyczy, a więc:
Paniom z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Zabielu – za przygotowanie wspaniałych wypieków i
„ogarnięciu” poczęstunku
Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu – za przygotowaniu i przeprowadzeniu konkurencji oraz dozorowanie grilla
Panu Władysławowi Kowalczykowi – za kapitalne prowadzenie
imprezy i wzruszający wiersz
Sołtysom z Kolimag, Zabiela i Zabiela Zakaleń – za rozpropagowanie festynu i pomoc w organizacji
Panu Janowi Pieklikowi – za ufundowanie słodyczy dla wszystkich
zawodników
Państwu Monice i Michałowi Rogińskim – za wspaniałą grochówę
i kartoflaka
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– za ufundowanie nagród
a wszystkim uczestnikom, dzieciom i dorosłym – za stworzenie
wspaniałej atmosfery!

wydarzenia

Dzień Dziecka z MLEKPOLEM
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

Tysiące dzieci, w tym ponad 500
uczniów z naszych szkół podstawowych, bawiło się 2 czerwca w
Kolnie na Dniu Dziecka z MLEKPOLEM. To już 6 edycja tej wyjątkowej imprezy. Życzenia z okazji
Dnia Dziecka najmłodszym składali prezes SM MLEKPOL Edmund Borawski, wójt gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, Stanisław Wiszowaty, starosta kolneński i Andrzej Duda, burmistrz
Kolna. Tradycyjnie już na dzieci
czekało mnóstwo atrakcji!

Dzień Rodziny w Czerwonem
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Starsze dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem pojechały
na Dzień Dziecka z MLEKPOLEM, a dla młodszych nauczyciele przygotowali rodzinny piknik z
atrakcjami pod hasłem „Rodzina i
zdrowa olimpiada sportowa”. Jak
na olimpiadę przystało były liczne
konkurencje dla dzieci i rodziców.
Radości i emocji było mnóstwo.
Gośćmi spotkania w Czerwonem
byli pan Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno, Mieczysław Bagiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskeigo i
Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno i rodzic (na
zdj.obok w konkurencji z córką)
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Spotkania z kulturą i historią
Bożena Duda
Dyrektor SP w Janowie

W maju br. był zrealizowany projekt w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji przez grupę nieformalną rodziców i nauczycieli pod nazwą
„Bliskie spotkania z kulturą i
historią” pod patronatem Stowarzyszenia „Jan z Kolna”.
Złożony projekt uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej i otrzymał dofinansowanie ze środków
Programu Inicjatyw Obywatelskich na realizację wycieczki edukacyjnej do Olsztyna. W wycieczce
brali udział uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
Zgodnie z planem 9 maja 2015
r. wczesnym rankiem uczniowie
wyjechali autokarem wynajętym
z Firmy „Faster” do Olsztyna.
Pierwszym punktem zwiedzenia
było Obserwatorium, które mieści
się w murach dawnej wieży ci-

śnień. Uczniowie mieli możliwość
poznania dorobku astronomicznego na przestrzeni minionych lat
oraz obejrzenia panoramy miasta
z tarasu widokowego. Niektórym
szczęściarzom udało się zaobserwować przez teleskop słońce, gdy
było bezchmurne niebo.
Następnie udaliśmy się do Planetarium, gdzie obejrzeliśmy projekcję filmu: „Ziemia, Księżyc,
Słońce” z wykorzystaniem nowoczesnej technologii kinowej. Projekcja przedstawiała podstawowe
zjawiska astronomiczne, które
można zaobserwować codziennie
na niebie. Uczniowie dowiedzieli
się, w jaki sposób Słonce i Księżyc
determinują rytm życia na Ziemi i
jaką rolę pełnią w naszym życiu.
Po filmie dzieci miały zapewniony ciepły posiłek w Mc Donald’s
zakończony pysznymi lodami.
Kolejnym punktem wycieczki

