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Szanowni Państwo!
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym
stole. Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść. Wieczór, gdy łamiemy opłatek,
składamy życzenia. To noc wyjątkowa i jedyna, niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia.
Nadchodząca Wigilia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło
i nad tym, co nas czeka.
Życzenia optymizmu i wiary w pogodne jutro, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 2019 niósł ze sobą szczęście i pomyślność, składają
wszystkim Mieszkańcom Kolna i Ziemi Kolneńskiej.
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

2

Przewodniczący Rady Miasta Kolno
Mariusz Rakowski
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Nowy dworzec autobusowy już otwarty

W

środę, 14 listopada oficjalnie otwarto nowy dworzec
autobusowy. Obiekt powstał dzięki współpracy władz miasta
Kolno z prywatnym przedsiębiorcą. Przystanek zlokalizowany
jest obok nowoczesnej galerii handlowej, z którą tworzy spójną
całość. Budynek został wybudowany w miejscu starej lokalizacji
PKS-u przy ulicy Kolejowej i jest własnością miasta.
Zebranych na terenie nowego dworca powitał burmistrz Andrzej
Duda – gospodarz uroczystości.
- Mamy obiekt nowoczesny i bardzo reprezentacyjny. Zapraszam
zarówno tych przewoźników, którzy współpracują z nami, jak i
wszystkich przewoźników przejeżdżających przez nasze miasto,
aby z tego dworca korzystali. Wszystkim pasażerom życzę zawsze
szczęśliwych powrotów do Kolna i bezpiecznych podróży. Dziękuję
wszystkim za współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia –
mówił burmistrz Andrzej Duda.

Burmistrz miasta na spotkaniu podczas otwarcia poinformował,
że przed dworcem powstanie również ławeczka niepodległości,
która będzie ławeczką multimedialną. Można będzie w niej
wysłuchać historii ostatnich 100 lat i z naszego regionu. Ławeczka
będzie podgrzewana, będzie można na niej usiąść. Przewidziano
w niej również funkcję ładowania telefonu. Będzie to doskonały
element małej architektury, który upamiętni 100-lecie uzyskania
przez Polskę niepodległości. Zadbamy o to miejsce szczególnie,
aby było ono wizytówką naszego miasta – podsumował gospodarz
uroczystości.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Głos zabrał również Piotr Trzcinka, inwestor dworca, który
podziękował samorządowi kolneńskiemu i pracownikom Urzędu
Miasta za bardzo dobrą współpracę. - Realizacja tego wspólnego
celu była dla mnie i dla mojej spółki czystą przyjemnością. Bardzo
dziękuję wszystkim za przybycie na otwarcie dworca.
W otwarciu wzięli udział m.in.: ks. Wojciech Stefaniak - proboszcz
parafii Chrystusa Króla Wszechświata, przedstawiciele władz
samorządowych: Burmistrz Kolna Andrzej Duda, Starosta
Kolneński Stanisław Wiszowaty, Józef Dymerski – Wójt Gminy
Mały Płock, Piotr Trzcinka – reprezentant J. P. Development Spółka
Jawna Jan Trzcinka i inwestor dworca, przedstawiciele PKS NOVA
S.A. – przedsiębiorstwo komunikacyjne, przedstawiciele Firmy
Faster – przedsiębiorstwo przewozowe, służby mundurowe: Policja
i Państwowa Straż Pożarna, przedstawiciele instytucji, urzędów,
banków, zakładów pracy, firm, wykonawca dworca autobusowego
– Firma Kolbud Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy,
mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele mediów.
Symbolicznego otwarcia dworca i przecięcia wstęgi dokonał
Burmistrz Kolna Andrzej Duda i inwestor dworca – Piotr Trzcinka.
Budynek poświęcił ks. Wojciech Stefaniak - proboszcz parafii
Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.
Nowy przystanek już pierwszego dnia spotkał się z przychylnością
mieszkańców miasta i podróżnych, którzy już skorzystali z jego
usług.
Dworzec autobusowy będzie obiektem ogólnodostępnym dla
wszystkich przewoźników. Przystanek dysponuje poczekalnią
o powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych, posiada 2 kasy
biletowe oraz trzy ogólnodostępne toalety. Wyposażony jest w
nowoczesną, niezbędną infrastrukturę. Do dyspozycji kierowców
są cztery zadaszone stanowiska.
Miasto wydało na tę inwestycję około 300 tysięcy złotych, a
przedsiębiorca około 300-350 tysięcy złotych.
Na początku dworcem będzie zarządzała jedna z miejskich spółek.
Docelowo ma to przejąć zewnętrzna firma.
2018/11 (Nr. 225)
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łumy mieszkańców na miejskich uroczystościach
Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień dla
milionów Polaków w kraju i poza jego granicami. Tegoroczne
uroczystości przybrały szczególny wymiar. W niedzielę, 11
listopada obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.

W 1795 roku Prusy, Austria i Rosja dokonały trzeciego
rozbioru Polski. Wówczas nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy
świata. Ojczyzna przez ponad wiek żyła jednak w sercach
Polaków, którzy podejmowali wiele prób przywrócenia wolności i
suwerenności kraju. 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył
zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Dzień
później Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową oraz
naczelne dowództwo podległych jej wojsk. Po zakończeniu I wojny
światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne (11 listopada
1918) Polska odrodziła się na nowo. Polacy upamiętnili to
niezwykłe wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny patriotycznymi
pochodami, kolorowymi paradami, rekonstrukcjami wydarzeń
historycznych, biegami i koncertami oraz biało-czerwonymi
flagami na ulicach miast i wsi.
Mieszkańcy Kolna corocznie włączają się w ogólnopolskie obchody.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele św.
Anny o godz. 11:00 przez Dziekana Kolneńskiego ks. Stanisława
Uradzińskiego. Punktualnie o 12:00 uczestnicy patriotycznego
święta odśpiewali przed kościołem Mazurka Dąbrowskiego w
ramach inicjatywy „Niepodległa do hymnu”. Po nabożeństwie
złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Żołnierzy
Niezłomnych, Tablicą Smoleńską i Pomnikiem Niepodległości w
miejskim parku.
Dalsze obchody – po przemarszu ulicami miasta w asyście pocztów
sztandarowych, członków Związku Oficerów Rezerwy RP im.
Józefa Piłsudskiego, ułanów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii, Orkiestry Miejskiej i
mażoretek – odbyły się na placu przy Poczcie Polskiej. Tam na
pamiątkę 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
uroczyście odsłonięto i poświęcono pomnik ku czci Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Powstał on jako wypełnienie ostatniej woli
śp. Stanisława Malinowskiego, który przekazał miastu kamień
i orła polskiego. Odsłonięcia dokonali: Dziekan Kolneński ks.
Stanisław Uradziński, Burmistrz Kolna Andrzej Duda i wdowa po
śp. Stanisławie pani Marianna Malinowska. Do zgromadzonych
okolicznościowe przemówienie skierował Burmistrz Kolna
Andrzej Duda.

usilnych prób naszych nieprzyjaciół, którzy walczyli ze wszystkim,
co wiąże się z naszym narodem, nie zdołano zabić ducha polskości.
Polacy odzyskali niepodległość po 123 latach niewoli – co jest w
historii świata jednym z wyjątkowych zdarzeń. Nasi pradziadkowie
kolejny raz udowodnili, że są jednym z najbardziej niestrudzonych
i najbardziej dumnych narodów świata – przypominał Andrzej
Duda.
- Bardzo mnie cieszy, że wszystkie święta państwowe mają w
naszym mieście taką świetną oprawę. Dziękuję Mieszkańcom za
okazany patriotyzm oraz wszystkim zaangażowanym w dzisiejsze
uroczystości - dodał Burmistrz Kolna.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu solistek z KOKiS – Ewy Kodłubajskiej i Natalii
Świeczkowskiej – oraz apel poległych poprowadzony przez
harcerzy z Hufca ZHP w Kolnie.
Następnie pod nowo odsłoniętym pomnikiem, a kolejno „Dębem
Wolności”, pomnikiem „Solidarności” i na grobie żołnierzy
pomordowanych pod Lemanem w 1920 roku oraz Grobie
Nieznanego Żołnierza – złożono wieńce, wiązanki i zapalono
znicze.
Po oficjalnych uroczystościach organizatorzy zaprosili uczestników
narodowego święta na boisko przy SP2 na gorącą kawę i herbatę
oraz wojskową grochówkę.
O godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki zorganizowano Koncert Pieśni Patriotycznych. Przed
publicznością zaprezentowały się dzieci z przedszkola nr 4, młodzież
z Kolna i powiatu kolneńskiego oraz laureaci konkursu piosenki
,,CARMEN PATRIUM” zorganizowanego przez Kolneński
Ośrodek Kultury i Sportu. Ze specjalnym przygotowanym na tę
okazję programem patriotycznym ,,Sto lat. Dziesięć piosenek.
Jedna Niepodległa” wystąpiła Katarzyna Garłukiewicz: wokalistka
i trener wokalny, uczestniczka programów ,,The Voice of Poland”
oraz ,,Śpiewaj i tańcz”, której akompaniowała finalistka Przeglądu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i uczestniczka ,,Must be the
music” Urszula Kisiel. Koncert w SP1 poprowadził białostocki
dziennikarz, konferansjer oraz prezenter telewizyjny Krzysztof
Szubzda.
W miejskich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości
uczestniczyli m.in.: przedstawiciele duchowieństwa, zastępca
prezesa ARiMR Beata Orzołek, dyrektor biura poselskiego Posłanki
RP Bernadety Krynickiej – Iwona Łada, Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda, Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, żołnierz
NSZ Stefan Kownacki, komendanci Policji, Straży Pożarnej, OHP,
dyrektorzy i nauczyciele kolneńskich placówek oświatowych,
dyrektorzy, prezesi i pracownicy miejskich jednostek i zakładów
pracy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz mieszkańcy
miasta.
Okolicznościowe listy i pozdrowienia z okazji święta narodowego
przesłali: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński oraz Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Jurgiel,
Bernadeta Krynicka, Kazimierz Gwiazdowski i Lech Antoni
Kołakowski.

