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Serdecznie dziękuję każdemu z Was, za głos oddany na mnie w wyborach na Wójta Gminy Kolno oraz
za poparcie okazane kandydatom na radnych z naszego
Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina i Powiat.
Kampania przedwyborcza była trudna i wymagająca. Nie wszyscy w trakcie jej trwania zachowywali się godnie. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Bardzo się cieszę, że doceniliście moją pracę w poprzedniej kadencji i ponownie obdarzyliście mnie zaufaniem.
To ogromna satysfakcja, ale też duże zobowiązanie.
Przed nami wiele nowych wyzwań i zadań do
zrealizowania. Wasze poparcie dodaje mi sił do działania i wiary w to, że zmierzamy we właściwym kierunku. Zrobię wszystko, by w trakcie kadencji 2010
- 2014 Gmina Kolno nadal dynamicznie się rozwijała.
Jeszcze raz bardzo dziękuję, że tak licznie
uczestniczyli Państwo w wyborach. Nasza gmina osiągnęła najwyższą frekwencję spośród gmin powiatu
kolneńskiego. To dla nas wszystkich powód do dumy.

z poważaniem
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Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Wójt wybrany w pierwszej turze!
Tadeusz Klama wygrał wybory na
wójta gminy Kolno. Zdecydowanie
pokonał dwóch kontrkandydatów
zyskując wynik 60,03 % głosów.
Frekwencja w wyborach w naszej
gminie wyniosła 58,54 %. W powiecie kolneńskim to właśnie w
gminie Kolno do urn poszło najwięcej uprawnionych do głosowania.
głosowaniu na wójta gminy
Tadeusz Klama (KWW Nasza
Gmina i Powiat) zdobył 2374 głosy,
Piotr Glinka ( KWW Porozumienie
Samorządowe) - 883, a Grzegorz
Szczech KW Prawo i Sprawiedliwość) - 698. Tadeusz Klama, najwyższe poparcie zdobył w okręgu
wyborczym w Zabielu, gdzie swój
głos na tego kandydata oddało 75,88
procent uczestniczących w wyborach.
Najsłabsze poparcie - 41,48 procent
głosów oddanych na Tadeusz Klamę
było w okręgu wyborczym w Janowie.

W

W wyborach do Rady Gminy Kolno zwyciężyli:
1. Jermacz Wojciech, KWW Nasza
Gmina i Powiat
2.Sawicki Stanisław, KWW Nasza
Gmina i Powiat
3. Kołowajtys Jadwiga, KWW Nasza
Gmina
4.Bazydło Marek, KW Prawo i Sprawiedliwość
5. Pieklik Jan Stanisław, KWW Nasza
Gmina i Powiat
6. Podsiad Stanisław Wacław, KW
Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Dymek Jan, KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Cudnik Sławomir, KWW Nasza
Gmina i Powiat
9. Przytuła Sławomir, KWW Nasza
Gmina i Powiat
10. Hermanowski Henryk, KW Wyborców Zaskrodzie
11. Mieczkowski Mariusz, KW Prawo
i Sprawiedliwość
12. Radzikowska Katarzyna, KWW
Porozumienie Samorządowe
13. Gardocka Bogusława, KWW Nasza Gmina i Powiat
14. Kotlewski Zbigniew, KWW Nasza Gmina i Powiat
15. Trzonkowski Wojciech, KW Polskie Stronnictwo Ludowe.

Najlepszy wynik w swoim Okręgu
wyborczym osiągnął Sławomir Cudnik z Borkowa na którego głos oddało
79.94% uprawnionych do głosowania.
Najwyższa frekwencja była w Wykowie, gdzie do urn poszło 70,31 procent uprawnionych do głosowania.
Największe poparcie w wyborach
do Rady Powiatu Kolneńskiego ze
wszystkich kandydatów zgłoszonych
przez różne komitety zdobył Józef
Wiśniewski z KWW Nasza Gmina i
Powiat - 625 głosów. Z terenu naszej
gminy do Rady Powiatu Kolneńskiego weszli jeszcze: Długozima Roland
Andrzej ( KW PSL), Dąbrowski Wiesław (KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Kolno) oraz Duda Henryk
( KWW Porozumienie Samorządowe)

PODZIĘKOWANIA
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Kolno za oddane głosy w wyborach do Rady Powiatu
Kolneńskiego na moją skromną osobę i na wszystkich kandydatów na radnych z listy KWW NASZA GMINA I POWIAT.
Dziękuję także za pomoc wszystkim tym, którzy wspierali mnie
w tych wyborach. Zapewniam Państwa, że zaufania którym mnie
obdarzyliście nie zawiodę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również wszystkim kandydatom w wyborach samorządowych za kampanię prowadzoną w duchu poszanowania konkurentów.
Wielki szacunek dla wszystkich kandydatów, którzy poddali się ocenie
wyborców.
Józef Bogdan Wiśniewski
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Urząd Gminy Kolno z certyfikatem

Certyfikat dla naszej gminy w siedzibie stowarzyszenia odebrała Danuta Siwik, sekretarz gminy Kolno ( na zdj. szósta od lewej w drugim rzędzie)

Urząd Gminy Kolno otrzymał certyfikat ISO 9001. Nadany przez
Polską Izbę Handlu Zagranicznego
certyfikat nr 956/2010 to dowód na
to, że Urząd spełnia ściśle określone wymagania normy PN –EN ISO
9001 : 2009 w zakresie „świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacja zadań
publicznych własnych i zleconych
zaspakajających potrzeby lokalnej
społeczności oraz za upewniających
wszechstronny rozwój regionu” .
ertyfikat w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” odebrała Danuta Siwik, sekretarz gminy

C

Kolno. To właśnie projekt realizowany przez to Stowarzyszenie umożliwił naszej gminie i kilkudziesięciu
innym samorządom z województw:
podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego zdobycie certyfikatu ISO 9001.
Projekt „ISO 9001 w administracji
samorządowej Polski Wschodniej”
był współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet 5 Dobre zarządzanie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Kolno, którzy wzięli
udział w wyborach samorządowych a w szczególności tym, którzy okazali mi
zaufanie. Postaram się Was nie zawieść.
Wiesław Dąbrowski
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Będą pieniądze na kolejne remonty
1,5 mln zł dofinansowania otrzyma
gmina Kolno na rozbudowę i nadbudowę trzech ośrodków kultury. Pieniądze pochodzić będą z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na 118 złożonych
wniosków nasze zakwalifikowano na
bardzo wysokich pozycjach 4,5 i 6.
emontowanie kolejnych wiejskich świetlic to efekt konsekwentnych działań władz gminy. Dobiega końca rozbudowa i nadbudowa
świetlicy w Koźle, która też realizowana jest przy znacznym udziale
pieniędzy pozyskanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 z działania „Odnowa i
rozwój wsi”. W zmodernizowanym
obiekcie będą pracownie, duża sala do
spotkań, sprzęt audiowizulany, komputery, stoły bilardowe, stół do tenisa.
Niedawno w remizie w Wykowie
zakończono prace na nieco mniejszą skalę. Tu wymienione zostały wszystkie okna, dzięki czemu
w pomieszczeniach będzie cieplej.
Teraz w ramach projektów realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest szansa na wyremontowanie kolejnych świetlic.
Podobnie jak w Koźle tu też
każda zyska nie tylko nowe pomieszczenia i zupełnie inny wy-

R

W remizie w Wykowie wymieniono stare okna na nowe

Trwają prace wykończeniowe przy rozbudowie ośrodka kultury w Koźle
gląd, ale też zostanie wyposażona
w meble i sprzęt audiowizualny.
Wyremontowane budynki sta-

ną się centrami kulturalnymi,
miejscami spotkań dla przedstawicieli
wszystkich
pokoleń.

