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Andrzej Duda po raz czwarty
Burmistrzem Kolna

B

ardzo wysokie poparcie Kolnian – ponad 85 % głosów na „TAK”.

W niedzielnych wyborach samorządowych 21 października
oddano 3850 głosów ważnych. Andrzej Duda był jedynym
kandydatem na Burmistrza Miasta Kolno. Oddane głosy
rozłożyły się następująco:
TAK - 3278 głosów. NIE - 572 głosy.
Andrzej Duda zwyciężył z bardzo wysokim poparciem
mieszkańców Kolna. Aż 85,14 % głosujących wyborców
obdarzyło zaufaniem obecnego burmistrza.
Gratulujemy!

Szanowni Mieszkańcy Miasta Kolno!
Serdecznie dziękuję za oddane na mnie głosy w wyborach samorządowych na burmistrza Kolna.
Jestem pod wrażeniem poparcia udzielonego mi przez wyborców. Wygrać po raz czwarty to duży sukces dla
każdego samorządowca. Ponad 85 % głosów, które dzięki Państwa decyzji otrzymałem, świadczy o wciąż
wysokim poparciu dla wspólnie przez nas wypracowanego programu rozwoju Kolna. To ogromny kapitał i
silny głos mieszkańców, których postaram się godnie reprezentować.
Gratuluję również wszystkim kandydatom, którzy wygrali wybory do nowej Rady Miasta. Mam nadzieję,
że tak samo jak we wcześniejszych latach Rada Miasta będzie miejscem rzetelnej, twórczej pracy oraz
mądrych kompromisów na rzecz naszego miasta. Rozpoczynając nową kadencję, myślę z optymizmem o
czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju naszego miasta jest warta poświęcenia i
zaangażowania. Teraz przed burmistrzem i radnymi 5 lat intensywnej pracy, a przed Kolnem wiele dobrych
programów, inwestycji i wydarzeń integrujących lokalną społeczność.
Następna kadencja to będzie czas prawdziwej kumulacji inwestycji w naszym mieście. Część projektów
właśnie się rozpoczyna, część jest w toku, a inne ruszą już wkrótce. To wymagające i trudne wyzwania, ale
przecież Kolno to ambitne miasto przedsiębiorczych i pracowitych mieszkańców. Zawsze byłem dumny z
Kolna i jego mieszkańców. Wasze zaangażowanie w życie naszego miasta było dla mnie zawsze największą
inspiracją. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania Wyborcom za to, że obdarzyli mnie tak wielkim
zaufaniem.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Skład Nowej Rady Miasta Kolno
Okręg nr 1 - GOŁĘBIEWSKA Irena – (PiS), Okręg nr 2 - DZIEKOŃSKI Maciej – (PiS), Okręg nr 3 ŻUBROWSKI Jan – (PiS), Okręg nr 4 - RAKOWSKI Mariusz – (PiS), Okręg nr 5 - MAKAREWICZ
Klaudiusz – (PiS), Okręg nr 6 - SZYMAŃSKI Andrzej – KWW Porozumienie Dla Kolna, Okręg nr 7 SZYMAŃSKI Piotr –(PiS), Okręg nr 8 - BAŁDYGA Stanisław – (PiS), Okręg nr 9 - SIELAWA Paweł
– (PiS), Okręg nr 10 - SEKŚCIŃSKI Jarosław – (PiS), Okręg nr 11 - KAPELAŃSKI Jan – (PiS), Okręg nr
12 BRZEZIŃSKA Halina Jadwiga – KWW Stefana Konstantego, Okręg nr 13 - TWAROWSKI Zbigniew
Tadeusz – KWW Porozumienie Dla Kolna, Okręg nr 14 - KONSTANTY Marcin – (PiS), Okręg nr 15 –
SZTACHAŃSKI Jacek – (PiS).
Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy miasta i ile głosów otrzymali kandydaci:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/200601#results_elect_council
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Ostatnia sesja Rady Miasta Kolno

17 października kolneńscy samorządowcy VII kadencji w latach
2014-2018 zebrali się na ostatniej sesji. Obrady w ramach XLI
spotkania rozpoczęły się o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta.
Po otwarciu i zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokół
z poprzedniej sesji. Wysłuchano również sprawozdania
Burmistrza Miasta z prac pomiędzy posiedzeniami.

niemieckiego (stanin 8 – bardzo wysoki). W Polsce ten wynik
wyniósł: 68 % i 52 %.

W dniu obrad przyjęto uchwały:

W wystąpieniu okolicznościowym Przewodniczący Rady
Miasta Kolno Mieczysław Śniadach podsumował czteroletnie
działania rady.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Kolno na lata 2018-2030,
- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.
- w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
W czasie sesji przyjęto informacje: o stanie realizacji zadań
oświatowych miasta Kolno w roku szkolnym 2017/2018 oraz
dotyczącą wyników z egzaminu szkolnego. W dniach 18-20
kwietnia 2018 roku w gimnazjum został przeprowadzony
obowiązkowy zewnętrzny egzamin. Sprawdzian wiedzy na
zakończenie szkoły dostarcza informacji o poziomie osiągnięć
uczniów i efektywności nauczania. Kolneńskie gimnazjum z
egzaminu w części humanistycznej z języka polskiego z liczbą 75 %
oraz w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie z wynikiem
64 % osiągnęło wynik wysoki (7 stanin). Średnia krajowa z
tych przedmiotów to: 68 % i 59 %. Egzamin z matematyki oraz
przedmiotów przyrodniczych uplasował szkołę na poziomie
wyżej średnim (stanin 6 z wynikiem 56 %). W kraju zdawalność
kształtowała się odpowiednio: 52 % i 56 %. Równie doskonale
młodzież poradziła sobie z językami obcymi, osiągając średnio
wynik 73 % z j. angielskiego (stanin 6 – wyżej średni) i z j.
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Przyjęto także informację z realizacji uchwał podjętych przez
Radę Miasta Kolno od stycznia do września 2018 roku i
sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III
kwartał 2018 r.

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Kolno VII kadencji odbyła się
28 listopada 2014 r. Rada obradowała w ciągu czteroletniego
okresu na 41 sesjach. Zostało podjętych łącznie 229 uchwał
w sprawach należących do wyłącznej właściwości rady oraz
wynikających z przyjętych do realizacji zadań - w tym 80 uchwał
związanych ze zmianami w budżecie miasta, 66 uchwał z zakresu
gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami,
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gospodarki
mieszkaniowej, polityki gospodarczej i inwestycji, 21 uchwał z
zakresu oświaty, 20 uchwał z zakresu zdrowia i opieki społecznej,
42 dotyczyło spraw różnych. W okresie kadencji pełnione były
stałe dyżury przez przewodniczącego Rady Miasta, podczas
których mieszkańcy mieli możliwość zwrócenia się z różnymi
problemami.
- Podsumowując kolejny czteroletni okres funkcjonowania
samorządu miasta oraz biorąc pod uwagę dorobek w różnych
sferach działalności, z całą odpowiedzialnością można stwierdzić,
że ten samorząd potrafił rozsądnie zarządzać budżetem - działać
aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przekazać na
inwestycje. Dzięki zdobyciu środków z Unii Europejskiej i
zaangażowaniu finansowemu samorządu miejskiego udało się
zrealizować wiele zadań z zakresu drogownictwa, infrastruktury
sportowej czy oświaty – mówił Mieczysław Śniadach.
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Przewodniczący Rady szczególnie gorąco podziękował za
współpracę burmistrzowi Andrzejowi Dudzie. - Wszystkie
strategiczne decyzje, które były wypracowywane na posiedzeniu
rady, a przyczyniające się do rozwoju naszego miasta oraz
polepszenia warunków jego mieszkańców, były podejmowane
wspólnie z radą. Uważam ten czteroletni okres współpracy z
panem burmistrzem za bardzo owocny. Za co gorąco dziękuję –
podkreślał przewodniczący. - Wyrażę nadzieję, że przyjęte przez
Radę Miasta Kolno VII kadencji strategiczne kierunki odnajdą
kontynuację w przyszłości. Wszystkim życzę owocnej pracy dla
dobra naszej lokalnej wspólnoty, czyli - jak to mówimy - ,,Małej
Ojczyzny”.
Mieczysław Śniadach podziękował też za współpracę wszystkim
pracownikom Urzędu Miasta – za ich przychylność i zrozumienie
we wszystkich sprawach będących przedmiotem rady – oraz
instytucjom podległym Radzie Miasta.
Pod koniec obrad do zgromadzonych w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta okolicznościowe przemówienie skierował
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.
- Przez te cztery lata VII Kadencji reprezentowaliśmy interesy
kolneńskiego samorządu, ale przede wszystkim Mieszkańców
Kolna. To przed nimi ponosimy odpowiedzialność za podejmowane
decyzje. Na dzisiejszej – ostatniej sesji Rady Miejskiej chciałbym
podsumować tę mijającą kadencję.
Niewątpliwie był to okres intensywnej i efektywnej pracy,
której sprzyjała dobra atmosfera w Radzie Miasta oraz bardzo
dobra współpraca rady ze mną i pracownikami Urzędu Miasta.
Niewątpliwa zasługa w tym względzie należy do pana Mieczysława
Śniadacha – Przewodniczącego Rady oraz wszystkich Radnych,
którzy zabiegając o rozwiązywanie lokalnych problemów,
ograniczali się do sporów merytorycznych, mając jednocześnie na
względzie dobro i rozwój całego miasta.
Rada Miasta była miejscem ścierania się różnych poglądów,
zawsze jednak udawało nam się dojść do mądrego kompromisu.
Mogę śmiało stwierdzić, że wszystkie nasze porozumienia i plany
były korzystne dla rozwoju Kolna. W kluczowych dla Kolna
sprawach udawało się nam wypracować wspólne stanowisko –
mówił Andrzej Duda.
- To bardzo pracowita kadencja - tak w dwóch słowach najtrafniej
można podsumować działania samorządu Kolna w latach 20142018. W tym czasie uczyniono wiele, by podnieść jakość życia
mieszkańców oraz w pełni wykorzystać walory Kolna i zwiększyć
potencjał gospodarczy naszego miasta. Moim priorytetem było,
podobnie jak we wcześniejszych kadencjach, najlepsze wykorzystanie
szansy, jaką dają Fundusze Europejskie i inne środki zewnętrzne.
Skuteczne pozyskanie tych środków owocuje dzisiaj realizacją
strategicznych zadań inwestycyjnych. Jak Państwo pamiętacie,
rozpoczynając moją pierwszą kadencję, postanowiłem, że środki
własne, płynące z różnych źródeł, muszą być dźwignią, tzw. wkładem
własnym dla środków zewnętrznych. Ta metoda sprawdziła się z
sukcesem również w mijającej kadencji. Z dużą satysfakcją możemy
odnotować, że nasz program gospodarczy sprawdza się w praktyce,
co pokazują zrealizowane inwestycje i zwiększające się z roku na rok
dochody miasta Kolno – dodał burmistrz.
• 2014 – Dochody 29 160 472 PLN, wydatki 30 306 185 PLN
• 2018 – Dochody 44 679 730 PLN, wydatki 47 050 678 PLN
Obserwuje się również wzrost wpływów z podatku od osób
fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Te wskaźniki również
pokazują rozwój gospodarczy Kolna.
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- Jak na warunki niedużego miasta, lista miejskich inwestycji
może być dla nas wszystkich – dla mnie, dla całej rady, ale przede
wszystkim dla kolnian – powodem do szczerego zadowolenia i
satysfakcji. Warto odnotować, że pomimo podejmowania wielu
wyzwań i poważnych inwestycji finanse Kolna pozostają na
stabilnym i bezpiecznym poziomie. Zadłużenie samorządu jest
racjonalne i utrzymuje się na zgodnym z przepisami poziomie.
Samorząd to, jak wszyscy wiemy, gra zespołowa. Nad wszystkimi
wskaźnikami finansowymi czuwają wspólnie burmistrz,
pani skarbnik i radni, a także specjaliści z Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łomży. Co roku pozytywnie rekomendowali
oni zarówno przedstawiane projekty budżetów Kolna, jak ich
wykonanie. Rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny to nasza
wspólna troska i cel.
Miasto jest żywym organizmem, więc zawsze będzie coś
do zrobienia i zawsze też nie na wszystko starczy środków
finansowych. Dlatego tak ważne jest rozsądne ustalanie
priorytetów i długofalowe planowanie rozwoju miasta. Udało się
nam zrealizować bardzo wiele projektów, w tym kilka kluczowych
dla miasta inwestycji infrastrukturalnych. Wyremontowano
kilometry miejskich ulic i chodników. Zbudowaliśmy również
całkowicie nowe drogi. Przy okazji obecnego remontu ul. Wojska
Polskiego widać, jak bardzo przydała nam się miniobwodnica.
Otworzyła przed budownictwem tamtą część miasta i teraz
dobrze się sprawdza jako alternatywna nić komunikacyjna na
czas remontu i koniecznych objazdów.
Najlepszą reklamą miasta, którym kieruje burmistrz, są
dokonania samorządu. Ten rok i następne lata to prawdziwa
kumulacja miejskich inwestycji. To wymagające i trudne
wyzwania, ale przecież Kolno to ambitne miasto. Zawsze byłem
dumny z Kolna i jego mieszkańców. Imponować innym może
przywiązanie jego mieszkańców do rodzinnego miasta, ich
upór w dążeniu do realizacji swoich zamierzeń, pracowitość,
przedsiębiorczość i właśnie ambicja. W tym szczególnym roku
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dziękuję
Mieszkańcom Kolna za codzienny patriotyzm i zaangażowanie w
życie naszego miasta. Korzystając z okazji, już teraz zapraszam
11 Listopada do wzięcia udziału w miejskich obchodach Dnia
Niepodległości. Szczegółowy program obchodów opublikujemy
wkrótce na miejskiej stronie internetowej. Jeszcze raz dziękuję
Panu Przewodniczącemu, jego Zastępcy oraz wszystkim
Radnym za dobrą współpracę i życzę wszystkim kolejnych
sukcesów w dalszej działalności publicznej i samorządowej.
Zachęcam również i apeluję do mieszkańców o masowy udział w
zbliżających się wyborach samorządowych.
Zestawienie inwestycji przeprowadzonych w latach 2014-2018
i przyjętych przez radę do realizacji w kolejnych latach
1. Rekultywacja wysypisk gminnych. Wartość inwestycji: 6 665
614 zł, wartość dofinansowania: 5 475 898 zł, rok realizacji 2015.
2. Instalacje fotowoltaiczne budynków użyteczności publicznej.
Wartość inwestycji: 1 080 481 zł, wartość dofinansowania: 914
408 zł, rok realizacji 2015.
3. Plan gospodarki niskoemisyjnej. Wartość inwestycji 57 810,00.
Dofinasowanie 49 138,00.
4. Budowa ulicy Św. Floriana. Środki własne 246 211,00. Rok
realizacji 2015.
5. Przebudowa ul. Ciepłej i Targowej. Wartość inwestycji:
2 581 586 zł. Wartość dofinansowania: 1 290 000 zł. Rok realizacji
2015.
6. Przebudowa i rozbudowa ul. Ciepłej i Targowej. Wartość inwestycji
2 635 000. Dofinansowanie 1 317 000. Rok realizacji 2015.
2018/10 (Nr. 224)