Narodowe Święto Niepodległości rangę święta państwowego zyskało
dzięki ustawie z 23 kwietnia 1937 roku. W latach 1939-1945, podczas
okupacji niemieckiej, obchody polskich świąt państwowych były
- Rocznica odzyskania niepodległości to zawsze szczególny moment, niemożliwe. Osoby, które przygotowywały konspiracyjnie obchody
ale dzisiejsza uroczystość 100-lecia polskiej niepodległości to dzień rocznicy 11 listopada, były narażone na dotkliwe represje. Mimo to
wyjątkowy dla każdej Polki i każdego Polaka – mówił burmistrz. - starano się podtrzymywać pamięć o tym wyjątkowym dla Polaków
W Kolnie powstaje kolejne miejsce narodowej pamięci, w bliskim dniu. Na murach pojawiały się napisy - „Polska żyje”, „Polska
sąsiedztwie niemal stuletniego „Dębu Wolności” i historycznego zwycięży” czy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Pomniki przystrajano
krzyża. Dzisiaj pamięcią wracamy do tej wyjątkowej jesieni sprzed proporczykami w kolorach biało-czerwonych i kwiatami. W
100 lat, do dnia 11 listopada 1918 r. Naród polski utracił niepodległość 1945 roku ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski w wyniku III rozbiorów, jednak nigdy nie pogodził się z tym faktem. obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN Dowodem na to są powstania narodowe oraz liczne organizacje znosząc tym samym obchodzone wcześniej Święto Niepodległości.
konspiracyjne, działające w kraju i za granicą. Polska mogłaby nigdy Zostało ono przywrócone przez Sejm ustawą z 15 lutego 1989 pod
nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.
przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Pomimo
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
Galeria zdjęć na www.umkolno.pl
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Pierwsza sesja Rady Miasta Kolno VIII kadencji

środę, 21 listopada 2018 r. zwołano pierwszą sesję nowo
wybranej Rady Miasta Kolno kadencji 2018-2023. Spotkanie
rozpoczęło się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta. Po głosowaniu 21 października br. mieszkańcy Kolna
wybrali sześciu nowych radnych, dziewięciu samorządowców z
poprzedniej kadencji uzyskało reelekcję. Otwarcia obrad dokonał
radny senior Jan Kapelański. W asyście pocztu sztandarowego,
na wstępie sesji, odśpiewano Hymn Polski.

Na początku inauguracyjnej sesji, jako pierwsi uroczyste ślubowanie
złożyli nowo wybrani radni. Rotą ślubowania: „Obejmując urząd
Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż
Bóg.” – zaprzysiężenie złożył również Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda, który zdobył zaufanie mieszkańców już po raz
czwarty. W porządku obrad znalazł się też punkt o wyborze
Przewodniczącego Rady Miasta. W przeprowadzonym w dniu
sesji tajnym głosowaniu, 15 głosami i jednogłośnym poparciem,
funkcję tę powierzono Mariuszowi Rakowskiemu. Miejsce
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta przypadło wieloletniemu
samorządowcowi Pawłowi Sielawie.
Następnie Burmistrz Kolna Andrzej Duda podziękował wszystkim
mieszkańcom miasta za udział w wyborach i pogratulował radnym,
których społeczeństwo obdarzyło mandatem zaufania. - Mam
nadzieję, że współpraca burmistrza będzie układała się tak dobrze,
jak do tej pory. Po poprzedniej radzie odziedziczyliśmy wiele zadań,
ogromnych jak na miasto Kolno i będziemy musieli je wszystkie
zrealizować. Rozmiar i ilość inwestycji jest tak duża, że będziemy
musieli się często spotykać - usłyszeli zebrani w czasie pierwszego
posiedzenia. – Proponuję, byście wstępnie określili harmonogram
prac na następnych pięć lat. Długofalowe plany są bardzo skuteczne.
Mam nadzieję, że wspólnie będziemy pracowali, by Kolno stawało
się miastem nowoczesnym z perspektywą dla młodych ludzi – dodał
burmistrz.
Wybory samorządowe są jednym z najważniejszych elementów
demokratycznego państwa. Pracę burmistrza na rzecz rozwoju
miasta pozytywnie oceniło 85,14 % (3278 głosów) mieszkańców
biorących udział w głosowaniu 21 października.
Na sesji powołano też stałe komisje Rady Miasta Kolno. W skład
Komisji Rozwoju Gospodarczego weszli: Piotr Szymański,
Mariusz Rakowski, Paweł Sielawa, Andrzej Szymański i Zbigniew
Twarowski.

Od lewej: Paweł Sielawa i Mariusz Rakowski

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji utworzą: Jan Kapelański,
Irena Gołębiewska, Piotr Szymański i Zbigniew Twarowski.
Na sesji za współpracę podziękował wszystkim radnym i
burmistrzowi przewodniczący Rady Miasta Kolno VI i VII
kadencji Mieczysław Śniadach. - Wszystkim gratuluję wyboru
do Rady Miasta Kolno, a szczególne słowa kieruję do mojego
przeciwnika w kampanii wyborczej Zbigniewa Twarowskiego,
za uczciwą grę polityczną. Gratuluję też Burmistrzowi Kolna za
tak wysokie zaufanie wyborców. Mieczysław Śniadach przez
20 lat pracował na rzecz naszego miasta na różnych szczeblach
samorządowych. Zapowiedział również, że nadal będzie aktywnie
działał na rzecz rozwoju lokalnej samorządności i miasta.

Do składu Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich
wybrano: Jacka Sztachańskiego, Jarosława Sekścińskiego i
Stanisława Bałdygę.

Pierwsze podjęte uchwały przez nową radę dotyczyły: ustalenia
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta, zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2029 i zmian w
budżecie miasta Kolno na 2018 r.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Żubrowski,
a członkami: Irena Gołębiewska, Andrzej Szymański i Halina
Jadwiga Brzezińska.

W sesji, oprócz radnych i Burmistrza Kolna, wzięli udział
m.in.: naczelnicy Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek
podległych miastu oraz przedstawiciele mediów.

Komisję Budżetu i Finansów stanowić będą członkowie: Marcin
Konstanty, Maciej Dziekoński, Klaudiusz Makarewicz i Paweł Sielawa.

Tekst i zdjęcia Andrzej Konopka
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MIASTO

MIASTA KOLNO
Burmistrz i nowa Rada Miasta DziałającBURMISTRZ
na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
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na okres 21 dni od 14.11.2018 r. do 05.12.2018 r. wykaz w
sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
nieruchomości lokalowych, w skład których wchodzi:
•

samodzielny lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul.
Wojska Polskiego 30 o pow. użytkowej 47,60 m2 (z przynależną
piwnicą) z udziałem wynoszącym 4760/73730 części we
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MAKAREWICZDUDA
Klaudiusz
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2
wieczystego
działki gruntu nr 1415/6 o pow. 368 m , dla której
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Pierwsza sesja nowej
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Szczegółowe
informacje
udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul.

W

piątek, 28 listopada 2014 r. zwołano pierwszą sesję Wojska Polskiego 20, pokój nr 11, tel. 86 278-94-32.
nowo wybranej Rady Miasta Kolno kadencji 2014-2018.
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MIASTO

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

„...Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy i w hołdzie
wolności Hymn Polski śpiewamy...”
dniu 9 listopada cała społeczność Przedszkola Miejskiego
nr 4 w Kolnie uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Rekord
dla Niepodległej”.

W

O

Uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego poprzedził montaż
słowno-muzyczny przedstawiony przez dzieci z grupy „Leśne
Duszki”. Podczas występu dzieci recytowały patriotyczne wiersze,
śpiewały piosenki oraz tańczyły. Głównym celem uroczystości
było rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

Z myślą o przyszłości

d kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Kolnie realizowany jest program unijny
„Poznajemy i eksperymentujemy, przyszłość swoją budujemy”.
W ramach zaplanowanych zajęć uczniowie rozwijają swoje
kompetencje kluczowe.
Realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające
zainteresowania uczniów w formie kół zainteresowań:
matematycznego, informatycznego, języka angielskiego i
laboratorium przyrodniczego. Uczniowie mają możliwość
udziału w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz z
przedsiębiorczości. Wykorzystując środki projektowe wzbogacono
bazę dydaktyczną szkoły poprzez zakup wielu pomocy do zajęć
matematycznych, językowych i przyrodniczych. Pracownia
informatyczna została doposażona w 14 laptopów, a inne sale
lekcyjne w nowoczesny sprzęt w postaci 2 tablic interaktywnych,
2 projektorów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Wszystkie
urządzenia i pomoce są wykorzystywane podczas zajęć. Zgodnie
z zasadą ,,Podróżę kształcą” nasi uczniowie w ramach projektu
mieli okazję uczestniczyć w trzech wyjazdach edukacyjnych: do
Warszawy, Białowieży oraz Olsztyna. Mamy nadzieję, że wszystkie
zajęcia przyczynią się do nabycia postaw prospołecznych, jak też

wykształcą pożądane cechy (odpowiedzialność, wytrwałość i
konsekwencję w rozwiązywaniu problemów), które zaprocentują
w przyszłości. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018r.

tel. 602 112 424
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Rotą ślubowania: ,,Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować
będę
tylko dla dobra
publicznego
i pomyślności
„... Jestem sobie
przedszkolaczek
Nie grymaszę
i nie płaczę
Na
mieszkańców
miasta.
Tak
mi
dopomóż
Bóg.”
–
zaprzysiężenie
bębenku marsza gram ram, tam, tam... „
złożył Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, który zdobył
Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kolnie odbyły się uroczystości
zaufanie mieszkańców już po raz trzeci.
„Pasowania na przedszkolaka”.
Minął
okres adaptacji
przedszkolnych
W porządku
obrad maluchów
znalazł do
sięwarunków
też punkt
o wyborzei
nadszedł
czas
przyjęcia
ich
do
grona
społeczności
przedszkolnej.
Przewodniczącego Rady Miasta. Po raz trzeci, w przeprowadzonym
Ślubowanie
się głosowaniu,
na przełomie13października
w
dniu sesjiodbyło
tajnym
głosami za i ilistopada
dwoma
w
grupach:
„Żabki”
i
„Motylki”.
Dzieci
przedstawiły
program
przeciw, funkcję tę powierzono Mieczysławowi
Śniadachowi.
Miejsce Wiceprzewodniczącego Rady Miasta przypadło, po raz
pierwszy, wieloletniemu samorządowcowi Lechowi Januszowi
Owczarczykowi.

W

artystyczny i złożyły przyrzeczenie zgodnej zabawy, pomagania
innym i słuchania swoich pań. Obiecały też być dzielnymi
przedszkolakami i przychodzić do przedszkola z uśmiechem.
Ważnym akcentem uroczystości było dokonanie aktu
„pasowania” przez Panią Dyrektor za pomocą zaczarowanego
ołówka. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy
okolicznościowe. Był też słodki poczęstunek. Przedszkolaki
serdecznie dziękują rodzicom za pomoc w organizacji tej
uroczystości.

