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Rada gminy
obradowała już
w pełnym składzie

Z PRAC URZĘDU I RADY GMINY KOLNO

SPIS TREŚCI

Nie wyrzucaj, pomyśl o innych!

Puchar pozostał w Zabielu

Sprawozdanie z działalności wójta
między sesjami
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Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
		

W dniach od 18 grudnia 2009 do 15
stycznia 2010 roku wydałem trzy zarządzenia, które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania uchwal
rady gminy
- ustalenia układów wykonawczych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu
terytorialengo
- zmian w budżecie gminy kolno na 2009
rok
Ponadto w tym czasie:
1. Podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w Zabielu. Dofinansowanie będzie pochodzić z PROW.
Wybrany został wykonawca tej stacji - firma Aqua Tech z Pruszcza Gdańskiego za
kwotę 1.683.000. W przetargu brało udział
9 oferentów.
2. Opracowałem Plan Odnowy Miejscowości Lachowo, który przedstawiłem na
zebraniu wiejskim w Lachowie. Mieszkańcy jednogłośnie podjęli uchwałę w
sprawie przyjęcia planu do realizacji.
W dniach od 15 stycznia do 12 lutego
2010 roku wydałem osiem zarządzeń,
które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- ustalenia układów wykonawczych jednostek organizacyjnych
- zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
- ustanowienia koordynatora realizacji
programu współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
- powołania komisji konkursowej działalności pożytku publicznego i ustalenia regulaminu jej pracy
- zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

str.17

Ponadto w czasie od ostaniej sesji:
1. Rozstrzygnąłem przetarg i podpisałem
umowę na budowę świetlicy wiejskiej w
Koźle.
2. W fundacji Kraina Mlekiem Płynąca złożyłem 2 wnioski o dofinansowanie zadań:
organizacja Dni Gminy Kolno w Zabielu
i budowa boiska sportowego z bieżnią w
Lachowie. Rada programowa fundacji oficjalnie poinformowała mnie iż oba projekty zostały przyjęte do finansowania.
3. 25 stycznia podpisałem umowę na modernizację hydroforni z Zabielu. Według
zapewnień wykonawcy - firmy Aqua Tech
rozpoczną prace na początku maja, natomiast zakończenie planowane jest na koniec listopada. Koszt modernizacji stacji
to blisko 1,7 mln zł.
4. Złożyłem 2 wnioski do Starostwa Powiatowego w Kolnie o wydanie pozwoleń
na budowę świetlicy w Lachowie i Zabielu.
5. Ogłosiłem i dokonałem otwarcia przetargu na dostawę paliwa do wozów strażackich będących na stanie mienia gminy.
Wybrano ofertę firmy PPHU Kurpiewski.

Adres: 18-500 Kolno, ul.Wojska Polskiego 20, pok.218 tel.(86)278-91-38 e-mail: gazeta@gminakolno.pl
Adres www: www.gminakolno.pl
Wydawca: Gmina Kolno; Redaktor naczelny: Aleksandra Szyc-Kaczyńska. Opracowanie i skład: Aleksandra SzycKaczyńska, współpraca Robert Kotowski
Druk: „Top Druk” Drukarnia Ryszard Zelkowski, Łomża, ul.Wojska Polskiego 122, Nakład: 1500 egz. Numer zamknięto: 15.02.2010 r. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca , w nadesłanych
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.

2

gazeta gminna nr 02(28) luty 2010

WYDARZENIA

Razem uda się zrobić dużo dobrego
Z nowym radnym naszej gminy
Sławomirem Cudnikiem rozmawia
Aleksandra Szyc - Kaczyńska:
Na ostatniej sesji odbyło się zaprzysiężenie Pana na radnego. Jak odnajduje się Pan w nowej roli?

się wiejska świetlica. Biblioteka jest
za mała, a mieszkańcy Borkowa chcą
działać, coś robić, tylko nie mają
gdzie. Chciałbym też, by u nas znów
rozgrywały się mecze piłki nożnej.
Kiedyś była taka tradycja w Borkowie, ale zanikła, a szkoda. Kolejna

Składanie przysięgi, to był dla
mnie bardzo ważny moment w
życiu, naprawdę ogromne przeżycie. Odnajduję się w tej roli
dobrze, bo mam bardzo dobrych
współpracowników. Mam tu na
myśli wójta gminy, przewodniczącego rady. Ze wszystkimi
członkami rady chciałbym jak
najlepiej współpracować dla
dobra nie tylko mojej wsi, ale
też całej gminy Kolno.
W radzie reprezentuje Pan
mieszkańców Borkowa. Co
jest dla nich najważniejsze, o
co chciałby się Pan postarać w
pierwszej kolejności?
Są różne potrzeby, ale jedna z najważniejszych to taka, że brakuje nam
we wsi miejsca do spotkań. Mamy
szkołę i bibliotekę, ale przydałaby

ważna sprawa to dokończenie ulicznego oświetlenia. Mamy kilka nowych ulic, gdzie brakuje latarni. Do
następnych wyborów jest bardzo mało

czasu, a to plany na lata, ale będę się
starał do jesieni zrobić co się da.
Na co dzień prowadzi Pan gospodarstwo rolne, teraz jest nie tylko
radnym, ale też sołtysem. Uda się
połączyć wszystkie obowiązki?
W pracę społeczną jestem zaangażowany od
dawna. Wspierałem w działaniach świętej
pamięci radnego Krzysztofa
Baczewskiego.
Wiem, że bycie
radnym to nie
jest prosta sprawa, ale będę starał się jak najlepiej wywiązać z
tego obowiązku.
Bardzo wspiera mnie żona,
sąsiedzi, przyjaciele. Wierzę, że razem uda nam się
zrobić dużo dobrego.
Dziękuję za rozmowę

Z POLICJI
Niefortunne wyprzedzanie

Trzy osoby trafiły do szpitala – to
efekt zderzenia seata z audi. Kierowca seata kończył już wyprzedzanie.
Nagle wpadł w poślizg i zderzył się z
audi. Przyczyny wypadku ustalają policjanci z Kolna. Do zdarzenia doszło
w sobotę, 6 lutego ok. 6.30 rano na
odcinku Kolno – Borkowo krajowej
63. Jak wstępnie ustalili policjanci,

22-letni kierowca seata wyprzedzał
ciężarowe iveco. Kończąc manewr w
pewnym momencie wpadł w poślizg i
stracił panowanie nad pojazdem. Wtedy jego auto zjechało na przeciwległy
pas ruchu. Tam doszło do zderzenia
z nadjeżdżającym z przeciwka audi.
W wyniku wypadku do szpitala trafiły trzy pasażerki ibizy. Na szczęście
okazało się, że dwie z nich są jedynie niegroźnie potłuczone. Natomiast
22-latka ma złamaną prawą nogę.
Kierowcy byli trzeźwi. Teraz sprawą
zajmą się kolneńscy policjanci
Policja apeluje o dostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków jazdy i zachowanie prawidłowej odległości z jadącymi przed nami
pojazdami.
Śmiertelne zderzenie z pługiem

żurny kolneńskiej Policji został poinformowany o poważnym zderzeniu
ciągnika rolniczego z samochodem
osobowym. Do wypadku doszło na odcinku Kisielnica – Stawiski krajowej
61 w rejonie skrzyżowania z drogą do
miejscowości Zalesie. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że 22-letni kierowca
ciągnika rolniczego z zaczepionym z
tyłu pługiem do odśnieżania chciał na
„krzyżówce” skręcić w lewo. Zatrzymał się, aby przepuścić nadjeżdżające
z przeciwka pojazdy. Wtedy w jego tył
uderzył jadący za nim citroen kierowany przez 19-latka. Zderzenie było
na tyle silne, że na miejscu zginął 43letni pasażer osobówki, a pozostałych
dwóch z licznymi obrażeniami zostało przewiezionych do szpitala. Trafili
tam też obaj kierowcy.
asp. Joanna Makarewicz,
oficer prasowy KPP w Kolnie
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nie wyrzucaj, pomyśl o innych!
To hasło akcji prowadzonej przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Dzięki darczyńcom
do potrzebujących mieszkańców
naszej gminy trafia odzież, zabawki, meble, sprzęt AGD i RTV. Ty też
możesz pomóc!