MIASTO

7. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolno. Wartość
inwestycji 48 790,00. Dofinansowanie 43 911,00. Rok realizacji
2017.
8. Budowa łącznika między ul. Dębową a ul. Brzozową w Kolnie.
Wartość 314 200,00. Rok realizacji 2016.
9. Przebudowa ul. Senatorskiej. Wartość inwestycji: 165 000 zł,
wartość dofinansowania: 86 000 zł. Rok realizacji 2017.
10. Modernizacja basenu. Wartość inwestycji: 744 500 zł, wartość
dofinansowania: 372 250 zł. Rok realizacji 2018.
11. Samochód strażacki. Wartość inwestycji: 840 000 zł, wartość
dofinansowania: 100 000 zł. Rok realizacji 2017.
12. Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji
i nowoczesnych usług w Kolnie – etap II. Wartość inwestycji:
9 067 934,14 zł, wartość dofinansowania: 7 758 803,21 zł, rok
realizacji 2018-2019.
13. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
w Kolnie. Wartość inwestycji: 1 926 614,32 zł, wartość
dofinansowania: 1 637 622,15 zł. Rok realizacji 2018.
14. Rewitalizacja placów użyteczności publicznych w Kolnie.
Wartość inwestycji: 1 243 516,00 zł, wartość dofinansowania:
733 140,12 zł. Rok realizacji 2018.
15. Przebudowa dróg gminnych - ul. Szkolna o nr 104340B oraz
ul. Wesoła o nr 104342B w Kolnie. Wartość inwestycji: 793 902,71
zł, wartość dofinansowania 373 668,46 zł. Rok realizacji 2018.
16. Przebudowa węzła komunikacyjnego łączącego drogę
wojewódzką z krajową - ul. Tadeusza Kościuszki i 1 Maja w Kolnie.
Wartość inwestycji: 640 460,18 zł, wartość dofinansowania:
319 000,09 zł. Rok realizacji 2018.
17. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację
infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kolno.
Wartość inwestycji: 1 359 550 zł, wartość dofinansowania:
1 001 006,67 zł. Rok realizacji 2018-2019.
18. Przedszkole na plus. Wartość inwestycji: 258 104,80 zł,
wartość dofinansowania: 219 341,80 zł. Rok realizacji 2018-2019.
19. Poznajemy i eksperymentujemy, przyszłość swoją budujemy.
Wartość inwestycji: 191 414,97 zł, wartość dofinansowania:
181 364,97 zł. Rok realizacji 2018-2019.
20. Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie. Wartość
inwestycji: 2 658 949,00 zł, wartość dofinansowania: 1 981 580,00
zł. Rok realizacji 2019-2020.
21. Modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na
potrzeby utworzenia centrum aktywizacji społecznej. Wartość
inwestycji: 6 683 785,96 zł, wartość dofinansowania: 5 596 666,94
zł. Rok realizacji 2018-2019.
22. Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej
w Kolnie. Wartość inwestycji: 2 793 149,00 zł, wartość
dofinansowania: 1 000 000,00 zł. Rok realizacji 2019-2020.
23. Modernizacja oczyszczalni komunalnej w Kolnie. Wartość
inwestycji: 13 526 506,80 zł, wartość dofinansowania: 7 010
052,00 zł. Rok realizacji 2018-2019.
24. Ciągi piesze na alejki na cmentarzu, budowa nowych
chodników.
Na zakończenie sesji radni zostali obdarowani przez
burmistrza Andrzeja Dudę pamiątkowym albumem ,,Droga
do Niepodległości” wydanym z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości 1918-2018. Tradycyjnie zrobiono
również wspólne zdjęcie przed Urzędem Miasta.

Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli
mnie kolejny raz zaufaniem i pozwolili uzyskać mandat
Radnego Miasta Kolno.
Obiecuję, że będę podejmował słuszne decyzje, aby mieszkańcom
żyło się jak najlepiej.
Jan Żubrowski

Podziękowania

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaufali mi i oddali na
mnie swój głos i pozwolili mi uzyskać mandat do Rady
Miasta Kolno.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Szymański

Drodzy Państwo,
z całego serca dziękuję za 301 głosów oddanych na mnie
w wyborach. Mimo iż nie uzyskałem mandatu, to Państwa
głosy nie zostaną zmarnowane. Są one dla mnie wielkim
wsparciem i dają ogromną siłę do pracy w szkole i na rzecz
naszej lokalnej społeczności.
Z poważaniem,
Dariusz Łosiewski

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Podczas remontu Drogi Krajowej 63 w Kolnie znaleziono
niewybuchy - ewakuowano około 2 tys. osób.

poniedziałek, 8 października po godzinie 15:00 przy
wjeździe do Szpitala Ogólnego znaleziono dwa niewybuchy.
Pociski miały około 60 cm. Natrafiono na nie podczas prac
remontowych głównej ulicy Kolna.

Fot. Andrzej Konopka
Fot. Paweł Wądołowski
Zabezpieczaniem terenu zajęli się funkcjonariusze policji i strażacy.
Mieszkańców o potrzebie ewakuacji informowali osobiście i
przez megafony. Zagrożenie było oceniane na 1200 metrów.
Zablokowano wszystkie drogi dojazdowe do miejsca narażenia. Do
Kolna przybyli też saperzy z Orzysza.
Powołano również sztab kryzysowy, znajdujący się w Starostwie
Powiatowym w Kolnie, w którego skład wchodzili m.in. Burmistrz
Miasta Andrzej Duda, Starosta Powiatu Kolneńskiego Stanisław
Wiszowaty, pracownicy urzędu miasta i powiatu.
Ewakuowana została pobliska galeria handlowa, okoliczne bloki
mieszkalne. Personel medyczny i pacjenci szpitala zostali czasowo
przemieszczeni w najbardziej oddaloną od centrum rażenia część
budynku, wstrzymano również przyjęcia chorych. Pacjentów,
którzy mogli opuścić szpital, wypisano do domu.
W mieście utworzono dwa punkty ewakuacji w szkołach. Pierwszy
zorganizowano w SP1 (objął część osiedla Witosa i osiedla domków
jednorodzinnych - rejon ulicy Brzozowej i Dębowej), drugi

O

powstał w „Dwójce” (objął część ulicy Sportowej, Sikorskiego i 11
Listopada). Podobny punkt powstał też w budynku Powiatowego
Lekarza Weterynarii.
W ewakuację mieszkańców zaangażowało się około 150 osób, także
spoza Kolna. Byli to m. in. strażacy ochotnicy z pobliskich gmin,
ale też członkowie Grupy Ratowniczej Nadzieja i Kolneńskiej
Grupy Pierwszej Pomocy. – Wykonały naprawdę taką pracę,
której nikt by nie wykonał. Gdyby nie oni, to musielibyśmy czekać
na karetkę pogotowia, która notabene nie dojechała – podkreśla
zaangażowanie członków obu grup ratowniczych Andrzej
Duda jednocześnie szef sztabu kryzysowego.
Akcję służb ratowniczych chwalą też mieszkańcy Kolna za szybko
otrzymaną informację o ewakuacji i bardzo sprawny przebieg –
mówi młodszy brygadier Tomasz Sielawa, zastępca komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
Ewakuacja zakończyła się o godzinie 21:00, a wydobyte przez
saperów pociski zostały wywiezione i zniszczone na poligonie w
Orzyszu.
Andrzej Konopka

Ławka Niepodległości w Kolnie

biekt stanie obok nowego dworca autobusowego.
Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło konkurs
ofert na budowę Ławek Niepodległości. Konkurs był adresowany
do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego,
powiatowego lub wojewódzkiego. MON przekaże gotowy projekt
Ławki Niepodległości i sfinansuje nawet 80 procent kosztów jego
realizacji.
Program budowy Ławek Niepodległości to odpowiedź na liczne
sygnały od samorządów, które chcą upamiętnić stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wojsko Polskie to nie tylko żołnierze,
sprzęt i wyszkolenie, to również kultywowanie tradycji narodowych,
orężnych i patriotyzmu. Edukacja historyczna i obywatelska
jest ogromnie ważna – czytamy na stronie internetowej MON.

umożliwią ściągnięcie materiałów historycznych, oraz ułatwienia,
takie jak ładowarki urządzeń mobilnych oraz hotspot wi-fi.
Projekt ławki pozwala na montaż jednego, dwóch lub większej
liczby siedzisk. Ławka będzie podświetlana systemem LED.

Ławki Niepodległości w sposób godny upamiętnią polską
państwowość, ale także będą miały walory edukacyjne oraz
praktyczne. Siedząc na ławce, każdy będzie mógł zapoznać się z
najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania
przez Polskę niepodległości. Ławki będą również propagowały
historię poszczególnych regionów naszego kraju – dzięki nim
będzie można odsłuchać Marsz Pierwszej Brygady, przemówienia
Marszałka Piłsudskiego i inne nagrania. Duży nacisk położono
na nowoczesność – pomniki będą posiadać fotokody QR, które
6
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aństwo Maria i Józef Stanisław Szymanowscy całe swoje
dorosłe życie związali z ziemią kolneńską i miastem Kolno.
On urodzony w Wąsoszu pow. Grajewo, ona rodowita kolnianka.
Uczęszczali do Liceum Pedagogicznego w Łomży, gdzie się poznali
i tworzyli tzw. ,,szkolną parę”. Po ukończeniu liceum podjęli pracę
w powiecie kolneńskim. 24 lutego 1968 roku, pracując w Lipnikach,
wzięli ślub. Mają czworo dzieci – córkę i trzech synów – wszyscy
wykształceni, mają już swoje rodziny – mają siedmioro wnucząt
i jedną prawnuczkę. Od 1973 roku mieszkają i pracują w Kolnie.
W międzyczasie p. Maria ukończyła filologię polską na
Uniwersytecie Białostockim, a pan Stanisław – matematykę na
Uniwersytecie Warszawskim. Pani Maria ponad 20 lat pracowała,
jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2.
W 1997 roku przeszła na emeryturę. Oprócz pracy zawodowej
zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci i pomagała w
wychowywaniu wnucząt.
Pan Stanisław pracował w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 11 lat w
Liceum Ogólnokształcącym, jako nauczyciel matematyki do 1990
roku. Oboje o pracy zawodowej mówią z satysfakcją. Duża grupa
dorosłych dziś ludzi, którzy pracują i mieszkają w Kolnie i nie tylko,
zajmując różne stanowiska w życiu publicznym, zawodowym,
naukowym, to nasi wychowankowie, którzy przy różnych okazjach
z życzliwością wspominają nas, jako swoich nauczycieli.

hala), przygotował i rozpoczął realizację osiedla mieszkaniowego
,,Południe II” (z kościołem Chrystusa Króla Wszechświata),
przygotował tereny i dokumentację do budowy oczyszczalni
ścieków i wysypiska, rozbudował cmentarz komunalny i wiele
innych przedsięwzięć. Działania te sprawiły, iż miasto Kolno
wyrwało się z marazmu niemożności, stając się miastem
rozwojowym z pełną infrastrukturą komunalną, oświatową i
społeczną. W 1998 roku odszedł na emeryturę. Dalej jednak
aktywnie uczestniczył w życiu miasta i powiatu, będąc radnym
powiatowym oraz przewodniczącym rady powiatu. Za swoją
działalność samorządową otrzymał w 2005 roku od Prezydenta
RP Srebrny Krzyż Zasługi. Dziś państwo Szymanowscy są
szczęśliwymi rodzicami i dziadkami i optymistycznie patrzą w
przyszłość.
6 października w otoczeniu najbliższej rodziny i zaproszonych
gości świętowali jubileusz Złotych Godów podczas uroczystości
zorganizowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kolnie. Jubilatom
gratulacje przekazał Burmistrz Kolna Andrzej Duda, wręczając
im Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez
Prezydenta RP. Życzenia małżonkom złożyła też kierownik USC
Barbara Tyszka.
Opracował Andrzej Konopka
Fot. Sylwester Nicewicz

Pan Stanisław w 1990 roku podjął się bardzo trudnego zadania,
wyrwania z marazmu miasta Kolna i odtworzenia powiatu
kolneńskiego, który został zlikwidowany w 1975 roku. Pozostawił
pracę w liceum i podjął się trudnej pracy Burmistrza Miasta Kolno.
Wbrew wszystkim trudnościom i przeciwnościom, wbrew
wszystkim pesymistom, którzy nie wierzyli w jego optymizm,
konsekwentnie dążył do wyznaczonego celu – nadanie impulsu
rozwojowego miasta Kolno i odtwarzanie powiatu kolneńskiego.
I tak po 8 latach walki najpierw powstał rejon, a potem powiat
kolneński ze wszystkimi instytucjami, rozpoczął i kontynuował
budowę kompleksu szkolnego, tzw. gimnazjum (szkoła, basen,
2018/10 (Nr. 224)
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Inauguracja wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kolnie

N

ajważniejsze w województwie podlaskim obchody
związane z Dniem Edukacji Narodowej zainaugurowano
12 października o godzinie 9:00 w murach Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie. Corocznie podczas takich
uroczystości wręczane są odznaczenia państwowe i resortowe
oraz nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników
oświaty. Do kolneńskiej placówki przybyło wielu dyrektorów
i pedagogów z regionu – m.in. z Łomży, Zambrowa, Wysokiego
Mazowieckiego, Ciechanowa, Nowogrodu, Śniadowa i Rydzewa.