Powołano też stałe komisje Rady Miasta Kolno. W skład
Komisji Rozwoju Gospodarczego weszli: Przewodniczący
Komisji Krzysztof Myhal oraz członkowie - Mariusz Rakowski,
Piotr Szymański i Lech Janusz Owczarczyk. Do składu
Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich wybrano:
Przewodniczącego Komisji Stanisława Bałdygę i członków:
Pawła Sielawę, i Antoniego Lewandowskiego. Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej został Jana Żubrowski, a członkami:
Halina Brzezińska, Jan Kapelański i Klaudiusz Makarewicz.
Komisję Budżetu i Finansów stanowić będą: Przewodniczący
Komisji Stanisław Antonowicz i członkowie: Marcin Konstanty,
Mieczysław Śniadach i Agnieszka Kuliś.
Lista nowej Rady Miasta Kolno kadencji 2014-2018
1. KULIŚ Agnieszka Dorota (KW PSL)
2. OWCZARCZYK Lech Janusz (KW PiS)
3. ŻUBROWSKI Jan (KW PiS)
4. RAKOWSKI Mariusz (KWW Mariusza Rakowskiego)
5. MAKAREWICZ Klaudiusz (KWW Kolno Nasza Przyszłość)
6. ANTONOWICZ Stanisław (KW PiS)
7. SZYMAŃSKI Piotr (KWW Samorządność)
8. BAŁDYGA Stanisław (KWW Kolno Nasza Przyszłość)
9. SIELAWA Paweł (KW PiS)
10. MYHAL Krzysztof Jeremi (KW PO)
11. KAPELAŃSKI Jan (KWW Kolno Nasza Przyszłość)
12. BRZEZIŃSKA Halina Jadwiga (KWW Samorządność)
13. ŚNIADACH Mieczysław (KWW Porozumienie na rzecz Kolna)
14. KONSTANTY Marcin (KWW Marcina Konstantego)
15. LEWANDOWSKI Antoni (KW PiS)
W sesji, oprócz radnych i Burmistrza Kolna, wzięli udział m.in.: Dziekan Kolneński ks. Stanisław Uradziński, zastępca Komendanta
KPP w Kolnie Artur Żebrowski, naczelnicy Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu, mieszkańcy Kolna oraz
przedstawiciele mediów.
Andrzej Konopka

Szanowni Przyjaciele emeryci i renciści Słuchacze Uniwersytetu III Wieku.
Niech cud narodzenia Pana umocni wszystkich nas –
Bądźcie zdrowi, radośni, bądźcie wzorem i przykładem dla młodych.
Zarząd Związku Emerytów Ren. i Inwalidów w Kolnie
9 Roku
Szczęśliwego Nowego 2015
8
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Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 i wybór nowych władz
Powiatu Kolneńskiego

22 listopada odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego w
kadencji 2018-2023, podczas której dokonano wyboru nowych
władz powiatu.

Członkami Zarządu Powiatu Kolneńskiego zostali Pan Tomasz
Chojnowski, Pan Jan Lutrzykowski, Pan Zbigniew Rogowski.
Powołano też składy osobowe komisji stałych Rady Powiatu oraz
zmieniono skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Pierwsza sesja Rady Powiatu Kolneńskiego w kadencji 2018-2023,
zgodnie z obowiązującymi wymogami, była transmitowana online
w Internecie. Było to możliwe dzięki zainstalowanemu w ostatnich
dniach w Starostwie Powiatowym w Kolnie systemowi do obsługi
sesji rady powiatu.

Przewodniczącym Rady Powiatu Kolneńskiego został wybrany
Pan Michał Kulczewski, a funkcję Wiceprzewodniczącego pełnić
będzie Pan Lech Janusz Owczarczyk.
W wyniku tajnego głosowania, stanowisko Starosty Kolneńskiego
objął Pan Tadeusz Klama, funkcję Wicestarosty Pan Karol
Pieloszczyk.

W

Dodatkowe środki finansowe na „Remont drogi powiatowej
nr 1862B na odcinku Grabowo-Konopki Białystok”

dniu 19 listopada 2018 roku w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim w Białymstoku nastąpiło podpisanie umowy
na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa
zadania „Remont drogi powiatowej nr 1862B na odcinku
Grabowo-Konopki Białystok” realizowanego w ramach programu
wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Powiat kolneński reprezentowali Pan Starosta Stanisław Wiszowaty,
Wicestarosta Pan Robert Wacław Nadara i Skarbnik Powiatu Pani
Dorota Waszkiewicz.
Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski udzielił dotacji
celowej z budżetu państwa w wysokości 433 225,68 zł., w ramach
działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi
publiczne, powiatowe.
Całkowita wartość zadania – 875 000,00 zł., w tym wartość kosztów
kwalifikowalnych zadnia objętych dofinansowaniem w kwocie 866 451,36 zł.

Środki własne – 441 774,32 zł., w tym dofinansowanie
województwa podlaskiego i gminy Grabowo.

z

Droga powiatowa Rudka Skroda oddana do użytku

31 października 2018 roku zakończone zostały roboty budowlane
nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr
1892 B od drogi woj. Nr 648 – Rudka Skroda” wykonanych przez
firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z
o.o. w Łomży. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię
jezdni na odcinku o łącznej długości 1317 mb o szer. zmiennej
5-5,5 m z betonu asfaltowego, pobocza o szer. 0,75 m, zjazdy
gospodarcze z betonu asfaltowego, przepusty oraz oczyszczone
zostały rowy przydrożne.
Wartość inwestycji wyniosła 1 020 886,15 zł. Zadanie realizowane było ze
środków własnych Powiatu Kolneńskiego, dotacji celowej w wysokości
50 tys. zł z budżetu Gminy Mały Płock oraz współfinansowane ze
środków budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej” w wysokości 468 124,00 zł.

10
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Drogi powiatowe Nr 1880B Kolno (ul. M. Konopnickiej) - Górskie oraz Nr 1891B na
odcinku Janowo - Łosewo – Niksowizna znalazły się na wstępnej liście rankingowej
wniosków o dofinansowanie przez wojewodę podlaskiego.

W

dniu 13 listopada 2018 roku Wojewoda Podlaski ogłosił
wstępną listę rankingową programu wieloletniego pod
nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 2019” ustanowionego uchwałą Rady
Ministrów. Z ogólnej liczby 110 wniosków, zgłoszonych w ramach
naboru na 2019 r. do Programu, oceną merytoryczną objęto 101
wniosków (w tym 76 projektów - dot. dróg gminnych oraz 25 dot. dróg powiatowych).

Nasze drogi zajęły w kolejności 9 i 13 miejsce na liście rankingowej dróg
powiatowych. Mowa jest o drodze powiatowej Nr 1880B Kolno (ul.
M. Konopnickiej) – Górskie na odcinku o długości 1 200 mb wartość
całkowita inwestycji ponad 5,5 mln zł oraz drodze powiatowej Nr 1891B
na odcinku Janowo - Łosewo – Niksowizna na dwóch odcinkach o

ogólnej długości 3,5 km i wartości 4,2 mln zł. Dofinansowanie dróg ze
środków wojewody podlaskiego wyniesie 50% wartości inwestycji.
Na etapie oceny formalnej odrzucono 8 wniosków, w tym 6 - dot. dróg
gminnych oraz 2 - dot. dróg powiatowych. Jeden wniosek, złożony jako
ponad limitowy dot. dróg powiatowych, został wycofany z oceny.
Na dotację związaną z realizacją Programu przeznaczone zostały dla
województwa podlaskiego na rok 2019 r. wydatki budżetu państwa - w
kwocie ogółem 65.254.229 zł., (po 32.627.114,50 zł – na drogi gminne i
powiatowe), co stanowi kwotę większą o 37,5 % niż środki przyznane na ten
cel w 2018 r. W ramach tych środków do dofinansowania w roku 2019 może
zakwalifikować się wstępnie 45 wniosków z najwyższą liczbą przyznanych
punktów, w tym 28 - dot. dróg gminnych oraz 17 - dot. dróg powiatowych.

TURNUS SPORTOWY Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY

G

łównym celem realizacji przedsięwzięcia była popularyzacja
odpowiednich postaw i reakcji społecznych wśród młodzieży
oraz udoskonalanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym.
Turnus organizowali: Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Kolnie, Zespół Szkół Technicznych im.
Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Kolnie, Gmina Kolno oraz
Firma RobMed – Robert Niebrzydowski. Współorganizatorzy to:
OSP Kolno, Bank Spółdzielczy w Kolnie, Starostwo Powiatowe w
Kolnie, Grupa Ratownicza Medival Białystok, Strzelnica sportowa
Grajewo, Radosław Zyskowski, Wojciech Jermacz – przewodniczący
Rady Gminy w Kolnie, Michał Karwowski oraz Piotr Gębarski. W
zawodach wzięło udział 16 drużyn z terenu Powiatu Kolneńskiego.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Kolno - Józef
Bogdan Wiśniewski, Starosta Kolneński- Stanisław Wiszowaty oraz
Bank Spółdzielczy w Kolnie. Zawody składały się z dwóch części:
rozgrywek sportowo-survivalowych oraz ćwiczeń ratowniczych.
Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali medale za udział
w zawodach, zaś zwycięzcy puchary, nagrody i dyplomy. Miejsce
pierwsze zdobyli: Gabriela Fiertek, Gabriela Banach oraz Bartosz
Cwalina, miejsce drugie: Łukasz Truskolaski, Weronika Filipkowska
i Weronika Bednarska z ILO w Kolnie oraz miejsce trzecie: Jakub
Banach, Hubert Gutowski, Kacper Rutkowski z ZST w Kolnie.
Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy to atrakcyjna
impreza, która niezwykle podoba się młodzieży, dlatego też warto
propagować tego typu przedsięwzięcia. Dziękujemy, że byliście z
nami.
2018/11 (Nr. 225)
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MAŁY PŁOCK

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

W

dniu 27 listopada 2018 r. w Gminie Mały Płock odbyło się pierwsze szkolenie, dwóch grup „Rolnik w sieci” w ramach projektu
pn. „Ja w internecie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowe umiejętności zdobywać będzie 48 osób, następne
dwie grupy rozpoczną szkolenie 11 grudnia z modułów „Rolnik w sieci” oraz „Rodzic w Internecie”.
Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w
tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa
cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28 państw Unii
Europejskiej. Czas to zmienić! Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła
realizację programu „Ja w internecie”. Celem Programu, skierowanego
do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania
się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku
pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców
do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw
urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500 plus),
poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania
internetu w codziennym życiu.