Wiosną rozgrywki na nowym boisku
T

rwa budowa boiska w Lachowie. To pierwszy tego
typu obiekt w naszej gminie.
Koszt inwestycji to nieco ponad 400 tysięcy złotych z czego tylko 25 procent
kosztów kwalifikowanych pokryje
gmina, reszta pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z działania „Odnowa i rozwój wsi”.
W Lachowie powstanie boisko z nawierzchnią trawiastą i trzytorową bieżnią. Murawa będzie oświetlona. Na
trybunach zasiąść będzie mogło 100
kibiców. Pierwsze rozgrywki na tym
obiekcie już wiosną przyszłego roku.
Boisko w Lachowie to nie jedyna
inwestycja w infrastrukturę sportową. Do użytku oddano nowocze-

Trwa budowa boiska z oświetelniem, trybunami i parkingami w Lachowie
sną salę gminastyczna przy Zespole To najnowocześniej wyposażona sala
Szkół Samorządowych w Zabielu. wraz z siłownią w naszej gminie.
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Krok w kierunku nowoczesnej szkoły
W październiku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie rozpoczęliśmy realizację zajęć w ramach projektu ,,Dobry start- gwarancją sukcesu”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
odczas zajęć wykorzystujemy super nowoczesny sprzęt w postaci
tablicy interaktywnej, która działa jak
dotykowy ekran. Każdy materiał graficzny lub multimedialny nie jest tylko biernie odtwarzany przez prowadzącego, ale staje się częścią prezentacji, która powstaje podczas zajęć.
Do efektywnej pracy każdej tablicy
interaktywnej
konieczny
jest duet: projektor multimedialny oraz komputer. Taki sprzęt jest
również w naszym
posiadaniu.
Na zajęciach koła polonistycznego
,,Młody redaktor” uczniowie doskonalą swoje zdolności redakcyjne oraz
umiejętności wykorzystania komputera. Ćwiczą umiejętności pisania różnych tekstów jak: notatka prasowa,
sprawozdanie. Podejmują próby własnej twórczości, by zaprezentować je
na łamach szkolnej gazetki, która będzie wydawana w ramach projektu.

P

W trakcie zajęć koła matematycznego, informatycznego i z języka angielskiego również wykorzystujemy nowoczesne techniki
i metody aktywizujące uczniów.
Pracując z tablicą interaktywną
nauczyciele wykorzystują gry i zabawy znajdujące się standardowo w
oprogramowaniu posiadanej tablicy
oraz programy takie jak: ,,Matlandia
4”, stronę internetową ,,Anglomaniacy” z ćwiczeniami interaktywnymi.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Pracują w małych
grupach, co zwiększa efektywność
przyswajania nowych wiadomo-

ści. Stosowane metody doskonalą spostrzegawczość, przyczyniają
się do rozwijania twórczego myślenia, uczą dokładności i wytrwałości.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy edukacyjnej jest nie
tylko nauką, ale przede wszystkim
wspaniałą zabawą. Podczas spotkań w ciekawy i atrakcyjny sposób
utrwalają i rozwijają swoje zainteresowania. Cieszymy się ogromnie,
że jako mała placówka oświatowa
mamy dostęp do nowoczesnych technologii. Jest to motywacja do dalszej
pracy i zarazem powód do dumy.

SP w Janowie

Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Dobry start – gwarancją sukcesu”

Gmina Kolno wita przyjezdnych
P

Na każdym witaczu z
obu stron widoczny jest
też czerwono, zielono,
żółty herb naszej gminy.
Wszystkie napisy oraz
główny - żółty element
herbu gminy Kolno są
pokryte
odblaskowym
materiałem, co sprawia,
że są doskonale widoczne również dla kierowców podróżujących nocą.

ojawił się kolejny produkt promujący naszą gminę. W czterech
miejscach przy głównych drogach wjazdowych i wyjazdowych do
naszej gminy postawiono tak zwane witacze.
Informacyjno-reklamowo-promocyjne instalacje
mają duży napis Gmina
Kolno Zaprasza oraz Gmina Kolno Do zobaczenia.
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Wzmacnianie liderów z naszej gminy
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i
Animatorów KLANZA oddział białostocki w partnerstwie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Kolnie realizuje projekt „Wzmacnianie lokalnych liderów w Gminie
Kolno”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

W

projekcie uczestniczy dwudziestu liderów. W trakcie warsztatów uczą się : aktywnych metod i technik pracy z grupą; wykorzystywania
plastyki, muzyki i ruchu w pracy z grupą; planowania i organizacji działań w
środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; budowania dobrych relacji w środowisku lokalnym;
pracy z grupami wielopokoleniowymi, diagnozowania potrzeb społecznych, tworzenia partnerstw lokalnych
na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych; pozyskiwania środków
finansowych na realizację projektów.
Każdy uczestnik ma też możliwość skorzystania z trzech godzin indywidualnych
konsultacji.
W trakcie ostatnich zajęć prowadzonych przez Małgorzatę Borowską, prezes Zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Stowarzyszenia
Pedagogów i Animatorów KLANZA

Liderki uczą się m.in. wykorzystywania różnych technik plastycznych
uczestnicy poznawali m.in. nowe
techniki plastyczne, uczyli się tańca również w wersji dla osób starszych.
Ciekawym zadaniem było stworzenie w grupie opowieści w oparciu
o kilka wylosowanych obrazków.
- Ten projekt jest odpowiedzią na
potrzeby naszych liderów - mówi
Krystyna Kajko, dyrektor GOPS w
Kolnie. - Przy realizowanych wcześniej projektach w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów

Wiejskich nie było tego typu warsztatów, a liderzy w środowiskach wiejskich chcą wiedzieć jak rozwiązywać
swoje różne trudne sprawy na dole.
Realizacja tego partnerskiego projektu, na który białostocki oddział
Stowarzyszenia Klanza oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie otrzymały 50 tys. zł dofinansowania, potrwa do lutego 2011 roku.
ASK

Mistrz ortografii jest z Brzozowa!
A

lbert Przytuła, uczeń klasy
VIB Szkoły Podstawowej nr
1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie, mieszkaniec naszej gminy, zdobył tytuł „Mistrza Ortografii 2010”.
Do powiatowego konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową
w Lemanie przystąpiło 18 szkół podstawowych z powiatu kolneńskiego.
Pisemne dyktando najlepiej napisał Albert, z którym w szkole na co
dzień pracuje pani Wanda Wilińska.
Wyróżnienie w konkursie zdobyli: Maciej Wszeborowski z SP
w Lachowie oraz Katarzyna Pędzich z SP w Filipkach Dużych

