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Dotacje na sprzęt dla jednostek OSP
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

W poniedziałek 6 lipca podpisana została kolejna umowa na dotację dla Gminy Kolno na zakup
sprzętu dla OSP. - W tym roku
udało się pozyskać już blisko 200
tys. zł na doposażenie naszych
jednostek, a przed nami jeszcze
kolejne miesiące starań – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
W Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego w Białymstoku 6 lipca br. została podpisana umowa na 3 tys. zł na zakup
narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Zabiele. Na ten sam cel
Gminie Kolno udało się pozyskać
5 tys. zł z funduszu prewencyjnego PZU.
Kolejna dotacja to 57 tys. 500 zł
z Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej z przeznaczeniem
na zakup sprzętu ratownictwa
drogowego , agregatu oraz wyposażenia dla OSP Zabiele – jednost-

ki wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Kolejna dotacja - z Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej to 3 tys. 610 zł na wyposażenie i wentylator oddymiający
dla jednostki OSP Lachowo, która
również wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
61 tys. 950 zł na zakup narzędzi
hydraulicznych i wyposażenia
to dotacja pozyskana z Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej dla jednostki OSP Czerwone, które też wpisana jest do
Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego.
Kolejne pozyskane pieniądze
to 50 tys. zł - promesa przyznana
przez Zarząd Wojewódzki ZOSP
RP w Białymstoku na zakup samochodu lekkiego dla OSP Kumelsk.
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w
Białymstoku przyznał nam również dotację 2,5 tys. zł na remont

garażu OSP w Borkowie.
- Polepszy się prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki
OSP, które ten sprzęt otrzymają i
tym samym zwiększy działalność
operacyjną tych jednostek, a pomoc niesiona poszkodowanym
będzie szybsza i skuteczniejsza –
podkreśla Antoni Lewandowski,
komendant M-G ZOSP RP w Kolnie.
Na zdjęciu przedstawiciele
gmin, którzy 6 lipca w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego w Białymstoku z
marszałkiem Mieczysławem Baszko i członkiem zarządu Jerzym
Leszczyńskim podpisywali umowy na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP. Naszą gminę
reprezentował wójt Józef Bogdan
Wiśniewski oraz Antoni Lewandowski, komendant M-G ZOSP w
Kolnie. Na 54 złożone wnioski dotacje przyznano 47 gminom.
źródło zdj. wrotapodlasia.pl
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Żwirowanie z dofinansowaniem
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

30 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno podpisał umowę na dofinansowanie modernizacji drogi
w Czerwonem.
Zarząd Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych
w województwie podlaskim przeznaczył prawie 1,1 mln zł. Wnioski
29 samorządów, w tym z naszej
gminy, rozpatrzono pozytywnie.
Warunkiem otrzymania pienię-

dzy jest zakończenie inwestycji do
31 października. W Czerwonem
prace już trwają.
- To długo wyczekiwana inwestycja zarówno przez mieszkańców tej okolicy, jak i rolników
dojeżdżających tą drogą na pola
- mówi Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno. Zmodernizowana droga znacznie
usprawni komunikację w tej części Czerwonego.
Zmodernizowany zostanie odcinek na długości 1700 metrów.
Szerokość drogi to 5 metrów oraz
pobocza.

- Liczyliśmy, że dofinansowanie
do modernizacji tej drogi będzie
większe, ale bardzo cieszymy się z
tego, że nasza gmina znalazła się
w gronie tych, które pieniądze na
ten cel otrzymały - podkreśla Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Potrzeby w tym zakresie, nie tylko
w naszej gminie są duże, dlatego
już dziś przygotowujemy się do
tego, by skorzystać z dofinansowania na budowę dróg w ramach
PROW na lata 2014 - 2020. Pierwsze konkursy mają być ogłoszone
jeszcze w tym roku. Konkurencja
będzie spora, ale powalczymy!

Szacowanie szkód w gospodarstwach
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych badań przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut
Badawczy na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, teren Gminy Kolno został uznany jako obszar dotknięty suszą.
W związku z tym Wójt Gminy
Kolno niezwłocznie wystąpił do
Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do
spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w

których wystąpiły szkody.
Zgodnie z obowiązującym stanem pranym, na dzień dzisiejszy
główną formą pomocy przewidzianą przez rząd dla rolników
jest kredyt preferencyjny, możliwy do uzyskania po spełnieniu
szeregu określonych warunków –
więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego:
www.bip.bialystok.uw.gov.pl
Nie są przewidziane wypłaty
odszkodowań w formie jednorazowych zasiłków pieniężnych dla
poszczególnych rolników.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy
pomocy, proszone są o jak najszybsze wypełnienie wniosków
na ustalonych formularzach (do
pobrania m.in. na stronie www.
gminakolno.pl) oraz oświadczeń
o powierzchni upraw i plonów, i
o produkcji zwierzęcej.
Wnioski wraz z oświadczeniami
należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy
Kolno. Członkowie Komisji do
spraw szacowania szkód odwiedzą zgłoszone gospodarstwa.
GAZETA GMINNA 3

wydarzenia

6 września odbędzie się referendum
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o
zarządzeniu
ogólnokrajowego
referendum 6 września br. każdy
wyborca będzie mógł odpowiedzieć na trzy pytania:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/
Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/
Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa?”.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/
Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów
prawa podatkowego na korzyść
podatnika?”.
W Gminie Kolno zgodnie z
wydanym przez Wójta Gminy
Kolno obwieszczeniem z dnia 6
lipca br. o numerach i granicach
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obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji ds.
referendum, w tym o siedzibach
obwodowych komisji ds. referendum właściwych dla głosowania
korespondencyjnego i o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych głosować będziemy w 11 obwodach (patrz
tabelka niżej). Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dostosowane są lokale: nr 1 w Centrum
Kulturalno - Rozrywkowym w
Czerwonem, nr 3 w Centrum Kulturalno - Rozrywkowym w Zabielu i nr 4 w Szkole Podstawowej w
Janowie. Do celów głosowania korespondencyjnego wyznacza się
Obwodową Komisję ds. Referendum nr 1 w Czerwonem. Wniosek
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na

