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Na zakończenie roku szkolnego
Kolno, 26 czerwca 2015 r.
							
							
							

Szanowni Dyrektorzy,
Drodzy Nauczyciele,
Uczniowie oraz Rodzice

Ostatni dzień roku, to wyjątkowa chwila dla każdej szkolnej społeczności. Czas podsumowań, gratulacji, podziękowań i życzeń. Bywa, że atmosfera radości przeplata się z nostalgią, czy wzruszeniem, bo czas pożegnać szkołę i iść dalej ścieżką edukacji, ale wszyscy
sa przeszczęśliwi, bo to już wakacje! Z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015 chcę
podziękować każdemu z osobna za rok wytężonej pracy.
Nauczycielom składam podziękowania za to, że niestrudzenie wykorzystują wszystkie swoje umiejętności i talenty do tego, by przekazywać wiedzę uczniom, kształcić w nich
umiejętności, zarażać ciekawością świata. Wasze działania są nie do przecenienia, a  rola
w kształtowaniu przyszłych pokoleń bezsprzeczna. Wybaczcie patos i górnolotne słowa, ale
trudno inaczej opisać pracę nauczyciela - pracę, która w moim przekonaniu jest bardziej
pasją i powołaniem, niż wykonywaniem służbowych obowiązków. Za to, że oddajecie dzieciom część siebie bardzo Wam dziś dziękuję.
Rodzicom składam podziękowania za to, że chcąc najlepszego dla swoich dzieci
potraficie naprawdę wspaniale angażować się w szkolne sprawy. Wasza hojność, aktywność i zrozumienie to dla ciała pedagogicznego ogromne wsparcie. Bez współpracy Rodzin, Dyrekcji, i Pedagogów nie ma dziś dobrej szkoły.
Uczniom dziękuję, że każdy z Was, na miarę swoich możliwości rzetelnie pracował.
Mam nadzieję, że oceny nie były Waszą jedyną motywacją. Chcę podkreślić, że wiedza i
umiejętności to naprawdę najcenniejsze skarby, chociaż dziś być może tego jeszcze nie
doceniacie. Wiem, że nie lubicie sprawdzianów i kartkówek, ale uwierzcie, że to co osiągnięcie teraz, będzie Waszym kapitałem na całe życie. Dbajcie o to, by się rozwijać, uczcie
się, bądźcie ambitni, dążcie do celu, bo we współczesnym świecie nie ma granic i każdy z
Was może osiągnąć to, czego zapragnie.
Z mojej strony zapewniam, że Gmina Kolno będzie bronić tytułu przyznanego nam
przez Kuratorium Oświaty w 2009 roku i pozostanie „Gminą Przyjazną Dzieciom” , a edukacji
będzie naszym priorytetem.
Na zakończenie wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom życzę radosnego i
bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia za dwa miesiące!
                                                                      Józef Bogdan Wiśniewski
      Wójt Gminy Kolno
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Absolutorium dla Wójta Gminy Kolno
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
UG Kolno

Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium wójtowi
gminy Kolno z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2014 r. - to jeden z ważniejszych punktów VII
zwyczajnej sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 12 czerwca br.Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Zanim radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium zapoznali się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2014 r., z opinią
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu gminy w 2014 r. oraz

wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kolno,
oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej. Miniony rok
w inwestycjach zaprezentowany
został rownież Radzie Gminy Kolno w postaci multimedialnej prezentacji.
W trakcie VII sesji radni podjęli
również uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2015 rok
- w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych
za rok 2014 instytucji kultury, dla
których Gmina Kolno jest organi-

zatorem
- w sprawie zmiany uchwały w
sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolnie
- w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
- w sprawie apelu o odrzucenie
zapisów projektu ustawy Prawo
wodne
Gratulacje z okazji udzielenia
absolutorium wójtowi Józefowi
Bogdanowi Wiśniewskiemu złożyli Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno i sekretarz Danuta Siwik.

Nowa kosiarka
Kosiakrę
samojezdną
(traktorek)
zakupiła
Gmina Kolno. Nowy
sprzęt posłuży do właściwej pielęgnacji murawy na gminnych boiskach oraz do koszenia
trawy na innych dużych
płaszczyznach.
Sprzęt
już został wypróbowany
na boisku w Lachowie.
Koszt zakupu nowej kosiarki to ok. 12 tys. zł.

Sukces

22 Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych w
Szepietowie okazała się pasmem sukcesów dla pana
Adama Pietruszyńskiego,
właściciela gospodarstw w
Lachowie i w Stradunach,
który wsytawiał tam swoje
krowy. Z przyznanych przez
komisję 16 wiceczempionów
- najwięcej, bo aż cztery trafiły właśnie do pana Adama
Pietruszyńskiego. Gratulujemy!
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Przygotowania do 600 lecia Czerwonego
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Wielkimi krokami zbliżają się
obchody jubileuszu 600 lecia
Czerwonego. Komitet powołany
do organizacji tego święta zaprasza wszystkich chętnych do
współpracy!

nik - Barbara Siwik, sekretarz
- Wojciech Jermacz oraz członkowie: Maria Bućko i Ryszard Piwowarski.
Obchody jubileuszu 600 lecia