Albert Przytuła odbiera nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie powiatowym
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Ostatnia sesja w kadencji 2006-2010

Radni w latach 2006 - 2010 na wspólnej pamiątkowej fotografii wraz z wójtem gminy Tadeuszem Klamą

5 listopada odbyła się ostatnia sesja radnych gminy Kolno V kadencji. Pracowite spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań za cztery lata wspólnej pracy
zarówno radnym jak i sołtysom.
adni, po raz ostatni w tym składzie, podjęli 14 uchwał w tym
m.in. dotyczącą wysokości podatków
od nieruchomości oraz od środków
transportu. Radni zdecydowali też o

R

przyznaniu dotacji w wysokości 10
tys. zł Parafii pw. NMP w Lachowie.
Podjęli też uchwałę dotyczącą
utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niż przedszkola
publiczne i oddziały przedszkolne.
Jedna uchwała dotyczyła zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno, a 8 dotyczyło
przystąpienia do zmian miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi.
Na zakończenie obrad za ciężką pracę i odwagę w działaniu podziękował radnym i sołtysom Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i
wspólnie z Wojciechem Jermaczem,
przewodniczącym rady gminy Kolno wręczył pamiątkowe dyplomy.
Galeria zdjęć z ostatniej sesji na
www.gminakolno.pl

Pracownia otwarta dla wszystkich
G

minne Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego powstało w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu.
Powstało dzięki porozumieniu gminy
Kolno z Wojewódzkim Ośrodkiem
Ruchu Drogowego w Łomży. WORD
do centrum w Zabielu przeznaczył
sprzęt o wartości ponad 25 tys. zł.
Z nowoczesnej pracowni wychowania komunikacyjnego oraz
z pozyskanego sprzętu skorzystać
będą mogli uczniowie ze wszystkich gminnych szkół. W przyszłości
obok szkoły powstanie miasteczko
ruchu bezpieczeństwa drogowego.
Relacja z otwarcia na www.gminakolno.pl
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11 Listopada w naszej gminie
Licznie zgromadzili się mieszkańcy
gminy Kolno w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, by wspólnie pomodlić się w
intencji Ojczyzny oraz uczcić pamięć walczących o wolność. Mszą
św. w intencji Ojczyzny i montażem słowno - muzycznym 92. rocznicę odzyskania niepodległości
uczczono też w parafii w Lachowie.
minne obchody Święta Niepodległości tradycyjnie już rozpoczęła
Msza Święta odprawiona w sali gimnastycznej przez ks. Wojciecha Stefaniaka, proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.
- Wspomnijmy dziś o zasłużonych
mieszkańcach naszej gminy, którzy w
1920 roku walczyli i ginęli w krwawych walkach z bolszewikami oraz
żołnierzy walczących na frontach II
wojny światowej - powiedział wójt
Tadeusz Klama.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Czerwonem wraz z zespołem śpiewaczym „Czerwieniacy” przedstawili patriotyczny program składający
się z poezji i pieśni. (To kolejna już
patriotyczna uroczystość, w której
uczestniczy zespół. W pamięci wielu
wciąż żywe są wspomnienia uroczystości z 15 sierpnia). 11 Listopada po
części artystycznej zebrani przemaszerowali pod pomnik, w Czerwonem
by złożyć wieńce i zapalić znicze.
Relacje i galeria zdjęć z obu uroczystości na www.gminakolno.pl

G

Zespół Czerwieniacy wystąpił wraz z uczniami z SP w Czerwonem

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Kościele w Lachowie

Popłynęły łzy wzruszenia
- Aż się popłakałam ze
wzruszenia, wojnę przeżyłam, to do człowieka wracają
te wspomnienia – przyznała
po obejrzeniu montażu słowno – muzycznego w ZSS w
Zabielu jedna z seniorek.
Specjalnie dla zaproszonych gości, rodziców i dziadków uczniowie szkoły jeszcze
raz wystąpili w przedstawieniu przygotowanym z okazji 92. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
W gronie zaproszonych znalazł się m.in. Tadeusz Klama,

Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
gazeta gminna nr 09 (35) listopad 2010

wójt gminy Kolno i ks. Stanisław Śliwowski, proboszcz
parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Zabielu. Uczniowie
recytowali, śpiewali i w kilku
wymownych scenach przypomnieli zebranym najważniejsze historyczne wydarzenia aż
do odzyskania niepodległości. Dopracowany w każdym
szczególe od doboru wierszy,
cytatów, pieśni po scenografię i kostiumy program przygotowany został pod okiem
nauczycielek: Agnieszki Podsiad i Barbary Lemańskiej.
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Uroczysty szkolny apel

10 listopada 2010 roku w Szkole
Podstawowej w Lachowie świętowaliśmy 92. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W

uroczystym apelu uczestniczyli przedstawiciele Rady Pedagogicznej z panią dyrektor Jadwigą
Filipkowską na czele, uczniowie
klas 0-VI, i najmłodsi-przedszkolaki.
Scenografia podkreślająca narodowy charakter święta, zawierała m.
in. portrety wybitnych postaci, które
przyczyniły się do odrodzenia Rzeczpospolitej. W takiej oprawie ucznio-

wie klasy czwartej przystrojeni w
biało-czerwone kotyliony zaprezentowali szereg utworów literackich nawiązujących do dzisiejszej, radosnej
rocznicy. Tło muzyczne stanowiły
pieśni o charakterze patriotycznym,
we współczesnej aranżacji Krzysztofa
Krawczyka czy Rudiego Schuberta.
Uroczystość przygotowana przy
udziale nauczyciela historii, miała nie
tylko wymiar patriotyczny, ale była
również poglądową lekcją nieodległych jeszcze dziejów, szczególnie dla
najmłodszych uczniów naszej szkoły.
Robert Sekściński

Dar serca
P

onad 68 osób zaprosili wolontariusze na spotkanie z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, które odbędzie się 6 grudnia
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Spotkanie będzie
okazją do podsumowania dotychczasowych działań, podziękowań
sponsorom oraz wręczenia słodkich
paczek z okazji Mikołajek podopiecznym naszych wolontariuszy.
W Klubie Wolontariusza, który powstał przy GOPS w czerwcu 2009
roku, aktywnie działa dziś siedmiu wolontariuszy. Pod ich opieką
jest dziewięcioro dzieci, a do pani
Barbary Pikulińskiej, koordynatorki działań wolontariuszy, wciąż
zgłaszają się rodzice kolejnych,
którym potrzebne jest wsparcie.
To drugie tego typu spotkanie zorganizowane przez Klub Wolontariusza. Po raz pierwszy publicznie
podziękują sponsorom, dzięki którym mogą kupić potrzebne dzieciom pomoce dydaktyczne, paczki
na Mikołajki, czy zorganizować
wyjazd do teatru na Dzień Dziecka.

Być uczniem Szkoły Podstawowej
Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu - to brzmi dumnie

ozpoczęcie nauki w szkole jest
wielkim przeżyciem dla dziecka oraz jego rodziny. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów,
nauczycieli. Bardzo się stara, aby
sprostać nowym obowiązkom. Chce
wśród nowo poznanych osób znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu
akt przyjęcia pierwszaków do
szkolnej rodziny, tzw. ślubowanie.