na spacer po Starówce Olsztyna.
Oprowadziła nas Pani przewodnik, która z ogromną pasją i zaciekawieniem opowiadała o historii
miasta. Zwiedziliśmy Katedrę św.
Jakuba. Jest to piękny i potężny
kościół wybudowany pod koniec
XIV wieku w stylu gotyckim. Wnętrze odznacza się stylowymi elementami, m. in. charakterystycznymi sklepieniami sieciowymi w
nawie głównej i kryształowymi w
nawach bocznych oraz strzelistą
formę okien i drzwi.
Z katedry udaliśmy się na dziedziniec Zamku Kapituły Warmińskiej położony w zakolu rzeki
Łyny. Od Pani przewodnik dowiedzieliśmy się, że w latach 1516
-19 i 1520 – 21 stanowisko administratora zamku zajmował Mikołaj
Kopernik. Obecnie budowla jest
siedzibą Muzeum Warmii i Mazur.
Ostatnim punktem naszej wycieczki było Muzeum Przyrody,
w którym z bliska mogliśmy podziwiać ogromne okazy zwierząt
żyjących na obszarach leśnych, m.
in. żubra, jeleni, dzików, wilków
oraz różnorodne okazy ptaków,
których na pewno nie udałoby się
zobaczyć z bliska w naturalnym
środowisku. W drodze powrotnej
podziwialiśmy piękno jezior i lasów.
Zmęczeni, ale pełni nowych doświadczeń i wrażeń, wieczorem
szczęśliwie dotarliśmy do domu.

Wspomnienie o ciuchci
Andrzej Tajchert - znawca kolejek wąskotorowych gościł w CKGK w
Zabielu. Przez prawie godzinę opowiadał nam o historii naszej Ciuchci. Pokazywał zdjęcia (niektóre miały swoją publiczną premierę właśnie u nas) i prawie do każdego miał jakąś anegdotę którą prezentował w interesujący sposób. Do tych relacji często włączały się też
osoby, które nie tylko widziały przejeżdżające wagony ale na co dzień
korzystały z dobrodziejstw komunikacyjnych. Zarówno seniorki jak i
dojrzali mieszkańcy Zabiela zgromadzeni na spotkaniu podpowiadali
prelegentowi niektóre fakty i uzupełniali posiadaną przez niego wiedzę. Obszerna relacja ze spotkania na stronie www.ck.gminakolno.pl
Kazimierz Koter, dyrektor CKGK
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Szlakiem innych kultur
Kazimierz koter
Dyrektor CKGK

Tegoroczna wyprawa seniorów
rozpoczęła się wczesnym rankiem 16 maja. Od samego początku zapowiadała się wspaniale.
Pomimo tego, że cały tydzień
było chłodno i deszczowo to piątkowy poranek był słoneczny i
pogodny.
Dlatego w doskonałych nastrojach dotarliśmy do Drohiczyna,
gdzie już czekała na nas przewodniczka, która oprowadziła nas po
muzeum diecezjalnym. Zgromadzone tam zbiory ukazywały nie
tylko historię samej diecezji ale

również całej ziemi drohiczyńskiej i również innych mniejszości
religijnych zamieszkujących te tereny. Największe chyba wrażenie
zrobił na nas największy na świecie zbiór ornatów wykonanych z
pasów słuckich.
Następnym punktem była przeprawa promowa w Mielniku. I
może nie byłoby w tym nic wyjątkowego gdyby nie fakt, iż przeprawa jest jedną z ostatnich gdzie
napęd jest całkowicie ręczny. Gdy
już wróciliśmy z Zabuża udaliśmy
się do kopalni. Tak do kopalni, ale
kredy. Mielnik już od bardzo daw-

na słynie z wydobycia doskonałej
jakości kredy. Wielkość i organizacja kopalni odkrywkowej zrobiła
na wszystkich uczestnikach duże
wrażenie.
Ostatnie miejsce, które mieliśmy
w planach to Grabarka. Miejsce
kultu wyznawców prawosławia.
Jednak zanim zajechaliśmy do
sanktuarium trafiliśmy do tajemniczego źródełka w środku lasu.
Źródło Prowały według tubylców
ma właściwości lecznicze o czym
mogą też świadczyć ustawione
wokół niego krzyże wotywne. Po
skosztowaniu cudownej wody
udaliśmy się na Grabarkę.
Góra robiąca niesamowite wrażenie. Las krzyży ustawiany przez
wieki przez pielgrzymów wywołuje nie tylko dreszcz emocji ale
też skłania do zadumy nad losem
ludzkim. Mnich oprowadzający
nas po sanktuarium opowiedział
o historii oraz teraźniejszości
świętej góry. Po zwiedzeniu Cerkwii Przemienienia Pańskiego
udaliśmy się w drogę powrotną z
nadzieją na następne tak interesujące wyjazdy.
więcej zdjęć na www.ck.gminakolno.pl

