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Wicewojewoda Podlaski
w naszej gminie

obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu
PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY KOLNO NA LATA 2015-2032
oraz
PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY KOLNO NA LATA 2015-2032
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.),
Wójt Gminy Kolno
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:
Projektem PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY KOLNO NA LATA 2015-2032 oraz PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY KOLNO NA LATA 2015-2032.
Projekt tego programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony
do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój nr 216 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:30 do 15:30, tel. 86 278-91-35 .
Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Kolno http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 01.10.2015r.do dnia 22.10.2015r..
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugkolno@gminakolno.pl bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku
o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262).
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2013, poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i
wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Wójt Gminy Kolno.
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Wicewojewoda w Czerwonem
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Wicewojewoda Wiesław Żyliński na spotkaniu
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem
mówił m.in. o aktualnej sytuacji w rolnictwie

- To sprawdzian dla nas wszystkich administracji rządowej, samorządowej, ośrodków doradztwa, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, izb
rolniczych – mówił na spotkaniu w Czerwonem o sytuacji w
rolnictwie spowodowanej suszą
Wiesław Żyliński, wicewojewoda podlaski. – Pracy jest dużo, ale
widzę, że tu w Gminie Kolno jest
dobrze zorganizowana. Pochwała nie była gołosłowna, bo zanim
doszło do spotkania z radnymi,
sołtysami i przedsiębiorcami z
branży rolnej z naszej gminy Wicewojewoda Podlaski odwiedził
Urząd Gminy Kolno, gdzie rozmawiał z władzami gminy oraz
członkami komisji do szacowania strat.
– Jestem wdzięczny Wojewodzie
Podlaskiemu, że tak szybko odpowiedział na mój wniosek i powołał

komisję, która od 17 lipca intensywnie pracuje – mówił Józef Bogdan Wiśniewski . – Na dzień dzisiejszy do naszego urzędu wpłynęło 955 wniosków o szacowanie
strat spowodowanych suszą.
Skalę problemu i szczegółowe
informacje dotyczące postępów
prac nad szacowaniem szkód w
naszej gminie przedstawili Wicewojewodzie Podlaskiemu Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno, Piotr Glinka, zastępca wójta, Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno oraz
pani Alina Kajko, p.o. dyrektora
Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Kolnie.
Wizytę
pana wicewojewody
Wiesława Żylińskiego w Urzędzie
Gminy Kolno zakończyło spotkanie z członkami komisji do szacowania strat w naszej gminie. Po
krótkiej merytorycznej dyskusji
pan wicewojewoda wyraził sło-

wa uznania i podziękowania władzom gminy i członkom komisji
za sprawne zorganizowanie prac.
Następnym punktem wizyty Wicewojewody w naszej gminie było
spotkanie z mieszkańcami, które
odbyło się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem.
Zaproszenie wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego przyjęli również pan Stanisław Wiszowaty,
starosta kolneński, Robert Nadara,
wicestarosta kolneński oraz pani
Agata Kozioł p.o. dyrektora Biura
Powiatowego ARiMR w Kolnie.
Rozmowy dotyczyły głównie
spraw związanych z suszą. Wójt
Józef Bogdan Wiśniewski podkreślił, że w kwestiach związanych
z suszą bardzo ważna jest dobra
współpraca z Urzędem Wojewódzkim, podkreślał też istotną
naszych sołtysów i radnych w rzetelnym przekazywaniu niezbędnych rolnikom informacji.
Wicewojewoda Wiesław Żyliński wyjaśniał zasady uzyskania
pomocy, przypominał też m.in.,
by do 30 września br. w powiatowych biurach ARiMR rolnicy
składali wnioski o wsparcie, gdzie
jednym z załączników jest protokół z szacowania strat sporządzony przez gminną komisję. W trakcie spotkania poruszane były też
inne kwestie, m.in. PROW na lata
2014 – 2020 czy problem dróg.
- Dziękujemy panu za to spotkanie, które jest dla nas wyrazem
troski i zaangażowania - podkreślił na zakończenie Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno

GAZETA GMINNA 3

wydarzenia

Trudne wspomnienia...
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Wincenta to jedna z ciekawszych
pod względem historycznym
miejscowości w naszej gminie.
Dziś położona na granicy województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, we wrześniu
1939 r. była na granicy Polsko
- Niemieckiej. Zapytaliśmy Państwa Romana i Janinę Wiśniewskich, jak pamiętają tamte tragiczne wydarzenia.
Do Państwa Wiśniewskich wybraliśmy się z panią radną Jadwigą Kołowajtys i Jackiem Bagińskim, prezesem Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
integracja 2 września br. Kiedy wybuchła II wojna światowa
pan Roman miał zaledwie 14 lat.
Wspomnień słuchaliśmy z zapartym tchem.
- 1 września dzionek piękny był
jak wczoraj. To był piątek, słoneczko, tylko upału takiego nie
było. Krzyknęli, że wojna, tak ojciec wóz uszykował i jechaliśmy
do Bialik - zaczął opowieść pan
Roman - Już w sierpniu widać
takie napięcie było, tu u nas była
straż graniczna i jak na patrol szli
to i wojsko z nimi..
- Tam za szkołą stała tankietka,
jedna albo dwie na szosie, postrzelali, księdza zabili, a w czwartek
to już poszła siła i tak było do 17
września, a potem Ruskie tu przyszli, Niemcy się wycofywali. Na

zimę w 39 r. to w tej szkole mieszkaliśmy, a w 40 roku nas przesiedlili, zostały tylko dwa czy trzy
domy. Wszystko było rozebrane
i tak było do 41 roku - opowiada
pan Roman.
Zapytany o obóz w Dłutowie i
cmentarz jeńców w Wincencie
pan Roman wspomina:
- Jak wojna wybuchła to ten łagier tu zaczęli grodzić, kuchnia
była nad samą rzeką. Ginęli tutaj
jak Niemcy ich wozili, co raz tych
Ruskich dowozili, Jak Niemcy tu
weszli to można było wrócić , zbierali tych Ruskich masowo ściągali
tutaj na jesieni w 41 roku co ten las
jest i cmentarz to zaczęli doły kopać. Sierpień- wrzesień w tym czasie, ojciec łąkę kosił i ja tam byłem