I

dea jest prosta. Ośrodek zbiera rzeczy używane, ale w dobrym stanie.
Ubrania i drobne przedmioty wykładane są w oznaczonym miejscu w
ośrodku. Jest skryte za filarem, co obu
stronom daje poczucie bezpieczeństwa. Darczyńca anonimowo oddaje,
a potrzebujący w dyskretny sposób
może wybrać z tego to, czego mu najbardziej brakuje. Nikt nie patrzy na
ręce, nie każe kwitować odbioru.
- To nasza sprawdzona metoda
- mówi Krystyna Kajko, dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Działa dzięki darczyńcom, ale
biedy jest dużo, potrzeby są ogromne
dlatego liczymy, że pojawią się kolejni.
Odzież, w tym szczególnie ta dla
dzieci, rozchodzi się w zasadzie na
bieżąco. Panie koordynujące akcję
znają potrzeby rodzin objętych pomocą ośrodka i wiedzą, co jeszcze znalazłoby odbiorców. Biurka, krzesła,
segment, telewizor, łóżko - wyliczają
potrzeby.
- Nie tylko odzież i sprzęt, ale też
zabawki i książeczki dla dzieci - mówi

Koordynatorki akcji od lewej Wiesława Modzelewska, Edyta Monika Waszkiewicz i Bożenna
Kędzierska

Edyta Waszkiewicz z GOPS. - Sama
kiedyś przyniosłam i rozeszły się błyskawicznie.
O ile z odzieżą, zabawkami, czy
szkolnymi wyprawkami jest łatwo,
bo wystarczy je po prostu przynieść
do ośrodka to z większym sprzętem
akcję trzeba dobrze skoordynować.
- Jeśli ktoś zgłosi do nas, że chce
przekazać używany, ale w dobrym
stanie sprzęt czy meble nasi pracownicy socjalni przekażą taką informację osobom potrzebującym, a ich zadaniem będzie zorganizowanie transportu - wyjaśnia dyrektor Kajko.
Przed nami wiosenne porządki.

Przeglądając szafy, wymieniając meble czy sprzęt na nowsze pamiętajmy,
że zamiast wyrzucać coś na śmietnik,
możemy przekazać to tym, którzy
tego naprawdę potrzebują.
Szczegółowych informacji na temat akcji „Nie wyrzucaj, pomyśl
o innych” udzielają pracownicy
socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w siedzibie
placówki przy ul. Sienkiewicza 5
lub telefonicznie pod numerami:
(0-86) 278 20 72
(0-86) 278 20 63

WAŻNE W SKRÓCIE
Konkurs marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
zapraszają do udziału w „Konkursie na najlepiej zachowany zabytek
budownictwa drewnianego w województwie podlaskim 2010 r.” Warto
powalczyć, bo suma nagród ufundowanych przez organizatorów wynosi
27,5 tys. zł. W konkursie uczestniczyć
mogą wszyscy właściciele i użytkownicy budynków drewnianych na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących
do 5 tys. mieszkańców). Szczegóło-
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wych informacji o konkursie udziela
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
tel. 0 86 2771 - 328 w. 21 w godz. 8
- 16, dostępne są też na stronie www.
muzeumrolnictwa.pl
Karnawałowo w Czerwonem

Klub seniora w Czerwonem nie ustaje
w działaniach. Po spotkaniu kolędowym członkowie klubu w wiejskiej
świetlicy zorganizowali spotkanie z
okazji karnawału. „Starszej młodzieży” można tylko pozazdrościć aktywności i radości życia.
Potrzebni rodzice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do tworzenia rodzin zastępczych. Szczegóły u pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego
69, pod nr tel. 086 278 13 34 oraz na
www.pcprkolno.pl
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Ambitne założenia
Radni naszej gminy podjęli uchwałę
budżetową na 2010 rok. Trzynastu
radnych głosowało za przyjęciem
budżetu w projekcie zaproponowanym przez wójta. Jeden wstrzymał
się od głosu.
- Założenia mamy ambitne. Korzystamy ze wszystkiego, z czego możemy skorzystać i czekamy, by składać
wnioski o dofinansowanie kolejnych
naszych projektów – podkreśla wójt
Tadeusz Klama. – Ten budżet to kontynuacja naszych wcześniejszych
działań i ustaleń z radnymi. Pokłosie tego, co już udało nam się przez
ostatnie lata zrobić i nasze plany na
lata następne.
Główne inwestycyjne założenia na
2010 rok, wójt przedstawił radnym
na sesji w formie multimedialnej prezentacji.
W planach jest m.in. żwirowanie
drogi 4390 B Janowo (Zamielica)
- 1630 m oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę
dróg we wsi Bialiki i Truszki Patory
- Truszki Zalesie. Gmina zabezpieczyła też środki na dotację do moder-

nizacji drogi
powiatowej
Kumelsk Kowalewo.
Jedną
z
większych
inwestycji
będzie
modernizacja stacji
uzdatniania
wody w Zabielu (koszt ok. 1,7 mln
zł), dokończenie budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum w Zabielu (ponad 1,2 mln zł), inwestycja w
ośrodek kultury w Koźle (ponad 977
tys. zł) i budowa boiska w Lachowie
( 413 tys. zł). Wszystkie wymienione
wyżej inwestycje będą zrealizowane
przy udziale pieniędzy z zewnątrz.
Gmina przygotowuje się też do
inwestowania w budowę sieci wodociągowej opracowując dokumentację techniczną dla kilku wsi i do
rozbudowy szkoły w Lachowie. W
planach jest też rozbudowa Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem.
Prezentacja założeń budżetu jest na
stronie www.gminakolno.pl

Gabriela w finale

D

ziesiątego lutego 2010 roku w
Szkole Podstawowej nr 2 w
Łomży odbyły się rejonowe eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. W zmaganiach udział
wzięło 72 uczniów ze szkół podstawowych powiatów: kolneńskiego,
łomżyńskiego i grajewskiego. Do
finałów wojewódzkich przeszło 18
uczniów. W tym gornie znalazła się
uczennica Szkoły Podstawowej w
Czerwonem!
Już po raz czwarty uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem zmagali
się z najlepszymi w rejonie. W tym
roku naszą szkołę godnie reprezentowały dwie uczennice z klasy szóstej
Małgorzata Wróbel i Gabriela Jermacz, pod opieką nauczyciela historii
Jacka Bagińskiego.
Tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku odnieśliśmy sukces!
Do finałów wojewódzkich zakwalifikowała się Gabriela Jermacz, zdobywając 82 punkty, na 86 możliwych do
zdobycia (95,3%).
Życzymy naszej wychowance dalszych sukcesów!
Jacek Bagiński

Warszaty Terapii Zajęciowej w nowych rękach

J

asełka przedstawione przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie były jednym z wydarzeń
w dniu symbolicznego otwarcia tej
placówki. Od niedawna jej prowadzeniem zajmuje się łomżyńska Fundacja
Vita Familiae. Nowym kierownikiem
WTZ jest Marcin Sekściński.
Uroczystość obecnością zaszczycili: biskup łomżyński Stanisław Stefanek, przedstawiciele fundacji, władz
województwa, powiatu kolneńskiego i gmin. Każdy z dobrym słowem
i prezentem. Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno nowemu kierownikowi wręczył grawerton z życzeniami
„odwagi w działaniu, wrażliwości w
podejściu do podopiecznych, a wokół
wielu przyjaznych ludzi, którzy służyć będą wsparciem i pomocą w tak
trudnej i potrzebnej pracy na rzecz
osób niepełnosprawnych”.
W Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Kolnie uczestniczy 25 osób, 9 z

nich to mieszkańcy naszej gminy.
Znajdują tu nie tylko profesjonalną
opiekę, ale przede wszystkim uczą
gazeta gminna nr 02(28) luty 2010

się. Do ich dyspozycji są pracownie
w których m.in. szyją, haftują, gotują,
oraz sala do terapii i rehabilitacji.
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Z ŻYCIA SZKOŁY I WSI

Lekcja bezpieczeństwa

Wierszowisko

S

zkolny
etap Konkursu Recytatorskiego
„Wierszowisko”odbył
się w Szkole
Podstawowej
w Filipkach
Dużych
19
stycznia 2010
roku. Konkurs
był skierowany do wszystkich, a przystąpiło do niego 38 uczniów.
Organizatorami konkursu na szczeblu
szkolnym były nauczycielki: biblioteki
szkolnej - Bożena Zajączkowska i Anna
Mieczkowska - nauczyciel języka polskiego. Komisja po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu oceniała ich
według następujących kryteriów: dobór
repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Najlepszymi recytatorami okazali się:
klasy 0 - III: Konrad Wszeborowski - oddział przedszkolny, Julia Filipkowska oddział przedszkolny, Bartłomiej Duda
- oddział przedszkolny, klasy IV – VI: I
miejsce - Konrad Filipkowski, II miejsce
- Kamila Wądołowska, III miejsce - Weronika Wądołowska. Zwycięzcy wystąpią w eliminacjach gminnych konkursu.
Wyżej wymienieni uczniowie z rąk dyrektora szkoły otrzymali dyplomy uznania i gratulacje. Zwycięzcom życzymy
dalszych sukcesów na kolejnych etapach
konkursu.
Bożena Zajączkowska
Anna Mieczkowska

Policjanci z kolneńskiej komendy realizowali program prewencyjny związany z „Bezpiecznymi
feriami”. Celem spotkań prowadzonych z uczniami szkół podstawowych było bezpieczeństwo
dzieci w okresie ferii zimowych.

