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NOWY ROK

MIASTO

Mieszkańcy Kolna przywitali wspólnie Nowy 2019 rok na miejskim Sylwestrze

Radni przyjęli budżet miasta na 2019 rok

P

N

lenerową imprezę sylwestrową zorganizowano, jak co roku,
na bocznej płycie przyległej do miejskiego stadionu.
Zabawa 31 grudnia - w ostatnią noc roku, rozpoczęła się o 22:00
występem zespołu „BONIT”, który bawił przybyłych do godziny
2:00.

a ostatniej w tym roku II zwyczajnej sesji Rady Miasta
przyjęto budżet Kolna na 2019 r. Uchwała budżetowa
zakłada dochody w wysokości 47 342 730 złotych. Wydatki zaś
zaplanowano na kwotę 52 442 730 złotych. Deficyt w kwocie ponad
5 mln zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Zadłużenie
miasta na koniec 2019 roku, zgodnie z konstrukcją budżetu,
wyniesie 11 mln. Dług ma być spłacony do końca 2030 roku.
Piątkowe obrady zorganizowano 21 grudnia o godzinie 12:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

Dźwięki różnorodnej i rytmicznej muzyki zachęcały przechodniów, by
chociaż na chwilę dołączyć do sylwestrowej zabawy. Koniec starego
i początek nowego roku, to przecież wyjątkowy czas, w którym
składamy życzenia nie tylko bliskim i znajomym, ale też wspólnie
świętującym. Tradycyjnie o północy do mieszkańców Kolna
życzenia skierował Burmistrz Miasta Andrzej Duda.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzedniej sesji z dnia 25 listopada
oraz wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta Kolno z prac
pomiędzy obradami.
Na wstępie podjęto uchwały: w sprawie zmian w budżecie miasta
Kolno na 2018 r. i w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kolno na lata 2019-2030.

- Bardzo się cieszę, że mogę tu z wami być. Dziękuję również za tak
ogromne zaufanie, które od państwa otrzymałem w czasie wyborów
i którym obdarzyło mnie społeczeństwo naszego miasta Kolna.
Dziękuję wszystkim i życzę samych dobrych chwil w Nowym 2019
Roku oraz spełnienia zawodowych i rodzinnych zamierzeń. Niech
ten rok będzie lepszy od tego, który właśnie mija – życzył burmistrz
w imieniu swoim i całego samorządu.

Następnie burmistrz Andrzej Duda omówił projekt budżetu na
2019 r. - Będzie to budżet napięty i bardzo trudny. Chyba jeden z najtrudniejszych planów finansowych. Ustalamy rekordowe w mieście
Kolno wydatki inwestycyjne. Łącznie ich koszt zaplanowano na ponad
52 mln zł. Deficyt, który powstanie musimy pokryć z kredytu.
Przyszłoroczny plan finansowy obejmuje inwestycje, które już zostały
rozpoczęte oraz te, które będą realizowane w 2019 roku. Będzie to
budżet trudny nie tylko ze względu na jego wysokość, ale też spowodowany skomplikowaną sytuacją na rynku. Mamy bardzo dużo prac
na terenie miasta, które musimy wykonać. Nie da się jednak na dziś
przewidzieć cen po przetargach jak to bywało w ubiegłych latach, że
oscylowały one w zaplanowanych granicach lub były o 10-15 %
niższe. Bywają takie sytuacje, że zaplanowany koszt wzrasta o nawet
100 % i niektóre przedsięwzięcia po prostu nie są możliwe do
przeprowadzenia. Należy więc liczyć się z wieloma zmianami w zaplanowanym budżecie, które będą wprowadzane na zwoływanych
sesjach – mówił burmistrz.