6 września 2015 r. dostępny jest w
internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno na stronie bip.ug.kolno.
wrotapodlasia.pl w zakładce wybory - referendum ogólnokrajowe.
Zgodnie z załącznikiem do postanowienia Prezydenta RP z dnia
17 czerwca wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania zgłaszać można do 28
sierpnia br., do 22 sierpnia 2015
– zamiar głosowania korespondencyjnego; a do 1 września 2015
– wniosek o dopisanie do spisu
osób uprawnionych do udziału w
referendum w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania.
Głosowanie 6 września 2015 odbędzie się w godzinach od 6.00 do
22.00.
Więcej szczegółowych informacji na temat ogólnopolskiego referendum 6 września na stronie
internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej: referendum2015.pkw.
gov.pl
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Uczniowie do szkół dojadą Mercedesem
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

To pierwszy Mercedes, którym uczniowie z naszej gminy będą dojeżdżać do
szkół. Na zdj. od lewej Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy
Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno oraz kierowca szkolnego
autobusu Ryszard Dobrowolski.
Już od września br. uczniowie z gminnych szkół będą dojeżdżać na zajęcia nowo zakupionym autobusem!
To pierwszy Mercedes Benz w naszym taborze. Szkolnych autobusów mamy pięć i jeden bus, który również
wykorzystywany jest w tym celu. Dowozem objętych jest 700 uczniów. Rocznie gminne auta dowożące
dzieci do szkół pokonują ok. 190 tys. km. Mercedes Benz Conecto to autobus oszczędny, bezpieczny, komfortowy. Dzięki temu zakupowi podróż na szkolne zajęcia będzie nie tylko przyjemniejsza, ale też bezpieczniejsza. - Kolejnym wyzwaniem w dziedzinie oświaty będzie dalsza rozbudowa szkoły w Lachowie - mówi
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Właśnie szukamy programów, w ramach których będziemy
mogli ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji.

Znamy skład Zarządu PIR
Agnieszka Artemiuk
Materiał PIR

7 lipca 2015r w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się
I Walne Zgromadzenie V kadencji. W trakcie obrad delegaci reprezentujący Rady Powiatowe wybrali Zarząd PIR, Komisję Rewizyjną, delegata do
Krajowej Rady Izb Rolniczych
oraz komisję budżetową.
W wyniku tajnych wyborów
Prezesem Izby V kadencji został
dotychczasowy Prezes Grzegorz
Leszczyński z powiatu siemiatyckiego. Funkcję Wiceprezesa
powierzono Adamowi Mariuszowi Niebrzydowskiemu z powiatu łomżyńskiego.
Do składu Zarządu Podlaskiej
Izby Rolniczej wybrano następu-

jących Członków: Piotr Rusiecki
z powiatu augustowskiego, Witold Grunwald z powiatu grajewskiego oraz Stanisław Rogalski z

powiatu monieckiego. Delegatem
do Krajowej Rady Izb Rolniczych
wybrany został Romuald Gosk z
powiatu zambrowskiego.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący delegaci : Marek
Siniło ( powiat sokólski), Aleksandra Małgorzata Armo( powiat
łomżyński), Bogdan Bujnowski
(powiat grajewski), Olgierd Palanis ( powiat sejneński) oraz Maciej
Bobel ( powiat bielski).
Komisja Budżetowa pracować
będzie w następującym składzie:
Jolanta Wielgat ( powiat zambrowski), Piotr Stocki (powiat hajnowski), Ryszard Łapiński (powiat
białostocki), Antoni Przyborowski
(powiat kolneński), Krzysztof Szaciło (powiat moniecki).
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Święto Policji w Kolnie
źróło:

www.podlaska.policja.gov.pl

Z okazji Święta Policji 28 funkcjonariuszy kolneńskiej Policji
otrzymało awanse na wyższe
stopnie służbowe, 14 policjantów
otrzymało medale 25-lecia NSZZ
Policjantów, a 5 srebrną odznakę
honorową.
W piątek 31 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kolnie
odbyła się uroczystość Święta Policji z udziałem Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji insp. Eligiusza Kubickiego
oraz gości reprezentujących: władze samorządowe, sąd, prokuraturę oraz inne służby mundurowe.
W obecności zaproszonych gości funkcjonariusze otrzymali akty
nominacji na wyższe stopnie policyjne. Wśród awansowanych było
28 policjantów w tym 3 w korpusie
oficerów, 18 w korpusie aspirantów i 7 podoficerów. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 14
funkcjonariuszy otrzymało medale 25-lecia NSZZ Policjantów, a 5
srebrną odznakę honorową.
Na zakończenie tego niecodziennego spotkania głos zabrali
goście. Mundurowi usłyszeli, ze
strony uczestniczących w uroczystościach gości wiele słów uznania
oraz podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane każdego
dnia w zapewnienie porządku i
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Gminę Kolno na Święcie Policji reprezentowali Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno oraz Piotr Glinka, zastępca wójta gminy Kolno