F

unkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Kolnie
prowadzili spotkania z dziećmi
i młodzieżą w ramach działań
„Bezpieczne ferie”.
Od połowy stycznia odwiedzali
uczniów szkół podstawowych w
Kolnie i w gminie Kolno. Tematem pogadanek było bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych i

uświadomienie dzieciom o zagrożeniach płynących z beztroskich
zabawy na akwenach wodnych.
Wspólnie z prowadzącymi zajęcia
najmłodsi przećwiczyli pozycje
obronne przed atakiem psa.
- Takie spotkania są bardzo potrzebne i nigdy ich za wiele - podkreśla asp. Joanna Makarewicz,
oficer prasowy KPP w Kolnie. Miodem na nasze serca jest to, że
dzieci są już tak wyedukowane, że
często chcą nawet pomagać w prowadzen zajęć. Bardzo nas to cieszy, a jeszcze bardziej to, że ferie
były bezpieczne. Nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń z udziałem
dzieci.

Zimowe zabawy na śniegu na zajęciach wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej w Filipkach Dużych
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Zabawa integracyjna w Borkowie
U

czniowie Szkoły Podstawowej w Borkowie tuż
przed feriami bawili się na niezwykłej, szkolnej
choince.
Zabawa była niecodzienna dzięki gościom, którzy
odwiedzili szkołę. Wolontariusze z białostockiego stowarzyszenia Klanza sprawili, że nawet te najbardziej
nieśmiałe i najmniejsze dzieci włączyły się do wspólnej
zabawy. Dużo śmiechu było np., kiedy wszyscy udawali pilotów samolotów. Wyjątkowymi gośćmi na choince
byli też uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Kolnie. Integracyjne zabawy przeplatały się z występami kolneńskiego zespołu Emaus, który nagrał i wydał
właśnie drugą płytę. Jak na zabawę choinkowa przystało pojawił się też Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Galeria zdjęć z choinki w Borkowie na www.
gminakolno.pl

Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO na szkolnej choince w Borkowie

Familiada i Jasełka dla Babć i Dziadków

S

zkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie w dniu 20 stycznia
2010 roku zorganizowała spotkanie
dla naszych kochanych Babć i Dziadków.
Aby uatrakcyjnić ten tak miły i ważny dzień najmłodsi uczniowie naszej
szkoły przedstawili „Bajkowe Jasełka”, a uczniowie starszych klas zaprezentowali program rozrywkowy
„Familiada”, w której rywalizowały
drużyny Babć i Dziadków.
W serdecznej atmosferze przy herbatce i ciasteczkach mile i wesoło
upłynął czas.
Mili, dostojni goście na zakończenie otrzymali wykonane przez dzieci
piękne, czerwone serduszka.
Grażyna Wiśniewska
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Każdego dnia ferii było ciekawie
Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki
Publicznej zorganizowali aktywne
ferie dla swoich czytelników. Każdy
dzień był odpowiednio zaplanowany, a dzieci mogły już przed feriami zapoznać się ze szczegółowym
harmonogramem i wybrać coś dla
siebie.

P

oniedziałek 25 stycznia to
dzień, w którym dzieci
uczestniczyły w zajęciach czytelniczych i plastycznych. Malowały portret „Pani Zimy”, a
prace trafiły na wystawę.
We wtorek do biblioteki zaproszono myśliwego Ryszarda
Piwowarskiego - łowczego z
Koła Łowieckiego „Szarak” w
Koźle. Opowiadał on dokarmianiu i ochronie dzikich i
domowych zwierząt podczas
srogiej zimy. Spotkanie było
bardzo ciekawe, czytelnicy
mogli dowiedzieć się również
o funkcjonowaniu i zadaniach
koła łowieckiego. W trakcie spotkania
dzieci zasypywały myśliwego wieloma pytaniami, a potem na odwrót
same musiały odpowiedzieć na zagadki czytane przez pana łowczego.

W środę
czytelnicy biblioteki
uczestniczyli w kuligu i ognisku
zorganizowanym przez rodziców:
Krzysztofa Konstantego, Piotra Olszaka, a ognisko przygotował miejscowy strażak Grzegorz Okurowski.
Mroźna zimowa pogoda nie odstraszyła dzieci, które chętnie garnęły się
do zabaw na śniegu.

Czwartek i piątek czytelnicy spędzili
już w budynku biblioteki uczestnicząc
w zajęciach plastycznych i artystycznych wykonując zimowe kapelusze
krasnali oraz uczyli się estetycznego

dekorowania potraw i stołu na okoliczność przyjmowania gości.
Kolejny tydzień ferii zaczął się od
spotkania z Aleksandrą Szyc - Kaczyńską, redaktorem Gazety Gminnej, która podczas warsztatów czytelniczych czytała „Kocie historie” Tomasza Trojanowskiego. W lutym obchodzony jest dzień kota , w związku
z tym dzieci poznały
ciekawostki i przysłowia o kotach.
W pozostałe dni
można było też
atrakcyjnie spędzić
wolny czas w bibliotece. Organizowane
były zajęcia ruchowo-gimnastyczne,
plastyczne, a na zakończenie ferii odbył się koci bal dla
najbardziej aktywnych czytelników.
Oferta zaproponowana przez bibliotekę w okresie ferii adresowana była
głównie dla dzieci pozostających w
tym czasie w domach.
Teresa Zajk

Choinka noworoczna w szkole w Janowie

D

nia 21 stycznia 2010 roku wzorem lat ubiegłych, odbyła się w
naszej szkole choinka noworoczna.
Na nasze zaproszenie licznie przybyli uczniowie i rodzice. Zabawiał nas zespół muzyczny
„Remedium”, wprowadzając w
karnawałowe rytmy. Prowadząca imprezę pani Agnieszka zorganizowała wiele różnych, ciekawych zabaw oraz konkursów.
Zaangażowała do nich chętnych
rodziców i nauczycieli. Wśród
nich miejsce miał między innymi konkurs rock and roll’a - najlepsza okazała się w nim klasa I,
kalambury i inne. Udział w konkursach nagrodzono słodyczami
i maskotkami. Wielką atrakcją
okazała się wizyta dwóch Mikołajów, którzy zawitali do nas
z mnóstwem prezentów. Nikt
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nie dostał rózgi, co bardzo ucieszyło
dzieci i młodzież. Część obdarowanych uczniów wykazała się odwagą
recytując wiersze. Czas imprezy upły-
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nął w radosnej, pełnej atrakcji atmosferze zabawy.

Aneta Roman
SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie

PROJEKTY

Zaczyna się od fascynacji...
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Czerwonem uczestniczą w dodatkowych zajęciach, wyjeżdżają na wycieczki, a wszystko w ramach projektu realizowanego przez szkołę.

P

rojekt „Od fascynacji do wiedzy
i sukcesu” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem realizujemy od 15
września 2009 r. Powstał on w odpowiedzi na konkurs Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach:
Priorytetu IX. Rozwój kompetencji i
wykształcenia w regionach, Działanie
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
Nasza szkoła znalazła się wśród 39
placówek, które uzyskały dofinansowanie,
chociaż na konkurs
wpłynęło aż 207 wniosków. Projekt – współfinansowany
przez
Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego – obejmuje rok
szkolny 2009/2010, a
przewidziano w nim
trzy zadania na rzecz
naszych wychowanków i jedno zadanie z
zakresu obsługi projektu.
Po pierwsze przez cały rok odbywają
się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
klas II- III i IV – VI z informatyki, języka angielskiego, matematyki, przyrody i ekologii. Cieszą się one zainteresowaniem, bowiem uczestniczy w
nich 62 uczniów, przy czym 30 z nich
bierze udział w dwóch, a kilkoro nawet w trzech rodzajach zajęć, dlatego
łączna liczba beneficjentów wynosi aż
98.