O Wincencie w Wikipedii:
Kilometr na zachód od wsi przepływa rzeka Pisa, na północ - wpadająca do
niej rzeczka Wincenta. Wzdłuż tej ostatniej przebiega historyczna granica
mazowiecko-pruska, od 1388 r. stanowiąca granicę Księstwa Mazowieckiego i Prus, w latach 1526-1795 Prus i Królestwa Polskiego, 1807-1814 Prus i
Księstwa Warszawskiego, 1815-1871 Prus i podległego Rosji Królestwa Polskiego, 1871-1916 Niemiec i Rosji, zaś w okresie 1918-1939 Polski i Niemiec.
W położonej na szosie Kolno-Pisz Wincencie od połowy XIX w. do 1939 r.
znajdowała się komora celna, atakowana przez siły powstańcze w czasie Powstania Styczniowego. Pod wsią w 1920 r. żołnierze Kowieńskiego Pułku
Strzelców stoczyli udaną potyczkę z cofającymi się bolszewikami, którzy porzucili znaczne ilości sprzętu. O armaty, które ugrzęzły w korycie granicznej
rzeczki żołnierze polscy pobili się na pięści z niemieckimi pogranicznikami.
W 1941 r. do wykopanych tu przez Sowietów rowów przeciwczołgowych
zaczęto przywozić ciała jeńców z obozu w Dłutowie (Stalag Fischborn). Według niepotwierdzonych informacji część jeńców Niemcy zamordowali już
w samej Wincencie. Liczbę ofiar szacuje się na od kilku do 12 tysięcy. Obecnie upamiętnia to cmentarz wojenny - miejsce pamięci narodowej.
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i już te wądoły były wykopane i
każdy wiedział co będzie i potem
się okazało, że tych politycznych
politruków rozstrzelali...
Żona pana Romana dodaje:
- Człowiek to wszystko pamięta,
nie chce, ale czasem jak to wszystko przyjdzie, jak oni tak szli..Wy
młodzi to tego nie wiecie, ale co
my przeżyliśmy, te łapanki pośród
nocy - opowiada pani Janina.
W pamięci jest dużo różnych
wspomnień, o życiu na granicy,
którą kazali bronować, by widoczne były ślady uciekinierów, o handlu, przymusowej pracy, ale też o
ludziach dobrych i złych, Niemcach, Rosjanach, Polakach. Są też
wspomnienia trudne...
- Mnie wzięli do roboty jak miałem 16 lat i aż się oparłem za Królewcem nad samym morzem. Potem tak się trafiło, że z Kolna kuzyn do drugiego obok trafił i mnie
namówił, że uciekliśmy. 8 dni to
trwało,jak wracaliśmy, ale jak ja to
teraz wspomnę, co się przeszło to
bym teraz nie uciekł... - przyznaje
z trudem pan Roman.
Państwo Wiśniewscy pobrali się
w 1947 roku. Wychowali piątkę
dzieci. Zostali w Wincencie. Warto posłuchać tego, co mają nam do
przekazania.
W następnym numerze Gazety
Gminnej zamieścimy archiwalne
zdjęcia z Wincenty.
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Konsultacje planu na przyszłe lata
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Kolno na lata 2015 - 2020 to jeden z
ważniejszych dokumentów, którego opracowanie zleciła Gmina
Kolno. Spotkanie i konsultacje
projektu dokumentu były ważną
częścią procesu jego tworzenia.
Teraz ten strategiczny dla gminy
dokument trafi pod głosowanie
Rady Gminy Kolno.
Pierwsze spotkanie informacyjne

z Alicją Leibner przedstawicielką
firmy „EU-CONSULT” Sp. z o.o.,
która opracowywała dokument
odbyło się 19 sierpnia br. w sali
konferencyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem.
Celem spotkania było omówienie
projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno na lata 20152020 oraz uzyskanie informacji
dotyczących zadań do realizacji,
które zdaniem mieszkańców po-

winny zostać w takim dokumencie zapisane. Obecni na spotkaniu
sołtysi, radni i mieszkańcy gminy
oraz pan wójt Józef Bogdan Wiśniewski dyskutowali o najważniejszych obszarach rozwoju gminy Kolno: m.in. o kulturze, oświacie, przedsiębiorczości, ochronie
środowiska, czy infrastrukturze
drogowej. Efektem aktywnego
uczestnictwa w spotkaniu był szereg uwag i propozycji, które zostały uwzględnione w dalszych pracach nad dokumentem.
Konsultacje Planu z naniesionymi już poprawkami odbyły się 26
sierpnia w trakcie sesji Rady Gminy Kolno. Zgodnie z procedurami teraz dokument ten ma zostać
podjęty w formie uchwały przez
Radę Gminy Kolno.
- Plan Rozwoju Lokalnego
wskazuje kierunki rozwoju naszej
gminy na najbliższe lata, ale jest
też zbiorem zadań i konkretnych
celów do osiągnięcia - podkreśla
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. - Dokument ten będzie też dla nas podstawą do ubiegania się o dofinansowanie na realizację niektórych z zapisanych w
nim działań z funduszy UE.

Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno

Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

W trakcie VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno, która
odbyła się 26 sierpnia, radni podjęli uchwały: w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 rok oraz
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kolno na lata 2015 - 2024. Radni przyjęli również
sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle za rok 2014, które w formie multimedialnej prezentacji przedstawił dyrektor Kazimierz E. Koter,
zapoznali się z informacją z wykonania budżetu gminy Kolno za I półrocze 2015 r. oraz informacją o stanie
bezpieczeństwa na terenie Gminy Kolno. Sprawozdanie
z działań między sesjami przedstawił wójt Józef B. Wiśniewski. W programie sesji znalazły się też konsultacje
społeczne Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno na
lata 2015 - 2020 oraz konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca na
lata 2015 - 2022.
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Zapraszamy do współpracy
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Wójt Gminy Kolno zaprosił
przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
działających w naszej gminie i na
rzecz mieszkańców naszej gminy,
by przedstawić kierunki rozwoju
gminy na najbliższe lata oraz zasady współpracy z podmiotami
NGO.
Na spotkanie, które odbyło się 8
września w sali konferencyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem, przybyli przedstawiciele stowarzyszeń, jednostek
OSP, kół gospodyń oraz zespołów
muzycznych z naszej gminy.
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno przedstawił zebranym główne założenia Programu
Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno
na lata 2015 – 2020 oraz zaproponował nowe rozwiązania dotyczące wsparcia organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z
naszej gminy.
- Zauważam i doceniam waszą
aktywność i byłbym złym wójtem,
gdybym nie zrobił nic, by was w
tym wspierać - podkreślał Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Jestem przekonany,
że naszym wspólnym celem jest
rozwój gminy i działanie na rzecz
jej mieszkańców, dlatego liczę na
współpracę i przedstawiam Wam
dziś pracowników, którzy służyć
wam będą radą i pomocą między
innymi w zakresie pozyskiwania
środków czy realizacji zadań.
Dwaj pracownicy z Urzędu