O tym, że to właśnie w tym roku
przypada 600 rocznica powstania
wsi Czerwone mówi dokument
(na zdj. obok), który odnaleziony został w Archiwum Głównym
Akt Dawnych w Warszawie przez
Jacka Karola Stachelskiego.
Kilkunastoosobowy
komitet
organizacyjny już intensywnie
pracuje nad tym, by święto miało odpowiednią oprawę. W skład
zarządu komitetu wchodzą: przewodniczący Dawid Banach, skarb-

Czerwonego połączone zostaną z
dożynkami powiatowo - gminnymi, które odbędą się 30 sierpnia w
Czerwonem.
W planach uczczenia tej wyjątkowej rocznicy jest m.in. ustawienie obelisku z pamiątkową tablicą,
wystawa dawnych zdjęć czy wydanie folderu o miejscowości.
W związku z tym prosimy o
udostępnianie do zeskanowania
dawnych zdjęć z Czerwonego,
które mogą wzbogacić wystawę i
profil na Facebooku założony specjalnie z tej okazji.
Kontakt w sprawie obchodów
600 lecia Czerwonego pod nr. tel.
86 474 40 39 lub e-mail: czerwone600@o2.pl. Na Facebooku szukaj: 600 lat Czerwonego

Remont w Zabielu
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Pieniądze na projekt
Miło nam poinformować, że
Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle po złożeniu wniosku w
projekcie Kultura – Interwencje, realizowanego
przez Narodowe Centrum Kultury, otrzymało
dofinansowanie w wysokości 17000 zł, na realizację projektu „Kulturalna
Gmina Kolno”.
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W ramach tego zadania zrealizowane zostaną trzydniowe
warsztaty wyjazdowe dla człon-

Trwają prace nad utwardzeniem
pobocza drogi prowadzącej do
Centrum Kultury Gminy Kolno
w Zabielu. Na odcinku ok. 70 m
droga zostanie poszerzona o pas
z kostki brukowej szerokości 1 m.
Dzięki temu dojazd do skrzyżowania z drogą wojewódzką 647
od CKGK będzie bezpieczniejszy i
wygodniejszy w użytkowaniu, co
jest szczególnie istotne z uwagi na
fakt, że w budynku tym jest remiza i garaż OSP Zabiele - jednostki
wpisanej do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.

ków grup artystycznych działających przy CKGK.
Zaznaczyć należy, że dofinansowanie otrzymało 201
beneficjentów a wniosków
zostało złożonych 1706.
Na łamach Gazety Gminnej i portalu Centrum będziemy informować o realizacji projektu.
K. Koter

wydarzenia

Łomżyński Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno, Krystyna Kajko,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie oraz
Krystyna Banach, prezes Stowarzyszenia KaFCuki z Czerwonego znaleźli się w gronie 12 sygnatariuszy Łomżyńskiego Paktu na
Rzecz Ekonomii Społecznej podpisanego 9 czerwca w Łomży.
Pakt jest odpowiedzią na apel zawarty w „Pakcie publiczno - społecznym na rzecz zwiększenia
udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej wspierającej działania na rzecz spójności społecznej
2020” przygotowanym przez Stałą
Konferencję Ekonomii Społecznej.
Celem Paktu Łomżyńskiego
jest rozwój ekonomii społecznej
w subregionie łomżyńskim poprzez m.in. tworzenie nowych
podmiotów ekonomii społecznej,
stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy w
podmiotach ekonomii społecznej,

podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekonomii
społecznej.
Podpisanie Łomżyńskiego Paktu
na Rzecz Ekonomii Społecznej to
jeden z elementów podsumowujących realizację projektu pn.”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spo-

łecznej - Subregion Łomżyński” w
ramach którego od października
2012 r. do czerwca 2015 r. zrealizowano szereg działań w których
uczestniczyli również przedstawiciele naszej gminy. Więcej o OWES
w Internecie na stronie ww.owes.
lomza.pl

Przy kapliczce w Zaskrodziu
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Plac przed kapliczką, w pobliżu Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu, pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno wyłożyli kostką brukową. Miejsce zyskało nie tylko walor estetyczny,
ale też praktyczny. Kostką wyłożono plac o powierzchni 90 m kw. więc mieszkańcom Zaskrodzia łatwiej
będzie w przyszłym roku m.in. spotykać się na majowych modlitwach przy kapliczce.
GAZETA GMINNA 5

wydarzenia

Na straży pamięci...
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

29 czerwca 1944 roku w bitwie
pod Piasutnem Żelaznym zginęło
10 partyzantów. W niedzielę pod
obeliskiem upamiętniającym to
wydarzenie pod Piasutnem Żelaznym oraz na cmentarzu w Łosewie, gdzie pochowani są młodzi
żołnierze odbyły się uroczystości
związane z obchodami 71 rocznicy tamtej bitwy. W Kościele pw.
NSJ w Łosewie odprawiona została msza św. w intencji walczących o wolną Polskę.
Na obchody zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie,
przy wsparciu władz gminy Kolno oraz gminy Zbójna stawiły się
poczty sztandarowe: Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zbójnej, Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
Technikum Publicznego w Kolnie
ZDZ w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespołu Szkół
Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie oraz
Światowego Związku Żołnierzy
AK koło w Kolnie.
Przy obelisku pod Piasutnem
Żelaznym przemawiał pan Zenon
Białobrzeski, wójt gminy Zbójna,
a na cmentarzu w Łosewie: Robert
Nadara, wicestarosta powiatu kolneńskiego oraz Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
- Za tragiczną historią każdego
z tych dziesięciu młodych męż-
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czyzn stoi cierpienie ich Rodzin.
Ponieśli stratę, której nie zrekompensuje świadomość, że walczyli
w słusznej sprawie. Dziś łączymy
się w bólu z bliskimi poległych i
zapewniamy, że pamięć o Nich
nie zaginie, a na jej straży stać będziemy wspólnie: władze gminy
Kolno, gminy Zbójna, Stowarzyszenie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie oraz Parafia pw.
Najświętszego Serca Jezusowego
w Łosewie - podkreślał wójt Józef
Bogdan Wiśniewski.
71 lat temu w bitwie pod Piasutnem Żelaznym zginęło 10 partyzantów. Najmłodszy miał 16, a
najstarszy 30 lat. Wspomnieniami
usłyszanymi od ojca, a dotyczącymi tamtych wydarzeń podzieliła