Drugi
rodzaj
działań to wycieczki do parków
narodowych. W
ramach projektu
uczniowie byli 30
września 2009 r.
na wycieczce w
Biebrzańskim Parku Narodowym,
gdzie poznawali
z autopsji faunę i
florę tego pięknego miejsca, oraz
zasady zachowania
na obszarach chronionych. Niektórzy
osobiście sprawdzali specyfikę tego
obszaru, poddając się eksperymentowi „bagiennemu”, ale to wiedza dla
wtajemniczonych.
W maju nasi wychowankowie poja-

dą do Białowieskiego Parku Narodowego, by oko w oko stanąć z żubrem
i poznać uroki pierwotnej puszczy. W
czerwcu natomiast wybiorą się w ramach tzw. „zielonej szkoły” ( to trzeci
typ działań) na kilkudniowy wyjazd
w Góry Świętokrzyskie. Z pewnością
pobyt w jaskini „Raj”, zwiedzanie
ruin zamku w Chęcinach czy wędrówka Puszczą Jodłową, szlakiem
Żeromskiego oraz podglądanie sabatu
czarownic na Łysej Górze pozostawi
gazeta gminna nr 02 (28) luty 2010

wiele wspomnień i przyniesie wymierne korzyści w postaci wiedzy o
tych nie najwyższych, ale urokliwych
górach. Kto wie, może też na widok prastarej Puszczy Jodłowej brać
uczniowska wzniesie okrzyk: „Żyj
wiecznie, świątnico, ogrodzie lilii,
serce lasów!”
W ramach projektu
zostały też zakupione
pomoce, sprzęt i książki
o tematyce przyrodniczo - ekologicznej, które wzbogaciły bibliotekę szkolną. Projekt zakończy się w lipcu 2010
roku. Wówczas nastąpi
jego podsumowanie i
ocena.
Cieszy nas fakt,
że
wychowankowie
mogą w sposób ciekawy podwyższać swoje
kompetencje, rozwijać
zainteresowania matematyczno - przyrodnicze, informatyczne i językowe, a od fascynacji
zaczyna się droga do wiedzy i sukcesu. Wierzymy, że realizowany projekt
w jakimś stopniu przyczyni się do
wspaniałej przygody intelektualnej,
przynajmniej części uczniów, a znane
słowa jednego z bohaterów Żeromskiego: „Wiedza jest jak niezmierne
morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony” będą wskazywały drogę naszym wychowankom.
Iwona Bielamowicz,
koordynator projektu
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PODSUMOWANIE

Z prac Komisji Rady Gminy za 2009 r.
Andrzej Norbert Świecik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja
odbyła
8
posiedzeń.
Pierwsze
24 marca
dotyczyło:
stanu finansów gminy,
kontroli
świadczenia przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2008 rok, realizacji zadań z zakresu
ochrony przeciwpożarowej w wybranych jednostkach OSP, a w szczególności w zakresie wyposażenia w umundu-

rowanie i specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy.
Drugie posiedzenie majowe, było posiedzeniem wspólnym komisji i odbyło się w terenie. Dotyczyło stanowiska
komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku o uznanie lipy we wsi Czerwone za
pomnik przyrody. Komisja zapoznała
się ze stanem dróg gminnych i dojazdowych. Na trzecim posiedzeniu, 13 sierpnia, komisja rozpatrzyła: informację na
temat spraw związanych z oświatą, wydała opinię w sprawie udzielenia dotacji
dla Parafii w Łosewie, przeprowadziła
analizę informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2009 r. Jednym z
tematów była również organizacja obsługi czytelników biblioteki gminnej

oraz formy prowadzenia działalności
informacyjnej. 20 października komisja
zapoznała się z przebiegiem i realizacją
zadań w Referacie Gospodarki Komunalnej i przygotowaniem wniosków do
budżetu na 2010 rok. Piąte posiedzenie
było wspólne, odbyło się 5 listopada i
dotyczyło zaopiniowania uchwał podatkowych na 2010 rok. Szóste również
wspólne, 18 listopada dotyczyło zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie przy kościele w Łosewie.Grudniowe posiedzenia
dotyczyły analizy projektu budżetu na
2010 rok, podsumowania prac komisji
za 2009 rok i opracowania planu pracy
komisji na 2010 rok. Komisja zrealizowała wszystkie zadania w 2009 roku.

Stanisław Rogiński, przewodniczący Komisji Praworządności, Oświaty i Spraw Społecznych

W 2009 roku
było osiem
posiedzeń.
Na
pierwszym , 23 lutego, dyrektor Zespołu
Placówek
Oświatowych przedstawił informację na temat
organizacji wypoczynku dzieci w czasie
ferii szkolnych i stanu szkół po remontach przeprowadzonych w czasie ferii.

31 marca tematem posiedzeń była analiza sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2008 rok. Na czerwcowym
posiedzeniu komisja zapoznała się z
informacją na temat: organizacji wypoczynku letniego dla dzieci przez szkoły
gminne, dokonała analizy działalności
bibliotek na terenie gminy i zapoznała
się z arkuszami organizacyjnymi szkół.
Na czwartym posiedzeniu, 13 sierpnia,
komisja analizowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009
roku.W październiku komisja zajęła się

planowaniem budżetu gminy Kolno
na 2010 rok i analizą wyników sprawdzianu szkół podstawowych i gimnazjalnych.Wspólne posiedzenie komisji
5 listopada dotyczyło wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie
dla kościoła parafialnego w Łosewie i
zaopiniowania uchwał podatkowych na
2010 rok.Grudniowe posiedzenia dotyczyły podsumowania pracy komisji za
2009 i opracowania planu pracy komisji na 2010 rok. Komisja zrealizowała
wszystkie zadania na 2009 rok.

Alfred Samul, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

W 2009 roku
komisja odbyła 15 posiedzeń. Na
pierwszym,
29 stycznia
komisja rozpatrywała
informację
nadleśnictwa w sprawie propozycji lasów kluczowych dla tożsamości
kulturowej lokalnej społeczności oraz
tę o zmianach w inwestycjach przewidzianych w budżecie na 2009 rok. Na
lutowym posiedzeniu gościliśmy Jana
Zelkowskiego, przewodniczącego Powiatowej Izby Rolniczej, który przedstawił informację na temat działalności
izb rolniczych oraz o obecnej sytuacji
w rolnictwie. Komisja rozpatrywała też
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informację w sprawie gospodarowania
nieruchomościami gminnymi. Na posiedzeniu marcowym komisja zapoznała
się z zasadami funkcjonowania funduszu
sołeckiego, następnie odbyła wyjazd
w teren w celu rozpatrzenia wniosku o
uznanie drzewa lipy za pomnik przyrody. 20 maja komisja odbyła wyjazd w
teren, analizując zasób nieruchomości
gminnych pod kątem przeznaczenia ich
na cele inwestycyjne i zapoznała się ze
stanem dróg gminnych i dojazdowych.
Na posiedzeniu 22 czerwca, kierownik
Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego przedstawił informację na
temat projektowanych wniosków dotyczących: kolektorów słonecznych, wodociągu we wsi Czerwone i hydroforni
w Zabielu. Komisja analizowała informacje na temat wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej i funduszu sołeckiego.
W sierpniu analizowano informacje z
gazeta gminna nr 02 (28) luty 2010

wykonania budżetu gminy za I półrocze
2009. Drugie sierpniowe posiedzenie
dotyczyło stanowiska komisji w sprawie ewentualnego opracowania katalogu zwolnień i ulg podatkowych oraz
przebiegu i realizacji zadań w Referacie
Gospodarki Komunalnej. W październiku komisja zapoznała się z informacją
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
odnośnie przebudowy drogi powiatowej nr 1876B Kumelsk - Kowalewo. Na
drugim październikowym posiedzeniu
komisja zajęła się planowaniem budżetu gminy Kolno na 2010 rok. 5 listopada na wspólnym posiedzeniu komisja
zaopiniowała uchwały podatkowe. Na
posiedzeniach w grudniu komisja rozpatrzyła projekt budżetu na 2010 rok,
podsumowała prace komisji za 2009 i
opracowała plan pracy na 2010 rok. Komisja zrealizowała wszystkie zadania
do wykonania w 2009 roku.

Z ŻYCIA WSI

Puchar pozostał w Zabielu
Lutowy, świąteczny dzień. Emocje
sięgają zenitu. Już po raz drugi rozgrywamy Turniej Zręcznościowy o
Puchar Przewodniczącego Komisji
Oświaty. Tym razem gramy w Borkowie.