Gminy Kolno – specjaliści od pozyskiwania środków
zewnętrznych - specjalnie na to spotkanie przygotowali i
przedstawili multimedialną prezentację z informacjami
na jakie działania i
z jakich programów
można pozyskiwać
środki zarówno z
UE, jak i źródeł krajowych. Pan Dariusz
Budrowski omawiając poszczególne slajdy zachęcał, by korzystać również
z indywidualnych konsultacji w
Urzędzie Gminy Kolno.
Wystarczy pomysł i chęć do działania! Serdecznie zapraszamy do
współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno:
- Dariusz Budrowski – tel. 86 27891
32, e-mali d.budrowski@gminakolno.pl
- Adam Choiński – tel. 86 278 91 32
e-mail: a.choinski@gminakolno.pl
- Aleksandra Szyc – Kaczyńska –
tel. 86 278 91 38, e-mail: a.szyc@
gminakolno.pl
oraz z naszymi instytucjami kultury:
- Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle – tel. 86 474 40 39, e-mail:
kultura@gminakolno.pl
- Gminną Biblioteką Publiczną w
Czerwonem – tel. 86 262 34 56, e-

mail: gbpczerwone@gminakolno.
plSpotkanie było również okazją
do podziękowań naszym zespołom: Czerwieniacy, Zabielanki,
Magnum Noli i Dożynkersi, kołom gospodyń z Czerwonego,
Borkowa i Zabiela, Stowarzyszeniu KaFCuki i Stowarzyszeniu
Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
Integracja oraz jednostkom OSP
z Czerwonego, Zabiela, Lachowa
i Kumelska za zaangażowanie i
udział w Dożynkach Powiatowo –
Gminnych, które w tym roku odbyły się w Czerwonem. Wręczając
podziękowania pan Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno
podkreślał, że to docenienie wkładu pracy tych wszystkich, którzy
zaangażowali się w organizację,
uświetnienie występami czy swojskimi potrawami oraz w to, by
uroczystości w Czerwonem przebiegały sprawnie i bezpiecznie.

Mieszkańcy naszej gminy po szkoleniu
Mieszkańcy naszej gminy skorzystali z bezpłatnych szkoleń
z zakresu obsługi komputerów i Internetu. Zajęcia odbywały się w dniach 18-28.08.2015 w sali konferencyjnej Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
- Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie”. W zajęciach uczestniczyli mieszkańcy gminy wiejskiej Kolno, do których dotarliśmy dzięki zaangażowaniu
i pomocy ze strony Urzędu Gminy Kolno - mówi Ewelina
Zienkiewicz, specjalista ds. organizacji szkoleń, Syntea S.A.
Więcej o projekcie na www.sspw.wrotapodlasia.pl
fot.arch. Syntea S.A.
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Powitaliśmy nowy rok szkolny
Aneta Roman
SP im. Kard. S. Wyszyńskiego

w

Janowie

1 września w murach Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
rozpoczęliśmy kolejny, już 51.
rok szkolny. Zanim go przywitaliśmy, społeczność naszej placówki uczestniczyła we mszy
świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Podczas uroczystości obecni
byli zaszczytni goście: proboszcz
parafii Łosewo ks. Andrzej Stypułkowski, wójt gminy Kolno
– p. Józef Bogdan Wiśniewski,
radni – p. Stanisław Podsiad oraz
p. Alfred Samul, a także rodzice
naszych uczniów.
Akademię rozpoczęła uroczyście pani dyrektor szkoły Bożena Duda, zachęcając wszystkich
członków społeczności do efektywnej współpracy, bowiem tylko wspólne działania rodziców,
uczniów i nauczycieli mogą przynieść zamierzone rezultaty. Do
słów pani dyrektor dołączył wójt,
życząc wszystkim zadowolenia,
satysfakcji z wykonywanych obowiązków, zarówno ucznia, rodzica i nauczyciela, wychowawcy.
Następnie uczniowie klas IV
–VI pod kierunkiem pana Marka
Szymańskiego przypomnieli, że

wakacje już się skończyły i nadeszła pora intensywnej pracy,
nauki. W humorystycznej scence
ukazali poranek w domu ucznia.
Z uwagi na fakt, iż 76 lat temu
był inny wrzesień, tragiczny w
skutkach – uczniowie w formie
montażu poetycko – muzycznego
przypomnieli czasy wybuchu II
wojny, wysłuchano komunikatów
o rozpoczęciu wojny ogłoszonych
wówczas w radio. Pamięć o bohaterach uczciliśmy minutą ciszy.
Na zakończenie głos zabrała dyrektor szkoły, przekazując zebranym informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, przedstawiła
harmonogram dowozu uczniów,
przydział wychowawców i opie-

kunów do poszczególnych klas.
Przekazała też informację o ogłoszonym przez MEN Roku Otwartym, ale przede wszystkim mobilizowała społeczność szkolną do
wzmożonego wysiłku, zwieńczonego zadowoleniem z efektów
pracy.
Rok szkolny 2015/2016 w
gminnych szkołach rozpocząl
się dla:
- 565 uczniów szkół podstawowych, w tym dla 113 uczniów
klas I
- 265 uczniów szkół gimnazjalnych

Uroczystości patriotyczne

Reprezentacja gminy Kolno z wójtem Józefem B. Wiśniewskim na
czele uczestniczyła w obchodach
Święta Wojska Polskiego zorganizowanych przez Związek Oficerów Rezerwy RP w Kolnie.
Fot. A. Konopka

Wójt Józef B. Wiśniewski uczestniczył w obchodach 95. rocznicy
bitwy pod Lemanem w gminie
Turośl, które odbyły się 23 sierpnia br. Po mszy św. i złożeniu
kwiatów pod pomnikiem odbyła
się inscenizacja bitwy.