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
przyjmowane są

w

Urzędzie Gminy Kolno
w terminie

od
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Świetlica w Brzozowie po remoncie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Wnętrza świetlicy w Brzozowie - jednej z pierwszych wiejskich świetlic w naszej gminie, która przeszła
generalny remont właśnie zostały odnowione. Pracownicy z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno pomalowali ściany, sufity i kominek. Przypomnijmy, że świetlica w Brzozowie została
zmodernizowana w 2009 r.

Wyjątkowy koncert w Zabielu
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

W ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu
Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2015 w niedzielę 12 lipca odbył się koncert w Zabielu. W Kościele
pw. Św. Jana Ewangelisty artyści zapewnili oprawę
mszy św., a po mszy odbył się koncert pt. pt. „Dla
swej ziemi macierzystej” w wykonaniu artystów:
Alicja Rumianowska - mezzosopran, Jacek Szymański - tenor, Dariusz S. Wójcik - bas i Paweł Lipski fortepian. Gmina Kolno była jednym z podmiotów,
które wsparły organizację tego międzynarodowego
festiwalu. Na zakończenie gratulacje i podziękowania za występ złożyli artystom Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz Robert Nadara,
wicestarosta kolneński.
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Wakacje marzeń
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

„Wakacje marzeń” - zadanie publiczne pod takim tytułem zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja, które w ramach otwartego
konkursu ofert otrzymało od
Gminy Kolno 21 500 zł na ten cel.
W ramach projektu grupa 26 dzieci z gminy Kolno wraz z trzema
opiekunkami spędziła „Wakacje
marzeń” w Jastrzębiej Górze.
„Wakacje marzeń” dzieci spędzały w ośrodku wypoczynkowym
„Hutnik”. W trakcie kilkudniowego pobytu nad morzem realizowane były m.in. zajęcia z programu
profilaktycznego opracowanego
specjalnie na potrzeby projektu
„Wakacje marzeń”.
W programie kolonii znalazły
się też wycieczki m.in. do Gdyni. Nie zabrakło wizyt na plaży
nad morzem, czy zabaw na boisku przy ośrodku wypoczynkowym. Dzieci świetnie bawiły się
również na profesjonalnym placu
zabaw w Jastrzębiej Górze, czy w
wyjątkowym Parku Rekreacyjno Edukacyjnym „Sea Park Sarbsk”
koło Łeby, gdzie zobaczyć można
m.in. makiety zwierząt morskich,
muzeum marynistyczne, wrak na
wspak, a nawet żywe foki w fokarium. „Wakacje marzeń” na długo
zostaną w pamięci uczestników.
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dwa wnioski z naszej gminy z dotacją!
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Współpraca nieformalnych grup
pań z Zabiela i Borkowa oraz pracowników Urzędu Gminy Kolno
przyniosła efekty. Dwa projekty z
naszej gminy złożone w Konkursie 2/2015 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji
otrzymały dotację. Projekty „Kajakiem do współdziałania” oraz
„ Dzień Sibrzaka w Borkowie
– rodzinny piknik z plenerową
lekcją gotowania” zrealizowane
zostaną dzięki dofinansowaniu
ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
Dwa wspomniane projekty zrealizowane zostaną jeszcze w te wakacje. Kajakowy spływ Krutynią dla
50 przedstawicieli nieformalnych
grup działających w naszej gminie
zaplanowano na 25 sierpnia br.
Dzień Sibrzaka w Borkowie odbędzie się na szkolnym boisku 23
sierpnia br. Celem międzypokoleniowego spotkania będzie nie tylko wspólna zabawa, ale też podkreślenie roli oraz pielęgnowanie
lokalnej tradycji kulinarnej.
W obu projektach ważne jest też
integrowanie lokalnej społeczności i współdziałanie dlatego do
współpracy zarówno przy organizacji, jak też do współudziału w
obu przedsięwzięciach zaproszeni
zostaną przedstawiciele różnych
środowisk. Szczegółowe informacje na temat realizacji obu projektów dostępne będą na stronie internetowej www.gminakolno.pl
Nieformalne grupy otrzymały
również wsparcie od lokalnych
stowarzyszeń: Towarzystwa Jana
z Kolna oraz Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno In-

tegracja, które wzięły na siebie
rolę Patrona w projektach.
Zachęcamy inne aktywne
grupy, które mają pomysły na
działanie, a szukają finansowego wsparcia do współpracy w
tym zakresie z Urzędem Gminy Kolno z działem promocji
oraz pozyskiwania funduszy z
UE.
Na zdj. u góry przedstawicielki
nieformalnych grup z Borkowa i
Zabiela oraz przedstawiciele Sto-

warzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja i Towarzystwa Jan z Kolna na spotkaniu
z wójtem gminy Kolno Józefem
Bogdanem Wiśniewskim