Podczas szkolenia Uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych
funkcji potrzebnych w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz poznają skierowane dla rolnictwa usługi e-administracji. Kurs ma na celu podnieść
także kompetencje rolników w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, umożliwiając im samodzielne wdrażanie nowoczesnych
rozwiązań w rolnictwie.
Szkolenia w ramach projektu „Ja w Internecie” współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

P

Obchody Święta Niepodległości w gminie Mały Płock

odobnie jak w całym kraju w Małym
Płocku obchodzono 100-lecie odzyskania
niepodległości. Obchody rozpoczęły się od
mszy świętej w kościele pw. Znalezienia
Krzyża Świętego w Małym Płocku.
Następnie mieszkańcy gminy wzięli udział
w Marszu Niepodległości, który zakończył
się przy ulicy Ignacego Potocznego, gdzie
nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika
Józefa Piłsudskiego.
Przy pomniku przemawiali pan Jan Zieliński,
ks. proboszcz Jan Pieńkosz oraz wójt gminy
Józef Dymerski, który przypomniał o Polakach
walczących o wolną i niepodległą Polskę.
W ramach obchodów zorganizowano Bieg
Niepodległości, który cieszył się dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
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TUROŚL

Koncert skrzypków na podsumowanie projektu
„Gra na skrzypcach – powrót do tradycji”
TUROŚL

W

Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli 27 listopada odbyło
się zakończenie projektu „Gra na skrzypcach – powrót do
tradycji”. Dzieci i młodzież biorąca udział w projekcie wykonała
koncert dla zaproszonych gości, rodziców i dziadków.
8 listopada 2014 r. odbyła się w GOK w Turośli uroczystość
Na scenie
zaprezentowali
się: Nataliaartystycznej
Zadroga Zespołu
z Lemana,
Piotr
jubileuszu
25-lecia działalności
Śpiewaczego
Siwik z Turośli,
Kornelia
Bielska
z
Turośli,
Łucja
Ferenc
z
Lemana,
z Turośli.
Wiktoria Mikucka z Ciecior oraz prowadzący warsztaty pan Marcin
Drabik. Łącznie wykonali jedenaście melodii tańców i pieśni
kurpiowskich. Po zakończonym występie uczestnikom projektu
gratulacje złożył Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała, wręczając
dyplomy udziału w warsztatach i słodkie upominki. Wszyscy
zebrani na podsumowaniu otrzymali foldery promujące projekt.

Jubileusz XXV-lecia Zespołu Śpiewaczego z Turośli

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Narodowego – p. Wojciech Kwiatkowski, Prezes Związku
Kurpiów – p. Mirosław Grzyb, Wójt Gminy Turośl – p. Piotr
Niedbała, Przewodniczący Rady Gminy Turośl – p. Sławomir
Milewski, Proboszcz Parafii Turośl ks. Jan Kisłowski. Przybyły
również zespoły śpiewacze ze Zbójnej oraz Nowej Rudy.
Uroczystość rozpoczął występ jubilatów, którzy zaprezentowali
zgromadzonym kilka pieśni kurpiowskich. Po występie kierownik
artystyczny zespołu p. Iwona Potaś zaprezentowała historię
działalności zespołu z Turośli. Następnie zostały wręczone listy
gratulacyjne oraz nagrody dla wszystkich członków zespołu.

Wręczenia dokonali Dyrektor Departamentu Finansowego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Wojciech
Kwiatkowski oraz Wójt Gminy Turośl p. Piotr Niedbała. Odczytali
i wręczyli listy gratulacyjne również goście zaproszeni. Specjalne
wystąpienie przygotował Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy,
dniach od 22 do 24 listopada działający przy Gminnym Narodzenia.
zespołów
do jubilatom
występu trwały
odNastępnie
sierpnia i
który na tę Próby
okoliczność
napisał
piosenkę.
Od lewej: Iwona Potaś, Ewa Elant, Celina Majewska, Zofia Bednarczyk,
Ośrodku
Kultury
w
Turośli
Zespół
Śpiewaczy
uczestniczył
odbywały
się
w
Gminnym
Ośrodku
Kultury
w
Zbójnej.
Wyjazd
ten
wzniesiono
toast
i
odśpiewano
głośne
„Sto
lat”.
Goście
mieli
okazję
Grażyna Rolka, Marian Kuliś, Jadwiga Andrzejczyk, Eugenia Kuliś,
w wyjeździe studyjnym organizowanym
Jan Kania, Sławomirprzez
Kania Lokalną Grupę
byłobejrzeć
okazją do
zapoznania
się także z kulturą
kaszubską.
Uczestnicy
wystawę
okolicznościową
ćwierćwiecza
działalności
Działania
„Kraina
Mlekiem Płynąca”
w Małym
ramach
Obecnie
kierownikiem
artystycznym
jest Płocku
od 2000w roku
Iwona mieli
zespołu.
Dokonywali
też Kaszubskiego
wpisów do Parku
księgi Etnograficznego
pamiątkowej.
możliwość
zwiedzenia
projektuPotaś,
współpracy
„Tożsamość
kulturowa
skarbem
Kurpi
i im.Następnie
dyr. GOK w Turośli, która koordynuje pracę zespołu.
dyrektorGulgowskich
zaprosiła wszystkich
na kolację.
Zespół
Teodory p.i Izydora
we Wdzydzach
Kiszewskich
Kaszub”.Z tej okazji przybyło wielu znakomitych gości, m.in.: Dyrektor przyśpiewywał gościom pieśni kurpiowskie, a na zabawie grała
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Wejherowie.
Kapela Kurpiowska Jana Kani z Turośli.

Tożsamość kulturowa skarbem Kurpi i Kaszub

W

Przedszkolaki na lekcji
historii w GOK w Turośli
5 listopada 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli gościł
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łomży. Pani
dyrektor Iwona Potaś przywitała przybyłych gości i przedstawiła
zgromadzonym historię wiatraka-młyna, który mieści się przy
GOK w Turośli, oraz region Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
Po takim wstępie dzieci z zaciekawieniem ruszyły do obejrzenia
wiatraka od środka.

Następnie, kontynuując lekcję historii, dzieci miały pomalować
wiatrak. Chętnie pozowały także do wspólnych zdjęć, eksponując
w szczególności swoje prace. Nawiązując do tego, co przedszkolaki
zobaczyły podczas zwiedzania wiatraka, pani dyrektor zaprosiła je
zabawy edukacyjnej.
Na przygotowanej
planszy
dzieci miały za
Podczasdowyjazdu
odbył się premierowy
pokaz
przedstawienia,
zadanie
przyklejać
poszczególne
elementy
damskiego
i męskiego
które zostało przygotowane przez trzy zespoły kurpiowskie
stroju
kurpiowskiego.
Zabawa
ta
przyniosła
im
wiele
działające na terenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.radości,
W
zwłaszcza podczas powtórki elementów stroju. Zważywszy
przedstawieniu pt. „Gody, gody i po godach”, którego reżyserem
na fakt, iż śpiew i taniec jest nieodzownym elementem kultury
była pani Teresa Pardo z Łomży, udział wzięły: Zespół Śpiewaczy
kurpiowskiej, grupa 41 przedszkolaków wraz z 6 opiekunami pod
z Turośli,
Zespół Śpiewaczy
ze GOK
Zbójnej
oraz się
Zespół
Śpiewaczykroku
z
kierunkiem
instruktorów
nauczyli
podstawowego
Nowogrodu.
Widowisko
składające
się
z
trzech
scen
przedstawiało
tańca kurpiowskiego „Gołąbek”. Wycieczka okazała się dla
zwyczaje,przedszkolaków
jakie miały miejsce
na Kurpiach
okresie Świąt Bożego
niezapomnianą
lekcjąwhistorii.
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Wszystkim mieszkańcom
Gminy Turośl,
z okazji Bożego Narodzenia,
składam serdeczne życzenia.
Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem.
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój,
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość.
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!
życzy
Wójt Gminy Turośl

Piotr Niedbała

MIESIĘCZNIK
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GRABOWO

Tablica na 100-lecie niepodległości
9 listopada szkoła w Grabowie uroczyście świętowała 100.
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Właśnie z
tej okazji na dziedzińcu szkoły i w obecności całej szkolnej
społeczności odsłonięto ufundowaną przez nauczycieli tablicę
upamiętniającą rocznicę.
Tablicę odsłonili dyrektor szkoły Zbigniew Rogowski i Wójt Gminy
Grabowo Andrzej Piętka, a poświęcił ks. Wojciech Rzepa. Punktualnie o
godzinie 11.11 odśpiewano hymn narodowy w ramach akcji Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. Wcześniej na scenie
szkolnej zaprezentowano montaż słowno-muzyczny nawiązujący do
rocznicy i pięknie zatańczono poloneza. Dopełnieniem uroczystości był
pokaz mody patriotycznej oraz seanse filmów historycznych.

100-lecie niepodległości

11 listopada mszą za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych
rozpoczęły się oficjalne uroczystości obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości w gminie Grabowo.
Punktualnie o godzinie 12.00 zebrani na mszy wspólnie odśpiewali
hymn państwowy. Po mszy przemaszerowano na grabowski cmentarz,
by oddać cześć poległym za Ojczyznę bohaterom. Od godziny 14:00
rozpoczął się piknik dla Niepodległej ze wspólnym grillowaniem i
konkursami historycznymi. Organizatorami uroczystości byli: Wójt
Gminy Grabowo, Parafia Grabowo, OSP Grabowo, GOK i Biblioteka
Publiczna.
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GRABOWO

Kwesta na odnowę nagrobków Wagów

J

uż po raz trzeci w Grabowie w dniach 1 i 2 listopada
zorganizowano kwestę na odnowę zabytkowych nagrobków
związanych z rodziną Wagów. Dzięki ofiarności odwiedzających
grabowski cmentarz w okresie Wszystkich Świętych udało się
zebrać 3 tys. 252 zł.
W zbiórką zaangażowane były 24 osoby, w tym Wójt Gminy Grabowo
z pracownikami Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, dyrekcja
i nauczyciele szkoły w Grabowie, harcerze, osoby prywatne oraz
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo – organizatorzy
kwesty. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane datki.

„Kultura - tworzymy ja razem” na finiszu

D

obiega końca projekt „Kultura - tworzymy ja razem”
realizowany od marca przez Gminny Ośrodek Kultury w
Grabowie. Dzięki niemu mieszkańcy gminy wspólnie z GOK
zrealizowali 4 inicjatywy: „Wieś przed czasem a tym czasem”,
„Niech coś po nas zostanie”, „ Warsztaty Młodzi Aktywni
Grabowianie i warsztaty wokalne” i „Podwórkowe opowieści,
czyli lato z Kubusiem Puchatkiem”.
Łącznie uczestniczyło w nich ponad 150 osób. 20 listopada odbyło się
podsumowujące spotkanie organizatorów i realizatorów poszczególnych
inicjatyw z animatorem, opiekującym się projektem z ramienia
Narodowego Centrum Kultury - Zbigniewem Mieruńskim. Obecnie
trwa jeszcze cykl warsztatów wokalnych z wokalistką jazzową Alicją
Serowik, a w trakcie produkcji jest pierwsza płyta zespołu Grabowianie.

Mistrzowie ortografii

I sesja Rady Gminy Grabowo

eprezentanci szkół w
Grabowie i Konopkach
Monetach zostali nagrodzeni
Na zdjęciu Lena Wołczyńska z
Grabowa i Michał Truszkowski
z Konopek prezentują tytuł
„Mistrza Ortografii 2018”.
Gabrysia Konopka zajęła II
miejsce, a Agnieszka Żebrowska i Iza Wiszowata zdobyły wyróżnienia.
Gratulujemy uczniom i ich opiekunom.

23 Listopada 2018 odbyła się I sesja nowej kadencji Rady Gminy
Grabowo.
Nowo wybrani radni oraz wójt Andrzej Piętka złożyli uroczyste
ślubowanie, wybrano również przewodniczącego Rady Gminy
Grabowo, którym został Janusz Wiśniewski, a także jego zastępcę Edwarda Chrzanowskiego. Nowej radzie życzymy wielu sukcesów i
owocnej współpracy.