Święto Patrona szkoły w Janowie

Aleksandra
UG Kolno

szyc

- Kaczyńska

28 maja br w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie obchodzono Dzien Patrona Szkoły. W tym
roku upłynął od pod hasłem: „To
jest prawdziwa przyjaźń osłaniać
innych nawet kosztem siebie”.
Święto rozpoczęła msza św. w
Kościele pw. NSJ w Łosewie. Następnie uroczystości odbywały się
w szkole. Uczniowie przedstawili
scenkę z życia rodzinnego małego
Stefana Wyszyńskiego oraz śpiewali piosenki. Z racji na fakt, że
rok 2015 jest rokiem Papieża Jana
Pawła II nie zabrakło odniesień do
przyjaźni między tymi wybitnymi
Polakami. Więcej na www.gminakolno.pl
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Pola tętniące życiem

Renata Popielarz

animator działań edukacyjnych w powiecie kolneńskim

Już za nami pierwsza inicjatywa projektu „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”.
15 maja 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyła
się akcja p.t. „Herbarium”. Podczas
tego spotkania dzieci ze Szkoły Podstawowej im J. Piłsudskiego w Czerwonem mogły dowiedzieć się wielu
ciekawostek na temat roślin, które
rosną w bezpośrednim sąsiedztwie
człowieka i które wykorzystuje się w
ziołolecznictwie. Wiele z nich uważa
się powszechnie za chwasty i tępi się
je. Ktoś mógłby powiedzieć: i bardzo
dobrze! Pola są po to, by rosły na
nich ziemniaki i zboże, a nie chwasty.
Miejsce chwastów jest gdzie indziej.
Pojawia się pytanie: tylko gdzie? W
Polsce do gatunków prawie wymarłych należą już niektóre chwasty lnu.
Coraz trudniej też spotkać różowe kąkole, czy fioletowe ostrożenie. Prowadzona przez lata walka z chwastami
wreszcie okazuje się skuteczna. Jednak w przyrodzie nie ma elementów
niepotrzebnych. Każdy gatunek jest

bezcenny i niezbędny dla utrzymania
różnorodności i równowagi biologicznej danego ekosystemu.
Dzięki ekspozycji żywych okazów
wybranych gatunków roślin, dzieci
mogły zobaczyć, dotknąć i sprawdzić
jak pachnie mięta pieprzowa, tasznik
pospolity, lubczyk, skrzyp polny, iglica pospolita, przetacznik ożankowy
oraz fiołek polny. Po zakończeniu
warsztatów edukacyjnych, grupa
zajęła się przygotowaniem ogródka
ziołowego. Posadzono w nim rośliny,
które mogą być wykorzystywane jako
przyprawy w kuchni, a także znajdują zastosowanie w ziołolecznictwie.
Jako koordynator projektu w powiecie kolneńskim składam serdeczne podziękowanie dla Łomżyńskiego
Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie za udostępnione materiały edukacyjne. Serdecznie dziękuję Pani
Beacie Jakubowskiej za wkład artystyczny oraz Pani Teresie Skrodzkiej
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem za przyłączenie się
do akcji. 13 maja w bibliotece zostały
również przeprowadzone w ramach

Wiele osób wie, że co czwarty bocian
jest Polakiem. Ale ile osób wie, że podobnie jest w przypadku skowronka,
czy pliszki żółtej? Tak, w wielu miejscach zachodniej części Europy skowronek jest gatunkiem silnie zagrożonym wyginięciem!
Co sprawia, że w Polsce te gatunki
znajdują bardzo dobre warunki do życia? W głównej mierze jest to zasługa
polskiego, ekstensywnego rolnictwa.
Dzięki niemu krajobraz naszej wsi jest
bardzo urozmaicony, co powoduje,
że wiele gatunków zwierząt i roślin
znajduje w nim doskonałe warunki
do bytowania.
Aby uświadomić mieszkańcom wsi
jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza na tle
innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna
na rzecz ochrony różnorodności bio-