zaproszenie
LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” z Małego Płocka zaprasza na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju. Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności: analizę
mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. W naszej gminie spotkania odbędą się w
następujących terminach: 26 sierpnia 2015 r. w godz. 11.00 - 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem oraz 8 września 2015 r. w godz. 10.00 - 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem.
więcej szczegółów na stronie internetowej Fundacji www.krainamlekiemplynaca-leader.pl
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Półkolonie w naszej gminie
Teresa Skrodzka
Gminna Biblioteka Publiczna

w

Czerwonem

Wakacje to czas beztroskich zabaw. Ale zdarza się, że nie dla
wszystkich dzieci. Zapracowani
latem rodzice nie bardzo mają
czas, by zająć się swoimi pociechami. Dlatego zdarza się, że gdy
dzieci wracają po wakacjach do
szkoły, mają problem, by napisać
o swoich wrażeniach. Wszystko, co im przychodzi do głowy
to nuda. Wiele więc zależy od
inicjatywy dorosłych, którzy organizują najmłodszym wakacyjny czas. W naszej gminie aż 106
dzieci uczestniczyło w zorganizowanych półkoloniach letnich
zorganizowanych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Czerwonem.
Taka forma wypoczynku letniego była możliwa do zrealizowania
dzięki porozumieniu Gminnej
Biblioteki Publicznej z Krajową
Radą Izb Rolniczych i Związkiem
Młodzieży Wiejskiej. Dofinasowanie na ten cel otrzymaliśmy z
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W
lipcu udało nam się zorganizować
dwa 10-dniowe turnusy półkolonii. Odbiorcami tego przedsięwzięcia w I turnusie były dzieci
rolników z Borkowa, Czerwonego
i Janowa. Miejscem, w którym odbyły się półkolonie była Gminna
Biblioteki Publiczna w Czerwonem, Punkt Biblioteczny w Borkowie i Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie. Z kolei II turnus zgromadził dzieci ponownie z Borkowa, Kozła, Lachowa i Wykowa, przy czym największą grupę
uczestników stanowili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie.
W ramach ustalonego harmonogramu dzieci uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno - sportowych,
muzycznych, plastycznych, kulinarnych i czytelniczych. Wyjechały też na jednodniowe wycieczki na Mazury. Na czas trwania
turnusu uczestnicy i kadra była
ubezpieczona, wszyscy też mieli
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zapewniony ciepły posiłek
W trakcie trwania półkolonii
zrealizowano również program
dotyczący promocji i profilaktyki zdrowotnej. W związku z tym
dzieci miały cykl spotkań z przedstawicielami współpracujących z
biblioteką instytucji. Odwiedzili
nas pracownicy Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kolnie, Powiatowej Komendy Policji w Kolnie, Komendy Powiatowej PSP w
Kolnie oraz pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Zaproszone osoby, w formie
pokazów, pogadanek, prezentacji
multimedialnych, krzyżówek, testów i zagadek przedstawiły wiedzę dotyczącą promocji i profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa
w czasie letniego wypoczynku.
Podczas wycieczek na Mazury dzieci pływały statkiem po
jeziorze Nidzkim, były na pływalni Tropikana w Mikołajkach.
Dodatkową atrakcją była zabawa
w „Małpim Gaju” oraz pobyt na
plaży miejskiej w Piszu.
Uczestnikom I turnusu zorganizowaliśmy dyskotekę w sali
konferencyjnej biblioteki.
Oba
turnusy odwiedzili pracownicy
Nadleśnictwa Nowogród, którzy
w formie zabawowej dostarczyli
dzieciom wiedzy na temat flory i

fauny występującej na naszym obszarze. Zakończenie obu turnusów
odbyło się na świeżym powietrzu
w Bazie Harcerskiej w Koźle. Tu,
dzieci miały namiastkę biwaku
harcerskiego, ponieważ większość
zajęć takich jak pląsy, pajęczyna,
labirynt, strzelanie z łuku a nawet
rozpalanie ogniska przygotowali
harcerze z Koźleńskiej Grupy Harcerzy „Cień”. W Koźle, dzieci z II
turnusu miały okazję uczestniczyć w warsztatach ornitologicznych przeprowadzonych przez
animatora działań edukacyjnych
z Towarzystwa Przyrodniczego
„Bocian”. Wszyscy mamy nadzieję, że dzieci z podobnej formy wypoczynku skorzystają za rok.
Składam podziękowania pani
Bożenie Dudzie dyrektor SP w
Janowie oraz pani Ewie Romatowskiej dyrektor SP w Wykowie
za zaangażowanie w organizację
półkolonii oraz udostępnienie pomieszczeń szkolnych na ten cel.
Dziękuję również dyrektorowi
ZOPO Piotrowi Glince za umożliwienie dojazdu dzieci do SP w
Janowie. Serdeczne podziękowania składam także panu Karolowi
Karwowskiemu sołtysowi z Brzozowa za pomoc w zorganizowaniu grupy dzieci z Brzozowa.
Więcej zdj. na www.gminakolno.pl

komunikat/policja
ZARZĄDZENIE NR 87/15
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) § 12 Uchwały Nr XXXIII/226/10
Rady Gminy Kolno z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolno oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Podlas. z 2010 r. Nr 88, poz. 1321 i 1326) Wójt
Gminy Kolno zarządza, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do oddania
w dzierżawę.
Lp.

Miejscowość

Nr
działk
i

Tytuł
własności

Powierzchnia
do dzierżawy

Opis
nieruchomości

Okres
umowy

Minimalna
wysokość
czynszu

133

KW
25720

Przeznaczenie
w planie
miejscowym

1.