R

Popłynęli z sukcesem dla Niepodległej

U

czennice grabowskiej szkoły – Amelka Skrodzka i Marta
Truszkowska stanęły na podium maratonu pływackiego
„PŁYNĘ DLA NIEPODLEGŁEJ” zorganizowanego 11 listopada
na basenie KOKiS.
Amelka zajęła II, a Marta III miejsce w kategorii „open” kobiet
na dystansie 1900 m. Maraton w kategorii klas VII-VIII szkoły
podstawowej i klas gimnazjalnych na dystansie 1500 m ukończył
również Michał Truszkowski. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Opiekunem zawodników jest Rafał Sierzputowski.
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Z ŻYCIA SŁUŻB

podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku.
Dbając o oświetlenie swojego pojazdu,
pamiętajmy, żeby nie tylko wymieniać
przepalone żarówki, ale i sprawdzić oraz ustawić
reflektory. Do obowiązków użytkowników
pojazdu należy również dbanie o czystość kloszy
świateł!

P

“TWOJE ŚWIATŁA
- TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO”

olicjanci kolneńskiej drogówki rozpoczęli
działaniawramachtrwającejogólnopolskiej
kampanii pod nazwą „Twoje światła - Twoje
bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie
uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia
w pojazdach, które bezpośrednio wpływa na
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu
drogowego.

Mundurowi podczas kontroli drogowych
zwracają szczególną uwagę na oświetlenie
samochodów oraz wręczają materiały
profilaktyczne dotyczące akcji. W przypadku
ujawnienia pojazdów, których jakość świateł
wzbudzi wątpliwości, policjanci zatrzymują
dowody rejestracyjne oraz kierują właścicieli aut
na stacje diagnostyczne.
Kampania „Twoje światła - Twoje
bezpieczeństwo” ma uświadomić kierowcom,
jak ważnym czynnikiem wpływającym na
bezpieczeństwo są światła pojazdu, a także
propagować wśród uczestników ruchu
drogowego zasadę „widzieć i być widocznym” w
relacjach pieszy - pojazd. Mundurowi zwracają
przy tym uwagę, że za bezpieczeństwo na
drogach odpowiedzialni są zarówno piesi, dla
których noszenie odblasków jest podstawowym
elementem podnoszącym ich widoczność na
drodze, jak też kierowcy, którzy powinni zadbać
o właściwy stan techniczny oraz prawidłowe
oświetlenie swojego pojazdu.
Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu drogowego. Wszelkie usterki
oświetlenia mogą skutkować między innymi
niedostatecznym oświetleniem drogi albo
prowadzić do „oślepiania” innych uczestników
ruchu drogowego. Dodatkowo panujące w
okresie jesienno-zimowym trudne warunki
drogowe, pogorszenie widoczności związane z
opadami atmosferycznymi i szybko zapadający
zmrok – są czynnikami determinującymi
16

Kampania będzie prowadzona do 15 grudnia
2019 roku.

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.

Kolneńscy policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego włączyli się w obchody Dnia Pamięci
o Ofiarach Wypadków Drogowych, który w tym
roku przypadł 18 listopada. Zwracali uwagę
kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej
jazdy oraz na fakt, że bezpieczeństwo na drogach
zależy od każdego z nas. Mundurowi w swoich
apelach prosili kierowców o zachowanie
zdrowego rozsądku na drodze i odpowiedzialną
jazdę. Funkcjonariusze próbowali dotrzeć do
sumień kierowców i przekonywali, że na drodze
jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale
także za innych uczestników ruchu drogowego
– innych kierujących, pasażerów, rowerzystów i
pieszych. To ogromna odpowiedzialność. Hołd
w tym dniu oddawany był również ekipom
ratunkowym, które na co dzień zajmują się
następstwami tragicznych zdarzeń na drodze.
Wśród głównych przyczyn wypadków na
świecie wymienia się następujące czynniki:
- przekraczanie dozwolonej prędkości;
- jazda pod wpływem alkoholu lub innych
substancji psychoaktywnych oraz zmęczenie;
- zła infrastruktura drogowa;
- nieużywanie pasów bezpieczeństwa;
- nieużywanie kasków przez motocyklistów
i motorowerzystów
- używanie telefonów komórkowych
i esemesowanie podczas jazdy.

ŚWIATOWY DZIEŃ
PAMIĘCI OFIAR
WYPADKÓW DROGOWYCH

K

olneńscy policjanci włączyli się w
obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków
Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem pamięci
o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz
o ich najbliższych, a zarazem okazją, by zwrócić
uwagę kierowców na konieczność bezpiecznej
i ostrożnej jazdy. Funkcjonariusze apelowali
o rozsądek oraz rozwagę na głównych ciągach
komunikacyjnych.

O swoje bezpieczeństwo powinni zadbać
także piesi i rowerzyści. Ci drudzy nie powinni
zapominać o prawidłowym oznakowaniu
swoich pojazdów, tak aby były widoczne na
ulicy. Przypominajmy naszym bliskim o tym, by
nosili odblaski, tak jak o nałożeniu czapki, kiedy
jest zimno. Niech elementy odblaskowe staną
się elementem naszej codziennej garderoby to kosztuje niewiele, a może uratować życie!
Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu
drogowym nakładały obowiązek noszenia
elementów odblaskowych jedynie na osoby
poniżej 15. roku życia. Ustawodawca od 31
sierpnia rozszerzył go na wszystkich, niezależnie
od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym. Zatem każdy
pieszy, który będzie poruszał się po zmierzchu
po drodze poza obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny
dla kierujących.

Pamiętajmy - bezpieczeństwo na
drodze to nasza wspólna sprawa!
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Z ŻYCIA SŁUŻB

Wykaz adresowy lokalnie
działających placówek
pomocowych
Wykaz adresowy lokalnie działających
placówek pomocowych
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 38
18-500 Kolno, tel. 86278-28-49
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18-520 Stawiski pl. Wolności 13/15, tel./
fax.: 86 278-26-31
3. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolnie ul.
Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno
tel. 86 278 26 31 lub 86 278 20 63
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grabowie Grabowo, ul. Sikorskiego 1
tel./ fax.: 86-2790021
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Turośli ul. Jana Pawła II 49 tel. 278-6353, fax 86-278-63-52

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa

W

listopadzie gmina Turośl, przekazała
Policji sprzęt w postaci niszczarek,
natomiast Miasto Kolno sfinansowało
służby ponadnormatywne policjantów.
Wszystko na kwotę około 22 tys złotych.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Małym Płocku ul. J. Kochanowskiego
15 tel. 86-2791309

Niewątpliwie jest to efekt dobrej współpracy
samorządów powiatu kolneńskiego z
Policją, która przekłada się na wzrost
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kolnie18-500 Kolno, ul. Wojska
Polskiego 69 tel./ fax. 86278-1334
Ośrodek Wsparcia - tel. 86278 12 99

SPRAWOZDANIE

8. Parafialny Zespół Caritas pw.
Chrystusa Króla Wszechświata ul. Ks.
J. L. Grajewskiego 2, 18-500 Kolno, tel.
86278 11-88

Działania Straży Miejskiej w miesiącu listopadzie 2018

9. Parafialny Zespół Caritas przy kościele
pw. Świętej Anny ul. Kościelna 17, 18-500
Kolno, 86-278-21-02

•

10. Straż Miejska w Kolnie ul. Wojska
Polskiego 20 (pokój nr 16 parter) tel. 86
278 94 55, 86 278 94 56

•
•

11. Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
- tel. 997

•

12. Centrum Zarządzania Kryzysowego
PUW W Białymstoku - 800 444 989

•
•
•

• Ujawniono 16 wykroczeń, wystawiono 5 mandatów karnych na
kwotę 500,00 zł, zastosowano 11 pouczeń.
• Od 01.11.2018 r. SM rozpoczęła akcję „Bezdomni 2018/2019”.
Strażnicy zabezpieczyli w m-cu listopadzie 2 mecze ligi okręgowej piłki nożnej
klubu „Orzeł Kolno” z drużynami: „Puszcza” Hajnówka, „Polonia” Raczki
W listopadzie prowadzono akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.
W dniach 29.10.2018 – 03.11.2018 r. wspólnie z funkcjonariuszami KPP Kolno
wzięli udział w „Akcji Znicz 2018”
11 listopada strażnicy brali udział w organizacji i zabezpieczeniu obchodów „100
Rocznicy Odzyskania Niepodległości”.
Funkcjonariusze SM w miesiącu listopadzie przeprowadzili akcje „odławiania”
bezpańskich psów, które odwieziono do schroniska miejskiego.
Prowadzono wyrywkowo kontrole posesji w/z art. 191 ustawy o odpadach.
W miesiącucu listopadzie insp. Wiesław Niedbała odbył 3 służby patrolowe z
funkcjonariuszami KPP w Kolnie.

Planowane działania na m-c grudzień 2018:
W miesiącu grudniu funkcjonariusze SM będą brali udział w akcji „Bezdomni
2018–2019 r”. SM będzie kontynuować 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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W

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie

zruszający jubileusz szkolnej społeczności. Uroczystości
jubileuszowe w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Kolnie odbyły się w piątek, 23 listopada o
godz.10:00.

Podzielono je na dwie części - artystyczną i oficjalną. Część
artystyczna była przypomnieniem minionych lat i okazją do
wspomnień. Ukazywała przeszłe i teraźniejsze życie szkoły.
Niezapomniane i wyjątkowe chwile ożyły na nowo w sercach
uczestników jubileuszowych uroczystości współtworzących
historię szkoły. Prowadząca część artystyczną Joanna Gleba zastępca dyrektora szkoły - wprowadziła zebranych w klimat
dawnych lat. - Historia „Dwójki” rozpoczyna się w 1968 roku.
Pierwsza dekada działalności szkoły to czasy big-beatu i twista.
Uczniowie z tamtych lat nie mieli telefonów, komputerów, ale mieli
równie mądrych nauczycieli, którzy oprócz umiejętności czytania
i pisania pomagali im zrozumieć świat. Życie w szkole wyglądało
wtedy zupełnie inaczej niż to dzisiejsze – mówiła prowadząca
Joanna Gleba. Uczniowie zaprezentowali scenkę „Koza”, w której
przedstawili kary dla uczniów za rożne przewinienia w tamtym
okresie (bicie linijką po dłoni, klękanie na woreczku z grochu,
pisanie na tablicy „nie będę rozmawiał w czasie lekcji”, ciąganie
za uszy i siedzenie w oślej ławce). Ulotny klimat i nastrój tamtych
czasów przypomniały również zaśpiewane przez uczennice
szkoły piosenki - „Taniec twist”, „Rudy rydz” i ,,Staruszek świat”
Anny Jantar.
Kolejne lata – 1978-1988 to okres, w którym nieodłącznym
elementem ówczesnego życia szkoły były cotygodniowe apele
na korytarzach szkolnych lub w salach gimnastycznych oraz
obowiązkowy udział w pochodach pierwszomajowych. Widzom
umiejętności taneczne zaprezentowały mażoretki przygotowane
przez Beatę Skrodzką. Następnie nauczyciele wraz z dyrekcją i
uczniami odśpiewali przy aplauzie gości utwór „Ale to już było” i
przenieśli wszystkich w kolejną dekadę – lata 1988-1998.
Lata 90-te. W końcu nadeszła wolność, a kto lepiej umie się nią
radować niż młodzież? Nie trzeba już ukrywać przynależności do
danej subkultury. Te czasy to przede wszystkim różnorodność,
co uzmysłowił krótki wykład na temat ruchów młodzieżowych.
Poszczególni aktorzy zaprezentowali też modę i zachowania
ówczesnych subkultur: punków, grunge’owców, metalowców,
hip-hopowców i trendy odnoszącej sukcesy w latach 90. muzyki disco
polo. Uczniowie zaśpiewali piosenkę „Niech żyje szkoła” w rytm
melodii „Wolność” – zespołu Boys, do której napisali własne słowa.
Kolejna dekada to 1998-2008. Od 1999 roku placówka stała się
szkołą sześcioklasową, a rok 2008 to równie ważna data w historii
„Dwójki”. Społeczność świętowała wtedy 40-lecie istnienia.