Uroczystości rozpoczął krótkim powitaniem zgromadzonych dyrektor
szkoły Lech Owczarczyk, który na wstępie zaprosił na część artystyczną
przygotowaną przez uczniów i nauczycieli „Jedynki’ oraz pracowników
KOKiS (panią Beatę Skrodzką, Annę Podeszwik i Pawła Podeszwika).
W programie swoje umiejętności zaprezentowały mażoretki, zespół
wokalny z akompaniamentem skrzypiec i keyboardzistka, która
odegrała utwór Bacha. Wystąpił również zespół chłopięcy z gitarą,
instrumentami klawiszowymi oraz profesjonalnie śpiewającym solistą.
Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami przez
zgromadzonych na kolneńskiej uroczystości.
Za przygotowanie pięknej i wzruszającej części artystycznej Burmistrz
Kolna Andrzej Duda i Dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium
Oświaty w Białymstoku p. Witold Gronostajski podziękowali
opiekunom wręczonymi kwiatami, a uczniom upominkami. Po
programie artystycznym prowadzący kolneńską uroczystość Magdalena
Kozłowska i Krzysztof Ostrowski zaprosili wszystkich do odśpiewania
Hymnu Państwowego. Do zgromadzonych okolicznościowe wystąpienie
skierował Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda – współgospodarz
uroczystości.
-To zaszczyt dla naszego miasta, że obchody Wojewódzkiego Święta
Edukacji Narodowej odbywają się właśnie w Kolnie. Miło nam, że
swoją obecnością zaszczycili nas tak zacni goście. Gratuluję serdecznie
wszystkim odznaczonym i nagrodzonym. To ważny moment w państwa
życiu prywatnym i zawodowym. To docenienie państwa osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych. Jesteście wzorem i przykładem dla innych
nauczycieli, uczniów oraz środowiska, w którym pracujecie.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pięknego
święta w Kolnie, które – mam nadzieję – będzie warte zapamiętania i
miłych wspomnień.
Obchodzimy w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. W patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia
ważną rolę odgrywa również szkoła. Okres wczesnej młodości stanowi
najważniejszy etap życia człowieka, kiedy to pod wpływem otoczenia
kształtuje się jego stosunek do spraw fundamentalnych. Całemu gronu
pedagogicznemu składam wyrazy mojego szacunku za wasz trud
poświęcony nauce, ale również patriotycznemu wychowaniu młodego
pokolenia.
Po przemówieniu burmistrz wręczył kwiaty Podlaskiej Kurator Oświaty
Beacie Pietruszce i Wicekurator Elżbiecie Kamińskiej, dziękując im za
wizytę w Kolnie i wspólne zorganizowanie uroczystości.
8
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Okolicznościowe przemówienia wygłosili również: JE Ksiądz Biskup
Tadeusz Bronakowski, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski,
Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński, Poseł RP Lech Antoni
Kołakowski oraz Posłanka RP Bernadeta Krynicka.
Około godziny 11:00 odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych
przez Bohdana Paszkowskiego – Wojewodę Podlaskiego. W tym
roku Brązowy Krzyż Zasługi otrzymało trzy osoby, Medal Złoty za
Długoletnią Służbę – 12 osób, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 8
osób, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – 3 osoby.
Podczas uroczystej akademii nauczyciele dostali również nagrody
i medale Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Medal
Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 46 osób - odznaczenia
resortowe wręczył Podlaski Kurator Oświaty oraz Wicekurator
Oświaty. Jedną z wyróżnionych osób był Artur Sutkowski z Kolna –
pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nagrody Ministra
Edukacji Narodowej otrzymały 4 osoby, a nagrody Podlaskiego
Kuratora Oświaty – 8 osób. Wręczono również certyfikat ukończenia
kursu Zmagania o Niepodległość Polski do 1918 r. zorganizowanego
przez IPN i Ministerstwo Edukacji Narodowej Jackowi Bagińskiemu –
dyrektorowi SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
9 nauczycieli z kolneńskich szkół otrzymało nagrody Burmistrza
Miasta Kolno.
Gościem honorowym, który został zaproszony na Wojewódzkie
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kolnie, był Żołnierz Narodowych
Sił Zbrojnych Stefan Kownacki - podwładny ,,Roga” Rogińskiego.
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył mu Krzyż Orderu
Krzyża Niepodległości nadany postanowieniem Prezydenta RP na
wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi
w obronie suwerenności i niepodległości państwa polskiego. Żołnierz
NSZ jest doskonałym wzorem patriotycznej postawy, zwłaszcza dla
młodego pokolenia. Naoczny świadek II wojny światowej przypomina
o tegorocznym, niezwykle ważnym dla Polaków wydarzeniu – 100.
rocznicy Odzyskania Niepodległości.
W imieniu wszystkich odznaczonych i nagrodzonych podziękował
Paweł Drożynera – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.
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Na Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kolnie
przybyli m.in.: JE Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Prezes KRUS
Adam Wojciech Sekściński, Posłowie na Sejm RP: Lech Antoni
Kołakowski, Kazimierz Gwiazdowski i Bernadeta Krynicka, Wojewoda
Podlaski Bohdan Paszkowski, Kurator Oświaty Beata Pietruszka
i Wicekurator Elżbieta Kamińska, Rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Łomży Ksiądz Prałat Jarosław Kotowski, Dyrektor
Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej
w Łomży ksiądz doktor Zbigniew Pyskło i kolneńscy proboszczowie,
przedstawiciele samorządów: Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty,
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Wójt Gminy Kolno Józef
Wiśniewski, dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
z Kolna oraz powiatów: łomżyńskiego, wysokomazowieckiego,
zambrowskiego, kolneńskiego i miasta Łomży, komendanci służb
mundurowych, prezesi kolneńskich instytucji i zakładów pracy,
przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych
oraz przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
9
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Dzień Edukacji Narodowej

12 i 15 października br. szkołach prowadzonych przez powiat
kolneński odbyły się uroczystości związane ze Świętem Edukacji
Narodowej.
W Zespole Szkół Technicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
podjęto gości z Niemiec: panie Julię Reichmann i Katrin LesLandsberger. Obie nauczycielki pochodzą z niemieckiej szkoły
zawodowej, z którą ZST od trzech lat prowadzi wymianę uczniów
w zawodzie technik mechanik. Spotkanie miało również charakter
roboczy i służyło przygotowaniu kolejnego planu finansowego
i wniosku składanego do organizacji międzynarodowej –
Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży) o dofinansowanie projektu. Za przygotowanie,
opracowanie i rozliczenie wniosku odpowiedzialna jest pani
Urszula Banach - nauczycielka języka niemieckiego oraz pani
Julia Reichmann - koordynatorka europejskich partnerstw szkół i
programu: „ Erasmus+”.
W ramach współpracy w czerwcu br. szkolnego młodzież z Kolna
wyjedzie do Dillenburg, celem wspólnej budowy maszyny do
pozyskiwania miodu balsamicznego. Zaś za techniczną stronę
projektu odpowiada pan Jacek Trzonkowski.
W organizowanych wydarzeniach udział wziął Starosta Kolneński
Stanisław Wiszowaty. W obu szkołach starosta życzył nauczycielom
i pracownikom szkół sukcesów zawodowych i osobistych, zapału
do pracy z uczniami oraz odkrywania nieznanych jeszcze obszarów
osobistego rozwoju.
Podczas akademii pan starosta wręczył swoje nagrody dla
wyróżniających się pracą nauczycieli. Nagrody otrzymali
pani Katarzyna Pikulińska - Wicedyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kolnie oraz pan Eugeniusz Gromadzki Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Oficjalne otwarcie drogi Brzozowo-Brzózki

W miejscowości Brzozowo na terenie gm. Kolno dnia 5
października oddano oficjalnie do użytku drogę powiatową Nr
1881B Brzozowo - Brzózki. Odcinek o długości 1400 mb został
całkowicie przebudowany.
Przede wszystkim poszerzono cały pas jezdny drogi o szerokości
zmiennej 5 do 6,56 m, który zakończono krawężnikiem w celu
zwiększenia trwałości krawędzi jezdni. Wykonano zjazdy z kostki
betonowej, przepusty pod tymi zjazdami oraz ustawiono pionowe

10

znaki drogowe i bariery ochronne, które zwiększają bezpieczeństwo
mieszkańców. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 439 993
zł, z czego Gmina Kolno przekazała dotację celową w wysokości
100 000 zł, a pozostałą część ze środków własnych pokrył Powiat
Kolneński.
Inwestycja została wykonana przez firmę BIK - PROJEKT Sp.
z o.o. w Łomży, a nadzór nad wykonaniem drogi pełniła pani
Sylwia Szczech.
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Wsparcie finansowe dla ZST

P

owiat Kolneński otrzymał wsparcie finansowe na projekt
pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Technicznych w Kolnie”. Całkowita wartość projektu wyniesie 3,9
mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 3,3 mln zł.
Umowę na dofinansowanie podpisali starostowie kolneńscy
Stanisław Wiszowaty i Robert Wacław Nadara oraz skarbnik
powiatu Dorota Waszkiewicz, a ze strony województwa podlaskiego
– marszałkowie województwa Jerzy Leszczyński i Maciej Żywno.

w Kolnie oraz zakup nowoczesnych obrabiarek i maszyn służących
podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego.

Wsparciem objęto projekt dotyczący inwestycji w infrastrukturę
kształcenia zawodowego oraz infrastrukturę służącą do szkoleń
zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb
regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty
do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią
inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
Realizacja projektu umożliwi remont warsztatów szkolnych w ZST

Powiatowy Turniej Wiedzy

24 października 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Powiatowej
Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie, odbył się „Powiatowy Turniej
Wiedzy o Marszałku Jozefie Piłsudskim, Romanie Dmowski i
Ignacym Janie Paderewskim”.

Filii w Kolnie – Mateusz Bągart, Piotr Duda, Tomasz Nikonowicz,
Karol Szczepankowski;
II miejsce: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie – Patrycja Kłys, Marcin Konopka, Damian
Truszkowski, Wojciech Wieczorek;
III miejsce: uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie – Kamil
Kołakowski, Jakub Wasiulewski, Klaudia Włodkowska.
II KATEGORIA WIEKOWA
I miejsce: uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łomży
Filii w Kolnie – Dominka Biedka, Wiktoria Czerwińska;
II miejsce: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Kolnie – Maciej Bagiński, Sylwia Konopka, Tomasz
Koryszewski, Natalia Święczkowska, Mateusz Święszkowski;

Turniej zorganizowano z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Celem turnieju było upamiętnienie
obchodzonej rocznicy odzyskania niepodległości, kształtowanie
postaw patriotycznych, budowanie świadomości narodowej
i obywatelskiej, kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do
tradycji niepodległościowych narodu polskiego, rozwijanie wiedzy
i zainteresowań historycznych oraz aktywności twórczej uczniów.
Przedsięwzięcie objął patronatem Starosta Kolneński Stanisław
Wiszowaty.
Do turnieju zgłosiło się 100 uczestników ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolneńskiego.
Współzawodnictwo przebiegało w trzech kategoriach wiekowych,
w 25 zespołach liczących od 2 do 5 uczestników.

III miejsce: uczennice Gimnazjum w Zabielu – Zuzanna
Antosiewicz, Dominika Kozicka, Kornelia Lewandowska,
Magdalena Obiedzińska, Monika Okurowska.
III KATEGORIA WIEKOWA
I miejsce: uczniowie Technikum Rolniczo-Ekonomicznego
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy ZST w Kolnie – Krystian
Brodzik, Jakub Dębkowski, Justyna Łazarczyk, Natalia Ruchała,
Justyna Waśkiewicz;
II miejsce: uczniowie II LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy
ZST w Kolnie – Magdalena Gleba, Jarosław Kaczmarczyk, Adam
Poreda, Maria Zalewska, Natalia Zielińska;
III miejsce: uczniowie II LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy
ZST w Kolnie – Dominik Banach, Adam Kalinowski, Weronika
Kondracka, Tomasz Ranik, Martyna Truszkowska.

Aby dojść do końca rywalizacji, uczniowie mieli do wykonania
różnorodne zadania; między innymi wypełniali test, rozwiązywali
krzyżówkę, rebus, układali rozkaz tytułowego męża stanu z
rozsypanki wyrazowej, wydarzenia historyczne w porządku
chronologicznym, śpiewali pieśni patriotyczne. Turniej był
doskonałą okazją, by opowiedzieć ojczyste dzieje, a szczególnie
wzbogacić i poszerzyć wiedzę historyczną o Polsce.
Jury turnieju, po sprawdzeniu i ocenie prac oraz wszystkich
konkurencji, wyłoniło zwycięzców.
Laureatami turnieju zostały następujące zespoły:
I KATEGORIA WIEKOWA
I miejsce: uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łomży
2018/10 (Nr. 224)
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POWIAT KOLNEŃSKI

XVI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

W

„Mistrz Ortografii 2018”

Konopkach Monetach i Lena Wołczyńska z SP w Grabowie;

Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie 4
października 2018 r. o godz. 1000 odbył się XVI Powiatowy
Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2018”. Konkurs
adresowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z
powiatu kolneńskiego.
Organizatorem konkursu jest Maria Czyż - nauczycielka języka
polskiego i angielskiego w Szkole Podstawowej w Lemanie przy
współpracy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki
w Lemanie. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem Starosty
Kolneńskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie wzięło udział 62 uczniów reprezentujących 21 (z
23) szkół z powiatu kolneńskiego. Jak wynika z tych liczb konkurs
cieszy się niesłabnącą popularnością wśród nauczycieli i uczniów
szkół podstawowych z naszego powiatu.
Tegorocznymi zwycięzcami zostali:
I miejsce ex aequo – Dominika Biedka z SP nr 1 w Kolnie, Emilia
Kiełczewska z SP w Stawiskach, Michał Truszkowski z SP w

II miejsce – Gabriela Konopka z SP w Konopkach Monetach;
III miejsce – Monika Dęby z SP w Stawiskach.
Ponadto przyznano 18 wyróżnień. Finaliści tegorocznego
konkursu otrzymali wiele wspaniałych nagród książkowych – 24
szt. (encyklopedii i słowników) dzięki finansowej pomocy Starosty
Powiatu Kolneńskiego, Burmistrza Miasta Kolno, Burmistrza
Miasta Stawiski, Wójta Gminy Grabowo, Wójta Gminy Kolno,
Wójta Gminy Mały Płock i Wójta Gminy Turośl.
Uroczystość podsumowania XVI edycji konkursu zaszczycili
swoją obecnością: pan Stanisław Wiszowaty – Starosta Powiatu
Kolneńskiego, pan Krzysztof Rafałowski – Burmistrz Miasta
Stawiski, pan Stanisław Szymańczyk - Dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych Gminy Kolno, pani Ewa Okurowska –
z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno,
pan Andrzej Paliwoda – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Gminy
Turośl, Ksiądz Roman Zaręba – Proboszcz Parafii Leman, pan
Dariusz Lemański – Radny Gminy Turośl oraz dyrektorzy z kilku
szkół naszego powiatu.