logicznej w krajobrazie rolniczym”.
Dzięki tym działaniom pragniemy
pokazać piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę biologią gatunków związanych z terenami
rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby gospodarowania. Grupą docelową projektu
są mieszkańcy terenów rolniczych
wschodniej Polski – głównie młodzież
szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i
lubelskiego.
Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lokalnych koordynatorów. Ich zadaniem jest organizowanie
pokazów specjalnie nakręconego filmu o przyrodzie krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, pokazowe lekcje w szkołach (z wykorzystaniem przygotowanych dla celów projektu materiałów edukacyjnych) czy
brać udział w lokalnych festynach.
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w/w projektu zajęcia edukacyjne
z grupą przedszkolaków z Punktu
Przedszkolnego w Czerwonem oraz
Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w
Czerwonem.
Projekt „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” dofinansowany
jest przez Islandię, Liechtenstein oraz
Norwegię w ramach funduszy EOG.

Po Polsce kursuje wystawa profesjonalnych zdjęć przyrodniczych, a zimą
organizowane będą akcje ogławiania
wierzb.
Zakładamy że poprzez przeprowadzenie tak różnorodnych działań
edukacyjnych uda nam się dotrzeć z
przekazem do szerokiego grona odbiorców, zainteresować ich przyrodą
polskiej wsi, uświadomić im, że to od
ich działań zależy dalszy los ginących
już na zachodzie Europy gatunków
związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mamy nadzieję, że wzrost
świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw i w podejmowanych działaniach: przyczyni się do
większej dbałości rolników o cenne
przyrodniczo elementy krajobrazu
i na ich przystępowanie do programów rolnośrodowiskowych.”

Marek Kowalski
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

sport

Siatkarskie święto w Zabielu
Agnieszka Chutkowska
Prezes UKS „Sprint” w Zabielu

W dniach 28 i 29.05.2015r w ZSS
w Zabielu, z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint”
odbył się VI Majowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Kolno.
Impreza adresowana była do
uczniów gimnazjum i szkół średnich W rywalizacji sportowej wzięło udział 5 szkół: ZST Kolno, I LO
Kolno, ZSEiO nr 6 Łomża, Gimnazjum Kolno oraz Gimnazjum
Zabiele. Głównym celem imprezy
jest integracja zawodników, którzy niebawem mogą znaleźć się w
jednej szkole i tym samym drużynie. Wszystkie mecze rozgrywane
były do dwóch wygranych setów.
Rozgrywki rozpoczęły drużyny męskie: dwa gimnazja i dwie
szkoły średnie. Emocji nie zabrakło, bowiem do końca ważyły się
losy trzech drużyn a każda z nich
mogła zająć I, II i III miejsce. Na
początku ZST Kolno wygrał 2:0 z
I LO Kolno, następnie (ku zdziwieniu kibiców) przegrał z Gimnazjum Kolno 2:1. Gimnazjaliści
z Kolna z formą idealnie trafili
na Turniej Majowy. W kolejnym
spotkaniu dzielnie walczyli z I LO
Kolno, ale przegrali 2:1. Ta sytuacja spowodowała, że każda z tych
trzech drużyn zdobyła po 5 pkt. A
o miejscu na podium zdecydował
lepszy stosunek setów. Puchary i
dyplomy wszystkim drużynom
wręczyli: Pan Piotr Glinka Zastępca Wójta Gminy Kolno oraz
Pani Ewa Lipnicka Dyrektor ZSS
w Zabielu. Kolejnego dnia swoje

mecze rozegrały dziewczęta: trzy
szkoły średnie i gospodarze: Gimnazjum Zabiele. Dziewczęta stoczyły wspaniałe, pełne emocji mecze. Tak samo jak u chłopców nie
zabrakło niespodzianek. Największą z nich była na pewno wygrana
gimnazjalistek z Zabiela z ZSEiO
z Łomży. Nie udało się to żadnej
z kolneńskich szkół średnich, które z Ekonomikiem przegrały 2:0.
Poziom był tak wyrównany, że
do ostatniej chwili nie było lidera.
ZST z Kolna męczył się również z
gimnazjalistkami w Tie-break’u.
Dziewczęta z Mickiewicza natomiast w ostatnim meczu zebrały
siły i pokonały Gimnazjum Zabiele 2:0. Co prawda znów mógł być
Tie-break bo w drugim secie było
już 25:25 ale opanowanie starszych
koleżanek przyniosło zwycięstwo.
Każdy z trenerów może być dumny ze swojej drużyny, która pokazała kawał dobrej siatkówki.
O pierwszym miejscu zdecydował więc lepszy stosunek setów.
Dziewczęta z Łomży wygrywają
więc już po raz czwarty turniej w
Zabielu.
Dekoracji dziewcząt dokonał
Wójt Gminy Kolno Pan Józef Wiśniewski oraz Dyrekcja ZSS w Zabielu. Na koniec Pan Wójt, który
wcześniej bacznie oglądał zmagania siatkarek, nie krył zachwytu
nad bardzo wysokim poziomem
gry.
Wszyscy opuszczali salę w Zabielu w miłym nastroju a niebawem znów spotkamy się w podob-