- Nauka we współczesnej szkole jest zupełnie inna niż ta sprzed
wielu lat. Każdy uczeń nie tylko zdobywa w niej wiedzę i potrzebne
umiejętności, ale również rozwija swoje zainteresowania oraz
talenty – podkreślała prowadząca część artystyczną Joanna
Gleba. Po czym zaprezentował się zespół z KOKiS, a po nim kl.
V „a” w przygotowanym przez Alicję Polkowską i Magdalenę
Sekścińską układzie tanecznym.
Ostatnia dekada 2008-2018 przyniosła wiele zmian. Placówka
postrzegana jest jako miejsce, gdzie nie tylko zdobywa się
wiedzę, ale również miło i bezpiecznie spędza czas wolny.
Ważną rolę w pracy pedagoga z uczniem odgrywa współpraca
z rodzicami. Jej efekty potwierdził taniec tatusiów z córkami
przygotowany przez Annę Przestrzelską i Joannę Glebę. Był to
taniec pełen emocji, wzruszeń i ciepłych uczuć, które udzieliły
się wszystkim zgromadzonym uczestnikom. Niewątpliwie
był to najlepszy występ jubileuszowego programu. Na sukces
całej części artystycznej pracowała każda klasa, każdy uczeń i
nauczyciel szkoły. Na zakończenie kl. II „b” i II „c” zatańczyły
w kolorowych strojach ludowych przygotowanego przez
Marzenę Jezusek krakowiaka, który dał również wiele radości
uczestnikom obchodów.
W części oficjalnej głos zabrali m.in.: dyrektor szkoły Dariusz
Łosiewski, JE Biskup Tadeusz Bronakowski, Burmistrz Miasta
Kolno Andrzej Duda, nowo powołany Starosta Kolneński
Tadeusz Klama, Dorota Szymonowicz - dyrektor Delegatury
w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Prezes Banku
Spółdzielczego Krzysztof Kajko, delegacje od Posłów: Kazimierza
Gwiazdowskiego i Bernadety Krynickiej. W imieniu nauczycieli
emerytów głos zabrała Zofia Kajko i przedstawiciele rady
rodziców. Z życzeniami przybyły też delegacje z kolneńskich,
gminnych i powiatowych instytucji oświaty i zakładów pracy.
W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Andrzej Duda
zaznaczał, że jubileusz stanowi szczególny moment nie tylko dla
szkoły, ale też dla całego miasta. - To niezwykły honor i zaszczyt
uczestniczyć w tym wyjątkowym dniu, jubileuszu 50-lecia Szkoły
Podstawowej nr 2. To moment szczególnie wzruszający również dla
mnie, absolwenta tej szkoły. Dzisiejsza uroczystość to pokoleniowe
spotkanie naszej jednej, wielkiej uczniowskiej i nauczycielskiej
rodziny. „Dwójka” nigdy nie była tylko instytucją oświatową,
ale zawsze zgraną społecznością stworzoną przez pokolenia
uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Oni oddali szkole swoje
umiejętności, entuzjazm i całe swoje nauczycielskie serce i za to im
z całego serca dziękuję – mówił burmistrz.
- Samorząd Kolna zawsze dbał o rozwój oświaty w naszym mieście.
Środki finansowe z miejskiego budżetu kierowane były również
na modernizację i unowocześnienie tej szkoły. W 2008 roku za
prawie 2 miliony złotych przeprowadziliśmy remont „Dwójki”
wraz z budową przyszkolnej infrastruktury. Inwestycja z ostatnich
miesięcy to remont placu przed szkołą - dodał Andrzej Duda.

Bogaty program artystyczny przedstawiono w pięknej scenerii – na tle
wystawy zdjęć z różnych okresów życia szkoły. Zgromadzone fotografie
były również interesującą i miłą niespodzianką dla przybyłych gości,
którzy mogli dzięki nim poczuć dawny klimat szkoły.
Galeria zdjęć na www.umkolno.pl
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Taniec tatusiów z córkami

- Patrząc na Was, jestem spokojny o losy Kolna w następnych
latach i dekadach. Macie w sobie, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,
wielki potencjał. Kolno jest z Was dumne. Widzę tutaj inspirujące
hasło: „W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość
marzenia”. Niech to będzie dla nas wszystkich pięknym przesłaniem
na kolejne, dobre lata.
Wszyscy goście jubileuszowego spotkania otrzymali specjalny
prezent w postaci okolicznościowego wydawnictwa. To książka
pt. „Kolno i okolice. Szkice z zamierzchłej przeszłości”. Autorami
publikacji są naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego: Ewa
Marczak-Łukaszewicz oraz ceniony w kraju i za granicą
prof. Adam Łukaszewicz. Książka powstała przy współpracy
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu
oraz Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca. Wydanie książki
możliwe było dzięki dofinansowaniu unijnemu.

miastach. Dostępna też będzie w formie elektronicznej na stronie
internetowej UM Kolno. Życzymy przyjemnej lektury.
Na zakończenie tego wyjątkowo wzruszającego i sentymentalnego
jubileuszu wszystkim nauczycielom emerytom dyrekcja
wręczyła symboliczną różę. Uwiecznieniem pięknych chwil było
pamiątkowe zdjęcie.
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu
jubileuszu 50 lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie:
Ks. Dziekanowi Stanisławowi Uradzińskiemu
Ks. Proboszczowi Wojciechowi Darmetko
Burmistrzowi Miasta Kolno, Panu Andrzejowi Dudzie
Dyrektor KOKiS, Pani Alicji Szymańskiej
Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia: Promocja Prezesowi PUK, Panu Markowi Łubie
i zachowanie dziedzictwa lokalnego na operacje z zakresu – Panu Janowi Święczkowskiemu
promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług Pani Dorocie Łynko
lokalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Panu Krzysztofowi Kolińskiemu
W ramach operacji zaplanowano realizację uroczystości z Pani Justynie Łosiewskiej
okazji jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 2, połączonej z Pani Małgorzacie Stockiej
promocją wydawnictwa okolicznościowego opisującego historię Pani Małgorzacie Stachelskiej
i współczesność Kolna i Ziemi Kolneńskiej.
Rodzicom uczniów
Czytelników zainteresowanych historią Kolna i okolic ucieszy Dziękujemy gościom za liczne prezenty, którymi nas obdarowali.
fakt, że pozycja ta trafi też do bibliotek w Kolnie i innych
Społeczność SP2
Galeria zdjęć na www.umkolno.pl
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Dla Niepodległej - koncert w SP1
11 Listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kolnie na scenie spotkały się wszystkie pokolenia, żeby wspólnie
uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oficjalnie
wszystkich widzów i wykonawców przywitał Burmistrz Miasta
Kolno Andrzej Duda. W klimat koncertu wprowadził licznie
przybyłych tego dnia Krzysztof Szubzda - dziennikarz i prezenter
telewizyjny.

Na początek wystąpili najmłodsi mieszkańcy naszego miasta
– „Leśne Duszki” z Przedszkola nr 4, których opiekunką jest
pani Irena Chorubińska. Następnie zaprezentowały się uczennice
Szkoły Podstawowej nr 1 – Natalia Święczkowska, Julia Rydelek
i zespół dziewcząt z kl. VI; ich opiekunką jest pani Elżbieta
Nodzewska. W dalszej części na scenie pojawili się uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2– Amelia Szymańska, Julia Wierzbicka
i zespół wokalny w składzie: Zuza Odachowska, Ola Skrodzka,
Nadia Krejszef, Wiktoria Olender i Jakub Liszewski; opiekunem
tej grupy uczniów jest pani Beata Skrodzka. Następnie wystąpili
laureaci konkursu pieśni patriotycznej i ojczyźnianej, który
odbył się w KOKiS – Ania Chmielewska - SP nr 1 Kolno – op.
Małgorzata Rumińska, Wiktoria Kamińska – SP Lachowo – op.
Leszek Pogorzelski, Wiktoria Czerwińska - SP2 Kolno – op.
Beata Skrodzka, Julia Rakowska – I LO Kolno – op. Jolanta
Rumińska, zespół „Dziecięcy Teatr Muzyczny” - KOKiS – op.
Anna Podeszwik, zespół „ Kolneńskie Dziewczyny z Plusem” KOKiS. Na zakończenie tej muzycznej uczty wystąpiła Katarzyna
Garłukiewicz przy akompaniamencie Urszuli Kisiel z programem
„Sto lat, dziesięć piosenek, Jedna Niepodległa”.
„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlasie
Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu
są: fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz fundacja Podlaski
Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej”.
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Popłynęli dla Niepodległej

Ś

więto Odzyskania Niepodległości Kolno czciło na kilka
sposobów – odbyły się uroczyste msze, przemarsze, akademie
szkolne oraz koncert galowy. W tym samym czasie ponad 60
zawodników „płynęło dla Niepodległej”, w trzech kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe do kl. VI - 966 metrów, tj. ok. 40
długości basenu, szkoły podstawowe kl. VII, VIII i III gimnazjalne
- 1410 metrów - ok. 56 długości basenu, open - 1918 metrów - ok.
76 długości basenu w kategorii kobiet i mężczyzn na historycznych
dystansach.
Głównym celem maratonu było uczczenie 100. rocznicy
Odzyskania Niepodległości Polski, utrwalenie historii i
zachowań patriotycznych mieszkańców, popularyzacja pływania
oraz promocja naszego miasta. Organizatorem zawodów był
KOKiS, a honorowym patronem Burmistrz Miasta Kolno.
O godz. dziesiątej 11 listopada 2018 r. zawodnicy rozpoczęli
maraton. W poszczególnych kategoriach najlepsze wyniki
osiągnęli:
- SZKOŁY PODSTAWOWE - do kl. VI - 966 metrów
(dziewczęta): Weronika Nerko (0:25:01), Julia Malinowska
(0:25:10), Weronika Kowalczyk (0:28:30),

- SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. VII, VIII i III gimnazjalne 1410 metrów (56 długości basenu): Alicja Kowalczyk (0:31:22 ),
Gabriela Chmielewska (0:37:06), Oliwia Filipkowska ( 0:41:00),
- CHŁOPCY: Dawid Kowalewski (0:19:09) Dominik Skawski
(0:23:00) Piotr Truszczyński (0:30:24);
- OPEN - 1918 metrów – ok. 76 długości (kobiety): Monika
Niksa (0:36:34), Amelia Skrodzka (0:54:00), Marta Truszkowska
(0:56:11)
- MĘŻCZYŹNI: Ireneusz Malinowski (0:35:09), Paweł Pikuliński
(0:44:40)
Sędzią głównym zawodów był Zbigniew Bohuszko. Organizatorzy
dziękują nauczycielom wf. oraz wszystkim osobom, które
pomogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu maratonu.
Nad zdrowiem i bezpieczeństwem startujących czuwała Grupa
Medyczna Nadzieja.
Zawodnikom, dziękujemy za wspólne uczczenie tej ważnej dla
nas rocznicy i zapraszamy za rok.