Wspólne odliczanie czasu, tradycyjna lampka szampana i pokaz
sztucznych ogni, to stałe elementy miejskiego sylwestra, których
nie zabrakło też i na tegorocznej zabawie. W tym roku rozbłyski
fajerwerków w całym mieście były niezwykle imponujące, gdyż
sprzyjająca aura pozwoliła na przygotowanie przez organizatorów efektywnego pokazu i radosnego powitania nadchodzącego
Nowego 2019 Roku. Niech będzie on czasem spełnionych nadziei
i zrealizowanych planów.
Organizatorzy miejskiego sylwestra: Burmistrz Miasta Kolno
oraz Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu dziękują wszystkim za
wpólną zabawę.
Tekst: Andrzej Konopka
Zdjęcia: Robert Zieliński

Po odczytaniu opinii poszczególnych komisji Rady Miasta, opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej przystąpiono
do głosowania. Budżet na kolejny rok przyjęto 13 głosami za,
dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Kolejno podjęto uchwały:
• w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla
dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny
rachunek na terenie miasta Kolno,
• w sprawie wskazania kandydata na członka powiatowej rady
rynku pracy w Kolnie,
• w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty
od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kolna.
Ustala się bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta
Kolna. Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub
spółdzielniom mieszkaniowym w następującej wysokości:
1) 60 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
2) 50 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w drugim roku, po przekształceniu,
3) 40 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona

2

2018/12 (Nr. 226)

2018/12 (Nr. 226)

w trzecim roku, po przekształceniu,
4) 30 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w czwartym roku, po przekształceniu,
5) 20 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w piątym ro ku, po przekształceniu,
6) 10 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w szóstym roku, po przekształceniu.
Bonifikatę, o której mowa w ust.1 stosuje się, jeżeli użytkownik
wieczysty nie zalega z płatnością z tytułu opłat rocznych za
użytkowanie wieczyste wobec Miasta Kolna.
• w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno na
rok 2019;
• w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2019 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno
na lata 2017-2020;
• w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania nieodpłatnego wsparcia,
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023;
• w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019
– 2023;
• w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023;
• w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2019
rok.
Na sesji przyjęto też informację Burmistrza Miasta z realizacji
uchwały Nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu, korektę sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
miasto Kolno w 2017 roku, sprawozdanie z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2017 rok i sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za 2017 rok.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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XII spotkanie opłatkowe kolneńskich samorządowców

radycją świąt Bożego Narodzenia są spotkania opłatkowe
organizowane w miejscach pracy czy nauki. Przedstawiciele
instytucji, spółek, banków, służb mundurowych, straży pożarnej,
związków zawodowych i organizacji pozarządowych wzięli
udział w zorganizowanej, wyjątkowo w tym roku, w Hotelu
Colnus miejskiej Wigilii. Przybyłych 21 grudnia do restauracji
Colnus na tę wyjątkową uroczystość w bożonarodzeniowy nastrój
pięknym wykonaniem kolęd, przy akompaniamencie instruktora
Pawła Podeszwika, wprowadzili młodzi soliści z Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu.