się z zebranymi na cmentarzu w
Łosewie pani Jadwiga Florczykowska z Piastuna Żelaznego.
Zarówno pod obeliskiem w Piasutnie Żelaznym jak i na cmentarzu w Łosewie delegacje władz
gminy Kolno, gminy Zbójna i
powiatu kolneńskiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Nowogród,
stowarzyszeń w tym m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja, 9 Pułku
Strzelców Konnych Szwadron
Biała Piska, Stowarzyszenia im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie; Związku Oficerów Rezerwy RP, szkół oraz osoby prywatne
składały kwiaty i zapalały znicze.
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

wydarzenia

Wakacje z kulturą

Projekt

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
Centrum kultury Gminy Kolno w Koźle

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem
w porozumieniu
z Krajową Radą Izb Rolniczych
i Związkiem Młodzieży
Wiejskiej
Organizuje dla dzieci
i młodzieży
w wieku od 6 do 16 lat
PÓŁKOLONIE LETNIE
I turnus od 06.07.2015 r. do
16.07.2015 r.
II turnus od 17.07.2015 r. do
28.07.2015 r.
ZAPEWNIAMY MIŁĄ
ATMOSFERĘ, ATRAKCYJNY
PROGRAM, OBIADY, OPIEKĘ
WYKWALIFIKOWANEJ KADRY PEDAGOGICZNEJ
Zapisy na pierwszy turnus prowadzone sa do 06.07, a na drugi
turnus do 09.07.2015 r.
Więcej informacji w bibliotece
lub pod nr tel.: 86 262 34 56
Kom.: 504 187 529

Zapraszamy wszystkie dzieci do
udziału w zajęciach proponowanych
przez instruktorów w naszych świetlicach w Lachowie, Zabielu i Koźle.
Będą to m.in. gry zręcznościowe, nauka gry w zbijaka, siatkówkę, piłkę
nożną, piłkę ręczną, zajęcia plastyczne, zabawy edukacyjne i muzyczne. Odbędą się również ,,kulinarne
fantazje’’ czyli wspólne wypiekanie
faworków (Kozioł) oraz zajęcia teatralne (Lachowo – środy, Zabiele –
czwartki, godz. 13:00).
Planujemy także wycieczki. Pierwsza z nich odbędzie się w połowie lipca. Odbędziemy wyprawę do Ełku,
gdzie będzie okazja przejechania się
wąskotorówką, zwiedzenie muzeum
kolejnictwa i wspólne ognisko.
Na 11 lipca zapraszamy wszystkich
na Festyn Rodzinny do Wincenty.
Podobne festyny odbędą się również
wkrótce w Borkowie i Lachowie.
Informujemy, że świetlice CKGK w
okresie wakacji otwarte są:
poniedziałki - 8:00 - 16:00
wtorek - piątek - 10:00 - 18:00.
Szczegółowe informacje o poszczególnych imprezach można będzie
znaleźć na naszej stronie: www.
ck.gminakolno.pl oraz na plakatach.

Tradycje wsi Zabiele w pieśni obrzędowej to tytuł projektu realizowanego przez
Towarzystwo „Jan z Kolna”.
Środki pozyskane zostały w
ramach otwartego konkursu
ofert w sferze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego. W ramach zadania zostaną zarejestrowane i
wydane na płycie tradycyjne
pieśni obrzędowe (niektóre
pochodzące z XVIIII w.) w wykonaniu zespołu Zabielanki.
Więcej informacji będzie
można znaleźć na stronie Towarzystwa „Jan z Kolna” i
Centrum Kultury Gminy Kolno, które będzie pomagało
przy realizacji projektu.
K. Koter

Szkolne uroczystości
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

W piątek 26 czerwca w naszych szkołach
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno uczestniczył w uroczystościach w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu oraz
w Gimnazjum w Lachowie, a Piotr Glinka,
zastępca wójta gminy Kolno w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
oraz w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie. W szkole w
Zabielu gościem specjalnym był przedstawiciel firmy AmeriGas (na zdj. trzeci od prawej),
a to z tej przyczyny, że Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu zdobył I miejsce w kraju w
konkursie organizowanym przez AmeriGas.
Uczniowie, którzy najbardziej przyczynili się
do wygranej otrzymali upominki, a szkoła nowoczesny edukacyjny sprzęt.
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Wyjątkowe jubileusze w Lachowie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