6 września w Grabowie odbyła się
uroczystość związana z 76. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jej
elementem była m.in. rekonstrukcja wypadu Podlaskiej Brygady
Kawalerii na Prusy Wschodnie z
września 1939 r.
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Mieszkańcy z inicjatywą
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

W niedzielę 16 sierpnia w Kumelsku odbyła się ważna dla mieszkańców uroczystość. W kapliczce,
której teren został uporządkowany, odprawiona została msza św.
Mieszkańcy, którzy wykazali
się inicjatywą zadbania o to wyjątkowe miejsce zaprosili na uro-

czystość również przedstawicieli
władz Gminy Kolno i Powiatu
Kolneńskiego, by podziękować za
okazane wsparcie. Naszą gminę
reprezentowali Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, Piotr
Glinka, zastępca wójta gminy
oraz radni naszej gminy, a powiat

kolneński: Robert Nadara, wicestarosta kolneński oraz Grzegorz
Chiliński, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg.
Ceglano - kamienna kapliczka
z połowy XIX wieku stoi tuż przy
powiatowej drodze z Lachowa do
Kumelska

Szkolne podłogi po renowacji
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Wakacje nie w każdej naszej szkole oznaczały ciszę i spokój. Czas
kiedy uczniowie i nauczyciele wypoczywają to najlepszy moment
na remonty. Tak było m.in. w
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, gdzie odnowione zostały sosnowe podłogi. To pierwszy tego
typu remont podłogi, która ma już
kilkadziesiąt lat. Drewniane deski zostały wycyklinowane oraz
pomalowane lakierem. Użyte do
remontu materiały są wysokiej jakości i posiadają wszelkie wymagane atesty. Teraz podłogi są estetyczne i łatwiejsze w utrzymaniu
czystości. Na renowację podłóg na
parterze i na piętrze w budynku
szkoły w Czerwonem Gmina Kolno przeznaczyła 14 tys. zł.
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Gmina Kolno z dofinansowaniem
Kazimierz E. Koter
Centrum Kultury Gminy Kolno

w

Koźle

„Kulturalna Gmina Kolno” to nazwa projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury. Pierwszym
przedsięwzięciem były warsztaty
artystyczne dla członków wszystkich grup artystycznych działających w naszej gminie.
Wystartowaliśmy w poniedziałek
17 sierpnia przed południem. W
sumie ponad osiemdziesiąt osób
z zespołów Czerwieniacy, Zabielanki, Magnum Noli, Sibrzanki,
Dożynkersi oraz dziecięcych grup
teatralnych z Brzozowa i Kozła
wyruszyło na trzydniową przygodę ze sztuką do ośrodka Caritasu
w Balikach.
Zajęcia rozpoczęły się już pierwszego dnia. Uczestnicy zostali
podzieleni na cztery grupy. Dwie
wokalne i dwie teatralne. W sumie,
przez trzy dni każda grupa odbyła
11 godzin zajęć. Instruktorzy: Marzanna Gawrych – aktorka Teatru
Lalki i Aktora z Łomży, Anna Podeszwik i Paweł Podeszwik – instruktorzy muzyki, śpiewu i tańca
oraz Kazimierz Koter - instruktor
teatralny prowadzili zajęcia z ruchu scenicznego, rytmiki, śpiewu i
podstawowych zadań aktorskich.
Każda z grup odbyła cykl szkoleniowy dopasowany zarówno do

charakteru jak i wieku grupy.
Ale nie tylko praca zajmowała
naszych kursantów. W czasie wolnym można było spacerować brzegiem meandrującej Pisy, korzystać
z placu zabaw albo też zanurzyć
się w rześkiej wodzie basenu.
Drugiego dnia, wieczorem odbyło się wspólne ognisko ,na którym
gościliśmy Wójta Gminy Kolno
– Józefa Bogdana Wiśniewskiego
oraz państwa Danutę i Sylwestra
Nicewiczów a także prezesa BS w
Kolnie – Krzysztofa Kajko z małżonką. A jak ognisko to oczywiście pieczenie kiełbasek i wspólne
śpiewy przy akompaniamencie

akordeonów i gitary.
Dodatkową atrakcją była mini
prezentacja efektów pracy grup
teatralnych, które pokazały, że
pomimo znacznej różnicy wieku
wszyscy możemy się bawić tekstami klasyków.
Praca wykonana podczas warsztatów będzie miała swoją kontynuację w poszczególnych grupach
a jej efektem będzie program zaprezentowany na podsumowaniu
projektu.
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu Kultura - Interwencje 2015”

Narodowe Czytanie w Czerwonem
Już po raz trzeci gmina
Kolno wzięła udział w
ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym
roku, pod honorowym
patronatem pary prezydenckiej, 5 września w
całym kraju czytano „Lalkę” Bolesława Prusa. W
bibliotece w Czerwonem
czytali
przedstawiciele
władz gminy Kolno, radni gminy Kolno i powiatu
kolneńskiego, dyrektorzy
i pracownicy jednostek
gminnych,
członkowie
stowarzyszeń: KaFCuki,

„Integracja”, OSP w Czerwonem i zespołu „Czerwieniacy”, studenci i uczniowie
gimnazjów z terenu gminy
Kolno. Odpowiedzieli na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem
i Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” do wspólnej lektury wybranych fragmentów
,,Lalki” Bolesława Prusa.
Tekst B. Sielawa , GBP w
Czerwonem
więcej informacji i zdjęć na
stronie internetowej biblioteki: gbp.gminakolno.pl
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Jubileusz 600 lecia Czerwonego
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

30 sierpnia 2015 r. razem z Dożynkami Gminno - Powiatowymi w
miejscowości Czerwone obchodziliśmy wyjątkowy jubileusz
600 - lecia tej miejscowości.
Obchody przygotowywał komitet
organizacyjny. Na jubileusz złożyły się m.in. odsłonięcie pamiątkowej tablicy, którą poświęcił ks.
Infułat Lucjan Święszkowski (na
zdj. obok) przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem, pokaz walk i rycerskiego rzemiosła
w wykonaniu grupy rekonstrukcji
historycznej, wybijanie pamiątkowego „dukata czerwieńskiego” i
swojski poczęstunek.
Dowodem na fakt, że Czerwone
ma 600 lat jest dokument odnaleziony przez Jacka Karola Stachelskiego, a przetłumaczony przez
specjalistów, dzięki uprzejmości
pana Adama Przyborowskiego z
Gdyni (którego rodzina pochodzi
z Okurowa). W akcie czytamy:

W Imię Pańskie, amen. Na wieczną
rzeczy pamiątkę. Janusz Starszy, z
Bożej łaski książę Mazowsza i ziem
ruskich, pan i dziedzic czerski. Oznajmujemy wszystkim i każdemu z
osobna, którym jest to potrzebne, tak
teraźniejszym, jak przyszłym, do których wiadomości przyjdzie niniejsze
pismo, że mając wzgląd i zważając
na wierne służby, świadczone wiernie i ofiarowane nam przez Marcina
zwanego Kostro, starostę z Ostrołęki
i które następnie mają być ofiarowane księciu razem z jego dziećmi, ze
względu na powyższe zasługi daliśmy mu i jego dzieciom sołectwo w
mającym być na nowo lokowanym
naszym dziedzictwie Czerwonystok,
położonym w powiecie warszawskim, koło Nowogrodu, dajemy,
darowujemy, przypisujemy, oddajemy na własność i nadajemy odtąd
łaskawie prawdziwym tytułem dziedzicznym, wieczyście i na zawsze. Z
powodu tego sołectwa będzie mieć w
przerzeczonym dziedzictwie co dziesiątą włókę osiadłą. Będzie mieć następnie co trzeciego denara z karczm
tamże postawionych i z mających być
postawionymi. Będzie mieć następnie i jego dziedzicowie będą mieć po
wieczne czas co trzeciego denara z
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sądów tamże, z każdej rzeczy osądzonej wewnątrz granic. Dlatego niech
będzie wolno przerzeczonemu Marcinowi i jego dzieciom przerzeczone sołectwo trzymać, mieć, rządzić, zarządzać oraz bez przeszkód i spokojnie
posiadać po wieczne czasy, z wszystkimi korzyściami, plonami, dochodami, zyskami, czynszami, użytkami i
wszystkimi ogółem powinnościami,
jakimikolwiek imionami byłyby nazwane, będącymi obecnie w rzeczonym sołectwie i mającymi być dodanymi w przyszłości. Będzie następnie
władny toż sołectwo sprzedać, zamienić, darować, zbyć, zastawić i obrócić
swobodnie na użytek swój i swoich
dziedziców, jak to jemu i jego dzieciom będzie wydawać się lepiej i użyteczniej wykonać, lecz powinna być
wymagana zwykłym obyczajem wola
nasza i naszych dziedziców w rzeczach powyższych. Poza tym przerzeczony Marcin i jego dzieci jako wynagrodzenie za tę darowiznę ma pełnić i
ofiarować z przerzeczonego sołectwa
nam i naszym dziedzicom takie służby, jakie inni sołtysi ulokowani na
podobnych sołectwach zwykli pełnić
i ofiarować, tylekroć, ilekroć będzie to
potrzebne. Na której rzeczy świadectwo jest niniejszym przywieszona nasza wielka pieczęć. Działo się i dano
w Ciechanowie, w dzień niedzielny
w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego, roku Pańskiego tysiąc czterysta piętnastego, w obecności tamże
dzielnych mężów, panów: Nadbora z
Opinogóry, Jakuba zwanego Poczta,
sędziego, ciechanowskich, Ścibora z
Sąchocina, marszałka naszego dworu,
Mikołaja zwanego Wąż, z Balmina,

Jakusza z Białołęki dziedziców, wiernych naszych, świadków przy rzeczach powyższych. Napisano przez
ręce Pawła z Borzewa, kanonika kościołów płockiego i warszawskiego, a
także kanclerza naszego dworu, który
rzeczy powyższe miał powierzone.

Zorganizowanie jubileuszu nie
byłoby możliwe bez zaangażowania i wsparcia wielu osób i instytucji. Dawid Banach, sołtys Czerwonego i przewodniczący komitetu organizacyjnego jubileuszu
w imieniu własnym, członków
komitetu i mieszkańców Czerwonego składa serdeczne podziękowania: władzom Gminy Kolno,
gospodyniom z Czerwonego za
upieczenie ciast, zespołowi Czerwieniacy, za oprawę muzyczną
uroczystości, radnym gminy i
powiatu kolneńskiego z Czerwonego, Stowarzyszeniu KaFCuki
z Czerwonego za przygotowanie
wyjątkowej dekoracji wsi, strażakom z OSP w Czerwonem, Jackowi Bagińskiemu, dyrektorowi
szkoły w Czerwonem, Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem,
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle oraz wszystkim sponsorom
i darczyńcom.
- Dziękuję również wszystkim
mieszkańcom Czerwonego, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy
i dziękuję za życzliwość - sołtys
wsi Czerwone i przewodniczący
komitetu organizacyjnego.

wydarzenia

Podziękowaliśmy za plon
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

Marcin i Małgorzata
Antosiewicz - starostowie dożynek

Po raz pierwszy w naszej gminie
Dożynki Gminno - Powiatowe
odbyły się w Czerwonem. Najważniejsze rolnicze święto obchodziliśmy 30 sierpnia. Święto
plonów połączone było z obchodami 600 - lecia Czerwonego.
Uroczystości rozpoczął dożynkowy korowód, następnie msza św.
koncelebrowana przez ks. Infułata Lucjana Święszkowskiego. Po
mszy św. wszystkich gości powitali oraz wygłosili okolicznościowe przemówienia wójt Józef Bogdan Wiśniewski oraz Stanisław
Wiszowaty, starosta kolneński. Po
podzieleniu się chlebem nastąpiło
wręczanie odznaczeń, dyplomów
i nagród. Głos zabrali nasi wyjątkowi goście w tym m.in. wojewoda podlaski Andrzej Meyer, poseł
RP Lech Antoni Kołakowski, czy
Stefan Krajewski, dyrektor Podlaskiego OR ARiMR w Łomży. W
części artystycznej zaprezentowały się m.in. nasze zespoły: Czerwieniacy, Zabielanki, Dożynkersi,
Magnum Noli. Na scenie pięknie
zaśpiewała też laureatka nagro-