W spotkaniu wzięli udział księża: Dziekan Kolneński, proboszcz
parafii św. Anny Stanisław Uradziński i proboszcz parafii Chrystusa Króla
Wszechświata Wojciech Stefaniak. Gośćmi piątkowej uroczystości
byli też min.: Starosta Powiatu Kolneńskiego Tadeusz Klama
i Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk, zastępca
dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam
Pasierbiewicz, radni miasta Kolno i powiatu, dyrektorzy, kierownicy,
naczelnicy jednostek miejskich i powiatowych, prezesi spółek oraz
komendanci policji i straży pożarnej.
Zgromadzonych przywitał gospodarz Burmistrz Kolna Andrzej
Duda, który złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
- Takie chwile jak ta sprzyjają podsumowaniom całego roku. Łącznie
w roku ubiegłym i w roku kolejnym w mieście Kolno zaplanowano inwestycje na ponad 70 mln złotych. Mówię tu o inwestycjach
miejskich, a także o generalnej dyrekcji oraz zakładu energetycznego – zaznaczał burmistrz. To ogromny plac robót, ogromne
przedsięwzięcie, które na pewno utrudnia nam życie i za co bardzo
przepraszam. Mam nadzieję, że część inwestycji już w tym roku zostanie
ukończonych i nasze miasto będzie zupełnie inaczej wyglądać. Za
współpracę przy tych wszystkich przedsięwzięciach bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam, bo sami nie bylibyśmy
w stanie rozliczyć do końca jak należy tych projektów ani zrealizować
tych inwestycji. Dlatego dziękuję wszystkim pracownikom urzędu miasta,
starostwa powiatowego, nadzoru budowlanego, Sanepidu, Straży
Pożarnej i Policji. Dziękuję wszystkim, którzy z nami współpracują
na co dzień. To naprawdę, proszę państwa, doskonała współpraca.
Bo dzięki niej możemy tak wiele inwestycji w tak krótkim czasie
przeprowadzić w naszym mieście. Myślę, że ta współpraca w roku
następnym będzie równie dobrze wyglądała jak w roku obecnym.
Ten rok, był rokiem wyborczym. Dziękuję również za tak ogromne
zaufanie, które od państwa otrzymałem, którym obdarzyło mnie
społeczeństwo miasta Kolna. Dziękuję wszystkim. Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym, władzom powiatu, panu staroście,
członkom zarządu rady powiatowej i liczę na dalszą współpracę. Bo
ta współpraca pozwoli nam gonić inne samorządy w rozwoju. Mamy
szczególny czas, w którym możemy wykorzystać fundusze unijne
i robimy to bardzo intensywnie – mówił burmistrz.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego narodzenia chcę w imieniu własnym
i całego samorządu miasta Kolno przekazać mieszkańcom bardzo
serdeczne życzenia. Żebyście państwo spędzili te święta w rodzinnej,
spokojnej, przepełnionej miłością atmosferze, a nadchodzący 2019
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rok przyniósł państwu pomyślność, szczęście, zdrowie i wiele optymizmu.
Burmistrz przekazał też życzenia w imieniu Wojewody Podlaskiego
i parlamentarzystów. Do życzeń burmistrza dołączył również
obecny na spotkaniu opłatkowym nowo wybrany Starosta Powiatu
Kolneńskiego Tadeusz Klama.
Katolicki wymiar uroczystości podkreśliła Ewangelia św. Łukasza
o narodzeniu Chrystusa odczytana przez proboszcza ks. Wojciecha
Stefaniaka. Duszpasterskie słowo do zgromadzonych skierował
Dziekan Kolneński.
– Czasy, w których żyjemy ogromnie zmieniają świat w różnych
wymiarach i w tym materialnym, ale i również w wymiarze
duchowym – mówił ks. Stanisław Uradziński. – Chrystusa w wielu
społecznościach, państwach już z codziennego życia społecznego,
politycznego, gospodarczego się wyrzuciło. Już nie ma świąt Bożego
Narodzenia. Są jakieś tam święta bez wymieniania Bożego Narodzenia.
Słowo Bóg nie przechodzi przez gardło. Nie lękajcie się Chrystusa. Nie
lękajcie się przyjąć go i z nim żyć na co dzień. Bo jeśli nim będziecie
żyli to znów mamy obietnicę i wypełnienie tego, czym życie z Chrystusem
jest. Ci, którzy żyją z Chrystusem chwalą Boga i z ludźmi żyją
w pokoju, ale tylko z tymi, którzy są według Bożego upodobania.
A ludzie bożego upodobania to ludzie, którzy miłością żyją na co
dzień. Tej miłości wszystkim państwu życzymy z księdzem Wojciechem.
Niech ta miłość, która się rodzi w żłóbku wypełnia każdego z nas
i prowadzi w dalsze życie również w kolejny rok, który jest przed
nami - podkreślał Dziekan Kolneński.
Indywidualne życzenia skierowane do kolegów, współpracowników
i znajomych przekazali sobie świętujący łamiąc się jednocześnie
opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do tradycyjnej wieczerzy
wigilijnej, która zakończyła miejskie spotkanie opłatkowe.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
Galeria zdjęć na stronie: www.umkolno.pl
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Harcerze z wizytą w urzędzie miasta Kolno
z betlejemskim światełkiem pokoju

B

etlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Urzędu Miasta
Kolno. Z rąk harcerzy odebrał je burmistrz Andrzej Duda.