O

rganizatorem rozgrywek jest Stanisław Rogiński, przewodniczący Komisji Oświaty - fundator pucharów, sołtys Borkowa, a zarazem radny
gminy Kolno - Sławomir Cudnik oraz
Biblioteki Publiczne w Borkowie i
Zabielu.
Zawodnicy w różnym wieku, od
uczniów szkoły podstawowej po osoby dorosłe, stają kolejno w turniejowe
szranki. Pojedynki wyjątkowo zacięte, do przysłowiowej „ostatniej piłki”. Jedni popisują się technicznymi
zagraniami, inni zaangażowaniem, a
wszystko pod czujnym okiem sędziego Kamila Podlaskiego. Niezależnie
od wywalczonego miejsca wszyscy
świetnie się bawią. Sportowej rywalizacji towarzyszy dobry humor i super
zabawa.
Drużyna z Zabiela okazuje się niepokonaną. Wzorem roku ubiegłego wygrywa turniej zdobywając 67
punktów. Borkowiacy z liczbą 60
punktów zajmują, jakże zaszczytne,

drugie miejsce.
Fundatorowi pucharów – dziękujemy! Zwycięzcom - gratulujemy!
Wyniki rozgrywek w poszczególnych kategoriach:
Szkoła Podstawowa
I miejsce – Kornel Długozima, Szymon Kordal (Borkowo)
II miejsce – Aleksandra Cudnik, Natalia Dobrowolska (Borkowo)
III miejsce – Kacper Malinowski, Dawid Najda (Zabiele)
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Gimnazjum
I miejsce – Łukasz Kowalczyk, Dawid Sekściński (Zabiele)
II miejsce – Paweł Bednarski, Łukasz
Malinowski (Zabiele)
III miejsce – Monika Trzcinka, Iza
Wieczorek (Borkowo)
Open
I miejsce – Tomasz Nadolny, Andrzej
Pietruszka (Zabiele)
II miejsce – Łukasz Bajno, Arkadiusz
Malinowski (Zabiele)

Barbara Sielawa
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Z HISTORII GMINY

Te umocnienia w gminie to skarb!
Schrony rozmieszczone wokół Kolna stanowiły część umocnień Linii
Mołotowa rozciągającej się od Morza Białego na dalekiej Północy do
Morza Czarnego. Odegrały ważną rolę w trakcie II wojny światowej. Dziś mogą stać się turystyczną
atrakcją gminy.

1

września 1939 r. Niemcy dokonały agresji na Polskę, a 17 września,
na mocy układu Ribbentrop-Mołotow
wojska radzieckie przekroczyły granicę Rzeczypospolitej. W końcu września po ostatecznym pokonaniu oporu
Wojska Polskiego, na mocy wspomnianego układu, cały kraj został podzielony na dwie strefy okupacyjne
niemiecką i radziecką. 28 września
1939 r. został podpisany w Moskwie
dwustronny układ, który ostatecznie
wytyczył granicę między ZSRR i III
Rzeszą, biegnącą (od północy) rzeką
Marychą, Kanałem Augustowskim,
rzeką Wołkuszanką, następnie na
północ od drogi Grodno-Augustów
i Augustowa do granicy z Prusami
Wschodnimi, dalej wzdłuż tej granicy, następnie wzdłuż rzeki Pisy, Narwi, linii Ostrołęka – Treblinka i dalej
wzdłuż Bugu i Sanu.
W 1940 r. po anektowaniu krajów
bałtyckich i Besarabii terytorium
ZSRR ponownie uległo rozszerzeniu.
Granica ZSRR przesunęła się kilkaset
kilometrów na zachód. Tym samym
radzieckie umocnienia graniczne Linii Stalina na starej granicy (sprzed
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1939 r.) znalazły się na tyłach i nie
mogły już pełnić swojej podstawowej
funkcji. W związku z tym podjęto decyzję o budowie nowej linii umocnień
nadgranicznych od Morza Białego na
dalekiej Północy do Morza Czarnego,
czyli tzw. Linii Mołotowa.
Już jesienią 1939 r w Sztabie Generalnym Ministerstwa Obrony ZSRR i

dowództwach przygranicznych okręgów wojskowych przystąpiono do
opracowania planu umocnienia fortyfikacjami nowej granicy państwowej. „Wybrano” (ostateczną decyzję
podjął podobno Stalin), z wojskowego punktu widzenia niekorzystną,
koncepcję, która zakładała, że nowe
rejony umocnione będą budowane
wzdłuż granicy, w bezpośrednim jej
sąsiedztwie. 26 lipca 1940 r. zgodnie z dyrektywą Ludowego Komisarza Obrony na nowych zachodnich
granicach ZSRR rozpoczęto budowę
20 rejonów umocnionych oraz rozpoczęto prace przygotowawcze w 3
dalszych rejonach umocnionych. 140
tysięcy pracowników wojskowych,
cywilnych, więźniów do 22 czerwca
1941 roku zdołało wybudować ok.
2000 schronów. Pomimo ogromnego nakładu sił i środków stanowiło
to jedynie 50% zaplanowanych prac.
Większości obiektów nie zdołano
wykończyć do stanu pozwalającego
prowadzić skuteczną obronę, uzbroić i wyposażyć w niezbędne ku temu
urządzenia.
Umocnienia znajdujące się na tegazeta gminna nr 02 (28) luty 2010

renie dzisiejszej gminy Kolno wchodziły w skład 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego. Rozciągał się on
od Goniądza na wschodzie do ujścia
rzeki Pisy do Narwi na zachodzie. Z
planowanych w rejonie 594 schronów,
zdołano wykonać ok. 120, z czego w
granicach gminy Kolno znajduje się
ok. 30. Największe ich nagromadzenie to okolice Kolna i Starego Gromadzyna. Występujące tu obiekty reprezentują cały przekrój standartowych
rozwiązań radzieckich umocnień. Są
to jedno lub dwukondygnacyjne budowle. W zamierzeniach miały być
wyposażone w ciężkie karabiny maszynowe, armaty przeciwpancerne,
odpowiednie pancerze strzelnic, pancerne drzwi, kraty przeciwszturmowe, agregaty prądotwórcze, systemy
uzdatniania powietrza, radiostacje,
peryskopy i inny sprzęt.
Schrony na wschód od Starego Gromadzyna tworzą samodzielny punkt
oporu. Jest to najbardziej wartościowa tak pod względem historycznym
jak i turystycznym część umocnień na
terenie gminy. Składa się na niego 12
schronów. Jako, iż nie brały udziału w
walkach nie posiadają śladów ostrzału, oparły się także rabunkowemu
pozyskiwaniu przez Niemców złomu
stalowego. Wszystkie, oprócz jednego, posiadają oryginalną ziemną obsypkę i maskowanie, w części z nich
zachowały się pancerze strzelnic. Dają
przybliżone wyobrażenie jak miało
wyglądać w 1941 roku tego typu założenie. W promieniu kilkudziesięciu
kilometrów nie występują podobne w
tak doskonałym stanie.
Michał Kaczyński

Z BIBLIOTEKI

Pierwsze z cyklu szkoleń już za nami
W dwudniowym szkoleniu z cyklu
„Plan Rozwoju Bibliotek” dnia 2122 stycznia 2010 r. zorganizowanym
w Nowogrodzie brali udział bibliotekarze z województwa podlaskiego uczestniczący w Programie Rozwoju Bibliotek.

G

minną Bibliotekę Publiczną w
Kolnie (Biblioteka Wiodąca) na
szkoleniu reprezentowali wszyscy bibliotekarze, przedstawiciel samorządu Aleksandra Szyc-Kaczyńska oraz
lider społeczności lokalnej Andrzej
Sekściński. Z Bibliotek Partnerskich
z MBP w Kolnie, Biblioteki Publicznej Mały Płock i Turośl szkolili się
dyrektorzy. Pierwszy moduł szkolenia odbył się pod hasłem „Biblioteka jako miejsce – ludzie i instytucje”.
Omawiane były następujące tematy:
Ja jako bibliotekarz, My jako grupa,
Biblioteka jako miejsce.
Następne szkolenia będą odbywać się co miesiąc i trwać do końca
czerwca.
Program Rozwoju bibliotek jest realizowany z inicjatywy „Global Li-

braries”. Przedsięwzięcie, finansowane przez Fundację Billa i Melindy Gates, ma ułatwić polskim bibliotekom
publicznym dostęp do komputerów,
bezpłatnego internetu i szkoleń Realizacja Programu wpłynie na poszerzenie kompetencji bibliotekarzy jak
również na poprawę ich wizerunku
i prestiżu społecznego. Przyczyni się
do wzmocnienia społecznej i infor-

macyjnej roli gminnych bibliotek
publicznych, zwłaszcza w małych
miejscowościach, gdzie biblioteka
niejednokrotnie stanowi lokalne centrum kulturalne.
Szkolenie to jest odbierane przez bibliotekarzy jako niezbędne i przydatne w dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości.
Teresa Zajk