Starosta Kolneński				
ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
GN.6622.3.2018

Kolno, dnia 26 października 2018 r.

ZAWIADOMIENIE
W związku z tym, iż decyzja z dnia 17 sierpnia 2018 r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału w nieruchomości zapisanej w
ewidencji gruntów i budynków wsi Budziski jako współposiadanie osób fizycznych wsi Józefowo, oznaczonej w rejestrze ewidencyjnym
wsi Budziski działką nr 161 o powierzchni 1,50 ha, stała się dnia 15 października 2018 r. prawomocna i ostateczna - na podstawie art.
8 c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703) Starosta Kolneński
podaje do publicznej wiadomości informację, że osoby uprawnione na podstawie art. 6 a tej ustawy do udziałów w wyżej opisanej
nieruchomości mogą składać stosowne wnioski do dnia 30 listopada 2019 r.
Uprawnionymi do udziałów w tej nieruchomości będą osoby fizyczne bądź prawne posiadające gospodarstwo rolne, które w okresie
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie z tej nieruchomości korzystały.
Wniosek musi zawierać: oznaczenie nieruchomości stanowiącej wspólnotę, imię i nazwisko wnioskodawcy, położenie gospodarstwa
rolnego wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, a także dowód, że nieruchomość stanowi wspólnotę, oraz spełnienie warunku do nabycia
uprawnień do udziału we wspólnocie.
Zawiadomienie podlega wywieszeniu na okres 14 dni na:
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie,
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stawiskach,
tablicy ogłoszeń sołectwa Budziski,
tablicy ogłoszeń sołectwa Józefowo.
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Z upoważnienia Starosty
mgr inż. Krzysztof Kowalczyk
Geodeta Powiatowy
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MAŁY PŁOCK

Program „Ja w Internecie”

G

mina Mały Płock jest jednym z beneficjentów programu „Ja
w Internecie” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gmin
w województwie podlaskim. Na szkolenia z zakresu bezpiecznego
korzystania z Internetu otrzymała 26 tysięcy złotych.
W bezpłatnych zajęciach ma wziąć udział 48 osób.

– Rekrutacja prowadzona jest przez Urząd Gminy Mały Płock.
Szkolenia rozpoczną się w listopadzie br. i potrwają do lutego
przyszłego roku. Mieszkańcy będą mieli do wyboru dwa moduły.
Każdy z nich będzie dotyczył odrębnej tematyki:
„Rodzic w Internecie” czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci?

Szkolenie „Rodzic w Internecie” przeznaczone jest dla rodziców
chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami,
które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W specjalnym kursie
poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć
udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.
„Rolnik w sieci” przeznaczone jest dla rolników chcących nauczyć
się m.in. wypełniać przez Internet wnioski o dotacje na swoją
działalność lub składać deklaracje podatkowe.
Zapraszamy do zapisywania się na listę uczestników projektu
osoby z naszej gminy, które ukończyły 25. rok życia.

W

Gmina Mały Płock zakupiła koparko-ładowarkę

ramach prowadzonej działalności komunalnej gmina Mały
Płock zakupiła w ostatnim czasie koparko-ładowarkę.
Zakupiony sprzęt na pewno przyda się do robót ziemnych,
prac remontowych na sieci wodociągowej, robót związanych z
bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym odśnieżaniem, a
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także do konserwacji rowów i poboczy.
Mamy nadzieję, że nowo zakupiona koparka w pełni zabezpieczy
potrzeby gminy w tym zakresie i będzie długo bezawaryjnie służyć
wszystkim mieszkańcom.
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PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Po raz
kolejny obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem i wybraliście na wójta Naszej Gminy. To dla mnie osobista
satysfakcja , ale też wielkie zobowiązanie. Zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, świadczy o tym, że realizowana
przeze mnie polityka gminna zyskała u Was poparcie i uznanie.
Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynająca się nowa kadencja samorządu będzie również pomyślna dla
naszej gminy i jej mieszkańców i że wspólnie z wybranymi przez Was radnymi będziemy dalej ją rozwijać.
Dziękuję również moim Współpracownikom a także Radnym minionej kadencji za dotychczasową współpracę.
Z wyrazami szacunku – Andrzej Piętka - Wójt Gminy Grabowo

Gmina Grabowo po wyborach
Andrzej Piętka w I turze został ponownie wybrany na Wójta Gminy Grabowo i będzie sprawował swój urząd przez kolejne 5 lat. W
głosowaniu na Wójta Gminy Grabowo poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Andrzej Piętka - 843, Wojciech
Makarewicz - 587 i Leszek Kazimierz Sokołowski - 85.
Skład nowej Rady Gminy Grabowo: Iwona Jarząbek, Jadwiga Milewska i Marek Zielonka (Grabowo), Krzysztof Borawski (Bagińskie, Łebki
Duże, Przyborowo), Marianna Lemańska (Golanki, Grabowskie, Świdry-Dobrzyce), Dariusz Biedrzycki (Guty Podleśne, Łebki Małe, Stare Guty),
Rafał Sierzputowski (Skroda Wielka, Wiszowate), Janusz Wiśniewski (Ciemianka, Świdry Podleśne), Krzysztof Okulewicz (Andrychy, Chełchy,
Milewo-Gałązki), Michał Skrodzki (Konopki-Białystok), Ryszard Rydzewski (Konopki-Monety), Edward Chrzanowski (Grądy-Michały, GrądyMożdżenie, Łubiane, Pasichy, Stawiane), Adam Dobrzycki (Kamińskie, Kownacin, Marki, Surały, Wojsławy, Żebrki), Dorota Przyborowska
(Kurkowo, Rosochate) i Michał Stachelski (Gnatowo, Siwki). Głosami wyborców gminy Grabowo do Rady Powiatu Kolneńskiego weszli Stanisław
Wiszowaty i Zbigniew Rogowski.
W wyborach wzięło udział 53,08 proc. wyborców uprawnionych do głosowania.

Finał “Czytających rodzin”
15 października w GOK Grabowo rozstrzygnięto konkurs
czytelniczy zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy
Grabowo pod hasłem „Czytające rodziny”. Konkurs swoim
patronatem objął Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka, który
również ufundował nagrodę dla zwycięskiej rodziny.
A oto laureaci: I miejsce – rodzina Żebrowskich z Przyborowa:
Agnieszka, Katarzyna, Karolinka, Anetka i Iza; II miejsce – rodzina
Wiszowatych z Grabowa: mama Joanna, córki Wiktoria i Julka oraz
III miejsce – rodzina Bogdańskich z Grabowa: mama Beata z córkami
Natalką i Karolinką.

W

O

Nowy wóz dla OSP Grabowo

chotnicza Straż Pożarna w Grabowie od 16 października
dysponuje nowym, średnim wozem ratowniczo-gaśniczym
VOLVO FL 280 o wartości 849 tys. 561 zł.
Na kwotę składają się środki z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 425 tys. zł, Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 145 tys. zł, Lasów Państwowych -15
tys. zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 40 tys. zł oraz
Wójta Gminy Grabowo - 224 tys. 561 zł.

Usuwanie azbestu

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał Gminie
Grabowo dotację w kwocie 26 tys. 900 zł na usuwanie
wyrobów zawierających azbest.
W ramach przedsięwzięcia z 35 nieruchomości z terenu gminy
Grabowo, zostanie usuniętych ok. 80 ton azbestu, głównie w formie
eternitu. Zadanie będzie wykonane do końca października tego roku.
14
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Złote Gody

S

iedem par małżeńskich z gminy Grabowo świętowało 12
października 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Złoci Jubilaci to: Anastazja i Wincenty Śleszyńscy z Chełch, Aldona
i Zygmunt Lichotowie z Grabowa, Mirosława i Tadeusz Mikuccy ze
Skrody Wielkiej, Marianna i Sławomir Lichotowie z Grabowa, Zofia i
Jan Milewscy z Kurkowa, Jolanta i Edmund Kiełczewscy z Żebrek oraz
Alina i Stefan Rudzcy z Łebek Dużych.
Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które w
imieniu Prezydenta wręczył Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka.
Serdecznie gratulujemy wszystkim złotym parom.
Państwo Alina i Stefan Rudzcy z Łebek Dużych

Świetlica w Surałach po remoncie

Z

akończono remont świetlicy w Surałach, obejmujący wymianę
stropu i posadzki, montaż instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej oraz prace wykończeniowe wnętrza budynku.
Remont kosztował ok. 30 tys. zł, a został w większości wykonany
przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Świetlica będzie
miejscem spotkań mieszkańców Surał, a także posłuży do organizacji
imprez lokalnych.

Budowa oczyszczalni zakończona
18 października oficjalnie odebrano wykonaną inwestycję
budowy 112 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Grabowo.
Inwestycje realizowano w następujących sołectwach: Andrychy,
Chełchy, Ciemianka, Gnatowo, Grabowskie, Grądy Michały, Grądy
Możdżenie, Guty Podleśne, Kamińskie, Konopki-Białystok, KonopkiMonety, Kownacin, Kurkowo, Łebki Duże, Łebki Małe, Łubiane, Marki,
Pasichy, Przyborowo, Rosochate, Siwki, Skroda Wielka, Stare Guty,
Surały, Świdry Dobrzyce, Świdry Podleśne, Wiszowate, Wojsławy,
Żebrki i Grabowie.
Wartość całej inwestycji to 2 mln 893 tys. zł, z czego dofinansowanie
unijne pozyskane przez Gminę Grabowo to 1 mln 850 tys. zł.
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TUROŚL

G

Koncert rodzinny dla uczestników projektu realizowanego przez GOK w Turośli

minny Ośrodek Kultury w Turośli 28 października w ramach
realizowanego projektu zorganizował wyjazd do Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.
W wyjeździe udział wzięli uczestnicy projektu Gra na skrzypcach
– powrót do tradycji, ich rodzice i osoby prowadzące projekt.

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość wysłuchania koncertu rodzinnego
„Kaprys w muzyce” w wykonaniu dyrygenta Juana Carlosa Lomonaco
z Meksyku i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii WarmińskoMazurskiej. Spotkanie z wielką orkiestrą symfoniczną na żywo było
dużym przeżyciem dla naszych najmłodszych uczestników projektu,
którzy lekcje gry na skrzypcach pobierają w Gminnym Ośrodku
Kultury w Turośli pod kierunkiem Marcina Drabika. Podczas koncertu
można było wysłuchać dwóch arcydzieł muzyki klasycznej, czyli słynne
orkiestrowe kaprysy Piotra Czajkowskiego i Mikołaja RimskiegoKorsakowa. Prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli
projekt obejmuje przede wszystkim warsztaty nauki gry na skrzypcach.
Wyjazd do filharmonii umożliwił uczestnikom projektu zdobycie
wiedzy, jak można wykorzystać muzykę i instrumenty muzyczne w
przedstawieniu muzycznym oraz jakie znaczenie w orkiestrze mają
instrumenty smyczkowe.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury

,,Serce dla niepodległej
– nasze małe ojczyzny w poezji”

Młodzi instrumentaliści
na Kurpiowskim Graniu w Lelisie

25 października w Bibliotece Publicznej Gminy Turośl odbyły się
gminne eliminacje konkursu ,,Serce dla niepodległej – nasze małe
ojczyzny w poezji”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych i gimnazjum.

7 października młodzi instrumentaliści uczący się gry na
skrzypcach i harmonii pedałowej w Gminnym Ośrodku Kultury w
Turośli wzięli udział w „Kurpiowskim Graniu”, czyli Regionalnym
Przeglądzie Harmonistów i Skrzypków Ludowych w Lelisie.
Organizatorami przeglądu już od dwudziestu dwóch lat jest gmina
Lelis i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie. Na scenie
wystąpili znakomici instrumentaliści, którzy muzyką wyrażają nie tylko
siebie, swoje emocje, ale również całą naszą kulturę kurpiowską. W
tegorocznym przeglądzie udział wzięło 51 muzykantów. Gminę Turośl
na przeglądzie reprezentowało 5 osób. W kategorii skrzypiec po raz
drugi wystąpiła Natalia Zadroga, która zajęła II miejsce. Natomiast w
kategorii harmonii pedałowej wystąpiło 4 instrumentalistów. Wśród
nich byli Karol Saciłowski, który zajął I miejsce w kategorii do 25 lat
(występujący po raz pierwszy na przeglądzie) oraz Dawid Sutkowski,
który zajął I miejsce i Karol Sadłowski – III miejsce w kategorii do 25 lat.
Wszyscy laureaci przeglądu otrzymali nagrody pieniężne.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była tematyka
niepodległościowa. Konkurs miał na celu upamiętnienie 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wpajanie szacunku
i przywiązania do historii własnej ojczyzny. Ważne było także
zainteresowanie uczniów poezją i prozą oraz rozwijanie wrażliwości
na słowo poetyckie. Po wysłuchaniu 24 uczestników konkursu komisja
postanowiła przyznać:
W kategorii szkół podstawowych klas I-III: I miejsce – Karolina
Nicewicz
W kategorii szkół podstawowych klas IV-VIII: I miejsce – Karolina
Grala; II miejsce – Julia Drężek; III miejsce – Alicja Filipkowska, Anita
Remiszewska; wyróżnienie – Dominika Remiszewska
W kategorii gimnazjum: I miejsce – Natalia Sadłowska, wyróżnienie
– Michał Pieloch
Zwycięzcy: Karolina Nicewicz, Karolina Grala i Julia Drężek wezmą
udział w konkursie międzypowiatowym, który odbędzie się 07.11.2018
r. w BPG Łomża z/s w Podgórzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe nagrody.
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INFORMACJE