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano
w 1986 roku w Linz w Austrii. W Polsce Związek Harcerstwa
Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku.
Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.
Do Urzędu Miasta w Kolnie przynieśli je harcerze z kolneńskiego
hufca im. Jana Bytnara ,,Rudego”.
– To światełko betlejemskie i życzenia od harcerzy przyjmuję jako
życzenia dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta, radnych
i mieszkańców i bardzo za nie dziękuję – powiedział burmistrz Andrzej
Duda, a na ręce druhów przekazał okolicznościowe upominki. W tym
roku hasło towarzyszące światełku brzmi „Światło, które łączy”.
A.K.
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Kolacja wigilijna dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Stokrotka”

Spotkanie opłatkowe kolneńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych

C

z ł o nk o w i e k o l n e ń s ki e g o Ko ł a Po l s ki e g o Zw i ą z ku
Niewidomych, ich opiekunowie i zaproszeni goście wzięli
udział we wspólnej Wigilii zorganizowanej 13 grudnia w sali
kawiarnianej KOKiS-u.

C

oroczną tradycją Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” jest
spotkanie wigilijne w gronie przyjaciół i zaproszonych gości.
Tak i w tym roku podopieczni zebrali się 17 grudnia w Restauracji
Hotelu Colnus.

Uroczystość rozpoczęła się od jasełek w nieco mniej tradycyjnej
– baśniowej odsłonie. Występom małych aktorów przyglądali się
m.in. ks. Grzegorz Karwowski, Burmistrz Miasta Kolno Pan Andrzej
Duda, Przewodniczący Rady Miasta Kolno Pan Mariusz Rakowski
wraz z Radnymi Rady Miasta Kolno, przedstawiciele Urzędu
Miasta Kolno, dyrektorzy kolneńskich szkół i członkowie Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po przedstawieniu jasełkowym, krótkich przemówieniach i podzieleniu się opłatkiem, wszyscy zebrani zasiedli do wspólnej wigilijnej
wieczerzy. Wśród licznych gości dzieci wypatrzyły także gościa
specjalnego, na którego czekały cały rok. Przyjaciel Świetlicy
z Ochotniczych Hufców Pracy wcielił się w rolę Świętego Mikołaja
i rozdał przygotowane wcześniej paczki świąteczne.
Dzieci zadowolone i przesiąknięte magią Świąt wróciły do swoich
domów, by w radosnych nastrojach spędzić kolejne dni oczekiwania.
Życzymy wszystkim Czytelnikom, by świąteczne dni upływały
w zdrowiu i spokoju, a radość z Bożego Narodzenia towarzyszyła
nam wszystkim nie tylko od święta, ale także każdego dnia Nowego
Roku 2019.