27 czerwca w Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie odbyła
się wyjątkowa uroczystość. 25
par ze stażem małżeńskim 50 lat
i więcej odnowiło przysięgę małżeńską.
Po uroczystej mszy św. zgromadzeni goście udali się do świetlicy
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Lachowie, gdzie każda z par otrzymała list z błogosławieństwem od
BP Janusza Stepnowskiego, Biskupa Łomżyńskiego oraz pamiątkowy grawerton z życzeniami od
ks. Krzysztofa Malinowskiego,
proboszcza Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie oraz
Józefa Bogdana Wiśniewskiego,
wójta gminy Kolno. Pamiątkowy
grawerton otrzymał również pochodzący z Rydzewa ks. infułat
Lucjan Święszkowski z okazji 50
rocznicy święceń kapłańskich.
Ze specjalnym koncertem przed
wyjątkowymi jubilatami wystąpiła grupa Magnum Noli z Lachowa. W spotkaniu uczestniczyły
pary ze stażem małżeńskim od
50 do 68 lat. Wszystkim jubilatom
gratulujemy i życzymy kolejnych
wspólnych lat w szczęściu i zdrowiu!
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Na konferencji w Małym Płocku
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

25 czerwca w Małym Płocku odbyła się konferencja podsumowująca ostatnie lata działalności
LGD Kraina Mlekiem Płynąca,
do której należy Gmina Kolno. Na konferencji nie zabrakło
przedstawicieli naszej gminy z
wójtem Józefem Bogdanem Wiśniewskim na czele. Uczestnicy
konferencji mogli skosztować
dań przygotowanych przez panie z kół gospodyń w Borkowie
i Zabielu oraz zobaczyć „Babski
świat” w wykonaniu członków
Stowarzyszenia KaFCuki.
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Nagrody Wójta Gminy Kolno rozdane
Agnieszka Chutkowska
Prezes UKS „Sprint” w Zabielu

Znamy już laureatów tegorocznej Nagrody Wójta Gminy Kolno dla uczniów ze szczególnymi
osiągnięciami. Uroczyste rozdanie nagród rzeczowych odbyło
się 24 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem.
Na uroczystość zaproszeni zostali laureaci, ich rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.
W tym roku na Nagrodę Wójta
Gminy Kolno zapracowało 11
uczniów: Julia Rakowska ze
Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu, Paulina Truszkowska ze
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
Martyna Niedziołka ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Małgorzata Grużewska i
Daniel Cudakiewicz z Gimnazjum w Lachowie, oraz uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu: Natalia
Ałajko, Weronika Kalinowska,
Klaudia Smaka, Michał Niedźwiecki, Sylwia Pijanowska i
Aleksandra Cudnik. O sukcesach każdego laureata Nagrody
Wójta Gminy Kolno opowiadali
dyrektorzy szkół: Bożena Wiśniewska dyrektor szkoły w
Zaskrodziu, Bożena Duda, dy-

rektor szkoły w Janowie, Dariusz Przestrzelski, dyrektor
szkoły w Borkowie, Elżbieta
Banachowska, dyrektor gimnazjum w Lachowie i Ewa Lipnicka, dyrektor szkoły w Zabielu. Nagrodę każdemu uczniowi
oraz list gratulacyjny rodzicom
wręczał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Podziękowania otrzymali również
nauczyciele pracujący z tymi
wyjątkowymi uczniami: Wiesława Wiśniewska, Ewa Kiełczewska, Małgorzata Korwek,
Hanna Kłos, Aneta Roman, Beata Szewczyk, Agnieszka Chutkowska, a wręczał je pan Piotr

Glinka, zastępca wójta gminy
Kolno wraz z wójtem Józefem
Bogdanem Wiśniewskim. Na
zakończenie uroczystości dwa
utwory zaśpiewała Aleksandra Cudnik, jedna z tegorocznych laureatek. Niespodzianką
dla laureatów były też krótkie
nagrania w których ich rówieśnicy opowiadali jakimi są koleżankami, kolegami, a słodką
niespodzianką dla wszystkich
był tort. Uczniom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom i dyrektorom gratulujemy!
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Pierwszy z ośmiu turniejów za nami
GZ LZS

w

Kolnie

21 czerwca br. odbył się pierwszy
z ośmiu w tym roku turniejów
organizowanych przez GZ LZS w
Kolnie dla mieszkańców gminy.
Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kolno
odbył się w Borkowie na małym
boisku szkolnym.
W turnieju uczestniczyło aż osiem
zespołów z naszej gminy, a były to
grupy z miejscowości:
1. Janowo
2. Borkowo
3. Lachowo
4. Zabiele - Zakaleń
5. Czerwone
6. Kozioł
7. Kumelsk
8. Gromadzyn Wykno
Po losowaniu zostały utworzone
dwie grupy.
Grupa 1
1. Kozioł
2. Zabiele - Zakaleń
3. Kumelsk
4. Lachowo
Grupa 2
1. Czerwone
2. Janowo
3. Borkowo
4. Gromadzyn Wykno

Po zaciętych meczach do półfinału zakwalifikowały się i zagrały
między sobą zespoły Kozioł z Janowem (1:0) a także Zabiele - Zakaleń - Borkowo (3:1). O trzecie
miejsce zagrały Borkowo - Janowo
(3:2), a o pierwsze miejsce Zabiele
- Zakaleń - Kozioł ( 1:3)
Ostateczne wyniki:
1. Zabiele - Zakaleń
2. Kozioł
3. Borkowo
4. Janowo
Swoją obecnością na Turnieju za-

Uczestnicy Gminnego Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Kolno w Borkowie
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szczycił wszystkich Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno
oraz Marek Baczewski, radny z
Borkowa.
Z dotacji, którą otrzymały GZ
LZS w Kolnie od Gminy Kolno zakupione zostały stroje sportowe,
które wójt Józef Bogdan Wiśniewski oficjalnie przekazał przed rozpoczęciem turnieju dla zawodników z Janowa (na zdj. u góry).
Wielkie uznanie dla drużyn z
Kumelska i Gromadzyna Wykno,
które po raz pierwszy uczestniczyły w takim turnieju.