Międzynarodowy Dzień Białej Laski 2018

Każdego roku w październiku osoby niewidome i słabo widzące
zrzeszone w Kole Związku Niewidomych w Kolnie świętują
Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Tegoroczna impreza odbyła
się 22 października w sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście m.in.:
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Starosta Kolneński Stanisław
Wiszowaty, dyrektor PCPR Krzysztof Sobiewski, reprezentujący Wójta
Gminy Kolno, sekretarz Gminy Kolno Adam Masłowski, dyrektor
KOKiS Alicja Szymańska, zastępca przewodniczącej Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów Zofia Górska i sympatycy stowarzyszenia.
Podopiecznych związku, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz
zaproszonych gości gorąco przywitała Celina Laskowska – prezes KTPZN
w Kolnie. Prezes podziękowała wszystkim darczyńcom, dzięki którym
święto przybiera tak uroczystą oprawę. Członkowie kolneńskiego koła
wysłuchali też przepełnionych szczerymi słowami życzeń od przybyłych
gości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda, który na ręce Celiny Laskowskiej – prezes KTPZN w
Kolnie – przekazał też bukiet przepięknych róż.
Biała laska jest symbolem ludzi niewidomych, najbliższym ich
przyjacielem pozwalającym poruszać się w przestrzeni publicznej.
Jest też znakiem, że wśród nas żyją ludzie potrzebujący na co dzień
wsparcia i szczególnego zrozumienia. Doroczne święto, obchodzone w
Polsce ma zwracać uwagę na problemy ludzi z dysfunkcjami wzroku i
przypominać, że są oni pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
W imieniu władz samorządowych miasta Kolno burmistrz Andrzej
Duda życzył członkom stowarzyszenia zdrowia, akceptacji społecznej i
nieprzemijającego optymizmu. Takie święta każdego roku są doskonałą
okazją do dyskusji nad problemami osób niewidomych – podkreślił
burmistrz. Funkcjonują oni wśród nas i chcą, tak jak wszyscy obywatele
kraju, żyć bez ograniczeń i litości. Życzę Państwu wsparcia ze strony
najbliższych i wiary, że niepełnosprawność, którą los Was doświadczył
nie może być powodem do minimalizowania Waszego udziału w życiu
społecznym.
Samorząd Kolna nie tylko od święta pochyla się nad ludźmi
niewidomymi. Na co dzień, wspólnie z przedstawicielami władz związku,
we współpracy z różnymi instytucjami, włącza się w rozwiązywanie
wielu problemów. Członkowie stowarzyszenia korzystają z pomocy
żywnościowej, uczestniczą w organizowanych dla nich wycieczkach
oraz mają zapewnioną pomoc w rozliczaniu PIT-ów.
Święto Białej Laski, co stało się już tradycją, zakończył występ artystyczny
zespołu ,,Kolneńskie Dziewczyny z Plusem” działającego przy KOKiS
pod opieką Bogumiły Ranik.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
2018/10 (Nr. 224)
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Nie bądźmy obojętni !!!

K

omenda Powiatowa Policji w Kolnie
wzorem lat ubiegłych realizuje program
„Nie bądźmy obojętni”. Działania te mają na
celu pomoc osobom, które z uwagi na trudną
sytuację materialną lub inne uwarunkowania
w okresie zimowym mogą znaleźć się w sytuacji
zagrażającej ich życiu lub zdrowiu.
Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że zima
to okres stwarzający największe zagrożenie dla
życia i zdrowia osób samotnych, bezdomnych
oraz nietrzeźwych znajdujących się na wolnym
powietrzu. Ze statystyk wynika, że właśnie wtedy
odnotowuje się najwięcej zgonów z powodu
nadmiernego wychłodzenia organizmu. W
związku z tym kolneńscy policjanci kontrolują
miejsca, gdzie mogą gromadzić się takie osoby.
Mundurowi w każdym przypadku informują
potrzebujących o miejscach, w których mogą
uzyskać doraźną pomoc. Funkcjonariusze
dysponują
także
wykazem
placówek
pomocowych. Uzyskane informacje przekazują
również władzom samorządowym.

pamiętać nie tylko poza miastem i nie tylko
z myślą o uniknięciu kary. Pamiętajmy o
własnym bezpieczeństwie. Bądźmy widoczni
dla zmotoryzowanych - świecący element
pomoże uchronić pieszego przed wypadkiem,
szczególnie teraz, kiedy zmrok zapada coraz
wcześniej.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy
Powiatowej
Policji
w
Kolnie kontynuują akcję edukacyjnoinformacyjną “Świeć przykładem”, która
poprzez promowanie w społeczeństwie idei
noszenia odblasków ma na celu podniesienie
świadomości pieszych i kierujących pojazdami,
a przez to ograniczenie liczby zdarzeń
drogowych. Z policyjnych obserwacji wynika,
że w okresie jesienno-zimowym dochodzi
do największej liczby wypadków z udziałem
pieszych. Mają na to wpływ niekorzystne
warunki atmosferyczne panujące w tym
okresie, a także szybko zapadający zmierzch
– wówczas piesi stają się mniej widoczni, co
w połączeniu z brakiem ostrożności skutkuje
dużą liczbą wypadków drogowych. Dlatego
też policjanci przypominają mieszkańcom o
wprowadzonym 31 sierpnia 2014 r. obowiązku
używania elementów odblaskowych, w sposób
widoczny przez innych uczestników ruchu,
przez wszystkich pieszych, którzy po zmierzchu
poruszają się po drogach poza terenem
zabudowanym.
Rozdając
odblaski,
funkcjonariusze
zachęcają również do ich noszenia także w
terenie zabudowanym, co daje możliwość
zauważenia osoby przez kierowców
zdecydowanie wcześniej, a tym samym
zwiększa ich bezpieczeństwo.
W ramach rozpoczętych działań w autobusach
linii pozamiejskich spółek komunikacji
zbiorowej rozlepione zostały plakaty
popularyzujące ideę noszenia odblasków, a w
godzinach wieczorowo-nocnych dodatkowo
rozwieszone są bezpłatne elementy odblaskowe,
które podróżni mogą zabrać ze sobą wychodząc
z pojazdu.

“ŚWIEĆ PRZYKŁADEM
- podaj dalej”

Z

asady bezpiecznego zachowania się
uczestników ruchu drogowego bywają –
nierzadko - lekceważone, także przez pieszych. W
trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego kolneńscy policjanci
przypominają:
obowiązkowe
używanie
odblasków dotyczy pieszych poruszających się
po zmroku w terenie niezabudowanym. Zdrowy
rozsądek podpowiada, żeby o odblaskach
18

ROZMAWIALI Z
MŁODZIEŻĄ O
HANDLU LUDŹMI

P

olicjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Kolnie spotkali się z uczniami Zespołu
Szkół Technicznych w Kolnie, by porozmawiać
o współczesnych formach niewolnictwa.
Spotkanie odbyło się w ramach obchodów XII
Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi
przypadającego na 18 października.

Kolneńscy policjanci spotkali się dziś z
młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych,
żeby porozmawiać o zjawisku handlu ludźmi.
Podczas prelekcji informowali słuchaczy o
zagrożeniach związanych między innymi z
poszukiwaniem pracy za granicą. Mundurowi
mówili o tym, jak ustrzec się oraz gdzie
szukać pomocy w sytuacjach wskazujących
na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju
zjawiskiem. Przestępstwo handlu ludźmi, jako
współczesna forma niewolnictwa, stanowi jedną
z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe
wartości człowieka, jakimi są wolność i godność
ludzka.
Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy
wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji,
ale nie tylko. Oznacza werbowanie, transport,
przekazywanie,
przechowywanie
lub
przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb
lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej
formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa,
wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub
wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia
płatności lub korzyści dla uzyskania zgody
osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w
celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje,
jako minimum, wykorzystanie prostytucji
innych osób lub inne formy wykorzystania
seksualnego, pracę lub usługi o charakterze
przymusowym, niewolnictwo lub praktyki
podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo
usunięcie organów. Zgoda ofiary handlu ludźmi
na zamierzone wykorzystanie określone w wyżej
wymienionych przypadkach nie ma znaczenia,
jeżeli posłużono się którąkolwiek z powyższych
metod.
Tematyczne spotkanie z młodzieżą odbyło się w
ramach corocznych obchodów Europejskiego
Dnia Walki z Handlem Ludźmi, który przypada
właśnie na dzień 18 października, a ich celem
było zasygnalizowanie istnienia tego zjawiska.
Przekazane informacje są również elementem
ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej
pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały
rok szkolny” adresowanej do uczniów szkół.
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“BEZPIECZNA DROGA
DO SZKOŁY” Z
DZIELNICOWYM

K

olneńscy dzielnicowi, realizując działania
prewencyjne pod nazwą „Bezpieczna
droga do szkoły”, odwiedzają najmłodszych
w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Funkcjonariusze prowadzą prelekcje w
ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo… przez cały rok”.
W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”
dzielnicowy z Posterunku Policji w Stawiskach
od początku września prowadzi zajęcia
profilaktyczno-edukacyjne. Wczoraj policjant
odwiedził najmłodszych w Szkole Podstawowej
w Jurcu Szlacheckim. Pogadanka zorganizowana
przez funkcjonariusza dotyczyła szeroko
pojętego bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały
się, że są najmłodszymi uczestnikami ruchu
drogowego. Dzielnicowy przypomniał również,
jak bezpiecznie poruszać się po drodze i dlaczego
należy nosić odblaski. Istotnym punktem tych
spotkań było także wyjaśnienie, jak należy
zachowywać się w stosunku do nieznajomych
i kim jest ten „nieznajomy” oraz jak zachować
się podczas ataku psa. Prelekcja była również
doskonałą okazją do powtórzenia przez dzieci
numeru alarmowego 112. Spotkania pod nazwą
„Bezpieczna droga do szkoły” będą prowadzone
do końca października.

POLICJANT W
CZASIE WOLNYM OD
SŁUŻBY ZATRZYMAŁ
PIJANEGO KIEROWCĘ

P

pomyślał, że może chce coś w nim zostawić.
Niestety okazało się, że mężczyzna ten
siada za kierownicę pojazdu i rusza z
parkingu. Mundurowy, nie zastanawiając
się długo, podbiegł do niego, uniemożliwił
mu dalszą jazdę, zatrzymując pojazd oraz
wyjmując kluczyki ze stacyjki. Następnie
wezwał patrol policji, któremu przekazał
kierującego. Badanie alkomatem wykazało
ponad promil alkoholu w organizmie 59-latka.
Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy.
Ale to nie jedyna osoba, która zdecydowała
się wsiąść za kierownicę na „podwójnym
gazie”. Dzielnicowi pełniący służbę na terenie
gminy Turośl, zauważyli jadący środkiem
jezdni samochód. Po jego zatrzymaniu
okazało się, że nie dość, że mężczyzna był
pijany, badanie wykazało ponad 2,6 promila
alkoholu w organizmie, to jeszcze nie posiadał
uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz
obaj mieszkańcy powiatu kolneńskiego
za swoje nieodpowiedzialne zachowanie
odpowiedzą przed sądem.
Pamiętajmy. Nietrzeźwi kierujący stanowią
zagrożenie dla wszystkich uczestników
ruchu drogowego - dla nas i naszych bliskich.
Dlatego też zawsze reagujmy na tego typu
przypadki. Nawet informacja przekazana
policjantom anonimowo, może przyczynić się
do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców
i tym samym poprawy bezpieczeństwa. Każda
osoba mająca podejrzenia, że ktoś prowadzi
pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie
działającego środka, może powiadomić
funkcjonariuszy pod numerem telefonu 112.
Policjanci natychmiast sprawdzą taki sygnał.

olicjant z Komendy Powiatowej Policji w
Kolnie, będąc w czasie wolnym od służby,
zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna
jechał renault, mając ponad promil alkoholu.
Teraz jego nieodpowiedzialnym zachowaniem
zajmie się sąd.

K

ODPOWIE ZA
USIŁOWANIA
KRADZIEŻY Z
WŁAMANIEM

olneńscy policjanci zatrzymali 29-letniego
mężczyznę podejrzanego o usiłowania
kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów
na terenie powiatu kolneńskiego. Mężczyzna
noc spędził w policyjnym areszcie i już usłyszał
zarzuty. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.

Kolneńscy policjanci zatrzymali 29-latka
podejrzanego o usiłowanie kradzieży z
włamaniem do jednego ze sklepów na terenie
powiatu. Z policyjnych ustaleń, a także na
podstawie zabezpieczonych śladów na miejscu
przestępstwa wynika, że jest on również
odpowiedzialny za dwie wcześniejsze próby
włamania do tego sklepu, które miały miejsce
we wrześniu tego roku. Dzięki właściwej
reakcji świadka zdarzenia oraz szybkim
działaniom mundurowych mężczyzna już w
miniony piątek usłyszał zarzuty. Teraz za swoje
nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed
sądem.

SPRAWOZDANIE

Działania Straży Miejskiej w miesiącu październiku 2018

•
•
•
•

• Ujawniono 15 wykroczenia, wystawiono 5 mandatów karnych na
kwotę 500,00 zł, zastosowano 10 pouczeń.
• W październiku prowadzono akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.
12 października funkcjonariusze SM wraz z pracownicami Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży
produktów spożywczych na targowisku miejskim.
Funkcjonariusze SM w miesiącu październiku przeprowadzili akcje „odławiania”
bezpańskich psów, które odwieziono do schroniska miejskiego.
Prowadzono wyrywkowo kontrole posesji w/z art. 10 ust. 2 U.U.C.P.G,
Strażnicy zabezpieczyli 1 mecz IV ligi piłki nożnej klubu „Orzeł Kolno”.