Przybyłych przywitała przewodnicząca związku Celina Laskowska,
która podziękowała w imieniu zarządu i swoim za dotychczasową
współpracę z samorządami miasta, gminy i powiatu; szczególnie
za wsparcie jakie okazują związkowi niewidomych oraz złożyła
wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.
W tym roku słowo duszpasterskie do obecnych skierował proboszcz
parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie Wojciech Stefaniak.
Życzę wszystkim zebranym, by Boże Dziecię i miłość, które do nas
przychodzą obdarzyły nas mocą duchową. Byście z tej miłości, która
rodzi się, by w nas zamieszkać brali to, co najpiękniejsze i dawali
innym. Bo to jest sens naszego życia. Ten rok liturgiczny przybywa
pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Oby nam tego ducha bożego
nie zabrakło. Byśmy tym bożym duchem umieli się dzielić to wtedy
będzie na pewno pięknie – mówił kapłan.
W imieniu własnym oraz samorządu miasta Kolno życzenia
świąteczne i noworoczne przekazał wszystkim zebranym na spotkaniu opłatkowym Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda. Do
życzeń dołączyli się również przedstawiciele samorządów obecni
na spotkaniu i zaproszeni goście.
Spotkanie Wigilijne zaszczycili swoją obecnością m.in.: dyrektor
Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych Agnieszka
Szóstko, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, reprezentujący
Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego – Stanisław
Szymańczyk, reprezentujący Krzysztofa Kajko – prezesa Banku
Spółdzielczego w Kolnie – Marcin Krejszew, reprezentująca
dyrektora PCPR Krzysztofa Sobieskiego – Marta Gryguc, Alicja
Szymańska - dyrektor KOKiS, przewodnicząca Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Kolnie Zofia Górska i sympatycy stowarzyszenia.
Spotkanie opłatkowe, co stało się już tradycją, umilił swoją
obecnością, zachęcając uczestników do wspólnego śpiewania
kolęd, zespół „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem” działający przy
KOKiS pod opieką Bogumiły Ranik.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Wigilia w kolneńskim oddziale „Solidarności”

Spotkanie opłatkowe i jasełka w OHP Kolno

T

C

radycyjną Wigilię każdego roku organizuje NSZZ ,,Solidarność”
Region Mazowsze Oddział Kolno.

zas Narodzenia Pańskiego to wyjątkowy okres. Ma własne
zwyczaje i wiele obrzędów. W całej Polsce niezależnie
odregionu wszyscy podtrzymują tę staropolską tradycję zasiadając
do stołu przykrytego białym obrusem, z wiązką siana pod spodem. Dwanaście potraw i jedno dodatkowe nakrycie, modlitwa,
czytanie Pisma Świętego, łamanie się opłatkiem, życzenia i wiele
serdeczności to elementy przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Kadra Hufca Pracy w Kolnie, jak co roku, przygotowała spotkanie
wigilijne dla uczestników, pracodawców oraz zaproszonych gości.

14 grudnia o godz. 17:00 odbyło się spotkanie opłatkowe
w Oddziale Kolno. W siedzibie związku po wspólnej modlitwie
i przemówieniach, w których nie zabrakło również wspomnień
o kolegach, którzy już odeszli, odśpiewaniu kolędy ,,Dzisiaj
w Betlejem” przybyli – staropolskim zwyczajem – przełamali się
opłatkiem. Podczas spotkania uczestnicy złożyli sobie życzenia
świąteczne i noworoczne. Zadeklarowali również dalszą, jak
oceniają, bardzo dobrą współpracę w ramach związku, jak też
wzajemną pomoc. Dzień przed spotkaniem opłatkowym 13 grudnia
władze miasta wraz z członkami „Solidarności” zapalili znicze pod
pomnikiem „Solidarności”, na którym umieszczona jest tabliczka
upamiętniająca ofiary stanu wojennego.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia komendant Hufca Pracy
w Kolnie. Następnie ks. Dziekan Stanisław Uradziński podziękował
kadrze HP za kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
oraz złożył życzenia świąteczne i pobłogosławił zgromadzonych. Życzenia świąteczne przekazał zebranym z-ca Starosty
Kolneńskiego Karol Pieloszczyk oraz Sekretarz Miasta Kolno
Mirosław Bajorek. Miłym akcentem były podziękowania dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie Eugeniusza Gromadzkiego

W spotkaniu oprócz przewodniczącego NSZZ ,,Solidarność”
Oddział w Kolnie Mariusza Waszkiewicza uczestniczyli między
innymi: Dziekan Kolneński ks. Stanisław Uradziński, Kapelan
kolneńskiej ,,Solidarności” ks. Janusz Kubrak, Burmistrz Miasta
Kolno Andrzej Duda, dyrektor ZST w Kolnie Eugeniusz Gromadzki,
internowani w stanie wojennym Stefan Ruchała i Ireneusz
Mieczkowski, członkowie zarządu Oddziału Kolno oraz członkowie
komisji zakładowych ,,Solidarności” z Kolna i zaproszeni goście.