nym gronie na turnieju w Kolnie.
Każda z drużyn otrzymała dyplomy a trzy najlepsze również puchary. Wyróżniono także najlepszego zawodnika i zawodniczkę
turnieju.
Zarząd UKS „Sprint” w Zabielu serdecznie dziękuje wszystkim
opiekunom za przygotowanie
drużyn oraz uczestnikom za aktywny udział w imprezie. Podziękowania również dla Mateusza
Szymańskiego i Mariusza Kuliś za
sędziowanie. Organizatorów bardzo cieszy fakt, iż co roku impreza
cieszy się dużym zainteresowaniem.
Wyniki rywalizacji:
Dziewczęta:
I miejsce – ZSEiO nr 6 w Łomży
5 pkt. (5:2)
II miejsce – ZST w Kolnie		
5 pkt. (4:3)
III miejsce – Gimnazjum w Zabielu 4 pkt. (3:4)
IV miejsce – I LO Kolno		
4 pkt. (2:3)
Chłopcy:
I miejsce - ZST Kolno			
5 pkt. (5:2)
II miejsce - Gimnazjum Koln 5
pkt. (5:3)
III miejsce - I LO Kolno 5 pkt. (4:3)
IV miejsce - Gimnazjum Zabiele
3 pkt. (0:6)
Najlepszy Siatkarz – Mateusz Rejka (ZST Kolno)
Najlepsza Siatkarka – Sylwia Pijanowska (Gimnazjum w Zabielu)
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36 prezentacji scenicznych
Monika Szymańska
Wychowawca HP w Kolnie

14.05.2015 r. w Kolnie odbył się
Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Młodzieży Ochotniczych Hufców
Pracy 2015. Organizatorem przeglądu była Podlaska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych Hufców
Pracy w Białymstoku oraz Hufiec
Pracy w Kolnie. Honorowy patronat nad imprezą objęli Burmistrz
Miasta Kolno Andrzej Duda oraz
Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski. Patronat medialny
sprawowali: Radio Nadzieja oraz
Miesięcznik Kolneński.
Podczas przeglądu w konkursie
scenicznym brali udział uczestnicy ośmiu jednostek opiekuńczo –
wychowawczych z województwa
podlaskiego reprezentujący Hufce
Pracy w Kolnie, Łomży, Suwałkach,
Grajewie, Białymstoku, Augustowie
i Zambrowie oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie.
Celem organizacji imprezy było
uwrażliwienie młodych ludzi na
piękno sztuki. Uczestnictwo w
spektaklach teatralnych, prezentacja umiejętności wokalnych oraz
plastycznych umożliwia wrastanie młodego człowieka w kulturę.
Wszelkie formy artystyczne są dla
młodzieży narzędziem integracji,
kształtują poczucie wspólnoty z
tym, co godne uwagi. Zaangażowanie się w sztukę zaspokaja potrzebę
doznawania przeżyć, twórczości
oraz ekspresji. Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży Ochotniczych
Hufców Pracy 2015 rozpoczęli Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda,
Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski oraz Wojewódzki Komendant PWK OHP w Białymstoku.
Swoją obecnością zaszczycili nas
: Pan Stanisław Fiedorowicz- Wojewódzki Komendant Ochotniczych
Hufców Pracy w Białymstoku, Pani
Ewa Kosińska- Koordynator Wojewódzki zespołu do spraw kształcenia wychowania i refundacji PWK
OHP w Białymstoku, Pan Andrzeja
Duda- Burmistrz Miasta Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski -Wójt Gminy Kolno, Pan Stanisław Wiszowaty- Starosta Powiatu Kolneńskiego,
Ks. Dziekan Stanisław Uradziński
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– proboszcz parafii pod wezwaniem św. Anny w Kolnie, Ks. Artur
Akimowicz- wikariusz parafii pod
wezwaniem św. Anny w Kolnie,
Pan Eugeniusz Gromadzki- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kolnie, Pani Barbara SkrzeczyńskaZastępca Dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie, Pani
Joanna Makarewicz- Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Kolnie, Pani Krystyna Kajko- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolnie, Pani Bożena
Kowalewska- Kierownik Biblioteki
Pedagogicznej w Kolnie, Pani Jolanta Siwik- Kierownik Biblioteki
Publicznej w Kolnie, Pan Rafał Zalewski- Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie, Pan Kazimierz Koter - Dyrektor Centrum
Kultury Gminy Kolno, Pani Anna
Podeszwik – trener wokalny i instruktor muzyczny Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie.
W pierwszej części spotkania
widzowie mieli przyjemność obejrzenia 36 prezentacji scenicznych
w wykonaniu uczestników OHP,
którzy prezentowali się w czterech
kategoriach: taniec, śpiew, teatr,
plastyka. Nad przebiegiem i oceną
wszystkich prezentacji czuwało jury
w składzie: Kazimierz Koter -Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno,
Anna Podeszwik- trener wokalny i
instruktor muzyczny Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ewa
Kosińska- Koordynator zespołu ds.
kształcenia wychowania i refundacji PWK OHP w Białymstoku.
Podczas drugiej części spotkania