- CHŁOPCY: Adrian Malinowski (0:16:05), Tobiasz Kowalewski
(0:16:53), Konrad Kukliński (0:25:02);

Kolejne podium Aleksa
25 listopada 2018 r. w Suchowoli w rozegranym II Grand Prix
Województwa Podlaskiego skrzatów w tenisie stołowym zawodnik
KOKiS Kolno wywalczył II miejsce i jest to kolejne podium tego
zawodnika. W turnieju tym Aleks wygrał trzy pojedynki meczowe
i w finale, w grze o 1. miejsce przegrał z Maciejem Ryżewskim z
GOKSiT w Suchowoli.
Inni zawodnicy KOKiS startowali w tym terminie w turnieju
tenisa stołowego w Zabielu i w kategorii kl. VII - gimnazjum
zajęli trzy pierwsze miejsca: Patryk Chrzanowski był pierwszy,
Paweł Zagroba drugi a Szymon Prusinowski trzeci. W kategorii
szkół podstawowych – kl. VI i młodsi swój pierwszy start
zaliczył najmłodszy zawodnik KOKiS – pierwszoklasista
Dawid Wróblewski, który otrzymał od organizatorów puchar
najmłodszego uczestnika turnieju.
2018/11 (Nr. 225)
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UTW - MIGAWKI Z NIEPODLEGŁEJ ŁAWKI

kąd taki tytuł? Przyczyna zmiany dotychczasowego hasła
naszej seniorskiej strony Miesięcznika Kolneńskiego wydaje się
oczywista. Wszak miesiąc listopad stanowi apogeum obchodów
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. W ciągu całego
2018 roku odbywały się różnego rodzaju spotkania, wykłady,
koncerty, przedstawienia, sympozja o charakterze mającym nam
uświadomić doniosłość faktu odzyskania suwerenności po 123
latach niewoli. Na wet niektóre wydarzenia sportowe na szczeblu
centralnym charakteryzowały się akcentami o charakterze
patriotycznym.

Nasi seniorzy również nie pozostali obojętni; w minionych
tygodniach uczestniczyli chociażby w wykładzie, którego
tematem były hymn, flaga i godło, a także wykonywali kotyliony
dla Niepodległej. Jednym z finalnych wydarzeń w naszym mieście
był Konkurs Pieśni Patriotycznej i Ojczyźnianej w dn. 7 listopada.
Ogromna liczba zgłoszeń solistów i zespołów była pewnym
zaskoczeniem (dodajmy, pozytywnym) dla organizatora, którym
był KOKiS, ale zarówno wykonawcy, jak i jury doskonale
sobie poradzili z maratonem wokalno-muzycznym. Zresztą,
co się dziwić – taka okazja trafia się raz na sto lat. Zwycięzców
wyłoniono w 5 kategoriach i to oni zaprezentowali się podczas
głównego koncertu, który miał miejsce 11 listopada.
Startowali też studenci UTW, a sam konkurs był również
doskonałym przykładem integracji międzypokoleniowej. W
kawiarni KOKiS-u mieliśmy przedstawicieli najmłodszych, ich
rodziców i dziadków. Podobnie jak podczas konkursu, również
podczas występów galowych mieliśmy przegląd pokoleń,
zarówno na scenie, jak i na widowni. Osoby młode od wielu lat
prezentowały podczas popisów Kolneńskie Dziewczyny z Plusem.
Od kilku miesięcy nasze środowisko seniorskie na forum
wojewódzkim prezentowała trójka - Jadwiga, Krystyna i
Eugeniusz. Początkowo były to szkolenia w Akademii Rzeczników,
a 14 listopada wspomniane osoby uczestniczyły w IV Podlaskim
Forum Aktywności Osób Starszych. Spotkanie z seniorami z wielu
innych miejscowości, bardzo wypełniony program forum – dały
nam wiele do myślenia, ale to temat na „inne opowiadanie”. Jeżeli
ktoś z seniorów zainteresowany jest tematem, polecam portal
podlaskisenior.pl, gdzie bardzo dużo na ten temat - artykuły i
sprawozdania telewizyjne. Supernowością była debata oxfordzka,
a jej tematem otwartość seniorów na świat czy wręcz odwrotna
sytuacja.
Patriotyzm patriotyzmem, ale senior potrzebuje również
rozrywki, czyli oderwania się od spraw codzienności, spotkania
z innymi, wspólnej zabawy. Okazją była zabawa andrzejkowa,
która odbyła się w kawiarni KOKiS-u. Trwający remont nie
był żadną przeszkodą w realizacji seniorskich wyczynów na
parkiecie. Myślę, że uczestnictwo dużej, około 50-osobowej
grupy, nie tylko studentów UTW – jest potwierdzeniem między
innymi takich opinii: w naszym wieku człowiek ma więcej oleju
w głowie, święty spokój i pełnię życia; celem staje się życie, a
nie praca; pewne tematy przestają być tematami tabu. Tak więc,
drogie koleżanki i koledzy, pamiętajcie, co powiedział Ernest
Hemingway: „Człowiek nie jest stworzony do klęski, człowieka
można zniszczyć, ale człowieka nie można pokonać”.
Eugeniusz Regliński
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SZKOŁY

Jesienny koncert

W

piątkowe popołudnie 16 listopada 2018 r. rozbrzmiewał
w Państwowej Szkole Muzycznej jesienny koncert. Mimo
panujących za oknami ciemności i chłodu licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała popisów klas akordeonu, gitary i
klarnetu. Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrektor Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej mgr Bożena Kowalewska.

Młodzi adepci sztuki wykonali miniatury muzyki klasycznej,
stylizacje folkloru oraz standardy rozrywki. Ciepłe uczucia
zaskarbili sobie najmłodsi wykonawcy. Starsi uczniowie wzbudzili

duże zainteresowanie słuchaczy, prezentując trudniejsze utwory.
Już dziś – zapraszając na Muzyczną Wigilię z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia – życzymy wiele zdrowia, radości i
samych pięknych dźwięków w 2019 r.
Anna Nadolna
Serdecznie dziękujemy za wsparcie kwiaciarni p. E. i P.
Trzeciaków.

II miejsce w ogólnopolskim konkursie IPN

D

nia 15 listopada 2018 r. odbyła się w Teatrze Polskim w
Warszawie Gala finałowa I edycji konkursu Instytutu Pamięci
Narodowej „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”.
Patronat nad inicjatywą objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Młodzież została
zapoznana z techniką filmową Found footage i kwestią praw
autorskich. Ostatnim punktem warsztatów były zajęcia
dotyczące selekcji materiałów, konstruowania historii i pracy
ze scenariuszem. Znajomość sztuki montażu potrzebna była
uczestnikom warsztatów do przygotowania własnych filmów,
które prezentowane były na uroczystej gali w Teatrze Polskim.
Przypomnijmy, że Maciek przy współpracy z Kamilem
Jarzyło (prawnukiem bohatera pracy) stworzył film o Józefie
Modzelewskim z Zabiela, który zarządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1937 roku,
odznaczony został MADALEM NIEPODLEGŁOŚCI za pracę w
dziele odzyskania niepodległości.
Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”
adresowany był do ludzi młodych: uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków
organizacji młodzieżowych, a także rodziców z dziećmi.

Z rąk prezesa IPN dr Jarosława Szarka, przewodniczącego ZHR
prof. Grzegorza Nowika i zastępcy dyrektora Biura Edukacji
Narodowej IPN dr Waldemara Brendy Maciej Bagiński, uczeń
klasy VII A Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Kolnie odebrał nagrodę za II miejsce w kategorii film (10 – 14
lat). Wcześniej praca została jako jedna z trzech w województwie
podlaskim zakwalifikowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej w Białymstoku do etapu centralnego.
Nagrodą dla zwycięzców były również warsztaty filmowe,
które trwały od 12 do 14 listopada w Warszawie. Wszystkie
osoby, które zajęły I, II i III miejsca w kategoriach Vlog i Film
uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie
„Dziki Bez”. Warsztaty odbywały się w budynku Filmoteki
2018/11 (Nr. 225)

Do zadań uczestników konkursu należało zebranie informacji
o swoim bohaterze, zaprezentowanie ich w formie plakatu lub
filmu edukacyjnego oraz upowszechnienie wyników swej pracy
poprzez przedstawienie bohatera społeczności lokalnej lub
szkolnej. Jak podaje IPN w konkursie wzięło udział ok. 1500
młodych ludzi - nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy (Lwowa)
i Stanów Zjednoczonych (Chicago). Nadesłano 98 Vlogów, 169
filmów i 25 plakatów edukacyjnych.
Nasz uczeń jest jedynym nagrodzonym z województwa
podlaskiego.
Gratulujemy !!!
Więcej na stronie: ipn.gov.pl/aktualnosci/,Gala-finalowa-konkursuNiezwyciezeni-1918-Pokolenia-Niepodleglej
SP1
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BYĆ JAK MASTERSCHEF!

ostatnich dniach listopada młodzież z Hufca Pracy z
Kolna oraz grupa z wychowawcą wybrała się na podbój
kulinarnego świata z firmą ATUTY z Białegostoku. Pod czujnym
okiem szefowej kuchni Pani Ewy Bajdyś Jakuć przygotowywane
zostały potrawy kuchni kresowej. Pani Ewa podzieliła młodych
kucharzy na cztery grupy i każdej z nich przydzieliła zadanie do
wykonania.