Super Babcia, Super Dziadek i wnuczki

J

ak co roku obchodzimy w styczniu Dzień Babci i Dzień Dziadka.
W GBP w Czerwonem uczciliśmy to
święto w bardzo licznym gronie. Młodzi czytelnicy zaprosili najstarszych
członków rodzin na wspólną zabawę i
rozgrywki sprawnościowe. Zabawy i
śmiechu przy przyszywaniu guzików
na czas, odbijaniu paletką piłeczki i
tańcu na gazecie było co niemiara.
Babcie i dziadkowie zostali uhonorowani odznaczeniami „Super
Babcia”, „Super Dziadek”.Seniorzy
mieli trudny wybór przy roztrzygnięciu konkursu na najładniejszą laurkę na Dzień Babci i Dziadka. Dzieci
włożyły dużo serca w wykonanie
prac plastycznych. Wpłynęło 36 laurek. Pierwsze miejsce zajęła Julita
Pieloch, drugie Aleksandra Olszak,
trzecie Arkadiusz Kałęka. Wyróżnieni zostali Natalia Antosiewicz, Zuzia
Antosziewicz i Marcin Kubrak. Babcie i Dziadkowie w podziękowaniu za
przygotowanie spotkania podarowali
wnuczkom czekolady.
I.M.
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Z PORADNIKA URZĘDNIKA

Jak się wybudować, żeby nie
Artur Jarzyło,
podinspektor
w Referacie
Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego
w Urzędzie
Gminy Kolno

P

roces budowy domu czy innego
budynku wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności i
odbycia kilku wizyt w różnych urzędach czy instytucjach. Cała procedura
może wydawać się skomplikowana.
Jednak nie należy się zbytnio przerażać, bowiem jak głosi polskie przysłowie: „dla chcącego nic trudnego”.
Poniżej podaję gdzie, w jakiej kolejności i po jaki dokument zapukać, aby
nie trzeba było biegać „od Annasza
do Kajfasza”. Na wstępie trzeba sobie
zdawać sprawę z tego, że koszt uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów, to wydatek rzędu kilku jeśli
nie kilkunastu tys. zł, w zależności od
tego co chcemy budować.
Po pierwsze udaj się do Urzędu
Gminy w Kolnie i sprawdź czy działka, na której planujesz inwestycję
objęta jest planem zagospodarowania
przestrzennego. Jeśli tak to zapytaj
czy zapisy tego planu pozwalają na
wybudowanie zaplanowanego przez
Ciebie budynku. Następnie poproś o
wypis i wyrys z planu zagospodarowania.
Jeśli Twoja działka nie jest objęta
planem zagospodarowania przestrzennego czeka Cię więcej formalności
- musisz wystąpić o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy. W tym celu
należy złożyć do gminy odpowiedni
wniosek. Powinien on zawierać m.in.:
Twoje imię, nazwisko, adres, informacje o tym jaki budynek ma być budowany i w jaki sposób zapewnione
będą media (energia, woda, odprowadzanie ścieków).
Do wniosku trzeba załączyć:
1) 2 kopie aktualnej mapy zasadniczej (skala 1:1000) z oryginalnymi
pieczątkami.
2) Wypis z rejestru gruntów „pełny” dla działki, na której będzie prowadzona inwestycja oraz wypis z
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rejestru gruntów „uproszczony” dla
wszystkich działek sąsiednich. Te
dokumenty uzyskasz w Starostwie
Powiatowym w Kolnie w wydziale
geodezji (II piętro).
3) Warunki techniczne przyłączenia
do sieci energetycznej lub zapewnienie dostawy energii – uzyskasz je w
zakładzie energetycznym w Łomży.
4) Warunki techniczne przyłączenia
do sieci wodociągowej – uzyskasz w
Urzędzie Gminy, jeśli woda ma być
pobierana z sieci. W przeciwnym razie we wniosku należy wskazać, że
będzie ona pobierana z przydomowej
studni.
Na terenie gminy Kolno nie istnieje
sieć kanalizacyjna, także we wniosku
należy zaznaczyć, że ścieki odprowadzane będą do zbiornika szczelnego i
wywożone do oczyszczalni ścieków.
Dobrym rozwiązaniem jest również
budowa oczyszczalni przydomowej.
Na mapie, o której mowa w punkcie
pierwszym powinien być zaznaczony
obszar oddziaływania, opis zabudowy
sąsiedniej i inne informacje o projektowanym budynku. Najlepiej jeśli
przygotowanie wniosku o warunki
zabudowy zlecisz architektowi. Nie
jest to znaczący koszt, a oszczędzi Ci
wielu zbędnych kłopotów.
Jednak największym problemem
nie jest zgromadzenie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, lecz
czas, jaki jest potrzebny na wydanie
decyzji o warunkach zabudowy. Z
reguły trwa to ok. dwóch miesięcy,
ponieważ opracowany projekt decyzji
o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta, Gmina uzgadnia z
Marszałkiem Województwa, Starostą
Kolneńskim, Melioracjami Wodnymi,
zarządcami przyległych dróg i innymi instytucjami, w zależności od potrzeb.
Uwaga! O warunki zabudowy możesz wystąpić nawet wówczas gdy nie
jesteś właścicielem działki. Dzięki
temu, już przed kupnem terenu będziesz wiedział, czy planowana przez
Ciebie inwestycja może być zrealizowana. Po uzyskaniu pozytywnej
decyzji o warunkach zabudowy, zleć
geodecie wykonanie mapy do celów
projektowych – tzw. wyrysu do budowy. Na tej mapie projektant musi
gazeta gminna nr 02 (28) luty 2010

opracować projekt zagospodarowania
działki.
Gdy masz już wszystkie wyżej wymienione dokumenty, potrzebny Ci
jest projekt budowlany. Możesz kupić gotowy lub zlecić jego wykonanie projektantowi. Jednak nawet gdy
zdecydujesz się na zakup „gotowego
projektu” (np. przez internet czy z katalogu), musisz zgłosić się z nim do
projektanta, aby ten poddał go adaptacji czyli przystosował go do wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy, wykonanu projektu zagospodarowania działki itp.
Kolejny krok to wystąpienie o pozwolenie na budowę do Starostwa
Powiatowego w Kolnie (wydział budownictwa – I piętro). Aby je uzyskać
trzeba skompletować następujące dokumenty:
1) wniosek (na specjalnym formularzu),
2) projekt architektoniczno – budowlany w 4. egzemplarzach z odpowiednimi opiniami, pozwoleniami,
uzgodnieniami, które opracowuje
projektant; do projektu muszą być
dołączone m.in. warunki o przyłączeniu obiektu do sieci wodociągowej
czy elektroenergetycznej; musi być
też zapewnienie o dostępie do drogi
czy dostawach mediów; w szczególnych przypadkach trzeba dostarczyć
też inne dokumenty, np. niezbędne
w przypadku prowadzenia robót przy
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków czy przy inwestycjach mogących
znacząco wpływać na środowisko naturalne,
3) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością
(musisz wykazać, że jesteś jej właścicielem lub posiadasz odpowiednią
zgodę żeby prowadzić budowę na
czyjejś działce),
4) decyzję o warunkach zabudowy
lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) trzeba też wystąpić o wyłączenie
gruntu z produkcji rolniczej – wniosek wraz z załącznikami składa się
w Starostwie Powiatowym, a w jego
przygotowaniu pomoże Ci Twój projektant.