Obiedzino

1,1507 ha

rolna

brak planu

3 lata

9,1 dt

2.

Zaskrodzie

9

KW25846

1,0000 ha

rolna

brak planu

3 lata

9,1 dt

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu od dnia 17.08.2015 r. do dnia 07.09.2015 r. na tablicy
ogłoszeń
Urzędu
Gminy
w Kolnie,
ul.
Wojska
Polskiego
20,
na
stronie
internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ w Gazecie Gminnej oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysów wyżej
wymienionych miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcja „Bezpieczne wakacje”
źródło:

www.kolno.policja.gov.pl

W ramach prowadzonych działań
„Bezpieczne wakacje” kolneńscy policjanci spotkali się dziś
z dziećmi spędzającymi wolny
czas na półkoloniach w Borkowie. Celem spotkania było zwrócenie uwagi najmłodszych na
bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku.

alarmowe służb, a na koniec dzieci
mogły obejrzeć sprzęt policyjny.
Więcej zdjęć i relacje z innych

Kolneńscy policjanci, odwiedzili dzieci przebywające na półkoloniach w Borkowie. Spotkanie
odbyło się w ramach policyjnego
programu „Bezpieczne wakacje”.
Mundurowi
przeprowadzili
wśród małych słuchaczy konkurs
polegający na szybkim rozwiązywaniu profilaktycznych krzyżówek i testów wiedzy z zakresu
podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynId: 579BF91D-65CA-4630-92E5-9A45F8489D67. Przyjęty
ku.
Przypomnieli również numery

spotkań w ramach działań „Bezpieczne wakacje” na www.kolno.
policja.gov.pl

Strona 1
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wydarzenia

Jak zdobywaliśmy Dziki Zachód...
Kazimierz E. Koter
Centrum Kultury Gminy Kolno

w

Koźle

16 lipca dzieci z naszej gminy trafiły do – świetnie nam wszystkim
znanego z westernów i powieści
Karola May’a – świata kowbojów, traperów i Indian. Gdy wysiedliśmy na stacji Mrongoville
przywitała nas kowbojka, która
oprowadziła po całym miasteczku
i zapoznała z historią zachodnich
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stanów USA, codziennym życiem,
obyczajami i rozrywkami.
Dzieci mogły zarówno pobawić
się z lamą, kucem i innymi zwierzętami jak i spróbować „przyjemności” pobytu w celi.. Po zwiedzeniu miasteczka zaczęły się zabawy
i konkursy, Były wyścigi i przeciąganie liny, strzelanie z łuku i rzu-

canie podkową i wiele jeszcze innych konkurencji z upominkami
w nagrodę. Gdy już wszyscy się
wyszaleli przyszła pora na ognisko. Pieczona kiełbaska zniknęła
w kilka minut.
Po posiłku przyszedł czas na
pokazy. Mogliśmy obejrzeć tzw.
„scenki rodzajowe”, gdzie jak się
okazało życie na Dzikim Zachodzie wcale nie było bezpieczne
– trup w każdym razie sypał się
gęsto. Po mocnych wrażeniach zaprezentowano nam kilka tańców,
a nawet jednego z nich uczono
wszystkich uczestników pokazu.
Na koniec odbył się pokaz woltyżerki, czyli akrobatycznej jazdy
na koniu. W drodze powrotnej
wszyscy co prawda zmęczeni ale
bardzo zadowoleni, myślami byli
już na następnej wyprawie.
Więcej zdjęć i film z wyprawy na
stronie ck.gminakolno.pl

patronat

Wraki na torze w Tyszkach Łabno
28 czerwca br. na
terenach po dawnej żwirowni w
Tyszkach Łabno
odbył się Wyścig
Wraków Kolno
2015 pod patronatem
Polska
Liga Wraków.
Na torze, w różnych konkurencjach, ścigały się
wraki, które spełniały wymagania
organizatorów.
Wyniki, więcej
informacji oraz
oficjalny film z
Wyścigu
Wraków Kolno 2015
na stronie internetowej polskaligawrakow.pl

Wyścig Wraków Kolno odbył się pod
honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Kolno i Wójta Gminy Kolno
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projekt

warsztaty ornitologiczne
Renata Popielarz - animator działań
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