R

Tradycją naszej szkoły jest łączenie
Święta KEN ze ślubowaniem i pasowaniem na ucznia klasy pierwszej.
Uczniowie ślubowali, że zawsze będą
godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem
traktować kolegów, nauczycieli i
wszystkich pracowników szkoły, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.
Uczniowie klas starszych przy-

gotowali humorystyczny program
artystyczny, który był niespodzianką dla ich młodszych kolegów.
Tego uroczystego dnia uczniowie
otrzymali jeszcze prezenty. A ideą tego
prezentu było osłodzenie maluchom
perspektywy wieloletniej edukacji.
Na zakończenie uroczystości były pamiątkowe zdjęcia.
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„Kto czyta książki żyje podwójnie”
Pod takim hasłem odbył się tegoroczny apel z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Coroczne przypominanie
oraz propagowanie idei związanej
z czytelnictwem sprzyja budowaniu wizerunku biblioteki, jako
miejsca ważnego, potrzebnego i
wspierającego kształcenie nie tylko
uczniów, ale też wszystkich pozostałych zainteresowanych.
zytając książki czy też gazety, oglądając plakaty, najczęściej nie zastanawiamy się w jaki
sposób kształtowało się pismo oraz
druk na przestrzeni wieków. Przekształcało się natomiast bardzo powoli, stopniowo uzupełniając kolejne etapy rozwoju człowieka.
W związku z interesującym zagadnieniem, młodzież z koła poetyckorecytatorskiego, aby przybliżyć te
wspomniane treści, przedstawiła zebranym najważniejsze wiadomości
z zakresu historii pisma i druku. Nie
zabrakło również wierszy i piosenek,
które dopełniły a przede wszystkim
urozmaiciły całość przedstawienia.
W październiku bieżącego roku,
biblioteka szkolna rozpoczęła kiermasz książek, który rokrocznie cie-

C

szy się olbrzymim powodzeniem ze
względu na bogatą ofertę książek i
ich atrakcyjne ceny. Przedsięwzięcie
również miało służyć propagowaniu
idei, która związana jest ze wzbudzaniem zainteresowania czytelnictwem.
Z okazji tego święta zorganizowano
również konkurs poetycki „Reklamuj naszą bibliotekę”. W związku z
tym pojawiło się wiele ciekawych i
zabawnych wierszy oraz haseł zapraszających do odwiedzania biblioteki,
wypożyczania książek oraz czerpania
korzyści płynących z ich czytania.

W konkursie I miejsce zajęła Sylwia Reska, II miejsce Miłosz Przyborowski, III miejsce Natalia Bikowska i Iwona Trzonkowska.
Twórczość wyróżnionych uczestników została nagrodzona pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą książkową za I miejsce.
Gratulujemy.
Zapraszamy
wszystkich
do
częstszego
odwiedzania
biblioteki oraz do czynnego uczestnictwa w jej życiu kulturalnym.
Danuta Rybak

Inscenizacja ważnych wydarzeń
Polsko ! Nie jesteś ty już niewolnicą !
Łańcuch twych kajdan stał się tym
łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się
duchem.

zień 11 listopada jest okazją
do refleksji nad naszym patriotyzmem, historią ojczyzny. W
tym roku uroczyście obchodziliśmy kolejną, 92. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie obchody tego ważnego
wydarzenia rozpoczęła 10 listopada.
Samorząd Uczniowski wraz z klasą
VI przygotował inscenizację, podczas której przedstawiono najważniejsze momenty w dziejach naszego państwa, bitwy, powstania, wojnę

D

– walkę o upragnioną niepodległość.
Po apelu klasy IV – VI obejrzały
prezentację multimedialną dotyczącą święta upamiętniającego odrodzenie Polski po 123 latach niewoli.
11 listopada uczniowie wraz z
pocztem sztandarowym uczestniczyli
we mszy św. w kościele w Łosewie,
gdzie deklamowali wiersze i śpiewali
pieśni patriotyczne. Następnie delegacja nauczycieli i uczniów reprezentowała naszą szkołę w gminnych

obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość
rozpoczęła się mszą
w Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem, po której
zespół Czerwieniacy wykonał program
o k o l i c z n o ś c i o w y.
Można było również
obejrzeć wystawę historyczną, po
czym delegacje ze szkół złożyły kwiaty i wieńce, a strażacy zapalili znicze pod pomnikiem w Czerwonem.
W ten sposób oddaliśmy cześć poległym w walkach za wolność, ojczyznę. Bohaterowie narodowi wiedzieli, że ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale też obowiązek.
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W Zabielu dyskutowali o wartościach
Jesienny deszczowy dzień stanowił niezwykłą scenerię spotkania
autorskiego z Robertem Karwatem, które odbyło się 6. 11. 2010
r. w Centrum Kulturalno – Rozrywkowym w Zabielu, w ramach
realizowanego w Bibliotekach
Publicznych Gminy Kolno projektu „Podróże z legendą”.
utor baśni, bajek terapeutycznych, wierszy, opowiadań, esejów i felietonów, posługujący się pseudonimem literackim Habibi Hamid, zaprosił
uczestników spotkania do świata
polskich baśni, legend i podań.
Legendy, opowieści pełne cudów i fantastycznych wydarzeń,
zrodziły się w murach i krużgankach
polskich zamków i pałaców, w opowieściach ludowych, wśród dzikiej
przyrody. Wydarzenia w nich opisywane sięgają zarówno przeszłości jak
i teraźniejszości. W świecie, gdzie
fantazja miesza się z historią, obok
czartów, czarownic, smoków i olbrzy-

mów występują postacie autentyczne
– piękna, dobra i mądra królowa Jadwiga, czy królowa Kinga, która podarowała Polakom cenny skarb – sól.
Legendy i podania stanowiły przez
wieki skarbnicę takich wartości, jak
honor, odwaga, poszanowanie innych

A

ludzi, dobroć i prawość. Podczas
spotkania Robert Karwat poruszał
się w obrębie tych wartości, które
podejmuje również w swojej twórczości. Dyskutował z zebranymi o
fundamentalnych wartościach życia:
miłości, przyjaźni, rodzinie, szczę-

ściu przeplatając to lekturą opowieści
„Pióra motyla” i „Drugie skrzydło”.
Wspólne śpiewanie i czytanie poezji,
rozmowy o pozytywnych emocjach,
wprowadziły spotkanie w świat głębokich wartości humanistycznych, niepozbawionych subtelnej melancholii.
W twórczości Roberta Karwata, tak jak
w legendach, można
odnaleźć wiele przemyśleń i sugestii pozytywnie budujących
wnętrze
człowieka,
kształtujących jego tożsamość narodową, poszanowanie dla tradycji
i kultury. Wychowanie
człowieka twórczego,
otwartego i pewnie poruszającego
się w świecie wartości, umiejącego
dokonywać właściwych wyborów,
jest ważnym celem współczesnej
biblioteki, jako instytucji wspierającej edukację dzieci i młodzieży.
Barbara Sielawa

Spotkania z Małgorzatą Iwanowicz

Uczestnicy spotkania z panią Małgorzatą Iwanowicz ( na zdj. w centrum) w Czerwonem