Planowane działania na miesiąc listopad 2018:

Policjant kolneńskiej “drogówki”, w czasie
wolnym od służby, na jednym z parkingów
zauważył mężczyznę, którego zachowanie
wskazywało, że może być nietrzeźwy. Widząc,
że osoba ta otwiera drzwi samochodu,
2018/10 (Nr. 224)

W miesiącu listopadzie funkcjonariusze SM wezmą udział w akcji „Znicz 2018 r.”.SM
będzie kontynuować kontrole posesji zgodnie z art. 10 ust. 2 U.U.C.P.G., kontrole miejsc
wskazanych na mapie zagrożeń sporządzonej w KPP Kolno.
W listopadzie SM będzie też prowadzić kontrole posesji w/z ustawą o odpadach. W
przypadku termicznego przekształcania odpadów, właściciele posesji zgodnie z art. 191
ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. mogą być ukarani mandatem karnym od 20 do
500 zł.
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Nowe pomieszczenie socjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie

9 października dla OSP Kolno był szczególnym dniem. Tego
to dnia Pan Andrzej Duda Burmistrz Miasta Kolno dokonał
przekazania nowego pomieszczenia socjalnego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kolnie, jednocześnie Ksiądz Radosław
Kubeł - Duszpasterze Strażaków Diecezji Łomżyńskiej dokonał
poświecenia pomieszczenia. A Pan Adam Wojciech Sekściński Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie
przekazał sprzęt zakupiony z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń
Społecznych Rolników oraz dokonano podpisania porozumienia
o współpracy pomiędzy Grupą Ratowniczą Nadzieja
reprezentowaną przez Księdza Radosława Kubła - Koordynatora
Grupy a Ochotniczą Strażą Pożarną w Kolnie Panem Kamilem
Jarzyło - Prezesem OSP Kolno.
W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Kolnie Pan Tomasz Sielawa, Komendant
Miejsko- Gminny druh Antoni Lewandowski, Emerytowany
Komendant PSP w Kolnie Pan Lech Kowalczyk, Kierownik Grupy
Ratowniczej Nadzieja oddział w Kolnie Pan Kacper Borawski
oraz druhowie jednostki OSP w Kolnie.
Pomieszczenie socjalne, które zostało przekazanie dla OSP Kolno
przeszło gruntowny remont wykonany przez członków jednostki
a materiały budowlane zostały sfinansowane przez Urząd Miasta
w Kolnie. Podczas remontu wykonano szereg prac m. in. wymiana

instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wylano nową posadzkę, wykonano nowe ściany
działowe, zdrapano stare i wykonano nowe tynki na ścianach
ułożono terakotę na podłodze, wymieniono stolarkę okienną
oraz drzwi wejściowe. Łącznie przez 5 miesięcy przepracowano
ponad 900 godzin prac społecznych. Ochotnicy po kilka godzin
dziennie w czasie wolnym od pracy zawodowej pomagali przy
remoncie i wspólnymi siłami pomieszczenie, które służyło jako
warsztat pracownikom wodociągów stało się świetlicą OSP.
Sprzęt zakupiony przy finansowaniu przez Fundusz Składkowy
Ubezpieczenia Rolników to kamera termowizyjna oraz 4 zestawy
aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z detektorami
bezruchu. Kamera termowizyjna już została użyta dwukrotnie
w akcji podczas pożaru jaki miał miejsce we wsi Wincenta oraz
podczas pożaru w przewodzie kominowym na terenie miasta
Kolno.
Porozumienie zawarte pomiędzy Grupą Ratowniczą Nadzieja z
Ochotniczą Strażą Pożarną w Kolnie dotyczy m. in. podejmowaniu
wspólnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz lokalnej
społeczności, podejmowaniu wspólnych działań ratowniczych,
poszukiwawczych, zabezpieczających i szkoleniowych.
Kamil Jarzyło

Informacja Starosty Kolneńskiego
Starosta Kolneński informuje, że dnia 10 września 2018 r. podał do
publicznej wiadomości Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 10 września
2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny
działki gruntu nr 361/2 położonej w obrębie Niksowizna, na rzecz
Gminy Kolno.
Pełny tekst Zarządzenia został zamieszczony na okres 21 dni na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie
podmiotowej Wojewody Podlaskiego w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Kolno, dnia 10 września 2018 r.
20

Starosta Kolneński
mgr Stanisław Wiszowaty
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KOKiS

UTW-MIGAWKI Z SENIORSKIEJ ŁAWKI

G

dzie te czasy, gdzie ten świat i urok naszych młodych lat,
kiedy wszystko było takie proste, życie na va banque.
Żal przebrzmiałej młodości? Absolutnie nie! Odrobina
sentymentalizmu jeszcze nikomu nie zaszkodziła, zwłaszcza w
sytuacji, kiedy sporo dni październikowych przypomniało nam
znaczenie terminu „złota polska jesień”.

Wracamy do teraźniejszości. Kolejny miesiąc, w którym senior
nie miał szans na nudę. Już 4 października spotkaliśmy się z
kapelą „Miód na Serce”. Agnieszka, Dorota i Paweł w bardzo
interesujący sposób zapoznali nas z historią, zwyczajami, strojami
i muzyką kurpiowszczyzny. Dla niektórych uczestników był to
swego rodzaju powrót do korzeni. Zainteresowanie przerosło
oczekiwania naszych gości, którzy z miłą chęcią spędzili z nami
aż 2 godziny. Ponieważ w październiku kończyła się druga
edycja działań w ramach programu pt.” Wsparcie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku na Podlasiu”, przyszła pora na podsumowanie,
które miało miejsce 7 października w Łapach.
Reprezentantem były Kolneńskie Dziewczyny z Plusem.
Ich prezentacja słowno-muzyczna została przyjęta, powiem
nieskromnie, entuzjastycznie. Już dwa dni później, 9 października,
trójka reprezentantów naszego UTW - Jadwiga, Krystyna i
Eugeniusz - udali się do Białegostoku na szkolenie w ramach
Akademii Rzeczników. Spotkanie miało na celu doskonalenie
umiejętności wystąpień publicznych oraz redagowania artykułów
na portalu podlaskiseniorpl. Bardzo wartościowa inicjatywa,
mnóstwo praktycznych wskazówek ze strony osób związanych z
mediami.
A następnego dnia świętowaliśmy Dzień Seniora – w grupie
około 70 osób i w obecności burmistrza Andrzeja Dudy, prezesa
KRUS Wojciecha Sekścińskiego i Doroty Łynko, przedstawicielki
Urzędu Miasta, zawsze chętnie pomagającej seniorom od strony
logistycznej. Obecnością swoją zaszczyciła nas również dyr.
KOKiS Alicja Szymańska, która nigdy nie odmawia gościny
w progach placówki, którą zarządza. O zajęciach ruchowotanecznych i rozciągających wspominałem już w poprzednim
artykule. Dodam tylko, że cykl tych spotkań kończy się w
październiku, a ich przyszłość zależy od chęci i zaangażowania
(również finansowego) uczestników. Osobiście bardzo bym
zachęcał do kontynuacji tego rodzaju spotkań mających na celu,
choć w minimalnym stopniu, dbałość o naszą sprawność, która z
wiekiem płata nam figle.
17 października ”starsi juniorzy” odwiedzili bibliotekę w jej
nowej lokalizacji, zapoznali się z najnowszymi nabytkami, trochę
pogimnastykowali się intelektualnie podczas czytania trudnych
słów, a na koniec, dla relaksu, wysłuchali bajki. Skoro czasami
mówimy, że życie to nie bajka, to chociaż przez chwilę podczas
tej wizyty mogliśmy się oderwać od rzeczywistości. Listopad za
progiem, więc pamiętajmy o...
Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Regliński
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Dzień Nauczyciela w kolneńskich szkołach

poniedziałek, 15 października we wszystkich kolneńskich
szkołach zorganizowano uroczyste apele związane z
obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Szkolne akademie to forma
podziękowania za codzienną pracę dydaktyczną, wychowawczą i
opiekuńczą dla wszystkich nauczycieli i pracowników. Placówki
oświatowe zarządzane przez samorząd miasta odwiedził
Burmistrz Kolna Andrzej Duda.

SP2

SP1
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce co roku 14
października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji
Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które
zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
Kolneńskie uroczystości zainaugurowano apelem w SP2
zorganizowanym o godzinie 9:00. W gimnazjum Dzień
Nauczyciela zorganizowano po raz ostatni ze względu na zmiany
w systemie szkolnictwa, a rozpoczęty został o godz. 11:00. W
„Jedynce” szkolny apel odbył się o 12:00.

SP2

Obecny na uroczystościach poświęconych nauczycielom,
wychowawcom, pedagogom i wszystkim pracownikom
związanym z oświatą – Burmistrz Kolna Andrzej Duda złożył
życzenia i gratulacje w imieniu swoim i całej Rady Miasta. W
wystąpieniach przekonywał, że zawód nauczyciela zasługuje na
wielki szacunek, który przekłada się na osiągnięcia uczniów.
- Proszę przyjąć moje serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności
w realizacji planów zawodowych, wielu powodów do radości
i satysfakcji z rezultatów pracy. Życzę również, aby na co dzień
spotykali się Państwo z szacunkiem i sympatią uczniów oraz ich
rodziców.
Burmistrz przypomniał też zgromadzonym o nadchodzącym
wydarzeniu związanym z 100. rocznicą odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. Zaznaczał również, że determinacja pedagogów
pokolenia walczącego o wolność znacząco przełożyła się na
postawę wszystkich Polaków.

SP2

Słowa podziękowań do wszystkich pracowników skierowali
też dyrektorzy poszczególnych placówek i przedstawiciele rad
rodziców. Podczas szkolnych akademii - poprzez teksty wierszy
i piosenek oraz swoje występy taneczne - uczniowie przekazali
swoją wdzięczność za trud i czas poświęcony ich edukacji. W
wystąpieniach uczniów nie zabrakło też scenek ukazujących
szkolną społeczność w kontekście satyrycznym.
Corocznie podczas takich uroczystości wręczane są nagrody
Burmistrza Miasta Kolno i nagrody dyrektora szkoły dla
nauczycieli i pracowników oświaty. W tym roku dyrektorzy
placówek oświatowych w Kolnie wręczyli ich 24 (12 w SP2, 7 w
SP1 i 5 w gimnazjum). Natomiast nagrody burmistrza otrzymało
w tym roku 9 osób. Wręczono je nauczycielom podczas
inauguracji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
które odbyły się 12 października w murach Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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„Czyste Powietrze” – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Polsce ruszył program rządowy „Czyste Powietrze”
dofinansowujący zakup nowych źródeł ciepła i
termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zakłada on
wymianę w całym kraju kilku milionów starych pieców na nowe
niskoemisyjne kotły i pomoc w ociepleniu domów. Szczegóły
programu omówił podczas spotkania z mieszkańcami Kolna
Poseł RP Kazimierz Gwiazdowski.
Wizyta z koordynatorem okręgowym rządowego projektu odbyła
się 17 października o godz. 18:00 w budynku kolneńskiego
gimnazjum.
- To będzie duży projekt adresowany do wszystkich - rząd chce
przeznaczyć na ten cel ponad 100 mld zł - mówi Kazimierz
Gwiazdowski.
Środki te są zagwarantowane - 69 miliardów złotych to jest dotacja
i 39 miliardów złotych pożyczka. Realizacja projektu od chwili
złożenia wniosku wyniesie 24 miesiące.
Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli
wnioski będą oceniane na bieżąco. Uproszczone zostaną
procedury ubiegania się o dofinansowanie, gdyż zbędne będzie
pośrednictwo samorządów. Wnioski będą przyjmowane i
rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja
programu obejmie lata 2018-2029.
Wysokość dotacji zależeć będzie od stanu majątkowego właściciela
budynku. Wynosić będzie od 30 % kosztów kwalifikowanych
dla najlepiej zarabiających do nawet 90 procent, jeśli dochody w
rodzinie nie przekraczają 600 zł. na osobę. Maksymalny możliwy
koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł – minimalny
koszt kwalifikowany to 7 tys. Jeżeli koszty inwestycji przekroczą
53 tys. mogą być pokryte z niskooprocentowanej pożyczki.
O dotacje mogą ubiegać się własciciele domów jednorodzinnych
lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku
PROGRAM
jednorodzinnego.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia
rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku. Prace te nie mogą również być zakończone przed datą
ubiegania się o dofinansowanie.
- w trosce o zdrowie,

Program przewiduje dofinansowanieklimat
m. in. ina:
środowisko!
•

Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na
paliwa
stałe) nowych
oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła,
Dofinansowanie
źródeł ciepła
spełniających
wymagania
programu.
i termomodernizacji
budynków jednorodzinnych

•

Docieplenie przegród budynku.

•

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

•

Montaż i modernizację instalacji CO i ciepłej wody
użytkowej.

•

Instalację odnawialnych źródeł energii
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

•

Montaż instalacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła.

PROGRAM

- w trosce o zdrowie,
klimat i środowisko!
Dofinansowanie nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

(kolektorów

Więcej informacji na www.mos.gov.pl/czyste-powietrze
W spotkaniu oprócz mieszkańców Kolna, pracowników
urzedu miasta uczestniczyli również m.in.: Poseł Bernadeta
Krynicka, Wojciech Sekściński – Prezes KRUS oraz Burmistrz
Miasta Andrzej Duda.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Kino historyczne w Kolnie

ramach projektu „Kogo kręci kino historyczne na Podlasiu”
10 października 2018 r. w SP nr 2 odbył się pokaz filmu
„Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim”. Miasto Kolno już
po raz drugi było lokalnym partnerem tego ciekawego projektu
edukacyjnego. W ubiegłym roku kolneńska publiczność mogła
obejrzeć fabularyzowany dokument Małgorzaty Bramy pt.
Kazimierz Leski. Ten dokument opowiadał wojenne losy
genialnego polskiego szpiega. To był taki polski James Bond,
który w mundurze niemieckiego generała jeździł po okupowanej
Europie. Działał w wywiadzie i kontrwywiadzie w okupowanej
Polsce, w Niemczech i we Francji.

Tym razem pani reżyser Małgorzata Brama przyjechała do
naszego miasta z fascynującym dokumentem pt. Cudzoziemcy
w Powstaniu Warszawskim. A było ich całkiem sporo. Jednym
z najbardziej znanych był Nigeryjczyk „Ali.” Chyba jedyny
czarnoskóry żołnierz powstania. Był też Australijczyk, Rumun,
Azer, Czech. Większymi grupami narodowymi walczyli ramię
w ramię z Polakami, Belgowie, Holendrzy, Węgrzy, Gruzini,
Francuzi, Rosjanie, Brytyjczycy, Grecy, Ormianie oraz Słowacy
których było najwięcej.
- Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim to temat mało znany,
warty odkrycia szczególnie dla młodego pokolenia – mówiła na
spotkaniu reżyser Małgorzata Brama. Historia każdego z tych
odważnych ludzi jest gotowym scenariuszem na gotowy film. To
sami Powstańcy namówili mnie na realizację tego dzieła – dodała
Małgorzata Brama.
Pracownik białostockiego oddziału IPN przedstawił młodzieży z SP2 oraz

U

Uwaga - niespodzianka. Film z autografem pani reżyser
Małgorzaty Bramy jest nagrodą za rozwiązanie krzyżówki na
stronie 30.