edukacyjnych w powiecie kolneńskim

Wakacje to wspaniały czas, by
rozwijać wśród najmłodszych
ciekawość świata przyrody. Taki
cel miały warsztaty ornitologiczne zorganizowane 25 lipca 2015
roku przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, w ramach
projektu „Pola tętniące życiem”.
W sobotni słoneczny poranek 50osobowa grupa dzieci z terenu
gminy Kolno biorąca udział w
zajęciach półkolonijnych spotkała
się na terenie Bazy Harcerskiej w
Koźle, by posłuchać opowieści o
ptakach.
Na wstępie uczestnicy warsztatów zapoznali się z etyką dobrego
przyrodnika. Każdy, kto obserwuje ptaki, czy to w parku, w lesie,
nad rzeką lub jeziorem, musi pamiętać o tym, że jest tutaj gościem,
a one są gospodarzami. Realizując
swoje hobby nie możemy im szkodzić. Podstawową zasadą jest unikanie podchodzenia do wszystkich gniazd, zwłaszcza w sezonie
lęgowym.
Podczas zajęć dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały
ciekawostek o życiu ptaków, które
mogą spotkać w swojej okolicy, o
przystosowaniach jakie wykształciły, by zdobywać pokarm. Ciekawym przykładem jest dzięcioł,
powszechnie uznawany za „lekarza naszych drzew”. Jednym z
„narzędzi”, które pomagają mu
w perfekcyjny sposób zdobywać
pożywienie jest wydłużony język.
Rekordzistą jest tutaj dzięcioł zielony. Jego dziób ma 4 cm, a język
aż 18 cm długości. Podczas prezentacji bardzo pomocne okazały
się tablice edukacyjne oraz eksponaty ptaków udostępnione przez
Łomżyński Park Krajobrazowy
Doliny Narwi.
Kolejnym etapem warsztatów
była gra terenowa. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć drużyn: bociany, sikorki, skowronki, sokoły i
dzięcioły. Każda grupa na czele ze
swoim kapitanem z ogromnym zaangażowaniem wykonała po pięć
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zadań. Były to krzyżówki, rebusy,
tangramy oraz inne łamigłówki o
ptasiej tematyce. Bardzo dzielnie
walczyli najmłodsi uczestnicy,
czyli drużyna bocianów, która
znalazła się w czołówce. Wszystkie zespoły za swoją wiedzę i aktywność otrzymały nagrody.
Następnie grupa harcerzy przygotowała ognisko, na którym
dzieci mogły upiec kiełbaski. Po
przerwie , z nowymi siłami udały
się na wycieczkę terenową. Wyposażone w lornetki i przewodniki rozpoczęły akcję poszukiwania
ptaków. Przemierzając około 3 kilometrową leśną trasę natknęły się
na kosa, drozda, dzięcioły , bociany białe oraz stadko zięb. Po powrocie na bazę harcerską wspólnymi siłami zbudowały bocianie

gniazdo. Spotkanie zakończyło się
konkurencją w rzucie szyszkami
do celu (gniazda).
Serdecznie dziękuję wszystkim
osobom, które pomogły w realizacji tej akcji oraz uczestnikom
warsztatów za wspaniałą atmosferę i dobrą zabawę. Niech ten
projekt będzie prologiem do kolejnych akcji przyrodniczych. Starajmy się każdego dnia dostrzegać
piękno otaczającej nas przyrody i
uczmy się czerpać przyjemność z
jej obserwacji.
Projekt „Pola tętniące życiem kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” dofinansowany
przez Islandię, Liechtenstein oraz
Norwegię w ramach funduszy
EOG.

projekt

O skarbach na miedzy
Aleksandra Wierzbicka
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Mozaika pól i łąk, śródpolne zadrzewienia, samotne drzewa –
dla jednych to codzienny krajobraz towarzyszący pracom agrotechnicznym, dla innych widok
kojarzący się z czasem wakacji i
urlopów. Wszystkich zachęcamy
do spojrzenia na niego innym
okiem - odkrycia niezwykłego
skarbu jakim jest przyroda krajobrazu rolniczego. To właśnie
nasz kraj, a szczególnie jego
wschodnia część jest tego skarbu
depozytariuszem.
Turystów z Europy Zachodniej
często w zachwyt wprawiają widoki dla nas spowszedniałe: bocianich gniazd, szpalerów wierzb
głowiastych… Zachęcamy abyście
tym razem zamiast spoglądać z
zazdrością w kierunku Zachodu
poczuli dumę z unikatowego dziedzictwa przyrodniczego polskiej
wsi. Przyjrzyjmy mu się bliżej.
O tym, jak ważna dla zachowania światowej populacji bociana
białego jest Polska, słyszał niemal
każdy. Wszak co czwarty bocian
biały jest „Polakiem”. Warto dodać, że w skali Unii Europejskiej
nasz kraj jest ważną ostoją dla
szeregu innych gatunków związanych z krajobrazem rolniczym.
Gniazduje u nas 30% „unijnych”
derkaczy, pokląskw czy żurawi
, 40% pliszek żółtych… Liczby te
świadczą o tym, że środowisko
przyrodnicze na obszarach wiejskich jest w Polsce wciąż bardzo
dobrze zachowane.
Co trzeci europejski skowronek
wychowuje swoje młode w Polsce.
Ten jeden z pierwszych zwiastunów wiosny, który już w marcu
wszem i wobec oznajmia swoją
obecność donośnym śpiewem,
wydaje nam się pospolity. Tymczasem w Wielkiej Brytanii czy

Niemczech liczebność skowronka w ostatnich dziesięcioleciach
zmniejszyła się tak drastycznie,
że konieczne okazało się wprowadzenie specjalnie na niego nakierowanych działań ochronnych.
Polegają one m.in. na promocji
upraw zbóż jarych i tworzeniu
„luk skowronkowych” (czyli
pozbawionych roślinności fragmentów gleby umożliwiających
ptakom poszukiwanie owadów)
wśród upraw zbóż ozimych.
Kolejnym zaskoczeniem może
być dla nas fakt, że w krajach takich jak Holandia prowadzi się
programy polegające na obsiewaniu chwastami miedz, przydroży
czy wyrobisk surowców mineralnych. Zwyczajny dla nas widok
porośniętych chabrami, makami,
rumianami pól i miedz jest tam
czymś niezwykłym. Dziś, po wielu
latach wytrwałej walki człowieka
z chwastami wiele z nich możemy
uznać za gatunki silnie zagrożone,
inne wręcz za wymarłe. Lnicznika
właściwego - gatunku związanego
z uprawami lnu nie spotkamy już
nigdzie na świecie! Choć sytuacja
rodzimych chwastów przedstawia
się lepiej niż na Zachodzie, spróbujmy odszukać wśród pól tak po-