D

nia 19.10.2010 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kolnie
z/s w Czerwonem i SP w Lachowie
odbyły sie spotkania autorskie z Panią Małgorzatą Iwanowicz dr nauk
humanistycznych, autorką ponad 20
książek edukacyjnych (poradników,
sztuki pisania wypracowań, stresz-

czeń , notatek i konspektów oraz
słowników), a także tomików poezji.
Spotkania te zostały
zorganizowane w ramach prowadzenia przez nasze biblioteki Dyskusyjnych
Klubów
Książki.
Na spotkania autorka przygotowała
temat „W świecie baśniowych postaci

i magii czarodziejskich słów, zagadki, tworzenie sytuacji baśniowych,
baśniowe formuły, powiedzenia, zaklęcia (Symbolika w baśniach.)”.
W Lachowie dzieci klas III i IV
podczas zajęć korzystały z bajkowych słowników ortograficznych i
wyrazów podobnych i przeciwstawnych, by magiczne słowa przedstawić za pomocą ilustracji, które
autorka dołączyła do swoich zbiorów. Następnie były zadawane pytania do autorki, które rozbawiały
wszystkich obecnych na spotkaniu.
Pani Iwanowicz z wielką cierpliwością, doświadczeniem i zrozumieniem
odpowiadała na zadawane pytania.
Natomiast uczniowie ze SP w Czerwonem z kalsy V i VI upadabniali
się do baśniowych postaci i sytuacji
oraz rozmawiali z autorką na tematy naurtujące dzisiejszą młodzież.
Na pewno przeżycia i emocje towarzyszące temu niecodziennemu spotkaniu
pozostaną na długo w pamięci dzieci.
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W Nowogrodzie i Drozdowie
Młodzież gimnazjalna z Glinek wybrała się 9 października na ciekawą
wycieczkę do Nowogrodu i Drozdowa. A że w tym dniu pogoda
i humory dopisały, to i wrażenia były bardziej intensywne.
odczas pobytu w Skansenie
Kurpiowskim w Nowogrodzie poczuli się jak mieszkańcy
dziewiętnastowiecznej
wioski.
Młodzież obejrzała kuźnię, młyn
wodny - a w nim naczynia do
przechowywania zboża i narzędzia do robienia mąki oraz kaszy,
spichlerz, stodołę, ule kłodowe
oraz wnętrza chat kurpiowskich.
Przewodnik opowiedział im
w barwny sposób o sztuce kurpiowskiej, gwarze, pokornych modlitwach, obrzędach i strojach. Dużym
zainteresowaniem wśród chłopców

cieszyło się tradycyjne budownictwo - kierat oraz XIX w. narzędzia

P

rolnicze. Dziewczęta zaś zachwycił
strój ludowy kurpiowskiej Puszczy
Zielonej oraz chata kurpiowska a

Igrzyska w unihokeju

w niej sprzęty codziennego użytku.
Drozdowo, a właściwie dworek
Lutosławskich z usytuowanym tam muzeum przyrodniczym i zawsze malowniczym, zwłaszcza jesienią, parkiem – są tymi
niezwykłymi miejscami, do
których chętnie wracamy.
Młodzież z zapartym
tchem obejrzała wnętrza pałacowe, a w nich arcyciekawą wystawę akwarystyczną. Jednak najwięcej frajdy
sprawił wszystkim spacer w
parku i rzucanie się liśćmi.
Po tak intensywny dniu
nawet jedzenie w łomżyńskim
McDonaldzie
smakowało
bardziej
swojsko.

W skrócie
namy już zwycięzców turnieju o puchar
przewodniczącego rady gminy Kolno.
Puchar ufundowany przez Wojciecha Jermacza trafił do drużyny piłkarskiej z Glinek.
W turnieju rozegranym w hali sportowej w Kolnie uczestniczyło 11 drużyn, w tym 9. z gminy Kolno, jedna z
gminy Turośli i jedna z Małego Płocka.
Turniej rozegrano w trzech grupach.
Grupa 1
1.Łosewo
2.Czernice
3.Zabiele
4.Zaskrodzie
Grupa 2
1.Mały Płock
2.Glinki
3.Lachowo
Grupa 3
1. Bialiki
2.Kozioł
3.Turośl
4.Zakaleń
Z pierwszej grupy wyszły drużyny: Łosewo i Zaskrodzie, z 2 - Glinki, z grupy 3 Kozioł i Turośl. Wszystkie zagrały w półfinale. Finał rozegrał się pomiędzy drużynami:
Łosewo – Turośl
1:3, Glinki – Kozioł 1:0. I miejsce zajęła drużyna z
Glinek, II miejsce Kozioł III - Turośl
Sędzią głównym turnieju był Andrzej Ałajko, sędzią bocznym Tadeusz Boryszewski.

Z

W

Szkole Podstawowej w Lachowie 7 listopada 2010r.
odbyły się zawody sportowe szkół
podstawowych w unihokeju.
W Igrzyskach powiatowych wzięły udział cztery drużyny chłopców:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Kolnie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Kolnie,
- Szkoła Podstawowa w Grabowie,
- Szkoła Podstawowa w Lachowie i trzy drużyny dziewcząt:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Kolnie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Kolnie,
- Szkoła Podstawowa w Lachowie.
Drużyna chłopców z SP w La-

chowie zdobyła mistrzostwo powiatu kolneńskiego (I miejsce),
natomiast drużyna dziewcząt
wicemistrzostwo (II miejsce).
SPw Lachowie reprezentowali od lewej na zdjęciu: Anna
Chodnicka, Natalia Filipkowska,
Barbara Żebrowska, Alicja Żebrowska, Natalia Rybak, Nikolina Staniszewska, Karol Załęcki,
Maciej Wszeborowski, Tomasz
Nerkowski, , Paweł Górski, Sławomir Zebrowski, Dawid Gołębiewski, Damian Sarnacki,
Relacje, zdjęcia z zawodów są
dostępne na stronie internetowej
szkoły pod adresem: www.splachowo.ovh.org w galerii sportowej.

Iwona Korzep

Arkadiusz Rybak
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Jesienne konkursy w bibliotece
Pod koniec października b.r. w odbyły się 2 konkursy organizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kolnie z/s w Czerwonem oraz
jej filie. Jeden z nich to konkurs
recytatorski „Jesień w poezji”, drugi to konkurs plastyczny pt. „Jesienny pejzaż mojej miejscowości”.
eliminacjach środowiskowych
konkursu
recytatorskiego
uczestniczyło ok. 100 recytatorów.
Do konkursu gminnego wytypowano
16 laureatów z 4 bibliotek działających na terenie gminy Kolno.Komisja
w składzie: Aleksandra Szyc- Kaczyńska, Maria Bućko i Teresa Zajk
wybrała następujących laureatów:

W

Kat. klas 0-III
I miejsce – Julita Szydełko – SP
Lachowo
II miejsce – Krystian Białas – ZSS
Zabiele
III miejsce – Katarzyna Kopacz –
ZSS Zabiele
Wyróżnienia:
Patrycja Ałajko - ZSS Zabiele,
Wiktoria Jermacz - SP Czerwone,
Adrian Grużewski – SP Lachowo
Kat. klas IV-VI
I Aleksandra Cudnik – SP Borkowo
II Marcin Nerko - SP Czerwone III
Kornelia Jermacz - SP Czerwone
Na podsumowaniu konkursu gminnego uczeń z ZSS z Zabiela zaśpiewał przy akompaniamencie gitary