Zwycięska drużyna z Zabiela

wydarzenie

Powitaliśmy lato!
Kazimierz Koter
dyrektor CKGK

w

Koźle

Pierwszy dzień tegorocznego
lata był jak słowa poety „...a lato
piękne było tego roku”. Krótkie
mżawki nie były w stanie zakłócić przebiegu kolejnej edycji
„Nocy Świętojańskiej w Koźle”.
Impreza zaczęła się od konkursów
sprawnościowych dla widowni,
prowadzonych przez druha Władysława Kowalczyka. Największy
entuzjazm wywołał konkurs w
„chwytaniu jajka”. Wziął w nim
udział m.in. duet składający się
z zastępcy wójta Gminy Kolno –
Piotra Glinki i przewodniczącego
Rady Gminy Kolno – Wojciecha
Jermacza, a zaznaczyć trzeba że
jajka były surowe.
Następnie do zabawy przystąpili najmłodsi. Wraz z animatorami
z grupy Amatum mogli poczuć
się jak rycerze. Zakładanie kolczugi, nauka szermierki i zabawy
rycerskie były doskonałą okazją
dla dzieci aby choć trochę poczuć
klimat średniowiecza.
Następnie na scenę wkroczyli
członkowie lokalnych zespołów.
Uczestnicy festynu mogli więc

wysłuchać mini koncertów Czerwieniaków Magnum Noli, Matrix i
Dożynkersów. Wystąpiły również
dwa kabarety. Pierwszy to Kabaretowy Taniec Masek – uczestnik
programu Mam Talent. Wyjątkowa mieszanka tańca, humoru
i specjalnie pod tą okoliczność
przygotowanych masek. Zaś jako
drugi wystąpił kabaret Sibrzanki
z Borkowa. Pomimo, iż był to ich
dopiero drugi występ to kobiety

nie poddały się tremie wielkiej
sceny i doskonale rozbawiały widownię.
Jak co roku około godziny 22
przygotowano niespodziankę nawiązującą do Nocy Kupały. W tym
roku mogliśmy obejrzeć niesamowity taniec ognia w wykonaniu
grupy Turkus z Warszawy. Całość
imprezy zakończyła się tradycyjnym puszczaniem wianków i słupami ognia.

Organizatorzy
składają szczególne podziękowania kobietom
z Kół gospodyń
Wiejskich w
Borkowie i
Zabielu za przygotowanie i serwowanie wspaniałych potraw
regionalnych,
oraz druhom z
OSP w Czerwonem i Zabielu
za zabezpieczenie imprezy
i pomoc w jej
organizacji.
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projekty

Slalom między zadaniami
Towarzystwo Jan

z

Kolna

Finał siódmej edycji turnieju
„Matematyka i sport” miał wyjątkowo wyrównany przebieg,
a wszystko za sprawą „królowej
nauk”.
Różnice punktowe drużyn po teście matematycznym były bardzo
niewielkie. Drużyna gimnazjalna
z Zabiela wyprzedzała Lachowo
o, uwaga!, 0,8 punktu. Nic zatem
dziwnego, że do ostatniej konkurencji sportowej trwał zacięty pojedynek o zwycięstwo.
Podobnie przebiegała rywalizacja wśród drużyn z podstawówek.
Do ostatniej konkurencji prowadziła szóstka z Lachowa, ale perfekcyjne rzuty piłką lekarską przez
Zabielan wysunęły ich na najwyższe miejsce podium. Zatem, w VII
Turnieju
Interdyscyplinarnym
”Matematyka i sport” puchary
Wójta Gminy Kolno powędrowały
do szkoły podstawowej w Zabielu
i gimnazjum w Lachowie.
Organizatorem turnieju było
Towarzystwo „Jan z Kolna” przy
współudziale Gimnazjum z Lachowa. Zawody sędziowali Kazimierz Koter i Jan Żubrowski.

Nowy numer Zeszytów kolneńskich
Kazimierz koter
Towarzystwo Jan

z

Kolna
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Nowy, dziewiąty numer Zeszytów Kolneńskich stał się namacalnym faktem 18 czerwca. W tym dniu odbyła się uroczysta prezentacja na której wykład inaugurujący wygłosił dr Piotr Cichocki z
Instytutu Etnografii UW (na zdj.). Wykład poświęcony był metodom i terenom badawczy współczesnej etnografii. Bardzo ciekawie
opowiadał również o badaniach prowadzonych przez jego zespół
w Kolnie, Zabielu i okolicach.Dużą część nowych Zeszytów zajmują wspomnienia trzech osób – A. Nadary, l. Czyża i Sabiny N. - obejmujące okres od pierwszej wojny światowej do 1945 roku. W dziale
historycznym możemy poznać sensacyjne wątki z I wojny światowej na Kolneńszczyźnie, historię zrywu kurpiowskiego i szkoły w
Filipkach Dużych oraz sztandaru kolneńskiej milicji. Znajdziemy
tam również artykuł o bitwie pod Piasutnem Żelaznem. O kontrastach cmentarza w Lachowie, kolneńskich „lumpeksach” i środowisku hiphopowym przeczytać możemy w dziale Społeczeństwo.
Na koniec, dla relaksu, polecamy opowiadanie Katarzyny Łempio
i wiersze Elżbiety Kulas. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Zeszyty można nabyć w cenie 10 złotych w Agencji Reklamowej Caterina, Zakładzie Fryzjerskim Majkrzak, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej oraz w Centrum Kultury Gminy Kolno.