na ręce pani Komendant Agnieszki Samul, dotyczące wieloletniej
współpracy oraz zaangażowania w pracę na rzecz młodzieży.
Po wystąpieniach gości młodzież w przedstawieniu scenicznym
opowiedziała o zwyczajach świątecznych oraz przybliżyła wieczór Narodzenia Pańskiego. Między sceny wplecione były kolędy,
o których oprawę muzyczną zadbała Agnieszka Duda. Wspólne
kolędowanie gości wraz z młodzieżą nadało podniosły charakter
wigilijnemu spotkaniu. Wszyscy mogliśmy, po raz kolejny, przeżyć
historię Maryi i Józefa szukających miejsca na spoczynek. Po trudach podróży i bezowocnych poszukiwaniach schronili się w stajence. Doświadczyli chłodu i ubóstwa, a jednak to do nich przybyli
królowie z darami i złożyli pokłon. Młodzież z radością i wielkim
zaangażowaniem odgrywała swoje role, a goście ze wzruszeniem
śledzili scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka.
Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin
Zbawiciela.

Burmistrz Kolna Andrzej Duda w okresie przedświątecznym
uczestniczył w wielu spotkaniach opłatkowych organizowanych
przez instytucje, zakłady pracy i stowarzyszenia. Na tradycyjną
Wigilię włodarza miasta zaprosiła m. in. Miejska Orkiestra
i Kolneński Klub Sportowy ,,Orzeł”.

P

Muzyczna wigilia

ierwsze polskie kolędy pochodzą z XV w. Odnaleźć je można
w Kancjonale Jana z Przeworska. Znajdują się też w renesansowej Tabulaturze Jana z Lublina. W baroku unarodowiono ich
treść, poszerzając o zimową aurę i szczegóły z życia wsi. Klasycyzm nadał im nowe oblicze harmoniczne, pojawiła się też w nich
sentymentalna czułostkowość. Melodię „Lulajże Jezuniu” wplótł
w Scherzo h-moll tęskniący za ojczyzną Fryderyk Chopin. W okresach zaborów zarysowały się w kolędach wątki patriotyczne. Podczas okupacji hitlerowskiej, kiedy zabroniono wykonywania
naszego hymnu narodowego, w okresie Bożego Narodzenia
śpiewano czwartą zwrotkę „Bóg się rodzi” - Podnieś rękę, Boże
Dziecię, błogosław ojczyznę milą.
Dziś kolędy stają się produktem komercyjnym. Obdarte
z duchowości pojawiają się w sklepach, by skłonić nas do większych
zakupów. Często zapomina się o nich tuż po świętach, nie wiedząc
nawet, że to wtedy jest ich czas.

W piątkowy wieczór 21 grudnia 2018 r. dźwięki kolęd
rozbrzmiewały w Państwowej Szkole Muzycznej. Wigilię rozpoczął
chór Scherzo. Swoją obecnością zaszczycił nas i homilię wygłosił
ks. Janusz Kubrak. Przybyła też jak zwykle niezastąpiona dyrektor
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej Bożena Kowalewska. Nie
zabrakło też rodziców, dziadków i naszych uczniów.
Potem przy dźwiękach fortepianu śpiewaliśmy wszyscy, kultywując
piękną tradycję wspólnego kolędowania. Już dziś - życząc wszelkich
łask Boskich w nowym roku - zapraszamy na koncerty kolęd
w wykonaniu uczniów:
13 stycznia 2019 r. po mszy św. o 11:00 w kościele pw. Chrystusa
Króla Wszechświata i 14 stycznia 2019 r. o 16:30 w auli naszej
szkoły.
Anna Nadolna