Obchody 34. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

płynęło już 34 lata, kiedy troje funkcjonariuszy Służb
Bezpieczeństwa 19 października 1984 r. zamordowało
kapelana ,,Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Wyjeżdżając
z parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy,
wypowiedział słowa ,,Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku,
zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
Kilka godzin później na drodze do Torunia został zamordowany.
Jego skatowane i skrępowane ciało zostało wrzucone do Wisły.
Sprawcy tej zbrodni: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala
i Waldemar Chmielewski zostali skazani odpowiednio na
karę 25, 15 i 14 lat pozbawienia wolności. Ich przełożony –
Adam Pietruszka dostał 25 lat. Od dawna wszyscy są już na
wolności i żyją dostatnio. Nie odsiedzieli nawet połowy kary;
zleceniodawców tej zbrodni do dzisiaj nie udało się odnaleźć.
W rocznicę tych wydarzeń w Kolnie i w wielu innych miastach
odbyły się uroczyste obchody, które zostały zapoczątkowane
mszą świętą w kościele p.w. św. Anny, celebrowaną przez
Dziekana Kolneńskiego ks. Stanisława Uradzińskiego i ks. Jacka
Kotowskiego diecezjalnego duszpasterza rodzin.
Po mszy świętej, złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy w
kościele pod tablicą upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę
przedstawiciele kolneńskiej ,,Solidarności”,
na czele z
przewodniczącym oddziału Kolno Mariuszem Waszkiewiczem,
Prezesem KRUS Adamem Wojciechem Sekścińskim,
Burmistrzem Miasta Kolno Andrzejem Dudą, Dziekanem
Stanisławem Uradzińskim, ks. dr Jackiem Kotowskim oraz
24

kolneńskiego OHP tło historyczne tamtych dramatycznych wydarzeń.
Film wzbudził w młodych widzach żywe zainteresowanie. Niesie
za sobą głębokie przesłanie tolerancji i braterstwa wszystkich ludzi
– mówili po seansie uczniowie.
Dodajmy na koniec, że podobnie jak w ubiegłym roku,
organizatorem pokazu filmowego była Fundacja Artystyczna
Erina B. oraz Związek Powstańców Warszawskich. Oddział IPN
w Białymstoku jest partnerem strategicznym przedsięwzięcia.
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Reżyser dokumentu, Małgorzata Brama, nagradzana była na
wielu międzynarodowych festiwalach filmowych. W 2015
otrzymała za film pt. „Radosław” nagrodę „Złotego Kopernika”
od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszy
film edukacyjny. W 2017 otrzymała nagrodę Prezesa Telewizji
Polskiej za film „Kazimierz Leski”. Od 2004 przeprowadziła
ponad 1000 wywiadów na całym świecie z uczestnikami II wojny
światowej.
Tekst: Juliusz Jakimowicz
Fot. Andrzej Konopka

mieszkańcami Kolna udali się pod pomnik ,,Solidarności” na
ulicy Konopnickiej, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty oraz
zapalono znicze.
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na
Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością”
i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w
kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie
krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie –
zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą „zło dobrem zwyciężaj”
– przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.
Bł.ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r.
podczas mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie
trwa jego proces kanonizacyjny. 14 września w 2015 r. w
katedrze w Créteil pod Paryżem uroczyście zakończył się proces
w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Dokumentacja trafiła do Watykanu.
Przy Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu
działa Muzeum oraz Ośrodek Dokumentacji jego życia i kultu
(http://muzeumkspopieluszki.pl) przechowujące największy w
Polsce zbiór dokumentów dotyczących bł. ks. Jerzego. Aktualnie
muzeum prowadzi m.in. ogólnopolską zbiórkę pamiątek, listów,
zdjęć, dokumentujących życie kapelana „Solidarności”. Akcja
nosi nazwę „Popiełuszko-pamiętam”.
Andrzej Konopka
2018/10 (Nr. 224)

INFORMACJE

Punkt informacyjny w urzędzie miejskim w Kolnie

25-26.10. – w ramach kampanii promocyjno–informacyjnej
„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” WKU żołnierze z 13blp
OT z Łomży zorganizowali w Urzędzie Miejskim w Kolnie „Punkt
informacyjny ochotniczych form służby wojskowej”.
W otwarciu punktu informacyjnego uczestniczył Burmistrz
Miasta Kolno Andrzej Duda i mjr Marek Dziemiańczuk.
W trakcie spotkań z młodzieżą szkolną i dorosłymi w urzędzie
miasta i przed budynkiem, gdzie rozstawiono namiot wojskowy
i wojskowe samochody żołnierze 13blp OT zademonstrowali
sprzęt wojskowy a zainteresowanym służbą wojskową udzielono
informacji na temat zasad wstąpienia do służby wojskowej oraz
przekazano materiały promująco – informacyjne dotyczące
ochotniczej formy służby wojskowej.
W dniach 27-28.10. Punkt informacyjny przeniesiono do
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie (przy basenie).
Każdego dnia w godzinach od 11.00 – 18.00 na wszystkich
zainteresowanych czekali pomocni żołnierze.
Zdjęcia UM Kolno
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DLA ZDROWIA

Przyczyny zaburzenia czucia
Zaburzenia czucia to ogólna
nazwa obejmująca różnego
rodzaju nieprawidłowości w
odbieraniu lub przekazywaniu
do mózgu informacji o bodźcach
docierających do organizmu.
Tego typu zaburzenia mogą
przybierać formę niedoczulicy
(czyli osłabienia czucia) lub
też przeciwnie - przeczulicy
(nadwrażliwości na bodźce).
Zaburzenia
czucia
mogą
także mieć postać samoistnych, nieprzyjemnych doznań, które
pojawiają się nawet bez zadziałania bodźca i noszą nazwę
parestezji.
Mechanizm powstawania zaburzeń czucia jest złożony i zależny
od wielu czynników. Droga, którą biegnie impuls czuciowy
prowadzi od receptora, zwykle zlokalizowanego w skórze, poprzez
różnego rodzaju szlaki nerwowe, aż do mózgu, gdzie informacja
o zadziałaniu bodźca jest przetwarzana i uświadamiana.
Do zaburzeń czucia dochodzi, gdy uszkodzony zostaje
jeden z elementów tworzących drogę czuciową. Na czucie
powierzchowne składa się czucie dotyku, ucisku, bólu oraz
temperatury, natomiast czucie głębokie to czucie położenia oraz
wibracji.
Zaburzenia czucia są wynikiem dysfunkcji receptorów zakończeń nerwowych, pozwalających odbierać bodźce
mechaniczne, termiczne lub chemiczne.
Wyróżnia się cztery rodzaje czucia:
czucie powierzchniowe – odbierane jest przez receptory
rozmieszczone na skórze, np. czucie bólu, temperatury, smaku,
czucie teleceptywne - odbierane jest przez narządy zmysłów,
takie jak narząd wzroku i słuchu
czucie głębokie – odbierane jest przez receptory znajdujące się
w mięśniach, ścięgnach, powierzchniach stawowych i błędniku
(np. czucie równowagi)
czucie trzewne – odbierane jest przez receptory znajdujące w
narządach wewnętrznych i ścianach naczyń krwionośnych
Przyczyny zaburzenia czucia są bardzo zróżnicowane. Mogą
wynikać z wad rozwojowych (genetyczne uwarunkowania),
następstw patologicznej ciąży, a także:

W przypadku uszkodzenia określonego nerwu obwodowego
zaburzenia czucia dotyczą fragmentu ciała zaopatrywanego przez
ten nerw, na przykład gdy uszkodzony jest nerw promieniowy,
dochodzi do niedoczulicy grzbietowej powierzchni ręki. Do
uszkodzenia nerwów mogą prowadzić ich mechaniczne urazy,
ale także choroby obejmujące wiele nerwów, czyli polineuropatie.
Procesy chorobowe dotyczące kory mózgowej także mogą
dawać objawy w postaci zaburzeń czucia. I tak na przykład w
uszkodzeniu płata ciemieniowego (do którego może dojść w
wyniku udaru, rozrostu guza nowotworowego lub po urazie
głowy) chory może stracić zdolność rozpoznawania bodźców
działających jednocześnie w dwóch okolicach zlokalizowanych
po przeciwnych stronach ciała. W przeciwieństwie do
powyższych objawów parestezje, czyli samoistnie pojawiające
się nieprzyjemne odczucia, najczęściej obejmują kończyny i są
objawem polineuropatii. Parestezje wokół ust mogą być objawem
niedoboru wapnia lub towarzyszyć bólowi głowy w migrenie.
Zaburzenia czucia - diagnostyka
Z zaburzeniami czucia należy się zgłosić do neurologa.
Diagnostyka oparta jest głównie na wywiadzie z pacjentem
i bardzo szczegółowym badaniu przedmiotowym. Dzięki
dokładnej ocenie czucia, lekarz może wnioskować o miejscu
uszkodzenia układu nerwowego i zaplanować dalszą diagnostykę.
Niezbędne może być przeprowadzenie badania obrazowego
głowy lub rdzenia kręgowego, rezonansu magnetycznego lub
tomografii komputerowej, a także ocena przewodzenia impulsów
w nerwach za pomocą badania elektroneurograficznego (ENG).
Często takiej diagnostyce towarzyszy także ocena stężeń
elektrolitów i inne badania laboratoryjne krwi, a także badania
genetyczne w przypadku podejrzenia choroby dziedzicznej.
Zaburzenia czucia - leczenie
Istnieje wiele rodzajów terapii, stosowanych zależnie od
przyczyny schorzenia, w tym farmakologia, metody fizykalnochemiczne, rehabilitacja ruchowa.
Czasami konieczna jest interwencja chirurga.
Zaburzenia czucia to objaw choroby neurologicznej – nie należy
więc bagatelizować objawów tylko diagnozować i leczyć.
Irena Gołębiewska
509 063 613

nieprawidłowości rozwojowych, uszkodzenia rdzenia kręgowego,
rwy kulszowej, ucisku przez guz, stwardnienia rozsianego,
niedoboru witaminy B12, chorób mózgu, np. udar mózgu,
wypadnięcia dysku zespołu Guillaina-Barrego. Zaburzenia
czucia mogą mieć postać piekącego bólu, mrowienia, drętwienia,
przechodzenia prądu czy rwania. Mogą też polegać na osłabieniu
bądź całkowitym zniesieniu jednego lub kilku rodzajów czucia
lub na nadwrażliwości na bodźce czuciowe.
Uszkodzenie każdego elementu drogi czuciowej może skutkować
pojawieniem się zaburzeń czucia. W zależności od poziomu, na
którym dochodzi do powstania uszkodzenia, zaburzenia czucia
przybierają różne formy.
Do uszkodzenia drogi czuciowej może dojść na przykład po
urazie kręgosłupa podczas wypadku lub też w przebiegu chorób,
takich jak stwardnienie rozsiane lub zapalenie rdzenia kręgowego.
W takich sytuacjach zaburzenia czucia mogą dotyczyć kilku
okolic ciała i zwykle współistnieją z niedowładem.
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BIBLIOTEKA MIEJSKA

Spotkanie autorskie z Zenonem Krajewskim
10 października w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Kolnie odbyło się spotkanie autorskie z Zenonem Krajewskim.

Historyk i politolog z wykształcenia, absolwent KUL i UW
wydał wiele publikacji naukowych, m.in.: Geneza i dzieje
wewnętrzne Litwy Środkowej (1920-1922), Polacy na Litwie
Kowieńskiej (1918-1940), Historia administracji publicznej w
zarysie, Wstęp do nauki o państwie i polityce, Zarys dziejów
idei. Geneza i historia współczesnej myśli polityczno-ustrojowej,
ekonomicznej, socjologicznej i administracyjnej, Ogólna nauka
o polityce, państwie i prawie, Modele ustroju i administracji
publicznej. Wybrane państwa Unii Europejskiej oraz Szwajcaria
i Stany Zjednoczone, Unia Europejska – geneza, problemy i
elementy polityki społecznej, Europa – świat zachodni po 1945
roku. Polityka – Społeczeństwo – Kultura.

Z

Pod pseudonimem Niwen wydał dwa tomy powieści historycznoobyczajowej, której akcja dzieje się w rejonie łomżyńskim
w czasie II wojny światowej. Cały cykl ma liczyć 7 tomów.
Trzeci ukaże się jesienią tego roku. Nasz gość, który był i jest
nauczycielem w szkołach różnego szczebla, zwrócił uwagę na
brak nauczania historii lokalnej. Opuszczając mury szkół, często
nie posiadamy wiedzy w tym temacie. Powieść, którą pisze, w
pewien sposób uzupełnia tę lukę. Wprawdzie jej bohaterowie
to postacie fikcyjne, ale realia, w których są osadzeni, jak
najbardziej prawdziwe. Pierwszy tom Meandrów Losu nosi tytuł
Pozbawieni Ojczyzny. Akcja rozpoczyna się 1 września 1939
r. Mieszkańcy Łomży i okolic – Polacy i Żydzi dostają się pod
podwójną okupację – hitlerowską i sowiecką. Tom pierwszy
kończy się zapisem losów nadnarwiańskich rodzin w lipcu 1940
r. W tomie drugim Pod sowieckim butem ich historia toczy
się w przedziale czasowym od sierpnia 1940 r. do momentu
inwazji hitlerowskiej na ZSRR w czerwcu 1941. Do bohaterów
znanych z poprzedniego tomu dołączają nowe postaci. Autor na
tle losów bohaterów gmatwanych wyrokami historii podkreśla
wielokulturowość Łomży i jej okolic, ukazuje bogactwo kultury
żydowskiej. Jak ułożą się dalsze losy bohaterów Meandrów
losu? O tym będziemy mogli przekonać się już wkrótce. Zenon
Krajewski zapowiedział wydanie trzeciego tomu cyklu na
listopad tego roku. Wszystkich czytelników zainteresowanych
tą bardzo ciekawą powieścią zapraszamy do Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Wiele emocji i wzruszeń – zapewnione!
Dla przypomnienia, ponieważ ciągle docierają do nas informacje,
że czytelnicy mają problemy z dotarciem do swojej biblioteki
– czekamy na Was w nowej, czasowej lokalizacji przy ul. Marii
Dąbrowskiej 4 (budynek gimnazjum, parter, na lewo od wejścia).

Biblioteka w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”

radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w
Kolnie zakwalifikowała się do projektu „Mała Książka –
Wielki Człowiek”, skierowanego do trzylatków i ich rodziców. Na
zainteresowanych czeka „Wyprawka czytelnicza” zawierająca:
książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla
rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego mały
czytelnik otrzyma naklejkę, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.
Liczymy, że wspólnie uda nam się sprawić, by czytanie książek
stało się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców
i dzieci, a biblioteki będą postrzegane jako instytucje, gdzie mały
człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym.
Serdecznie zapraszamy 3-latki do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kolnie. Każde dziecko urodzone w 2015 roku, które zostanie
zapisane do biblioteki, otrzyma komplet 2 książeczek.