projekt

„Pola tętniące życiem” - zajęcia edukacyjne
Renata Popielarz - animator działań edukacyjnych
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

w powiecie kolneńskim

10 czerwca 2015 roku w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem
odbyły się zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu „Pola
tętniące życiem”. Grupa dzieci z
klas:I-III ze Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem miała okazję poszerzyć
swoją wiedzę z zakresu przyrody.
Podczas zajęć uczniowie wykonali stroje i zaprezentowali wybrane
gatunki zwierząt. Klasy I i II przygotowały piękne przebranie rusałki
pawika, zaś klasa III - zagrożonej
wyginięciem kraski.
Projekt „Pola tętniące życiem- kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” jest dofinansowany przez
Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.

Zabiele 170 A
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Święto Rodziny w Wykowie
Elżbieta Bernatowicz, Adam Grzymała
SP im. Orła Białego w Wykowie

W dniu 11 czerwca 2015 roku w
Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie obchodziliśmy Święto Rodziny. Jest to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych świąt w kalendarzu
imprez uroczystości szkolnych.
Pani Dyrektor Ewa Irena Romatowska uroczyście powitała licznie
przybyłych rodziców, zaprosiła na
program artystyczny przygotowany przez uczniów i zachęciła do
czynnego udziału w imprezie. W
dedykowanym montażu słownomuzycznym, uczniowie podziękowali wierszem i piosenką za opiekę, cierpliwość, trud wychowania
i bezgraniczną miłość. Występ
spodobał się bardzo publiczności,
młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Rodzice
otrzymali od swoich pociech serduszkowe laurki. Przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Gardocka podkreśliła, jak
ważne w życiu każdego z nas jest
posiadanie domu pełnego miłości i ciepła rodzinnego, jak istotną
rolę odgrywają rodzice, którzy są
wzorem do naśladowania i autorytetem dla swoich pociech.
Kolejnym punktem programu
Święta Rodziny był piknik rodzinny. Uczniowie wraz z mamami
upiekli przepyszne ciasta, ciasteczka i pączki, a tatusiowie zaję-
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li się przygotowaniem kiełbasek z
grilla. Na pikniku dzieci uczestniczyły w różnych zabawach i grach
zorganizowanych przez Zieloną
Szkołę z Supraśla. Organizator
przygotował szereg wspaniałych
zabaw , w których mogli uczestniczyć rodzice i dzieci. Zabawę
uatrakcyjniły wielkie dmuchane
zabawki, a szczególnym zainteresowaniem dzieci były „piłkarzyki
na żywo” .W przerwach między
zabawami dzieci mogły zjeść
watę cukrową i lody oraz zakupić
pamiątki.
Święto Rodziny było wspaniałą

i udaną imprezą, okazją do integracji – wspólnej zabawy, nauki i
wymiany doświadczeń. Wszystkim dopisał dobry humor, apetyt i
przepiękna pogoda. Uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci, rodziców i nauczycieli potwierdziły,
że wszyscy świetnie się bawili.
Serdeczne podziękowania dla
Sponsorów dzięki którym impreza mogła się odbyć w takim
kształcie: pani Teresa Bagińska –
pośrednictwo ubezpieczeniowe,
Alfred Święczkowski – Artykuły
Rolnicze, Maszyny i części.

wycieczka

Z Lachowa do Krakowa
Uczniowie kals VI
SP Lachowo

W dniach 05-07. 06. 2015 r. odbyła się niezwykła wycieczka w ramach projektu „Równy start dla
wszystkich”. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas IV-VI
Szkoły Podstawowej w Lachowie.
05.06.2015 r. o godz. 5.00 wyruszyliśmy dwoma autokarami w
długą podróż, której punktem
docelowym był Kraków. Podróż
urozmaicało nam oglądanie filmów i czytanie książek.
Pierwszym długo wyczekiwanym przystankiem była Wieliczka
i sławna kopalnia soli. Na początku przewodnik rozdał nam bilety,
dzięki którym mogliśmy wejść
do tego obiektu. Gdy już byliśmy
pod ziemią, odczuliśmy bardzo
niską temperaturę. Szliśmy długimi tunelami, które w całości były
z soli. Potem oglądaliśmy rzeźby
solne oraz animowane rysunki
na ścianach, które były włączane
komputerowo. Kiedy zwiedzanie
dobiegło końca, każdy uczestnik
mógł kupić sobie pamiątkę- największym powodzeniem cieszyły
się bryły solne.
Później wybraliśmy się do schroniska młodzieżowego, w którym