Msza św. koncelebrowana przez ks. Infułata Lucjana Święszkowskiego, Dziekana Kolneńskiego ks.
Stanisława Uradzińskiego oraz proboszczów z Parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Zabielu,,Parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie oraz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie

dy Wójta Gminy Kolno
Klaudia Smaka, absolwentka ZSS w Zabielu.
Nie zabrakło pysznych
dań przygotowanych
przez koła gospodyń z
Borkowa, Czerwonego
i Zabiela oraz mnóstwa
atrakcji w tym m.in.
pokaz walk rycerskich, Przedsiębiorcy z powiatu kolneńskiego
konkursów z nagroda- z dyplomami od wicepremiera Janusza
Piechocińskiego.
mi, wystawy zdjęć S.
Nicewicza.
Gwiazdą
wieczoru był zespół Maxel, a na
zakończenie zagrał zespół Robbins.
Uroczystości dożynkowe transmitowane były na żywo w Radio Nadzieja. Obszerna relacja z
Dożynek na stronie internetowej
Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielwww.gminakolno.pl oraz w TV
czego w Kolnie z rąk Wojewody PodlaskieNarew.
go odebrał „Brązowy Krzyż Zasługi” przyWójt Gminy Kolno Józef B. Wiznany przez Prezydenta RP
śniewski składa serdeczne podziękowania wszystkim zaanagażowanym w przygotowanie i przebieg Dożynek i Jubileuszu oraz
wszystkim gościom przybyłym na
uroczystości do Czerwonego
Andrzej Meyer, wojewoda podlaski wręczył odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”
m.in. Wojciechowi Jermaczowi, przewodniczącemu Rady Gminy Kolno

SM MLEKPOL nagrodziła największych producentów mleka, w tym m.in.
Na uroczystości do Czerwonego przybyło wielu Barbarę i Dariusza Filipkowskich oraz
Małgorzatę i Janusza Wielbut z naszej
znamienitych gości
gminy.

GAZETA GMINNA 11

projekty dofinansowane z programu

FIO

Integracyjny spływ kajakowy
Kazimierz E. Koter
Centrum Kultury Gminy Kolno

w

Koźle

Rzeka Krutynia już po raz drugi
gościła na swych łagodnych falach kajakarzy z naszej gminy.
Tym razem spływ, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich
w Zabielu w ramach projektu ph.
„Kajakiem do współdzialania”.
Spływ odbył się 17 sierpnia. 50
osób z Gminy Kolno – wiele z nich
po raz pierwszy – zasiadło w dosyć chybotliwych łódkach (o czym
przekonało się dwóch panów).
Początkowo wielu kajakarzy miało spore kłopoty ze sterowaniem
pomimo dość spokojnego nurtu rzeki. Jednak po przełamaniu
pierwszych problemów i osiągnięciu umiejętności pracy wiosłami
wszyscy mogli cieszyć się urokami
tej dzikiej rzeczki i przyjemnością
obcowania z naturą.
Podczas ponad dwugodzinnego

spływu pokonaliśmy około sześciu kilometrów, aby na koniec
po przybiciu do brzegu odpocząć
przy ognisku i potrawach przygotowanych przez panie z Zabiela.
Mamy nadzieję, że uroki przyrody, przyjemność kajakarstwa
i miłe towarzystwo zachęcą do

częstszego korzystania z tego rodzaju aktywności.

Dzień Sibrzaka w Borkowie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

W niedzielę 23 sierpnia przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie odbył się
Dzień Sibrzaka. Rodzinna uroczystość to inicjatywa pań z koła
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gospodyń, która zrealizowana została w ramach projektu „Dzień
Sibrzaka w Borkowie - rodzinny
piknik z plenerową lekcją gotowania” współfinansowanego ze

środków
Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. W napisaniu wniosku o mikrodotację w
konkursie „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” składanego w Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych - operatora FIO
- Podlaskie w Białymstoku nieformalnej grupie z Borkowa pomagali pracownicy Urzędu Gminy
Kolno.
Na Dzień Sibrzaka panie nie tylko przygotowały mnóstwo pysznych sibrzaków - lokalnej potrawy z Borkowa, ale też innych dań
i deserów. Panie przygotowaly też
dla zgromadzonych gości pokaz
kilku teatralnych scenek do utworów klasyków w tym np. „Żuraw i
czapla” J. Brzechwy. Nie zabrakło
konkursów z nagrodami i zabaw.
Gminę Kolno na spotkaniu reprezentował Piotr Glinka, zastępca wójta gminy Kolno.

wydarzenia

Uratowano zniszczone archiwum
kolneńskiego podziemia
IPN

oddział w

Białymstoku

Do Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Białymstoku
wróciły z konserwacji dokumenty Rejonu Kolneńskiego ZWZAK z lat 1941–1943, odnalezione
w 2012 r. podczas prac ziemnych
na terenie prywatnej posesji we
wsi Stary Gromadzyn w gminie
Kolno.
Przypomnijmy, że cenne znalezisko właściciel posesji przekazał
Jackowi Bagińskiemu, nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Czerwonem, który skontaktował się z
białostockim oddziałem Instytutu
Pamięci Narodowej. Dokumenty
spędziły kilkadziesiąt lat w ziemi,
prowizorycznie zabezpieczone w
sowieckiej skrzynce amunicyjnej.
Największe szkody wyrządziły im jednak prace ziemne, które
doprowadziły do odkrycia depozytu. Kontener z dokumentami został wówczas rozbity przez
łyżkę koparki i część zbutwiałych
dokumentów ulegała poważnemu
uszkodzeniu.
Wstępne oględziny pozwoliły
wówczas ustalić, że jest to część
archiwum Rejonu Kolneńskiego