Laureaci finału gminnego konkursu recytatorskiego „Jesień w poezji”

dwie piosenki o jesieni „Remedium” i
„Barwy jesieni” wprowadzając uczestników w nastrój jesiennej zadumy.
Rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego odbyło się 8 listopada
2010 r. , w komisji oceniającej zasiadła Bogumiła Ranik instruktor KOKiS, Jolanta Siwik dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie, Barbara Pikulińska i Piotr Florczyk pracownicy GOPS w Kolnie.
W konkursie uczestniczyło
60
dzieci ze SP w Czerwonem. Komisja przyznała następujące miejsca:
Kat. przedszkole
I Kamila Borys
II Olaf Mazurowski
III Jakub Jermacz
Kat. klas I-III
I Jakub Popielarz
II Wojciech Wiliński
III Iza Piwowarska
Wyróżnienie

Wiktoria Jermacz
Kat. klas IV- VI
I Rozalia Pisiak ex aequo Radosław Piwowarski
II Patrycja Fiertek ex aequo Jermacz Kornelia
III Natalia Gleba ex aequo Karolina
Olszak
Wyróżnienie
– Dominik Banach, Paulina Kozioł
Kat. gimnazjum
Wyróżnienie
Justyna Kubrak
Wszyscy
laureaci
konkursów
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.Organizatorzy gratulują laureatom i
szczególnie serdecznie
pragną podziękować dyrektorom
oraz nauczycielom ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem,
Lachowie i Zabielu za wysiłek włożony w przygotowanie i organizację
konkursów w swoich placówkach.

Teresa Zajk

Dynie, czarne koty i pajęczyny

J

uż po raz trzeci w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kolnie z/s w Czerwonem odbyło się spotkanie na Halloween.
W nocy z 29 na 30 paździenika grupa 35 aktywnych czytelników biblioteki w wieku od 5 do 15 lat bawiła
się między regałami z ksiażkami.
Zanim zaczęły się zabawy, konkurencje i gry wszyscy musieli
przygotować odpowiedni wystrój i
nastrój miejsca. Pierwszym zadaniem było zrobienie sobie i innym
strasznego makijażu. Na twarzach
nie brakowało nietoperzy, kłów,
krwi, pająków, pajęczyn i zombi.
Aby przyozdobić salę uczestnicy

imprezy musieli namalować mnóstwo
dyń, kościotrupów, czarownic, mumii, pajęczyn, wydrążyć dynie, zrobić czarne koty oraz łańcuchy z dyń.
Gdy wszystko było przygotowane zaczęła się zabawa. W konkursie
na najstraszniejszą minę zwycieżyła
Magdalena Pisiak, najbardziej przerażający okrzyk wydała Patrycja Kozioł, natomiast w przechodzeniu pod
miotłą najlepsza byłą Justyna Świecik.
Oprócz innych atrakcji takich jak
granie w zombi czy trafienie kluczem
do wydrążonej dyni, można było zagrać
w scrabble, twistera oraz posłuchać
mrożących krew w żyłach opowieść.

Mimo przyniesionych śpiworów i
poduszek tylko nieliczni zasnęli, większość nie zmrużyła oka do samego rana.
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Dotykacjąc historii...
12 listopada 2010 roku, godzina
siódma rano. Na dworze szaro i
ponuro, siąpi deszcz. Na przekór
listopadowej aurze, pełni wigoru, z plecakami pełnymi jedzenia
wyjeżdżamy na trzydniową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki w
ramach realizowanego w Bibliotekach Publicznych Gminy Kolno projektu „Podróże z legendą”.
prawnie i z humorem grupa 44
czytelników bibliotek zmierza do
stolicy Małopolski. Dojeżdżamy w 10
godzin, w komfortowych jak na świąteczny weekend warunkach – żadnych korków na drogach i dużo przestrzeni w miejscach turystycznych.
Kraków, jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce, wita nas
kaskadą świateł, neonów i gwiaździstym niebem. Niegdyś siedziba władców i stolica Polski, dziś europejska
stolica kultury. Ciekawie spoglądamy przez okna autokaru. Iluminacje
świetlne na zabytkowych budynkach robią wrażenie. Zmierzamy do
Schroniska Młodzieżowego „Oleandry” na kolację i nocny odpoczynek.
Następny dzień wita nas pogodą. Od
rana świeci słońce, jest idealnie ciepło.
Idziemy na spacer bulwarami wzdłuż
Wisły. Po drodze „spotykamy” Smoka Wawelskiego ziejącego ogniem.
Wchodzimy na Wzgórze Wawelskie.
Wawel, dawna siedziba i miejsce koronacji królów polskich. Na każdym
kroku kłania się tu historia. Zamek
Królewski, Dzwon Zygmunta, Katedra, w podziemiach której pochowani
zostali królowie oraz wielcy i zasłużeni dla naszej ojczyzny. Ze Wzgórza
Wawelskiego podziwiamy wspaniałą
panoramę miasta, Kopiec Kościuszki i dostojną Wisłę. Schodząc z Wawelu rozpoczynamy wędrówkę po
uliczkach Krakowa. Całe stare miasto jest kamień po kamieniu dziełem
sztuki. Te budynki mają po setki lat
i już samo przebywanie wśród nich
jest ogromnym przeżyciem. Idziemy
Grodzką - historyczną drogą, którą
niegdyś podążały na zamek poselstwa i orszaki królewskie. Zaglądamy
na Kanoniczną, gdzie zachowało się
wiele renesansowych i barokowych
kamieniczek z ozdobnymi portalami.

S

Na Franciszkańskiej udajemy się do
kościoła i pod okno papieskie. Wiślną wchodzimy na Rynek. Wyłania się
nam cudowne i pełne tajemnic miejsce nasycone niezwykłą atmosferą, w
którym przeszłość została zamknięta
w zabytkach, tradycjach i legendach.
Wieża Ratuszowa, Sukiennice, Pomnik Adama Mickiewicza i wreszcie
Kościół Mariacki z ołtarzem Wita
Stwosza oraz głos Hejnału Mariackiego wywołują niesamowite wrażenie.
Około godziny 16 docieramy do
Wieliczki. Przekraczamy próg jednej
z najstarszych kopalni soli na świecie,
której początki sięgają aż średniowiecza. Trasa zwiedzania obejmuje
20 zabytkowych komór połączonych
2 km korytarzy i przebiega na trzech
poziomach. Schodzimy stromymi
schodami w dół kopalni coraz niżej i
niżej… w sumie 380 stopni. Jesteśmy
na głębokości 64 metrów. Poddajemy
się urokowi dzieła górników - podziemnego miasteczka z soli, Wspaniałe kaplice i groty, urokliwe jeziora,
pomniki i rzeźby wykute w soli, oryginalne muzea z bardzo ciekawą kolekcją dawnych urządzeń górniczych,
zbiorami mineralogicznymi, wyrobami rzemiosła artystycznego. Przechodzimy przez wykute w skale korytarze, poznajemy jak wydobywano
sól, podziwiamy wyjątkowe wystawy
wykonanych z soli dzieł sztuki. Zwiedzając słuchamy legend i opowieści
dających wyobrażenie o zmaganiach
ludzi z żywiołami, ich pracy, pasjach
i wierzeniach. Przed nami najwspa-