wyłoniono zwycięzców. W kategorii teatr: Miejsce I Konrad Zakrzewski, Barbara Kalinowska, Jacek Plaga, Dominika Modzelewska i Natalia Wykowska z HP w Łomży ( na
zdj. u góry), miejsce II Jakub Sieńko,
Karolina Sierocka, Dominik Krupiński i Marek Karczewski, miejsce III
Dawid Sosnowski, Karolina Rusak,
Małgorzata Malinowska, Weronika
Mrówka, Maciej Gryczkowski oraz
Martyna Szumowska z HP w Grajewie, wyróżnienie w tej kategorii
zdobyli uczestnicy HP w Kolnie
Maciej Mieczkowski, Dawid Wieczorek, Adrianna Trzcińska oraz
Karolina Skrodzka. W kategorii
śpiew: Miejsce I Dajana Wróblewska z HP Łomża, miejsce II Maciej
Mieczkowski z HP Kolno, miejsce
III Martyna Szumkowska z HP Grajewo oraz wyróżnienie dla Małgorzaty Malinowskiej z HP Grajewo.
W kategorii plastyka: Miejsce I zajęła Paulina Jaczyńska z HP Łomża,
miejsce II Kinga Stefens z HP Kolno,
miejsce III Marta Dąbkowska z HP
Kolno, wyróżnienie zdobyli Mateusz Krupiński z HP Augustów, Patryk Orzechowski OSIW Wasilków
oraz Angelika Lenit z HP Suwałki.
W kategorii taniec: Miejsce I zdobył
Sebastian Milcz z OSIW Wasilków,
miejsce II Emil Podleś i Krzysztof
Górecki z HP Zambrów, miejsce III
Dawid Sosnowski, Karolina Rusak,
Małgorzata Malinowska, Weronika
Mrówka, Maciej Gryczkowski oraz
Martyna Szumowska HP Grajewo.
Puchary oraz dyplomy uczestnikom przeglądu wręczyli Wojewódzki Komendant OHP Pan Stanisław Fiedorowicz oraz Wójt Gminy
Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

zaproszenie
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Podsumowanie konkursów w Czerwonem
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Uroczyste podsumowanie trzech
konkursów związanych z Papieżem Janem Pawłem II odbyło się
18 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem. Biblioteka wspólnie z Centrum Kultury
Gminy Kolno oraz Stowarzyszeniem KaFCuki włączyła się w
obchody roku Jana Pawła II, który Sejm RP uchwalił w związku
z 10. rocznicą śmierci i pierwszą
rocznicą kanonizacji Papieża Polaka. Honorowy patronat nad
konkursami objął Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Konkurs wiedzy ph. „Jan Paweł
II – Szukałem Was..” odbył się 29
kwietnia br. Konkurs plastyczny
ph. „Jan Paweł II – papież, o którym nie zapomnę” odbył się 13
maja br. Natomiast konkurs mu-

zyczny ph. „ Śpiewamy dla Ciebie Ojcze Święty”, który odbył się
11 maja br. w Zabielu. W trakcie
podsumowania trzech konkursów nagrody i dyplomy wręczali