ZWZ-AK, przypuszczalnie z lat
1941–1943. Szczególnie ciekawe
są spisy ewidencyjne stworzone
przez kolneńską konspirację. Zidentyfikowano kilka list, m.in.
spis współpracowników władzy
sowieckiej z okresu okupacji lat
1939–1941, spisy volksdeutschów
i posterunków żandarmerii niemieckiej. Część dokumentów została sporządzona w formie aktów
oskarżenia.
Znalezisko zostało poddane zabiegom ratunkowym w Sekcji Konserwacji i Zabezpieczenia Zasobu
Archiwalnego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
IPN w Warszawie. Polegały one
na odgrzybieniu, oddzieleniu posklejanych kart, usunięciu zardzewiałych zszywek, wzmocnieniu
papieru poprzez naklejenie na specjalna bibułkę i uporządkowaniu.
Łącznie udało się uratować 125
stron archiwaliów. Nie wszystkie
udało się odczytać, mimo zastosowania bardzo zaawansowanego
urządzenia jakim jest wideokomparator, pozwalający na odczytywanie w podczerwieni tekstów
niewidocznych gołym okiem.
– Dokumenty zostały już wcią-

gnięte do zasobu archiwalnego białostockiego oddziału IPN,
nadano im sygnaturę. Niebawem
będą udostępnione historykom
do badań naukowych. Jednak ze
względu na stan ich zachowania,
badacze będą mogli zapoznać się
z ich elektronicznymi kopiami –
mówi Dariusz Gogolewski, kierownik Referatu Gromadzenia,
Opracowywania i Obsługi Magazynów OBUiAD w Białymstoku.
Znalezisko ze Starego Gromadzyna jest niezwykle cenne i
ciekawe. Do dziś zachowało się
bardzo niewiele dokumentów z
pierwszych lat konspiracji niepodległościowej, zwłaszcza dotyczących podziemnego sądownictwa,
a te wytworzone przez najniższe
struktury terenowe uznać możemy za unikatowe.

Przy kapliczce

Awans zawodowy

Tradycyjnie już w sierpniu przy kapliczce, ktora
stanęla z inicjatywy mieszkańców w Gietkach
zebrali sie wierni z Parafii pw. NSJ w Łosewie
wraz z proboszczem ks. Andrzejem Stypułkowskim, by wspólnie sie pomodlić.

Pani Justyna Góralczyk odebrała z rąk
pana Józefa Bogdana Wiśniewskiego,
wójta gminy Kolno
awans na nauczyciela mianowanego.
Gratulacje nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Lachowie składał również
pan Piotr Glinka,
zastępca wójta gminy Kolno. Spotkanie
odbyło się 11 września br. w Urzędzie Gminy Kolno. Pani
Justynie Góralczyk gratulujemy!
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komunikat

WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Kolno.
Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Powierzchnia
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
użytkowa
nieruchomości
położenia
KW działki (ha)
zagospodarowania
nieruchomości
budynku (m2)
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
1
2
3
4
5
7
dz. 83/74– wieś
gruntowa
LM1L/
Glinki,
zabudowana
00036
0,8476
951,4
Brak planu
400.000,00
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 16 października 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 12
października 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 08 września 2015 r.
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zapraszam do udziału w przetargu
Wójt Gminy Kolno

klub wolontariusza

Wakacyjne wspomnienie
Wiesława Modzelewska i Barbara Pikulińska
Koordynatorzy Klubu Wolontariusza przy GOPS

w

Kolnie

W dniu 16 lipca 2015 r. Klub
Wolontariusza działający przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie zorganizował
wycieczkę do Białegostoku i Wasilkowa, w której udział wzięli:
podopieczni, wolontariusze oraz
sponsorzy.
Przed wyjazdem do Białegostoku
w siedzibie Ośrodka każdy z podopiecznych Klubu Wolontariusza
otrzymał słodycze, które zostały
wręczone przez Zarząd Stowarzyszenia „KaFCuki” z Czerwonego
tj. Panią Krystynę Banach i Panią
Barbarę Siwik.
Pierwszym punktem programu
był film 3d „W głowie się nie mieści” w kinie Helios Alfa. Uczestnicy wycieczki ci mali i ci duzi
mogli zobaczyć jak życiem Riley i
nie tylko kieruje 5 emocji: Radość,
Strach, Gniew, Odraza i Smutek i
co dzieje się gdy górę weźmie jedna z emocji.
Następnie cała grupa udała się
do Wasilkowa do Parku Jurajskiego, Muzeum Dziejów Ziemi, gdzie
przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o najstarszych zwierzętach
świata. Z oddali dało się słyszeć
przerażające odgłosy dinozaurów, a ogromny Triceratops i
jemu podobni patrzyli na nas po-

śród drzew i krzewów. Na koniec
uczestnikom wycieczki zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcia w paszczy dinozaura.
Zmęczeni oraz wzbogaceni o
nowe doświadczenia, szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do
domu. Wszystkie wrażenia i przeżycia na zawsze wzbogacą zasób
dobrych wspomnień.
Realizacja tej wycieczki była
możliwa dzięki środkom finansowym przekazanym przez Stowarzyszenie „KaFCuki” z którym
zostało zawarte Porozumienie o
współpracy w dniu 02.03.2015 r.
odnośnie angażowania i pomocy
w realizację działań wolontary-

stycznych w różnych obszarach
życia społecznego i kulturalnego.
Stowarzyszenie wyszło z inicjatywą wystawienia sztuki teatralnej
„Babski Świat” w dniu 07.03.2015
r. w Hotelu Restauracji Colnus
w Kolnie a całkowity dochód z
biletów został przeznaczony na
wsparcie Klubu Wolontariusza.
W związku z powyższymi działaniami, wspólnie zorganizowaliśmy wyjazd dla podopiecznych i
wolontariuszy.
Pragniemy serdecznie podziękować naszym wspaniałym sponsorom za ich szczere serca, współpracę i otwartość na tego rodzaju
pomoc.
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komunikat/wystawa

Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości,
położonej we wsi Obiedzino, gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie wsi Obiedzino, gmina Kolno o pow.
do dzierżawy 1,1507 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Obiedzino jako działka nr
133.
Roczny czynsz wywoławczy:
Minimalne postąpienie:

- 9,1 dt żyta.
- 0,1 dt żyta.

Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na dzierżawcę Wójt Gminy Kolno
zawrze umowę dzierżawy na okres od 01.10.2015 do 30.09.2018 r.
W przetargu uczestniczyć mogą rolnicy mający miejsce zamieszkania lub
posiadający gospodarstwo rolne na terenie wsi Obiedzino.
Przetarg odbędzie się 23.09.2015 r. (środa) 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 01.09- 23.09.2015 roku:
1. Sołtys wsi Obiedzino,
2. a/a.
Kolno, dnia 24.08.2015 r.