Miejska Biblioteka Publiczna
obecnie mieści się w budynku
gimnazjum – na parterze
(ul. M. Dąbrowskiej 4).
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Deklaracje obowiązkowo potwierdzone przez macierzysty Zarząd Oddziału należy dostarczyć do
INFORMACJE
dnia 17. 11. 2018 r. na adres:

WPiotr
dniach
8-9 grudnia
w Kolnie będzie
miała
miejsce
Kacprzyk,
ul. Gołdapska
18/34,
19-400
Olecko
XXXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Białystok
(hala sportowa w gimnazjum przy ul. Marii Dąbrowskiej 4)

To święto hodowców gołębi, a jednocześnie atrakcja dla obszar Polski podzielony jest na 7 Regionów.
7.12.2018 (piątek)
mieszkańców Kolna i okolic by poznać wspaniałe hobby, którym
Okręg Białystok tworzą hodowcy należący do ośmiu Oddziałów:
my jesteśmy zafascynowani.
19.00
21.00
Przyjęcie
gołębi
Gołąb jest symbolem pokoju, także symbolem Ducha Świętego. Białystok I, Białystok II, Ełk, Łomża, Olecko, Ostrów Mazowiecka,
W czasach Starego Testamentu gołębie jako szlachetne ptaki były Stawiski i Ziemia Suwalsko-Augustowska. Tę wystawę gołębi
pocztowych Okręgu Białystok, od strony organizacyjnej
składane w ofierze Bogu.
8.12.2018
(sobota) hodowcy Oddziału Ełk. Do naszego Oddziału
przygotowują
należy
ok. 100 hodowców. Oddział podzielony jest terytorialnie
Przez wieki gołębie były wykorzystywane przez ludzi do
na
cztery
Sekcje: Biała Piska, Ełk, Kolno i Pisz. Na wystawie w
przekazywania wiadomości. Szczególnie
podczas
II
godziny zasłużyły
poranne: się
Ocena
gołębi
Kolnie
będziemy
mogli oglądać najlepsze gołębie wystawione
wojny światowej. Przenosząc informacje
wiele z wystawy
nich
12.00 na froncie
- Otwarcie
przez czołowych hodowców z wymienionych Oddziałów.
zginęło i wiele odniosło rany.

12.00 - 19.00 - Zwiedzanie wystawy

Obecnie bardzo szybki rozwój techniki ograniczył wykorzystywanie Z hodowli gołębi mamy wiele radości. Cieszy nas widok latających,
dobrze
trenujących gołębi. Cieszy nas, gdy uda się dobrze połączyć
gołębi pocztowych do celów hobbystycznych i sportowych.
9.12.2018
(niedziela)
gołębie w pary i wychowamy potomstwo o pięknym pokroju i
Nas, miłośników gołębi pocztowych fascynuje ich zdolność dobrze sprawujące się w lotach, co daje nadzieję na dobre wyniki
8.00 - odległości,
14.00 - Zwiedzanie
wystawy
odnajdywania swego domu z wielkich
nawet z ponad
w latach następnych. Bardzo cieszy nas, gdy powracające z lotów
Spotkanie Zarządugołębie
Okręgu
z prezesami
oddziałów
1200 km (z Brukseli do Ełku jest 10.00
1265 km w linii -prostej).
zdobywają
czołowe
nagrody (dyplomy, puchary, niskie
coeficjenty). Najlepsze gołębie w poszczególnych kategoriach
11.00
- Aukcja gołębi
Jako hodowcy gołębi pocztowych
jesteśmy zrzeszeni
w Polskim
każdej
wystawy
także z naszej wystawy pojadą na
12.00
- Wręczenie
nagródzza
wystawę
2018Okręgowej,
roku
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jest nas ponad 40 tysięcy. Wystawę Ogólnopolską, gdzie będą reprezentowały nie tylko
14.00
Zamknięcie
wystawy
i
wydawanie
gołębi
Hodowcy zrzeszeni są w Sekcje, kilka sekcji tworzy Oddział. hodowcę, Oddział, ale także Okręg Białystok.
Oddziały połączone są w Okręgi, a Okręgi tworzą Regiony. Cały

Na wystawie będą obowiązywać następujące kategorie oraz klasy poglądowe:
Kategoria Standard Olimpijski – Samczyki
Konkursy zdobyte w latach 2017 i 2018 – łącznie 2500 k/km, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów
pow. 100 km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 2018 minimum
30% obowiązującego kilometrażu ( tj. 750 k/km)
Kategoria Standard Olimpijski – Samiczki
Konkursy zdobyte w latach 2017 i 2018 – łącznie 2000 k/km, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów
pow. 100 km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 2018 minimum
30% obowiązującego kilometrażu ( tj. 600 k/km)
Kategoria Standard – Samczyki – Młode 2018
Trzy konkursy zdobyte w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości
startujących 20 Hodowców i 250 gołębiach
Kategoria Standard – Samiczki – Młode 2018
Trzy konkursy zdobyte w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości
Kategoria
Standard
– Samiczki – Młode 2018
startujących
20 Hodowców
i 250 gołębiach
Trzy konkursy zdobyte w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości
Kategoria
Sport
– A,
B, C, D, E, F, G, H
startujących
20 Hodowców
i 250
gołębiach
Kategoria
A,
B,
C,
D
i
E
według
najmniejszego
coeficientu
Kategoria Sport – A, B, C, D, E,
F, G, H uzyskanego w latach 2017 i 2018,
kategoria
najmniejszego
coeficientu
za rok uzyskanego
2018. Wszystkie
wyniki
wyliczane
KategoriaF,
A,GB,i H
C,według
D i E według
najmniejszego
coeficientu
w latach
2017
i 2018, są
F, G i H według
najmniejszego
coeficientu
za rok 2018. Wszystkie wyniki wyliczane są
zkategoria
list konkursowych
sporządzonych
na bazie
1:5
z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

Klasa
Klasa
(odległość)
A
A
100 - 400 km
100 - B
400 km
B
300 - 600 km
300 - C
600 km
ponadC
500 km
D
ponad 500 km
100 - 400 km
300 - D
600 km
100 - 400
ponad
500km
km
300
- 600 km
E ( maraton)
pow. 700
ponad
500km
km
28

E ( maraton)
F
pow. 700
ponad
100km
km
gołębie młode

Ilość
Ilość
konkursów
10
10
8

8

zz lat
lat 2017
2017 –
– 2018
2018
Minimalna
Minimalna ilość
ilość
Minimalna
Minimalna
włożonych
Il.
hodowców
gołębi
gołębi
250
250
250

250

20
20
20

20

Minimalny
Minimalny
łączny k/km

Konk
Konk
Na bazie

1500
1500

1:5
1:5

2800

2800

1:5

1:5

6

150

20

3300

1:5

6
11

150

20

3300

1:5

250
250
250
150

20
20
20
20

3500

1:5

3500

1:5

2800

1:5

2800

1:5

3 do 5
2 11
do 6
31 do
do 5
3

2 do 6
4
1 do 3
4

3

250
250
150

z 2018 roku

250

250

20
20
20
20

20

300

1:5
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E ( maraton)
pow. 700 km

4

250
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20

2800

1:5

z 2018 roku

F
ponad 100 km

3

250

20

300

1:5

G
ponad 100 km

5

250

20

500

1:5

H
ponad 300 km

6

250

20

1800

1:5

gołębie młode

gołębie roczne

gołębie dorosłe

Kategoria Sport – Wyczyn
Gołębie sklasyfikowane według najwyższego konkurso – kilometrażu uzyskanego w latach 2017
Łomża. 17.10.2018r.
i 2018 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.
KOMUNIKAT
Zarządu Okręgu PZHGP Białystok
Klasa krótkodystansowa
5 konkursów w latach 2017-2018 z lotów od 100 - 400 km
Zarząd Okręgu Białystok informuje:
Klasa średniodystansowa
4 konkursy w latach 2017-2018 z lotów od 300 - 600 km
XXXII Okręgową Wystawę Gołębi Pocztowych organizuje oddział EŁK
Klasa dalekodystansowa
3 konkursy
latachroku
2017-2018
z lotów powyżej
km
Wystawa
odbędzie się w dniach 7/8/9
grudniaw2018
w Kolneńskim
Ośrodku 500
Kultury
w Kolnie, ul. Marii Dąbrowskiej 4
Klasa maraton
2 konkursy w latach 2017-2018 z lotów powyżej 700 km
Opłata za zgłoszonego gołębia wynosi 5 zł.
Klasa Bruksela
1 konkurs
z lotu Bruksela
w latach
2018
Deklaracje
obowiązkowo potwierdzone
przez macierzysty
Zarząd
Oddziału
należy dostarczyć do
dnia 17. 11. 2018 r. na adres:
Klasa młode 2018
1 konkurs z lotów powyżej 100 km
Piotr Kacprzyk,
ul. Gołdapska 18/34, 19-400 Olecko
Współzawodnictwo
międzyoddziałowe

7.12.2018 (piątek)
19.00 - 21.00 - Przyjęcie gołębi
8.12.2018 (sobota)
godziny poranne: Ocena gołębi
12.00
- Otwarcie wystawy
12.00 - 19.00 - Zwiedzanie wystawy
9.12.2018 (niedziela)
8.00 - 14.00 - Zwiedzanie wystawy
10.00
- Spotkanie Zarządu Okręgu z prezesami oddziałów
11.00
Aukcja gołębi aukcja gołębi dla chorej Zosi Trzcińskiej
- Charytatywna
12.00
- Wręczenie nagród za wystawę 2018 roku
14.00
- Zamknięcie wystawy i wydawanie gołębi
Na wystawie będą obowiązywać następujące kategorie oraz klasy poglądowe:
Kategoria Standard Olimpijski – Samczyki
Konkursy zdobyte w latach 2017 i 2018 – łącznie 2500 k/km, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów
pow. 100 km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 2018 minimum
30% obowiązującego kilometrażu ( tj. 750 k/km)
Kategoria Standard Olimpijski – Samiczki
Konkursy zdobyte w latach 2017 i 2018 – łącznie 2000 k/km, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów
pow. 100 km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 2018 minimum
30% obowiązującego kilometrażu ( tj. 600 k/km)
Kategoria Standard – Samczyki – Młode 2018
Trzy konkursy zdobyte w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości
startujących 20 Hodowców i 250 gołębiach
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Odszukaj miejsca wpisania wyrazów

Określenia poszczególnych wyrazów podano w przypadkowej
kolejności. Do diagramu wpisano niektóre litery, które mają
ułatwić odszukanie miejsc wpisania wyrazów. Litery w
ponumerowanych polach, uszeregowane w kolejności od 1
do 16, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe rozwiązanie
(wyłącznie na kartach pocztowych) do Urzędu Miasta, ul. Wojska
Polskiego 20 (pokój 3) zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie
publikacja ,,Zeszyty Kolneńskie nr 12”. Termin nadsyłania odpowiedzi
- 28.11.2018 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 09/2018 prawidłowo rozwiązał
i nagrodę wylosował: Jan Samul
Hasło brzmiało: ,,Ubogi sławy nie traci”.
Nagroda do odebrania
w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

- rośnie na łące,
- maszyna w tartaku,
- błyszczy się na rybie,
- winniczek,
- 24 godziny,
- omyłka,
- przed kwietniem,
- barwna plamka na jednolitym tle,
- sprawozdanie wojskowe,
- jedna z planet,
- duże drewniane wiadro,
- Madejowe było z kolcami,
- ciastko z białek,
- golas,
- ukryta złośliwość, pogarda lub kpina wyrażona przy pomocy
pozornej aprobaty,
- celebrowana przez księdza,
- nadzorowany przez ministra,
- imię Borusewicza i Wenty,
- sandacz,
- bieg konia, pośredni pod względem szybkości między stępem a
galopem,
- zadawane kłamstwo,
- imię piosenkarki Węgrowskiej,
- mieszkaniec Japonii lub Libanu,
- do odważnych... należy,
- gruba nić w świecy,
- parkan,
- okrasa,
- ryba wigilijna,
- nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej,
- wartość towaru wyrażona w pieniądzach,
- otwór w ścianie domu,
- przenikliwe zimno.
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URODZENI PAŹDZIERNIK 2018

Nasze maleństwa
Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom, życząc szczęścia, radości
i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

Chojnowska, córka Małgorzaty
i Mariusza, ur. 03.10.2018 r. godz. 11.33

Kałęka, syn Marty i Bartosza,
ur. 08.10.2018 r. godz. 12.35

Tyszka, córka Patrycji i Przemysława,
ur. 09.10.2018 r. godz. 03.50

Stachelek, syn Justyny i Daniela,
ur. 11.10.2018 r. godz. 14.33

Papież, syn Katarzyny i Grzegorza,
ur. 11.10.2018 r. godz. 16.15

Wróbel, córka Klaudii i Tomasza,
ur. 14.10.2018 r. godz. 23.05

Kozłowska, córka Marty i Mariusza,
ur. 15.10.2018 r. godz. 02.00

Gromadzki, syn Katarzyny i Rafała,
ur. 15.10.2018 r. godz. 11.25

Przytuła, córka Anny i Piotra,
ur. 18.10.2018 r. godz. 11.35

Jagielski, syn Katarzyny i Daniela,
ur. 18.10.2018 r. godz. 16.25

Gardocki, syn Doroty i Grzegorza,
ur. 19.10.2018 r. godz. 04.45

Domurat, syn Marii i Karola,
ur. 22.10.2018 r. godz. 22.25

Bałdyga, syn Adriany i Wojciecha,
ur. 24.10.2018 r. godz. 18.25

Grudziądz, córka Eweliny i Sebastia- Krasińska, córka Marleny i Mateusza, Świderski, syn Klaudii i Arkadiusza,
na, ur. 24.10.2018 r. godz. 22.40
ur. 26.10.2018 r. godz. 02.00
ur. 27.10.2018 r. godz. 13.40

Wiszowata, córka Mileny i Antoniego,
ur. 27.10.2018 r. godz. 16.45
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Zduńczyk, syn Pauliny i Adama,
ur. 29.10.2018 r. godz. 14.05
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