zakwaterowali śmy się i rozpakowaliśmy.
Na
koniec męczącego
dnia poszliśmy do
restauracji i zjedliśmy obiadokolację. Zaserwowano
nam zupę grochową oraz rybę.
Po obfitym posiłku wróciliśmy do
schroniska.
Dnia 06.06 udaliśmy się w stronę
Zamku Królewskiego, pod którym
mieszkał smok. Przed pieczarą
była jego rzeźba, która o określonym czasie ziała ogniem. Mieliśmy szczęście, gdyż udało nam się
to zobaczyć.
Potem poszliśmy do Katedry
Krakowskiej, w której spoczywają
m. in. królowie polscy, Prezydent
Lech Kaczyński wraz z małżonką
oraz Józef Piłsudski. Następnie
wybraliśmy się na Rynek Główny,
na którym można było kupić pamiątkę-tym razem powodzeniem
cieszyły się bransoletki sznurkowe.
Ostatnim punktem zwiedzania
tego dnia było Muzeum Lotnictwa. Tam podziwialiśmy samolo-

ty m.in. z II wojny światowej oraz
samolot, którym latał Jan Paweł II.
Wieczorem zjedliśmy obiadokolację - tym razem podano nam zupę
pomidorową oraz mięso w sosie.
Po posiłku wróciliśmy do schroniska na odpoczynek.
Dnia 07.06.2015 roku o godzinie
5:00 - po uporządkowaniu pokoi –
wyruszyliśmy do Wadowic. Zwiedziliśmy dom, w którym mieszkał
Jan Paweł II oraz zjedliśmy pyszne
papieskie kremówki.
Na koniec wycieczki zajechaliśmy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Tam zobaczyliśmy
maczugę Herkulesa oraz inne wapienne skały .
Do domu wróciliśmy ok. 24:30 bardzo zmęczeni, ale pełni wrażeń
i mnóstwa wspomnień.

Letni wypoczynek w Wasilkowie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Dzięki porozumieniu zawartemu między Gminą Kolno,
a Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców
Pracy 10 gimnazjalistów z naszej gminy wyjechało na letni
wypoczynek do Wasilkowa. W
Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP wypoczywać będą
od 29 czerwca do 3 lipca br. Na
zdjęciu grupa uczestników z
gmin: Kolno, Piątnica i Łomża.
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V Rajd Rowerowy już za nami
Teresa Skrodzka
Dyrektor GBP w Czerwonem

W niedzielę 7 czerwca odbył się
V Rajd Rowerowy, który jak co
roku, zorganizowało Stowarzyszenie KaFCuki i Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.
Uczestniczyli w nim miłośnicy
dwóch kółek, amatorzy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Do biblioteki przybyło
ponad 100 osób.
Przed wyruszeniem na trasę rowerzyści mieli okazję obejrzeć
wystawę zdjęć, nagrodzonych w
konkursie fotograficznym „Wiki
lubi zabytki”.
Uczestnicy obejrzeli również
film dotyczący różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym,
który zapowiedziała pani Renata
Popielarz – koordynator projektu
„Pola tętniące życiem”.
W ramach akcji „Odjazdowy
Bibliotekarz grupa czytelników
skupiona w Dyskusyjnym Klubie
Książki działającym przy bibliotece przedstawiła program na temat
promocji czytelnictwa i korzyściach płynących z czytania. A najważniejsze z nich jest to, że czytanie zapobiega chorobie Alzheimera oraz obniża poziom stresu.
Po takiej dawce informacji, grupa pod bezpieczną eskortą Policji
wyruszyła w trasę o długości ok.
12 km. Jak zwykle jechaliśmy
do Kozła, następnie w kierunku
Wincenty, ale tym razem obje-

chaliśmy kolonie Czerwonego, po
zatoczeniu koła wróciliśmy na boisko szkolne.
Tutaj Stowarzyszenie KaFCuki
przygotowało dla rowerzystów
piknik, pieczone kiełbaski, bigos,
słodkości i napoje. Po posiłku mali
i duzi mieli okazję uczestniczyć
w konkursach i zabawach przygotowanych przez Nadleśnictwo
Nowogród, Gminna Bibliotekę
Publiczną w Czerwonem, Koźleńską Grupę Harcerzy „Cień”
oraz Towarzystwo Przyrodnicze
„Bocian”.
Dodatkową atrakcją pikniku
była wystawa ptaków i zwierząt
przygotowana przez lokalnego

fotografa pana Sylwestra Nicewicza.
Rajd odbył się dzięki wsparciu
finansowemu Urzędu Gminy Kolno, a środki pochodzą z zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na 2015 r. Dodatkowo wsparcie
finansowe zaoferował Bank Spółdzielczy w Kolnie. Partnerami akcji było Nadleśnictwo Nowogród,
ZHP Hufiec Kolno, Powiatowa Komenda Policji, Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem oraz Pan Sylwester
Nicewicz. Wszystkim sponsorom
i partnerom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

sport

Sukces Dawida!
SP

w

Zaskrodziu

3 czerwca 2015 r. na stadionie MOSiR w Białymstoku odbyły się finały
Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce. Gminę Kolno reprezentował Dawid Darmetko – uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu.
Spośród 16 najlepszych zawodników ze wszystkich szkół podstawowych
województwa podlaskiego, wyłonionych na wcześniejszych etapach, Dawid zajął trzecie miejsce w skoku w dal z wynikiem 5,01 m.
Wcześniej zdobył I miejsce w tej konkurencji na etapie powiatowym oraz
w półfinałach wojewódzkich.
Dawid Darmetko do udziału w zawodach przygotowywał się pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego - pana Marka Stachelka.
Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!