ciąg dlaszy na str. 15

KULTURA

Śpiew z wyróżnieniem

zwariować

Nasze zespoły, choć młode stażem,
z powodzeniem radzą sobie nawet
na dużej scenie.
zwarty Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez
Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu zgromadził 28 wykonawców. W
tym gronie nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy.
Wszystkich oceniało jury pod
przewodnictwem Władysławy Nadolnej. Zdaniem oceniających na
wyróżnienie w kategorii do 9 lat
zasłuzyła Kasia Górska ze Szkoły
Podsatwowej w Lachowie.
Wśród zespołów dorosłych, bezkonkurencyjnym okazali się ,,Grabowianie”, ale nasi seniorzy z Centrum Kulturalno - Rozrywkowego

w Zabielu (na zdjęciu pierwszym od
góry) i z CKR z Czerwonego (zdjęcie drugie), zdaniem jury, zasłużyli
na wyróżnienie. Śpiewającym grupom i wyróżnionej Kasi Górskiej
gratulujemy!
Tydzień póżniej na tej samej kolneńskiej scenie w XII Powiatowym
Przeglądzie Zespołów Obrzędowych zaprezentowało się 10 grup.
Pierwszą nagrodę zdobył Zespół
Kolędniczy „Z gwiazdą” z Turośli.
Na wyróżnienie jury zapracowała
sobie uczennica Szkoły Podstawowej w Janowie, Ewelina Kordal,
która wcielila się w rolę Maryi. Najlepsi otrzymali nagrody, a wszystkie
pozostałe zespoły dyplomy i statuetki konkursu. Jednym z fundatorów
nagród był wójt gminy Kolno.
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Na wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę będziesz musiał poczekać maksymalnie 65 dni, pod warunkiem, że
skompletowana przez Ciebie dokumentacja nie zawiera błędów. Jeśli np. zapomnisz dostarczyć jakiegoś dokumentu,
zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia i cała procedura nieco się wydłuży.
Gdy otrzymasz już decyzję o pozwoleniu na budowę, musisz jeszcze odczekać
14 dni, aż stanie się ona prawomocna.
Po uprawomocnieniu się decyzji o
pozwoleniu na budowę, zgłoś zamiar
rozpoczęcia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kolnie (swoją siedzibę ma
w tym samym budynku co Starostwo
Powiatowe w Kolnie, na II piętrze) na 7
dni przed rozpoczęciem prac. Tam otrzymasz odpowiedni formularz zgłoszenia,
do tego musisz dołączyć niezbędne dokumenty, które otrzymasz wcześniej od
wynajętego przez siebie kierownika budowy.
Jeszcze przed rozpoczęciem prac trzeba też założyć dziennik budowy. Będzie
go prowadził dla Ciebie kierownik budowy, jednak Ty musisz go zarejestrować
w Starostwie Powiatowym w wydziale
budownictwa (I piętro).
Teraz na plac budowy zaproś geodetę, aby ten dokonał wytyczenia budynku. I w tym właśnie momencie jesteś
najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, gdyż po przebrnięciu przez gąszcz
licznych formalności, możesz wreszcie
chwytać za łopatę i zacząć działać oraz
podziwiać jak rośnie Twój wymarzony
dom lub inny budynek.
Na koniec rada dla tych, którzy chcieliby iść na skróty i zacząć budować bez
pozwolenia. Jest to zdecydowanie nieopłacalne. Może się to skończyć tym, że
nadzór budowlany wyda nakaz rozbiórki
i ukarze wysokim mandatem. Z kolei zalegalizowanie samowoli budowlanej, na
przykład domu jednorodzinnego, nawet
gdy dobudujesz do niego zaledwie malutki ganeczek, to wydatek 50 tysięcy
złotych.
W przypadku pojawienia się wątpliwości, odnośnie wyżej poruszonego
tematu, zapraszam do Urzędu Gminy
w Kolnie, gdzie służymy pomocą i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie
pytania.

C

SPORT

Wiwat sportowcy SP Borkowo!
Dziewczęta z naszej szkoły po raz
kolejny wygrywają turniej piłki
siatkowej na szczeblu gminnym.
Pierwsze miejsce – oto nasza chluba.

D

nia 22 stycznia 2010 r. reprezentowałyśmy powiat kolneński w
półfinale Igrzysk Grupy Zachodniej i
zajęłyśmy trzecie miejsce. Dziewczęta wypowiadają się bardzo skromnie
o sobie: „Wszystko zawdzięczamy
Panu Sławomirowi Dymkowi, który
jest naszym nauczycielem wychowania fizycznego.”
Nasza szkoła jest mała, więc prawie
wszystkie dziewczyny ze starszych
klas brały udział w zawodach.
Skład naszych mistrzyń to:
Paulina Sielawa, Ewa Wykowska,
Halinka Remiszewska, Aleksandra
Plona, Marta Dąbkowska, Paulina Olszewska, Natalia Dobrowolska, Kamila Stodulska, Oliwia Filipkowska,
Aleksandra Cudnik oraz Aleksandra
Kordal.
Zawsze się wspieramy i trzymamy
za siebie kciuki.
Nasi chłopcy również nas nie zawiedli! Zajęli drugie miejsce w rozgrywkach powiatowych w piłkę siatkową. Chłopcy niestety nie są z sie-

OGŁOSZENIE

bie zadowoleni, w rozmowie z nami
powiedzieli: „Słabo nam poszło, stać
nas było na więcej.” Mimo to uważamy, że i tak mogą być z siebie zadowoleni.
Skład drużyny chłopców:
Kornel Długozima, Karol Kordal,
Kuba Niedźwiecki, Rafał Staniurski,
Kuba Papież, Przemek Niedźwiecki,

Aleksandra Kordal z kl. VI SP Borkowo,
kapitan drużyny

REKLAMA

WÓJT GMINY KOLNO
informuje, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500
Kolno, w terminie od 23.02.2010
do 26.03.2010 r., został wyłożony do publicznego wglądu spis
inwentaryzacyjny nieruchomości,
w związku z prowadzonym postępowaniem, dot. komunalizacji
działek, położonych w obrębach:
Tyszki Wądołowo, Filipki Małe,
Zabiele.
W określonym wyżej
terminie osobom, których interes
prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym,
przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do komisji inwentaryzacyjnej.
			
Wójt
mgr inż. Tadeusz Klama

16

Sebastian Pupek, Patryk Chaberek,
Adam Salwowski oraz Robert Podeszwik.
Na następnych zawodach może i
chłopcy będą mistrzami? Wszystko
przed nimi!!!
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Aktywność szansą lepszego jutra
Drugi Noworoczny Turniej Tenisa
Stołowego już za nami. Okazało się,
że chętnych do sportowej rywalizacji jest coraz więcej.

D

nia 31 stycznia 2010 r. pod hasłem „Aktywność szansą lepszego jutra” odbył się po raz drugi
Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego. Zawody organizowane przez
Uczniowski Klub Sportowy „Arkadia
Lachowo” dzięki znacznemu wsparciu finansowemu Gminy Kolno, cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na Turnieju zjawiło
się ponad 60 zawodników i zawodniczek. Miłą niespodziankę sprawiła
kategoria open+ (pow. 40lat). W tym
przedziale wiekowym liczba osób
biorących udział w zawodach była
jedną z najliczniejszych.
A o to wyniki rywalizacji do trzeciego miejsca:
Szkoły podstawowe klasy IV i młodsi:
1. Konrad Filipkowski – miejsce I
2. Sebastian Zduńczyk – miejsce II
3. Dawid Gołębiewski – miejsce III

Szkoły podstawowe klasy V-VI:
1.Daniel Prusinowski - miejsce I
2. Rafał Cudnik - miejsce II
3. Robert Zduńczyk- miejsce III

2.Mariola Gołębiewska - miej sce II
3.Jadwiga Duda - miejsce III

Gimnazjum:
1. Kamila Duda - miejsce I
2. Eliza Wilińska - miejsce II
3. Paulina Świecik - miejsce III

Open:
1.Tomasz Boryszewski - miejsce I
2.Marcin Szarowski - miejsce II
3.Jan Wróbel - miejsce III

Gimnazjum:
1. Bartosz Radzikowski - miejsce I
2. Damian Huścio - miejsce II
3.Konrad Pietruszka - miejsce III

Open + :
1.Arkadiusz Rybak - miejsce I
2.Wojciech Bogdański - miejsce II
3.Marek Szymański - miejsce III

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Izabela Chilińska - miejsce I
2. Aldona Pilecka - miejsce II
3. Urszula Sawicka - miejsce III

Każdy uczestnik Turnieju otrzymał
pamiątkowy dyplom. Wszyscy, którzy
brali udział okazali się dobrze przygotowanymi zawodnikami. Nastrój
zawodów oraz cenne i piękne statuetki sprawiały, że każdy chciał zdobyć
jak najwyższe miejsce.Organizatorów
cieszy fakt, że z każdym rokiem chętnych przybywa coraz więcej. Dlatego
dziękują wszystkim czynnym uczestnikom turnieju i zapraszają za rok.