Kolno pamiętało o bohaterach grudnia ’81
13 grudnia o godz. 16:30, w 37. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda,
przewodniczący NSZZ „Solidarność” oddział w Kolnie – Mariusz
Waszkiewicz, członkowie zarządu Oddziału Kolno oraz
członkowie komisji zakładowych ,,Solidarności” z Kolna złożyli
kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem „Solidarności”, na którym
umiejscowiono tabliczkę upamiętniającą ofiary stanu wojennego.
W milczeniu uczczono pamięć tych, którzy swoją odwagą
zapoczątkowali budowę demokratycznego państwa.
13 grudnia 1981 r. Polacy obudzili się w nowej rzeczywistości.
Kolejne pokolenie doświadczyło zagrożenia wolności – tym razem nie
ze strony najeźdźcy, lecz polskich władz. W ciągu kilku dni w 49
ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób - łącznie w
czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys.
W więzieniach znalazła się znaczna część krajowych i regionalnych przywódców Solidarności, doradców, członków komisji
zakładowych dużych fabryk, działaczy opozycji demokratycznej
oraz intelektualistów związanych z „Solidarnością”. Od godz. 22
do godz. 6 rano wprowadzono godzinę milicyjną, a na wyjazdy
poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony,
uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego
i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów
pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys.
komisarzy wojskowych. Zakazano wydawania prasy, poza „Trybuną
Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich
organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach
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i na wyższych uczelniach. Szarą rzeczywistością stały się kolejki,
pustki w sklepach i codzienne zabieganie o podstawowe artykuły
spożywcze wydawane na kartki. W ogromnej operacji policyjnowojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750
czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.
Swoją solidarność z uczestnikami grudniowych wydarzeń sprzed
37 lat można było wyrazić, biorąc udział w kampanii IPN „Zapal
Światło Wolności”. Instytut zachęcił do manifestowania patriotyzmu
zapaleniem o godz. 19:30 (czas emisji ówczesnego „Dziennika Telewizyjnego”) w oknie świec lub uczynieniem tego wirtualnie na
stronie swiatlowolności.ipn.gov.pl.
Opracował: Andrzej Konopka
(źródło własne i wikipedia.pl)
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Spotkanie opłatkowe Samorządu kolneńskiego 2018

Siatkarski turniej w I LO w Kolnie

dniu 12 grudnia 2018 roku w restauracji Colnus odbyło się
świąteczne spotkanie opłatkowe sympatyków i przyjaciół
samorządu Powiatu Kolneńskiego.

Starosta Kolneński – Tadeusz Klama powitał wszystkich serdecznie oraz
złożył życzenia zdrowych, radosnych pełnych spokoju i rodzinnego
ciepła świąt Bożego Narodzenia.
Świąteczne życzenia złożył także Burmistrz Miasta Kolno Andrzej
Duda w imieniu własnym oraz wszystkich wójtów i burmistrzów
całego powiatu kolneńskiego, oraz Proboszcz Parafii Chrystusa
Króla Wszechświata w Kolnie – ks. kan. Wojciech Stefaniak, który
w bożonarodzeniowy klimat wprowadził wszystkich zaproszonych
gości czytając fragment Ewangelii.
Były życzenia świąteczne i noworoczne, jednak najważniejszym
wydarzeniem spotkania wigilijnego było podzielenie się opłatkiem.
Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej i świątecznej atmosferze.

W

W

grudniowe przedpołudnie odbył się Turniej Siatkarski
dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kolnie. W turnieju wzięły udział zawodniczki reprezentujące:
Gimnazjum z Lachowa, Gimnazjum z Zabiela, Zespół Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie.
W przedświątecznym nastroju rozegrano mecze systemem “każdy
z każdym”. Celem zawodów była integracja środowiska siatkarskiego oraz propagowanie siatkówki w naszym środowisku. Mimo
różnic wieku wszystkim zawodniczkom należą się wyrazy uznania
za zaangażowanie i walkę sportową.
Wszystkie zespoły zostały uhonorowane pucharami oraz
pamiątkowymi dyplomami.