Na sportowo z „Arkadią Lachowo”
Arkadiusz Rybak
UKS „Arkadia Lachowo”

Uczniowski Klub Sportowy „Arkadia Lachowo” zorganizował po
raz pierwszy Rajd Sportowy dla
uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Lachowie. Odbył się
on 23 czerwca 2015 r., a jego trasa wiodła mało uczęszczanymi
drogami do grodziska „Okop” w
Truszkach Zalesie.
Uczniowie dzielnie znieśli pieszą
wędrówkę pokonując przeszkody terenowe, podziwiając piękne
okolice, krajobrazy dawnego pogranicza. Zapoznali się też z historią terenów leżących nad rzeczką
Wincencianką.

Gdy dotarli do celu, oczom im
ukazała się konstrukcja obronna
o średnicy 140m, którą określili
mianem „stadionu piłkarskiego”.
Uczestnicy Rajdu nie tylko aktywnie spędzali czas, ale też dowiedzieli się, w których miejscach
znajdowały się osady: „Nikienki”, „Siedlisko” i „Góra Wieżowa”
oraz jakie pełniły funkcję ponad
1000 lat temu.
Uczniowie sporządzili notatki,
rysunki i szkice. Najlepsze prace
wyróżniono, a wykonawców tych
prac nagrodzono. Nagrody w postaci piłek otrzymały także klasy
biorące udział w wyprawie spor-

towej. Celem Rajdu było pokazanie, że piesze wyprawy nie tylko
wzmacniają wydolność fizyczną
organizmu lecz przede wszystkim
pozwalają zobaczyć szczegóły,
których nie można dostrzec, np.
podczas jazdy samochodem. Zaszczepienie dzieciom chęci ruchu,
ciekawości świata, poznawania
historii, w tym historii najbliższej
okolicy oraz integracja dzieci.
Nagrody częściowo zostały sfinansowane z funduszu dotacji
Gminy Kolno na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu na 2015 r.
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Zawody sportowo - pożarnicze
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
UG Kolno

Po kilkuletniej przerwie w naszej gminie ponownie odbyły się
zawody sportowo - pożarnicze.
14 czerwca w Koźle nad Pisą w
sztafecie pożarniczej 7x50 m z
przeszkodami oraz w ćwiczeniach
bojowych rywalizowało osiem
jednostek OSP z Borkowa, Czerwonego, Janowa, Kumelska, Lachowa, Zabiela, Zaskrodzia i Wykowa oraz jedna drużyna kobieca
OSP Zabiele i dwie drużyny MDP
chłopców (OSP Zabiele i OSP
Czerwone).
Najlepszą drużyną w kwalifikacji ogólnej okazała się jednostka OSP Borkowo, a w drużynach
MDP chłopców - OSP Zabiele.
Zanim strażacy rozpoczęli zmagania sportowo - pożarnicze słowa uznania i życzenia zdrowej rywalizacji skierowali do nich: Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno, Mieczysław Bagiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Robert
Nadara, wicestarosta kolneński.
Imprezę prowadził dh. Antoni
Lewandowski, komendant M-G
ZOSP RP w Kolnie. Drużyny oce-
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niała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie, a sędzią głównym był
mł. bryg. Tomasz Sielawa, który
stwierdził, że zawody zorganizowane były sprawnie i przebiegały
w sposób prawidłowy.
Drużynom gratulujemy!

komunikaty

WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Kolno.
Nr działki i
określenie
położenia
nieruchomości

Nr Powierzchnia
KW działki (ha)

Przeznaczenie w
Cena
Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
użytkowa
nieruchomości zagospodarowania nieruchomości
budynku (m2)
przestrzennego
(zł)

1
2
3
4
5
7
dz. 83/74– wieś
gruntowa
LM1L/
Glinki,
zabudowana
00036
0,8476
951,4
Brak planu
404.900,00
Gmina Kolno,
(budynek
466/5*
woj. podlaskie
byłej szkoły)
*Księga Wieczysta nr LM1L/00036466/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w
Łomży dla działki nr 83/4 o powierzchni 1,05 ha, z której zostały wydzielone działki: nr
83/73 o powierzchni 0,2024 ha oraz 83/74 o powierzchni 0,8476 ha.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Na terenie nieruchomości znajduje się budynek (wiek 41 lat), w którym mieściła się
dawna szkoła podstawowa a następnie gimnazjum. Jest to budynek wolnostojący, konstrukcja
murowana, składający się z dwóch części funkcjonalnych: niepodpiwniczony
dwukondygnacyjny budynek szkoły oraz podpiwniczonej dwukondygnacyjnej części
mieszkalnej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania z
własnego pieca olejowego, instalację kanalizacyjną, wodociągową (z sieci wodociągowej),
telefoniczną, odgromową i alarmową. Posesja ogrodzona, dojazd z drogi asfaltowej.
Położenie około 20 km od miasta Kolno (woj. podlaskie).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, w
pokoju 214, dnia 21 lipca 2015 roku o godzinie 1100.
Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są do wniesienia
wadium w pieniądzu – PLN w wysokości 30.000,00 zł, najpóźniej do dnia 17 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.
7. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona
jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
8. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 15 czerwca 2015 r.

zapraszam do udziału w przetargu
Wójt Gminy Kolno
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zaproszenie