Zabiele 170 A
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członkowie poszczególnych komisji oraz Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
Lista laureatów i więcej zdjęć na
stronie www.gminakolno.pl

komunikat

Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości,
położonej we wsi Kumelsk, gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie wsi Kumelsk, gmina Kolno o pow.
do dzierżawy 1,3765 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Kumelsk jako działka nr
217/1.
Klasy gruntów i powierzchnia użytków:
RIIIb – 1,3765
Roczny czynsz wywoławczy:
Minimalne postąpienie:

- 17 dt żyta.
- 0,1 dt żyta.

Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na dzierżawcę Wójt Gminy Kolno
zawrze umowę dzierżawy na okres od 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.
W przetargu uczestniczyć mogą rolnicy mający miejsce zamieszkania lub
posiadający gospodarstwo rolne na terenie wsi Kumelsk.
Przetarg odbędzie się 16.06.2015 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
Kolno, przy ul. Wojska Polskiego 20 (pokój nr 212).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
stosowne pełnomocnictwa.
Szczegółowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać
w Urzędzie Gminy Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie pod nr
0-86 278-91-31.
Ogłoszenie niniejsze zostało opublikowane na stronie internetowej:
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania uzasadnienia przyczyny.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w
dniach 27.05- 16.06.2015 roku:
1. Sołtys wsi Kumelsk,
2. a/a.
Kolno, dnia 25.05.2015 r.

Wyróżnienie dla Moniki
Monika Okurowska ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem otrzymała wyróżnienie w
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„Podlasie - mnie ta ziemia od innych
droższa..”. Monika została wyróżniona za
pracę „Pisanki w gniazdku” w kategorii
forma przestrzenna. To była trzecia edycja
konkursu, którego podsumowanie odbyło
się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Gratulujemy!
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Ogółem

5

Użytków

Załącznik do Zarządzenia Nr 69/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 21 maja 2015 r.

gruntowa
zabudowana

6

brak planu

7

przetargowa

8

Forma
sprzedaży

404.900,00 zł

9

Cena
nieruchomości

Przeznaczenie
Rodzaj
w planie
nieruchomości zagospodarowania
przestrzennego

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

4

Powierzchnia (ha)

3

0,8476

Nr KW

2

LM1L/00036466/5

Nr działki i określenie
położenia nieruchomości

1
83/74

L.p.

1.

RIVb - 0,1000
RVI - 0,2700
PsIV - 0,0045
Bi - 0,4731

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 27.05.2015 roku do dnia 16.06.2015 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, na
stronie internetowej BIP Gminy Kolno, na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Glinki oraz w prasie (Gazeta Współczesna, Gazeta Gminna).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub telefonicznie pod numerem: 86 278 9131.
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Kolno.
Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Wymagane
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
wadium
nieruchomości zagospodarowania
położenia
KW
(ha)
nieruchomości
(zł)
nieruchomości
przestrzennego
(zł)

dz. 26 – wieś
Waszki

2
LM1L/000
25717/0

1

3
1,42

4

5

6

7

brak planu oraz
gruntowa decyzji
9.000,00
leśna
określającej
warunki zabudowy

48.270,00

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
w pokoju 214, dnia 7 lipca 2015 r. o godzinie 1000.
Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w
pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 2 lipca 2015 r. włącznie, na rachunek Urzędu
Gminy Kolno Nr 21 8754 0004 0000 3115 2000 0240 (Bank Spółdzielczy w Kolnie).
Środki muszą znajdować się fizycznie na rachunku UG Kolno w powyższym terminie.
2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczane zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego.
4. Przetarg zostanie uznany za ważny jeśli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
6. Koszty sporządzenia umowy przenoszącej własność nieruchomości, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 26 maja 2015 r.

zapraszam do udziału w przetargu
Wójt Gminy Kolno
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