Zdjęcia w Muzeum Diecezjalnym
Wystawę zdjęć autorstwa
pana Sylwestra Nicewicza
z Kozła (na zdj. obok z prawej) oglądać można do końca września br. w Muzeum
Diecezjalnym w Łomży. Wernisaż odbył się 1 września
br. w ramach Europejskiego
Festiwalu Filmowego i Sztuk
Wszelakich - Łomża Ja i Ty
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie
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Naznaczonych JA i TY. Na otwarcie wystawy do Łomży przyjechało spore grono przyjaciół autora.
Józef Bogdan Wiśniewski gratulował panu Sylwestrowi talentu
oraz dziękował za promowanie
uroków Gminy Kolno.
Fotorelację z wernisażu obejrzeć
można na stronie internetowej autora - www.foto.nicewicz.pl, a relacje na stronach www.gminakolno.pl i lomzynskie24.pl

sport

Gminna Liga Piłki Nożnej
Andrzej Ałajko
sekretarz GZ LZS

w

Kolnie

Sierpień to miesiąc, w którym
Gminne Zrzeszenie LZS w Kolnie zorganizowało Gminną Ligę
Piłki Nożnej na boisku w Lachowie.
W pierwszej grupie 2 sierpnia
br. walczyły trzy drużyny:
Zabiele, Kumelsk i Lachowo. Po
bardzo wyrównanych meczach do
dalszej fazy rozgrywek zakwalifikowały się :
Lachowo - 1 miejsce
Zabiele - 2 miejsce
Druga grupa rozgrywała swoje mecze 16 sierpnia br., a brały
w nich udział: Borkowo, Kozioł,
Czerwone i Janowo. W tej grupie
było jeszcze więcej meczy i emocji,
jednak do następnej fazy weszły
drużyny:
Czerwone - 1 miejsce
Janowo - 2 miejsce
23 sierpnia - to trzecia niedziela
zmagań na boisku. Pierwsze dwa
mecze to półfinały w których spotkały się drużyny:
Zabiele - Czerwone 3:4
Janowo - Lachowo 1:1 w rzutach
karnych 5:6
Następny mecz to walka o 3

miejsce. Na przeciwko siebie stanęły :
Janowo - Zabiele. Zwyciężyło Zabiele 2:1
Finał to mecz:
Czerwone - Lachowo - zwyciężyło
Czerwone 2:0
Końcowa punktacja to:
1 miejsce Czerwone
2 miejsce Lachowo
3 miejsce Zabiele
4 miejsce Janowo
Dla Wszystkich czterech drużyn
zostały ufundowane medale, a za
pierwsze miejsce także puchar.

Dekoracji dokonał przedstawiciel
Gminy Kolno Wojciech Jermacz
- przewodniczący Rady Gminy
Kolno, Waldemar Ałajko - sołtys
wsi Zabiele - Zakaleń oraz przedstawiciel organizatora rozgrywek
Andrzej Ałajko - sekretarz GZ LZS
Kolno.
Zorganizowanie Gminnej Ligi
Piłki Nożnej było możliwe dzięki
dofinansowaniu z budżetu Gminy
Kolno uzyskanego przez GZ LZS
w Kolnie w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu.
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Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości,
położonej we wsi Zaskrodzie, gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie wsi Zaskrodzie, gmina Kolno o pow.
do dzierżawy 1,0000 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Zaskrodzie jako działka nr
9.
Roczny czynsz wywoławczy:
Minimalne postąpienie:

- 9,1 dt żyta.
- 0,1 dt żyta.

Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na dzierżawcę Wójt Gminy Kolno
zawrze umowę dzierżawy na okres od 01.10.2015 do 30.09.2018 r.
W przetargu uczestniczyć mogą rolnicy mający miejsce zamieszkania lub
posiadający gospodarstwo rolne na terenie wsi Zaskrodzie.
Przetarg odbędzie się 23.09.2015 r. (środa) o godz. 1100 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 01.09- 23.09.2015 roku:
1. Sołtys wsi Zaskrodzie,
2. a/a.
Kolno, dnia 24.08.2015 r.

W Wincencie na sportowo
Pomimo że tuż przed szesnastą
12 lipca br. przeszła nad Wincentą burza to nie przeszkodziło
to w organizacji kolejnego mini
festynu rodzinnego. Już po raz
drugi mieszkańcy miejscowości spotkali się „pod chmurką”
aby wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. A mieszkańcy
Wincenty nie zawiedli. Można
więc było pograć w siatkówkę i
wziąć udział w wielu konkurencjach. Dzieci, które odważyły się
stanąć w szranki otrzymywały
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nagrody, zaś każdy kto poczuł
iż opuszczają go siły mógł posilić się pieczoną na ognisku kiełbaską ufundowaną przez radną
Jadwigę Kołowajtys. Po raz kolejny okazało się, że prostymi
środkami, dobrymi chęciami i
miłą atmosferą można wspólnie
zrobić – mimo, że skromną to
jednak sympatyczną imprezę.
Organizatorzy chcieliby również
podziękować
stowarzyszeniu
„KaFCuki” za pożyczenie trampoliny.

komunikat
Kolno, dnia 07.09.2015 r.

RG.6870.39.2015.AJ
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uproszczonego planu urządzenia lasów

Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1153 z późniejszymi zmianami) – zawiadamia, że w dniach od
21 września 2015 r. do 23 listopada
2015 r. w Urzędzie Gminy Kolno II piętro, pokój nr 212 na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu
projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
położonych na obszarze Gminy Kolno. W tym terminie zainteresowani właściciele lasów będą mogli zapoznawać
się z projektem samodzielnie przy pomocy pisemnej instrukcji opracowanej przez wykonawcę planu.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania
lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
Zgodnie z art.21 ust.4 o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
Dotyczy następujących miejscowości: Bialiki, Brzozowo, Brzózki, Danowo, Glinki, Filipki Małe, Filipki Duże , Górskie, Kiełcze Kopki, Kossaki, Kowalewo, Kumelsk, Lachowo, Okurowo, Rydzewo Świątki, Stare
Kiełcze, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Tyszki Wądołowo, Wszebory, Wykowo, Żebry.

reklama

Zabiele 170 A
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zapraszamy