nialsza komora w kopalni - Kaplica
Świętej Kingi. Obserwujemy ją najpierw z góry, a potem schodzimy w
dół po schodach. To niesamowite
miejsce. Ogromne wnętrze z cudownie mieniącymi się i błyszczącymi
żyrandolami z solnych kryształków.
Z soli wykonany jest także ołtarz,
liczne rzeźby i płaskorzeźby, biblijne sceny wykute w ścianach dookoła całej kaplicy. Jeszcze kilka komór
i windą, z głębokości 135 metrów,
wyjeżdżamy na powierzchnię ziemi.
Trzeciego dnia wycieczki jedziemy do Oświęcimia. Zwiedzamy największy hitlerowski obóz śmierci, pamiątkę o terrorze, ludobójstwie i Holocauście. Poobozowe oryginalne lub
częściowo zrekonstruowane obiekty,
kilkanaście kilometrów obozowego
ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz
rampa kolejowa w Brzezince. Wystawa rozmieszczona w pięciu blokach
byłego obozu prezentuje dokumentację ukazującą sposoby traktowania,
przetrzymywania i życia jeńców, eksponaty historyczne między innymi:
ubrania więźniarskie, prycze i inne
sprzęty, w jakie były wyposażone
pomieszczenia więźniarskie, rzeczy
odebrane deportowanym. Spotykamy
tu młodzież przybyłą z różnych stron
świata w celu zobaczenia pozostałości
jednej z największych zbrodni przeciwko ludzkości w dziejach świata.
Wycieczka ta, to niezwykła lekcja historii i patriotyzmu. Choć zmęczeni, jednak pełni wrażeń i nowych
doświadczeń wracamy do domu.
Barbara Sielawa

44 czytelników bibliotek w naszej gminie uczestniczyło w wyprawie „Podróże z legendą”
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Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) i w związku z art.
53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)
W ó j t
G m i n y
K o l n o
zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 8 listopada 2010 r. zostało wszczęte, na
wniosek Gminy Kolno, postępowanie w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zabiele – Kolimagi
– Gietki, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
Obręb Zabiele:
42, 118, 131, 132, 134,165/2, 197, 198, 201/4, 202/1, 220,
221, 1136, 1138,1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1168,
1193, 2217, 2314, 2320, 2321, 157, 162, 1145, 1221, 224,
225, 164/1, 165/1, 207, 173, 172, 133/2, 159
Piasutno Żelazne: 321/1.
Obręb Kolimagi: 102,128,129,130,131,132,133,134,13
5,137,139,140,141,142,143,144,147,149,150,151,152,
232,240,241,243,245,246/1,249, 250/1,251, 271, 153, 165,
303.
Obręb Niksowizna: 302,406, 285/6, 285/7, 285/3
Obręb Gietki:
15/1, 15/2, 16/1,16/2, 17/1, 17/2, 18, 19/2, 19/4, 20, 22/7,
23/1, 41/6, 41/7, 43/1, 43/2, 43/8, 43/9, 43/10,43/12,43/
14,43/17,44/1,46/3,46/4,46/5,46/6,50,55/5,55/6,61,62/3,
63/2,64/2,64/4, 64/5, 65/2, 65/3, 65/4, 66/1, 66/2, 67/1, 7
5/7,77/5,78/1,79,81/1,82/5,82/6, 82/8,83,84/4,84/5, 84/6,
84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 86/6, 87/1, 87/2, 89/3, 89/5,
90/4,91/11,91/12,97/1,109, 110/2, 111/2, 112/1, 113/1, 114,
116, 117, 118, 119, 120, 121,136,137,138,139,140,142,145, 1
49,150,152,153,154,157,158,161,169,170,171,172,184/1,185/
1,185/2,189/1,189/2,190,192/1201/3, 205, 207/2, 208, 209,
210, 219/1, 219/4, 219/5, 219/6, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4,
223, 225/3, 225/6, 226, 241/1, 245/4,245/6,245/8,259,260/2,
43/4, 85/3, 92/1, 45, 98/1, 21/1, 90/5, 77/6, 19/3, 43/7, 78/2,
76/3, 88/2, 89/2, 91/6, 201, 46/7, 46/8, 45, 206, 202/2,
202/1, 122, 201/2, 148, 198/2, 197, 225/10, 225/9, 21/2,
22/10, 162, 57/7, 135, 352, 91/6, 143, 98/3, 98/4, 86/4, 90/6,
75/7, 238/1, 225/9, 225/10, 223
Obręb Pupki: 177/1, 182/2, 141/252, 140/251, 139/250
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać się z aktami
sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno ul.
Wojska Polskiego 20 (pok. 218) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski, w terminie 14 dni od daty wywieszenia
niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie
posiadanych dowodów i materiałów.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) i w związku z
art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717,
ze zm.)
W ójt Gminy K olno
zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 8 listopada 2010 r. zostało wszczęte,
na wniosek Gminy Kolno, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zabiele
– Waszki – Górszczyzna – Kozioł – Czerwone, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
Obręb Kozioł:
255/2, 257, 259, 260/3, 261/3, 316, 317, 320/2, 321, 322,
326, 329, 330, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 62/2, 363,364, 366,368,377/1,383/2,384/2
,385,386,387,388/1,389/3,390/4, 390/5, 390/6, 396, 398,
399, 400/2, 401/2, 402, 403/2, 416/2, 418,419,420,421,
422,423/1, 436/5, 437/5, 438/1, 439/2, 440/1, 441, 443,
449/2, 449/3, 451, 452, 455, 457, 460, 461, 463, 464,
465/1, 465/2, 468, 469, 471, 472/1, 474/1, 476, 477,478,
479/1, 480, 482, 483, 485, 486, 486/1, 488, 489, 490/3,
491, 492/1, 492/2, 494, 502, 506, 510/2, 513, 514/2,
516/2, 517, 518/3, 518/4, 518/5, 518/6, 520, 526, 527,
528, 529,636,688,742/2,742/4,753,758, 315, 320/1, 503,
299/3, 299/1, 323, 324, 325, 373/1, 373/2, 516/1, 417,
515, 395/2, 514/1, 258/2, 256/2, 394/3, 391/2, 392, 742/3,
687, 393, 484, 487, 439/1, 440/3, 442, 465/3, 446, 447/1,
448/1, 491, 451, 685, 756
Obręb Czerwone: 583,530/1, 531/1
Obręb Górszczyzna: 2/1,2/4,2/5,2/7,3/1,4/6,5/2,6,8,9,1
0,12,13/6,13/4,13/3,15,18,20/1,20/2,22,23, 77, 78, 79,
80,83,84,85,88, 25, 19, 81, 5/1.
Obręb Waszki: 3, 5, 6, 7, 17, 19, 25/1, 31, 32/2, 34, 36, 37,
40/2, 47, 54, 55, 63/1, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83/1,
86,87,145/1,147,168,169/2,183/1,186,190,192,193/2,199/
2,199/3,204,205,206,208,209,212,215,218,219,222, 15/2,
16/1, 16/2, 23, 42/1, 10/12, 35, 33/2, 33/1, 41/2, 51, 195/1,
194, 197, 68/1, 38, 28, 8/2, 53
Obręb Zabiele:
236, 235, 34, 33, 56, 25, 26, 27, 353, 296, 368, 369, 360,
359, 354, 280, 282, 281,232/2, 279, 278/1, 278/2, 238,
237.