spolite niegdyś kąkole polne. Nie
będzie to zadanie łatwe bowiem w
wielu rejonach kraju gatunek ten
już nie występuje. Spójrzmy więc
na chwasty łaskawszym wzrokiem, zostawmy im choć kawałek
ziemi – miedzy czy ugoru. Być
może kolejnego lata uda nam się
tam wypatrzeć pospolitego w krajobrazie rolniczym motyla - rusałkę osetnika. Wielu z nas słyszało o
wędrówkach ptaków, a mało kto
wie, że niewielka, delikatna rusałka jest w stanie odbyć 3-4 tysięczną wędrówkę z północnej Afryki
do Polski! Miedze stanowią ważną
ostoję dla szeregu innych gatunków zwierząt. Tam mogą się one
skryć przed maszynami rolniczymi, drapieżnikami, wychowywać
młode i znaleźć obfitą stołówkę
złożoną z nasion dziko rosnących
roślin.
Nasza „pospolita” wiejska przyroda przy bliższym spotkaniu
naprawdę zadziwia. Jej walory
staramy się promować realizując
projekt edukacyjny „Pola tętniące życiem” skierowany przede
wszystkim do tych, od których zależy jej przetrwanie – do rolników,
dzieci i młodzieży. Jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej zapraszamy do odwiedzenia strony: pola.
bocian.org.pl. 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.
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historia

Zagłębiając się w dzieje...
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Pan Adam Przyborowski z Gdyni, pracuje nad odtworzeniem
historii swojego rodu, który kilkaset lat związany był z Obiedzinem. W poszukiwaniach natknął
się m.in. na średniowieczny dokument pisany po łacinie, który
potwierdza, że w bieżącym roku
przypada 600 rocznica ustanowienia sołectwa w Obiedzinie
(na zdj. obok).
Ojciec pana Adama to urodzony
w Obiedzinie Edward Przyborowski, który wyjechał do Gdyni.
Dziadkiem pana Adama był pan
Józef. Pan Adam dotarł nawet do
aktu urodzenia pradziadka pana
Tomasza Przyborowskiego urodzonego w 1861 r. Dokument ten
został odnaleziony w aktach urodzenia dawnego Urzędu Powiatowego Szczuczyńskiego do spraw
Powinności Wojskowych, w zbiorze 214/48, przechowywanym w
Archiwum Państwowym w Ełku.
Poszukiwania korzeni to niełatwa
praca, która wymaga czasu, zaangażowania i wsparcia wszystkich
tych, którzy mogą posiadać ważne informacje.
- Słyszałem, że w okresie okupacji hitlerowskiej moja babcia,
Otylia Przyborowska z domu
Dąbrowska (żona dziadka, Józefa
Przyborowskiego), dzięki znajomości języka niemieckiego, pomogła wielu ludziom w poważnych
sprawach, a nawet ratowała im
życie – mówi pan Adam Przyborowski. - O jednej takiej historii
opowiadano mi, która skończyła
się tragicznie. Przyjechali po Babcię ludzie i zawieźli do sąsiedniej
wsi Koziki-Olszyny. Niestety,
przyjechali za późno i żandarmi
niemieccy rozstrzelali dwie osoby. Myślę, że mieszkańcy tych terenów pamiętają więcej zdarzeń,
gdzie interwencja mojej Babci pomogła im lub ich krewnym. Dlatego proszę, aby osoby o takiej
wiedzy skontaktowały się ze mną
telefonicznie nr 514 695 764 lub
mailowo: helios-star @o2.pl
Odkrywając rodzinne powiąza16 GAZETA GMINNA

nia pan Adam dociera też do wielu
informacji o innych mieszkańcach
Obiedzina, czy regionu.
- O naszych przodkach, jak dotychczas, dowiedziałem się, że: po
zwycięstwie pod Grunwaldem w
1410 roku, została podjęta ogromna kampania kolonizacyjna ziem
granicznych z zakonem krzyżackim. Północne Mazowsze należało do księstwa mazowieckiego
ze stolicą w Płocku. Za zasługi ,
czterej rycerze (rodzeni bracia)
pochodzący z Przyborowic z ziemi zakroczymskiej, otrzymali w
1416 r. od księcia mazowieckiego
Janusza I obszar ziemski do zagospodarowania na północ od rzeki
Narwi. Łącznie 60 włók (1 włóka to prawie 18 hektarów), czyli
około 1080 hektarów: Paweł – 20
włók, Mroczesław – 20 włók, ( od
Mroczesława pochodzą Mroczki,
Mroczkowscy). Dwaj pozostali
bracia otrzymali razem 20 włók,
które podzielili między sobą i założyli Przyborowice Wielkie (potem Przeborowo, obecna nazwa
to Przyborowo, gmina Grabowo

w ziemi łomżyńskiej). Bracia ci,
to: Hendrych - ( po staropolsku
Handrych, od jego imienia powstała wieś Andrychy niedaleko
Przyborowa) i Przebor, od którego jest nazwisko Przyborowscy.
Obiedzino, (gmina Lachowo, dziś
gmina Kolno) z którego pochodzą
nasi protoplaści (udokumentowany pobyt od początku XIX wieku)
znajduje się w odległości zaledwie
18 kilometrów od tegoż Przyborowa (gmina Grabowo). Jak wynika
z otrzymanych dokumentów z archiwum w Ełku, nasi przodkowie
z Obiedzina zadbali o potwierdzenie szlachectwa w XIX – należeli
do tzw. szlachty wylegitymowanej. Przyborowscy pochodzący z
tych terenów mieli herb Grzymała
- mówi pan Adam Przyborowski.Myślę, że zagłębiając się w dzieje
dawne, gdy pojawiają się znani z
imienia przodkowie, którzy żyli
co najmniej 600 lat wcześniej, możemy poznawać je bardziej osobiście, jako historię nie tylko rodzinną, ale i gminną.