Nie była to prosta sprawa ponieważ pierwsze minuty warsztatów
przebiegły pod wrażeniem trwogi, zaniepokojenia, a nawet
przerażenia. Najpierw szefowa kuchni udzieliła instruktarzu
co mieli uczestnicy warsztatów wykonać, pokazała gdzie czego
i jakich półproduktów szukać, powiedziała jakim sprzętem
dysponuje, omówiła skład i przygotowanie potraw. Szefowa
podkreśliła, iż najważniejszą sprawą i podstawą profesjonalnego
kucharza jest dobrze zorganizowany warsztat pracy. Z każdą
minutą warsztatu emocje opadały a młodzież z coraz większym
zaangażowaniem przygotowywała dania kresowe. Uczestnicy
Hufców z zainteresowaniem słuchali wskazówek pani Ewy oraz
chłonęli wiedzę przekazywaną przez szefową kuchni. Te kilka
godzin warsztatowych było wspaniałą lekcją praktycznego
gotowania.
Poczatkujący kucharze nauczyli się przygotować krupnik z
kurkami i pulpetami, sałatkę z serem korycińskim i kindziukiem,
wareniki z babką ziemniaczaną i sosem ze schabu w śmietanie
oraz serniczki z sosem malinowym. Prowadząca szkolenie
pokazała kilka sposobów efektywnego dekorowania potraw.
Na zakończenie warsztatu odbyła się prezentacja potraw oraz
degustacja przez uczestników warsztatów. Młodzież zadowolona
i pełna optymizmu w swoje siły kulinarne odebrała certyfikaty
wieńczące ten krótki kurs gotowania. Te nowe doświadczenie i
zdobyte umiejętności na pewno zaowocują w pracy codziennej
w zakładach pracy.
OHP
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MIEJSKA BIBLIOTEKA

U

Audiobooki w miejskiej bibliotece.

przejmie informujemy, że do naszej biblioteki zostały
zakupione pierwsze audiobooki.

Są to książki na płytach CD przeznaczone do słuchania. Można je
odtwarzać na domowym sprzęcie audio-wideo, z komputera czy
odtwarzacza samochodowego. Tego typu publikacje są doskonałe
nie tylko dla osób z dysfunkcją wzroku, ale również do słuchania
podczas jady samochodem czy wykonywania prac domowych.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z audiobooków, które
są dostępne w Czytelni.
Miejska Biblioteka Publiczna obecnie mieści się w budynku
gimnazjum – na parterze (ul. M. Dąbrowskiej 4).

Trening pamięci w bibliotece

P

odobnie jak ciało, nasz mózg się starzeje i z biegiem lat
traci giętkość. Aby ten proces spowolnić, w przypadku
ciała i kondycji fizycznej, niezastąpione są ćwiczenia. Umysł
także potrzebuje ciągłego pobudzania i stymulacji. Im dłużej
zachowamy sprawność intelektualną, tym lepiej będziemy
funkcjonować w okresie senioralnym.
W czwartek, 15.11.2018, grupa seniorów spotkała się na
„Treningu pamięci”. Na początku panie wykonały „gimnastykę
mózgu” - ćwiczenia aktywizujące obie półkule mózgowe i
pomagające zwiększyć koncentrację. Następnie podczas pracy
w grupie uczestnicy układali nowe wyrazy z liter dostępnych we
wcześniej podanym słowie. Po pracy grupowej przyszedł czas
na pracę indywidualną. W tej części było do wykonania m.in.
dopisanie imion do znanych nazwisk, dokończenie przysłów czy
zmienienie jednej litery w wyrazie tak, aby powstał nowy wyraz.

Ze wszystkimi zadaniami przygotowanymi na trening seniorzy
poradzili sobie doskonale. Na koniec umówiliśmy się na kolejny
trening, 28 listopada.

30 października 2018 roku odbyły się w MBP w Kolnie
eliminacje konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych. To
już XVI edycja tego konkursu. Jego pomysłodawcą jest Biblioteka
Publiczna Gminy Łomża. Temat tegorocznego konkursu brzmiał:
„Serce dla niepodległej – nasze małe ojczyzny w poezji”.

Bibliotece Publicznej Gminy Łomża, gdzie naszą bibliotekę
będzie reprezentowała trójka najlepszych wykonawców.

„Serce dla niepodległej – nasze małe ojczyzny w poezji”

Do konkursu w naszej bibliotece przystąpiło 17 uczniów szkół
podstawowych. Ich wystąpienia oceniała komisja w składzie:
Elżbieta Kulas, Hanna Kordal i Barbara Sielawa. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody.
Wyróżniono
najmłodszą recytatorkę
Aleksandrę Banaś,
uczennicę klasy I SP nr 1 oraz Karola Kulczewskiego, ucznia klasy
IV SP nr 2. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Bągart – uczeń klasy
V SP nr 2, drugie Amelia Szymańska, uczennica klasy VII SP nr
2, a trzecie – Anna Filipkowska , również uczennica klasy VII SP
nr 2.
Recytatorzy przygotowali teksty głównie naszych lokalnych
twórców: Leszka Czyża, Jana Gietka, Mariana Gębarskiego
i Jana Kulki. Finał konkursu odbędzie się 7 listopada w
2018/11 (Nr. 225)
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KRZYŻOWKA - INFORMACJE

KRZYŻÓWKA NR 11/2018

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 13, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Wyniki hodowców z Sekcji Kolno można na bieżąco śledzić na
stronie internetowej PZHGP Oddział Ełk.
Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe rozwiązanie
Wiernymi kibicami gołębiarskiego hobby są przedstawiciele władz
(wyłącznie na kartach pocztowych) do Urzędu Miasta, ul. Wojska
miasta
i gminy
Kolno.
Propagują
tę formęnagroda,
spędzania
wolnego
Polskiego
20 (pokój
3) zostanie
rozlosowana
którą
będzie
czasu,
a
hodowcy
dokładają
starań,
by
dzięki
swoim
osiągnięciom
publikacja pt. „Kolno i okolice. Szkice z zamierzchłej przeszłości”.
miasto
i gmina
Kolno -znane
były nie
Termin Kolno
nadsyłania
odpowiedzi
28.12.2018
r. tylko w najbliższej
okolicy, ale też w całym kraju a nawet poza granicami.
Krzyżówkę panoramiczną nr 10/2018 prawidłowo rozwiązali
Dowodem
nawylosowali:
to, że sekcja
KolnoKruszewski,
PZHGP maZofia
wielu
przyjaciół,
i nagrodę
Stanisław
Szewczyk
było wspomniane i już
spotkanie
podsumowujące
sezon
lotowy
Marzena Góralczyk z Kolna
2014. Zaproszonymi
honorowymi
gośćmi
–
a
jednocześnie
Hasło brzmiało: ,,Jesienne pejzaże”.
sponsorami nagród byli: Burmistrz Miasta Kolno - Andrzej Duda,
Nagroda do odebrania
Wójt Gminy Kolno - Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.
Wojciech Sekściński, Prezes BS - Krzysztof Kajko, przedstawiciel
Dodatkową
nagrodę niespodziankę
- film
na DVD z autografem
Agencji
Ubezpieczeniowej
- Franciszek
Długozima.
reżyser
Hodowcy podkreślają,
że Małgorzaty
są bardzo Bramy
wdzięczni wszystkim za
Powstaniu Warszawskim”
wsparcie w “Cudzoziemcy
ich działaniachwhodowlanych.
wygrał Feliks Demiańczuk. Nagroda do odebrania w redakcji.

- pora rozjaśniania się nieba; brzask,
- delikatność w zachowaniu się,
- prostopadły do osnowy,
- całkowity brak dźwięków,
- dowcip, kawał,
- ubita sztuka drobiu,
- rudy grzyb,
- nawierzchnia drogowa z kamienia,
- odrażający dryblas w Kabarecie Starszych Panów,
- górna granica,
- tańcowała z igłą w bajce Jana Brzechwy,
- drzewo, którego liść jest na fladze Kanady,
- małe jezioro,
- pożyczka w banku,
- wstrząs psychiczny,
- tkanka wypełniająca kości,
- bezbarwna, ciągnąca się wydzielina gruczołów śluzowych,
- kąt zawarty między kierunkiem północy a innym, mierzony zgodnie
z ruchem wskazówek zegara,
- ryba słodkowodna, płoć,
- miasto, w którym rokrocznie się odbywa Krajowy Festiwal Piosenki
Polskiej,
- kolor w kartach oznaczany czarnym listkiem koniczyny,
- po przeciwległej stronie zachodu,
- serial telewizyjny z Tomaszem Stockingerem,
- imię Dulskiej ze sztuki Gabrieli Zapolskiej,
- samica konia,
- zmartwienie, zły nastrój,
- drapieżnik z rodziny kotów,
- czar, wdzięk,
- wrzucany do skrzynki pocztowej,
- po złote... wyprawili się Argonauci,
- czuły organ,
- trująca substancja służąca do zabijania szkodników (szczurów,
myszy).

ych.

którą
ych i

Z okazji zbliżających się świąt
Zarząd Sekcji Kolno
życzy wszystkim hodowcom
oraz mieszkańcom miasta
Wesołych Świąt
i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym
Nowym Roku 2019

wski
twie
wszej
kat.
ózef

- miesięcznik regionalny. Adres: 18 – 500 Kolno, ul. Konopnickiej 4,
tel. 86 278 94 40, e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl
25
adres: www.umkolno.pl Wydawca: Burmistrz Miasta Kolno.
Redakcja: Andrzej Konopka (redaktor naczelny)
Współpraca: Juliusz Jakimowicz, Wiesław Boć (korekta).
Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża . Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 30.11.2018

, +4915171370906
k.schulte@forsmann-transporte.de

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, w nadesłanych zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.
26

2018/11 (Nr. 225)

URODZENI LISTOPAD 2018

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

pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

Wojciechowska, córka Justyny i Marci- Przyborowska, córka Malwiny i Emina, ur. 02.11.2018 r. godz. 09.44
liana, ur. 08.11.2018 r. godz. 17.34

Pupek, syn Małgorzaty i Leszka,
ur. 14.11.2018 r. godz. 21.30

Charubin, syn Marleny i Alberta,
ur. 18.11.2018 r. godz. 06.45

Zduńczyk, córka Agnieszki i Marka, Konikiewicz, syn Magdaleny i Marcina,
ur. 23.11.2018 r. godz. 07.50
ur. 23.11.2018 r. godz. 11.32

Wiśniewska, córka Joanny i Pawła,
ur. 28.11.2018 r. godz. 17.30

Bągart, córka Katarzyny i Daniela,
ur. 11.11.2018 r. godz. 14.10

Piątek, syn Katarzyny i Kamila,
ur. 09.11.2018 r. godz. 21.25

Nowak, córka Moniki i Mateusza,
ur. 19.11.2018 r. godz. 08.35

Biedrzycka, córka Agnieszki i Marcina,
ur. 19.11.2018 r. godz. 17.40

Wyrwas, syn Marty i Pawła,
ur. 27.11.2018 r. godz. 11.44

Aniśko, córka Magdaleny i Marcina,
ur. 28.11.2018 r. godz. 13.09

Grosfeld, syn Iwony i Adama,
ur. 29.11.2018 r. godz. 08.45
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