WÓJT GMINY KOLNO
mgr inż. Tadeusz Klama

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu
administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać się z aktami
sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno ul.
Wojska Polskiego 20 (pok. 218) oraz zgłosić ewentualne
zastrzeżenia i wnioski, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie
posiadanych dowodów i materiałów.
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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź.
zmianami) i w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)
W ó j t
G m i n y
K o l n o
zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników
nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 8 listopada 2010 r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Kolno, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wincenta na działkach
o następujących numerach ewidencyjnych:
Obręb Wincenta: 45, 77/1, 77/2, 77/4, 77/5, 77/7,
77/8, 77/10, 79, 80/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/4, 83/10,
84/8, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 91,
92/1, 92/2, 94, 96, 97/1, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1,
100/2, 100/3, 102, 103, 104/2, 104/4, 105/1, 106/2,
107/8, 107/9, 107/11, 107/15, 107/22, 107/24, 112/5,
117/1, 117/2, 119/3, 120, 121, 122/4, 123/2, 124/1,
126, 128, 130/1, 131, 132, 133/3, 133/6, 134/2,
134/5, 134/6, 134/8, 135, 136/3, 196, 197, 200/1,
208, 209, 215, 216, 218, 400, 403, 46/1, 136/4, 43/2,
107/25, 84/7, 194/3, 51, 117/3, 90/2, 90/1, 191/1,
191/2, 191/3, 191/4, 193, 187/5, 118, 77/3, 200/2,
106/1, 134/7.
Obręb Bialiki: 105, 111, 103, 110
Celem zapewnienia czynnego udziału w
postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można
się zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się
w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20
(pok. 218) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i
wnioski, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

RG.MM.7331-55/10

Kolno, 2010-11-26

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź.
zmianami) i w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)
W ó j t
G m i n y
K o l n o
zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie
planowanej inwestycji, że w dniu 8 listopada 2010
r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Kolno, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z
przyłączami we wsi Borkowo-kolonie na działkach o
następujących numerach ewidencyjnych:
Obręb Borkowo: 209/3, 283/6, 285/5, 286/4, 288/1,
289/6, 289/7, 290/2, 295/2, 295/3, 297/6, 296/7,
296/8, 297/1, 298/4, 299/9, 299/10, 300/6, 301/5,
302/11, 375/2, 378/2, 378/7, 378/8, 378/9, 378/10,
378/11, 390/1, 390/2, 391/1, 392/6, 403/5, 403/6,
404/4, 405/9, 405/11, 414, 415, 416, 417/1, 418,
419/1, 420/1, 421/1, 422/1, 610, 611/3, 612, 689,
690, 699, 704, 708, 711, 718, 758/1, 758/3, 813,
759/13, 245/2, 256/1, 294/1, 393/1, 245/1, 683, 687,
302/10, 296/9, 283/4, 291/1, 423, 375/3, 375/4.
Obręb Janowo: 492, 54/2, 490, 343/1, 343/2, 343/3,
343/5, 343/7, 343/8, 2012
Celem zapewnienia czynnego udziału w
postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można
się zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się
w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20
(pok. 218) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i
wnioski, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.
WÓJT GMINY KOLNO
mgr inż. Tadeusz Klama
WÓJT GMINY KOLNO
mgr inż. Tadeusz Klama
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OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej
części terenów wsi Borkowo

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej
części terenów wsi Kozioł

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z
2007 r. Nr 127, poz. 880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.
1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474,
Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.
1043), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolno uchwały nr XLII/266/10 z dnia 5 listopada 2010 roku o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, obejmującego część terenów wsi Borkowo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z
2007 r. Nr 127, poz. 880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.
1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474,
Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.
1043,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolno uchwały nr XLII/272/10 z dnia 5 listopada 2010 roku o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, obejmującego część terenów wsi Kozioł.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr 218 w terminie
do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr 218 w terminie
do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Kolno, 26 listopada 2010 r.

Kolno, 26 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej
części terenów wsi Czerwone

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej
części terenów wsi Janowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z
2007 r. Nr 127, poz. 880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.
1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474,
Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.
1043,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolno uchwały nr XLII/269/10 z dnia 5 listopada 2010 roku o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, obejmującego część terenów wsi Czerwone.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z
2007 r. Nr 127, poz. 880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.
1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474,
Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.
1043,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolno uchwały nr XLII/268/10 z dnia 5 listopada 2010 roku o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, obejmującego część terenów wsi Janowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr 218 w terminie
do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr 218 w terminie
do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

OBWIESZCZENIE

Kolno, 26 listopada 2010 r.

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Kolno.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635;
z 2007 r. Nr 127, poz. 880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474,
Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolno uchwały nr
XLII/265/10 z dnia 5 listopada 2010 roku, o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kolno, w związku z potrzebą wyznaczenia obszaru pod zabudowę jednorodzinną na gruntach wsi: Czerwone, Niksowizna i Zabiele.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr 218. w terminie do dnia
31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
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Kolno, 26 listopada 2010 r.

Kolno, 26 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Lachowo

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Niksowizna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.
880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr
106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155
poz. 1043,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Kolno uchwały nr XLII/271/10 z dnia 5 listopada 2010
roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, obejmującego część terenów wsi Lachowo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.
880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr
106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155
poz. 1043,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Kolno uchwały nr XLII/273/10 z dnia 5 listopada 2010
roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, obejmującego część terenów wsi Niksowizna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr
218 w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr
218 w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Kolno, 26 listopada 2010 r.

Kolno, 26 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Wincenta

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.
880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr
106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155
poz. 1043,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Kolno uchwały nr XLII/267/10 z dnia 5 listopada 2010
roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, obejmującego część terenów wsi Zabiele.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.
880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr
106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155
poz. 1043,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Kolno uchwały nr XLII/270/10 z dnia 5 listopada 2010
roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, obejmującego część terenów wsi Wincenta.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr
218 w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr
218 w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
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WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

997
998
999

112

Urząd Gminy Kolno

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
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 91 20
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

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, Stary
Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn,
Obiedzino, Zaskordzie, Wścieklice, Filipki Duże, Filipki
Małe, Rydzewo, Koziki Olszyny, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki 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

Dyrektor			
Główny Księgowy		

0 86 278 37 82
0 86 278 37 84

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie
z siedzibą w Czerwonem
Dyrektor
Filia w Borkowie
Filia w Zabielu
Filia w Lachowie

0 86 278 27 32
0 86 278 69 96
0 86 474 40 39
0 86 278 71 26

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

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

0 86 278 49 60
0 86 278 27 23

KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

0 86 278 27 51
0 86 278 36 87

NZOZ Lachowo 			
NZOZ Medicare s.c.		

0 86 278 71 58		
0 86 278 40 70

Służba zdrowia

www.gminakolno.pl