komunikat
ZARZĄDZENIE NR 82/15
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) § 12 Uchwały Nr XXXIII/226/10
Rady Gminy Kolno z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolno oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Podlas. z 2010 r. Nr 88, poz. 1321 i 1326) Wójt
Gminy Kolno zarządza, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym , z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na zbiórkę odzieży
Lp.

Miejscowość

Nr
działki

Tytuł
własności

Powierzchnia
do dzierżawy

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
miejscowym

Okres
umowy

wysokość
czynszu

1.

Czerwone

362

KW 25862

1,2 m2

gruntowa

tereny
zabudowy
usługowej

3 lata

10 zł netto

2.

Borkowo

205

KW 25837

1,2 m2

gruntowa

tereny
zabudowy
usługowej

3 lata

10 zł netto

3.

Zabiele

1473/2

KW 64273

1,2 m2

gruntowa

tereny
zabudowy
usługowej

3 lata

10 zł netto

4.

Lachowo

73

KW 25835

1,2 m2

gruntowa

tereny
zabudowy
usługowej

3 lata

10 zł netto

5.

Janowo

72/3

KW 33138

1,2 m2

gruntowa

brak planu

3 lata

10 zł netto

6.

Stary
Gromadzyn

226

KW 71005

1,2 m2

gruntowa

brak planu

3 lata

10 zł netto

7.

Zaskrodzie

99

KW 25846

1,2 m2

gruntowa

brak planu

3 lata

10 zł netto

8.

Wykowo

93

KW 25723

1,2 m2

gruntowa

brak planu

3 lata

10 zł netto

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu od dnia 03.08.2015 r. do dnia 23.08.2015 r. na tablicy
ogłoszeń
Urzędu
Gminy
w Kolnie,
ul.
Wojska
Polskiego
20,
na
stronie
internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń u sołtysa wyżej wymienionej
miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Biblioteka/komunikat

Wakacyjny wypad na Mazury
Barbara Sielawa
Gminna Biblioteka Publiczna

w

Czerwonem

Pogoda nie rozpieszcza. Jeden
dzień wita nas iście afrykańskim
upałem, drugi, zaskakuje jesiennym chłodem. Trudno zaplanować wyjazd nad wodę.
Nam w miarę udało się trafić w
odpowiedni czas, by w pełni skorzystać z uroków Mazur: posurfować na sprzętach wodnych, zażyć
kąpieli, bądź po prostu błogo poleniuchować na plaży.
27 lipca 37. osobowa grupa młodzieży z terenu gminy Kolno skorzystała z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, by
jeden z wakacyjnych dni spędzić
w pięknej okolicy, w Nowych Gutach nad Jeziorem Śniardwy.

ZARZĄDZENIE NR 81/15
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) § 12 Uchwały Nr XXXIII/226/10
Rady Gminy Kolno z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolno oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Podlas. z 2010 r. Nr 88, poz. 1321 i 1326) Wójt
Gminy Kolno zarządza, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Lp.

1.

Miejscowość

Czerwone

Nr
działki

362

Tytuł
własności

KW 25862

Powierzchnia
do dzierżawy

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
miejscowym

Okres
umowy

wysokość
czynszu

500 m2

gruntowa
zabudowana grunt pod
zlewnią mleka

tereny
zabudowy
usługowej

3 lata

1100 zł
netto

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu od dnia 03.08.2015 r. do dnia 23.08.2015 r. na tablicy
ogłoszeń
Urzędu
Gminy
w Kolnie,
ul.
Wojska
Polskiego
20,
na
stronie
internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń u sołtysa wyżej wymienionej
miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
18 GAZETA GMINNA

komunikaty

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie wyraża swą wdzięczność za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się
zorganizować obchody Szkolnego Święta Rodziny, które odbyły się 28 maja 2015 r.
Słowa podziękowania kierujemy do:
- Prezesa BS w Kolnie p. Krzysztofa Kajko
- Zarządu Koła Łowieckiego „Szarak” w Koźle
- Państwa Teresy i Konstantego Zuzgów
- Pana Kazimierza Florczyka
- Rady Rodziców SP w Janowie
Szczególne podziękowania składamy Wójtowi Gminy Kolno p. Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu za objęcie patronatem III Gminnego Konkursu Poetyckiego pod hasłem
„Jan Paweł II i Stefan Wyszyński – wielcy Polacy” oraz sfinansowanie zakupu nagród dla
uczestników ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Składamy serdeczne podziękowania gościom i rodzicom za zaangażowanie w obchody naszego święta  oraz życzliwość i współpracę.
Z wyrazami wdzięczności
Bożena Duda
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
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