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Karol Szymański - miejsce I
2. Michał Sawicki - miejsce II
3. Mateusz Rybak - miejsce III
Open:
1.Monika Bągart - miejsce I

Monika Bągart, Arkadiusz Rybak

Szkoły podstawowe klasy V-VI:
1.Aleksandra Kowalczyk - miejsce I
2. Justyna Cwalina - miejsce II
3. Katarzyna Prusinowska miejsce III
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Otwarty konkurs ofert wsparcia realizacji zadań publicznych w 2010 roku
z zakresu sportu, kultury, oświaty i zdrowia
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 13, w związku z art. 5, ust. 1 i art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz w ramach „Programu
współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku” – Wójt Gminy Kolno ogłasza otwarty konkurs ofert wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu sportu, kultury, oświaty i zdrowia poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i
młodzieży oraz stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu.
W konkursie mogą uczestniczyć:
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy oraz
jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
I.
Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przewidzianych na ich realizację.
1.
Turnieje Piłki Nożnej.
2.
Turniej Piłki Siatkowej.
3.
Organizowanie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych na obiektach będących własnością gminy.
4.
Organizowanie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych na Hali Sportowej w Kolnie.
5.
Zarządzanie gminnymi obiektami, urządzeniami sportowymi i sprzętem sportowym służącymi do realizacji
zadania publicznego.
Na wsparcie realizacji powyższych zadań, przeznacza się środki finansowe z budżetu gminy w łącznej wysokości
14 000 zł.
W 2009 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano kwotę 18 800 zł, w tym na
przygotowanie i organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy – 16 000 zł.
II.

Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

1.
Wspieranie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie) odbywa się w formie udzielenia dotacji, po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Kolno
otwartego konkursu ofert, zgodnie z postanowieniami rozdział 2 (Dział II) ustawy.
2.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu realizacji zadań publicznych opublikowane zostanie poprzez:

1)
2)
3)

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
zamieszczenie w Gazecie Gminnej.

Podmioty zainteresowane realizacją zadań gminy składają Wójtowi Gminy Kolno oferty, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu Współpracy.
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Dotacje, o których mowa w pkt 1, nie mogą być wykorzystane na:
remonty budynków,
zadania i zakupy inwestycyjne,
pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów,
pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
budowę i zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
działalność gospodarczą,
działalność polityczną i religijną.
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OGŁOSZENIE
III.

Termin i warunki realizacji zadań.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2010 roku a
kończy się nie później niż 30 listopada 2010 roku.
Zadania powinny być realizowane wyłącznie na terenie gminy i w obiektach będących jej własnością (z wyłączeniem
zadania realizowanego na Hali Sportowej w Kolnie) i tylko dla jej mieszkańców oraz powinny zagwarantować: pełną
obsługę sędziowską, ubezpieczenie NW uczestników imprezy sportowej, pełne urządzenie i przygotowanie boisk i
miejsc na których będą przeprowadzane imprezy sportowe, przygotowanie imprezy sportowej pod względem technicznym (nagłośnienie), promocję imprezy (plakaty środki masowego przekazu), napoje orzeźwiające dla zawodników oraz
nagrody i wyróżnienia.
IV.

Termin składania ofert.

1.
Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, kultury, oświaty i zdrowia poprzez
organizowanie imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie dzieciom i młodzieży oferty
spędzenia wolnego czasu, poprzez organizację wymienionych imprez sportowych należy składać do dnia 19 marca
2010 roku.
2.
Oferty można składać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Kolno (pok. 215) lub za pośrednictwem
poczty na adres Urzędu Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno z dopiskiem oferta realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, kultury, oświaty i zdrowia poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych
dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu.
3.
Do konkursu przystąpią tylko te organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, które złożą lub nadeślą swoje oferty w terminie i na drukach według wzoru, określonego w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
5.
Każda organizacja pozarządowa przystępująca do ogłoszonego konkursu ofert, może złożyć ofertę na wybrane
przez siebie zadania lub zadanie.
6.
Wzory druków, o których mowa w pkt 3 są opublikowane w BIP Urzędu Gminy Kolno jako załączniki Nr 1, Nr
2 i Nr 3 do niniejszego konkursu ofert.
7.
Samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
V.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.

1.
Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 7 dni (roboczych), od terminu podanego w pkt
1 rozdziału IV.
2.
Publicznego otwarcia i wstępnej oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa Działalności Pożytku
Publicznego powołana przez Wójta Gminy Kolno.
3.
Do zadań Komisji Konkursowej należy: ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert oraz przedstawienie
Wójtowi Gminy propozycji wyboru najkorzystniejszych ofert.
4.
Ostateczną decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej.
5.
Oferty rozpatrywane będą wg następujących kryteriów:
1)
doświadczenia oferenta w realizacji podobnych zadań,
2)
zgodności oferowanego zadania z zadaniami preferowanymi w ogłoszeniu ofert,
3)
całościowego budżetu zadania (stosunku wnioskowanej kwoty dotacji do wszystkich kosztów,
4)
inowacyjności i atrakcyjności oferty,
5)
przebiegu dotychczasowej współpracy oferenta z jednostkami samorządu terytorialnego,
6)
jakości przygotowania projektu (przejrzystość projektu, spodziewane efekty społeczne, efektywny budżet),
7)
zasięgu działania oraz liczby beneficjentów zadania,
8)
terminowość złożenia oferty oraz jej kompletność.
6.
Ustala się, że jedynym kryterium oceny ofert - po spełnieniu wymaganych warunków - będzie wyłącznie
cena.
7.
Rozpatrywanie ofert i jej wybór odbywać się będzie dla każdego zadania oddzielnie.
8.
O dokonanym wyborze informuje się poprzez podanie informacji o nazwie i adresie podmiotu realizującego
zadanie w gminie, nazwie zadania oraz wysokości przyznanej kwoty dotacji, w następujący sposób:
1)
zamieszczeniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)
umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolno.
9.
Wójt Gminy Kolno zawiera z podmiotem umowę na realizację zadania gminy niezwłocznie po ostatecznym
zatwierdzeniu oferty do realizacji.
10.
Stałej kontroli wykonywania zleconego zadania dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kolno.
Kolno, dn. 25.01.2010 r.
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Ważne i przydatne telefony:
Telefony alarmowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

997
998
999
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Urząd Gminy Kolno
Biuro Obsługi Interesanta
Fax				
Sekretariat
		
Sekretarz Gminy
Skarbnik			
Rolnictwo, inwestycje		
Drogi, wodociągi
Budownictwo, promocja gminy
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza,
ochrona środowiska
Wymiar i pobór podatków
OSP				
Informatycy			
Przewodniczący Rady Gminy
Obsługa Rady Gminy		

0 86 278 91 33
0 86 278 91 36
0 86 278 25 79
0 86 278 91 22
0 86 278 91 21
0 86 278 91 37
0 86278-91-25
0 86 278 91 38
0 86 278 91 28
0 86 278 91 35
0 86 278 91 26
0 86 278 91 29
0 86 278 91 24
0 86 278 91 30
0 86 278 91 27

Dyrektor			
Główny księgowy		
Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe

0 86 278 26 31
0 86 278 20 58
0 86 278 20 63
0 86 278 20 76
0 86 278 20 72

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dyrektor			
Główny Księgowy		

0 86 278 37 82
0 86 278 37 84

Starostwo Powiatowe w Kolnie
Sekretariat			
Wydział komunikacji		
Budownictwo			
Nadzór Budowlany		

0 86 278 24 29
0 86 278 37 73
0 86 278 48 83
0 86 278 48 95

Weterynaria
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
		
Lecznica dla zwierząt		

0 86 278 26 19
0 86 278 24 18

Telefony konserwatorów sieci wodociągowej
1. Okręg: Zabiele, Czerwone:
Marian Bednarczyk
0 86 474 39 42
2. Okręg: Janowo, Łosewo, Niksowizna:
Jarosław Cudnik
0 86 474 41 26
3. Okręg: Kumlesk, Kowalewo, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Kiełcze Kopki, Danowo, Żebry, Górskie, Glinki, Rupin, Bialiki, Wykowo:
Waldemar Skowroński
0 86 278 70 14
4. Okręg: Lachowo, Kiełcze Stare:
Henryk Gardocki
0 86 261 95 23
5. Okręg: Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Borkowo, Gromadzyn Stary, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn,
Obiedzino, Zaskordzie, Wścieklice, Filipki Duże, Filipki
Małe, Rydzewo, Koziki Olszyny, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszko Łabno:
tymczasowo zgłoszenia pod numer 0 668 808 235
Wszystkie awarie można zgłaszać w godzinach pracy
Urzędu Gminy Kolno
0 86 278 91 25
lub 668 808 235

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

0 86 278 49 60

ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

0 86 278 27 23

KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

0 86 278 27 51
0 86 278 36 87

Służba zdrowia
NZOZ Lachowo 			
NZOZ Medicare s.c.		

www.gminakolno.pl

0 86 278 71 58		
0 86 278 40 70