Światowy Dzień Wolontariusza

dniu 5 grudnia 2018 roku szkolne Kluby Wolontariatu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Technicznych
w Kolnie świętowały Światowy Dzień Wolontariusza!
Nie obyło się bez smakowitych przekąsek, radości i nastrojowej
muzyki. Uczniowie szkół oraz członkowie Klubów w tym dniu
przebrali się w stroje i koszulki reprezentujące różne dziedziny
wolontariatu. Byli z nami min.: harcerze ZHP, szkolny oddział
Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy, strażacy OSP, przedstawiciele Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej, ŚDM, Szlachetnej Paczki,
WOŚP i wiele innych.
Szkolne Kluby Wolontariatu przez cały listopad prowadziły
zbiórkę artykułów spożywczych, chemicznych, przemysłowych,
przyborów szkolnych i innych niezbędnych rzeczy, potrzebnych
do przygotowania paczki świątecznej dla potrzebującej rodziny.
Wspólnie przygotowali paczkę o wartości 2800 zł., mając głęboką
nadzieję, że pomoc będzie w stanie uszczęśliwić rodzinę w jej trudnej sytuacji.

Wyniki turnieju:
1 miejsce I LO w Kolnie
2 miejsce ZST w Kolnie
3 miejsce Gimnazjum w Zabielu
4 miejsce Gimnazjum w Lachowie
Najlepszą zawodniczką turnieju została Aleksandra Terepka uczennica
klasy 2a I LO w Kolnie.

M

Wycieczka do Drozdowa
łodzież z kl. 2c i 2b brała udział w projekcie “Rodzinne
archiwa Niepodległej”.

W październiku odbyło się w szkole spotkanie z panią Anną
Karczewską reprezentującą Ośrodek Badań Europy ŚrodkowoWschodniej w Białymstoku. Uczniowie zostali zaproszeni do czynnego udziału w zbieraniu informacji o przeszłości naszej okolicy
i jej mieszkańcach sprzed 100 lat.
14 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.
Jego elementem był wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrody
w Drozdowie. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładu i obejrzeć
wystawę czasową “ZNAKI NIEPODLEGŁEJ NA ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ”
oraz wystawę stałą w Muzeum Przyrody w Drozdowie”.

Informacja Zarządu Powiatu Kolneńskiego
Zarząd Powiatu Kolneńskiego informuje, że dnia 20 grudnia 2018 r. podał
do publicznej wiadomości Uchwałę Nr 4/15/18 z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego 20.
Pełny tekst Uchwały został zamieszczony na okres 21 dni na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie www.powiatkolno.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
Kolno, dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Zarządu Powiatu Kolneńskiego
Starosta Kolneński
Tadeusz Klama
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MAŁY PŁOCK

TUROŚL

Podsumowanie szkoleń „Rodzic w internecie” oraz „Rolnik w sieci”

Spotkania opłatkowe w GOK w Turośli

Każdy z uczestników założył konto pocztowe oraz zarejestrował
się na platformie ePUAP. Omawiane zostały również sposoby
uniknięcia przejęcia haseł internetowych przez niepowołane osoby
w sieci.

W

piątek – 21 grudnia 2018 roku odbyło się ostatnie spotkanie
uczestników szkoleń pn. „Rodzic w internecie” oraz „Rolnik
w sieci” w ramach projektu pn. „Ja w internecie”, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej. W kursie uczestniczyły dwie grupy
po 12 osób. Kurs obejmował cztery spotkania po 3 godziny każde.
Spotkania odbywały się we wtorki i piątki w godzinach od 9 do 12
oraz od 12 do 15.
Podczas zajęć uczestnicy szkolenia pn. „Rolnik w sieci” nauczyli
się, jak w sposób zaawansowany korzystać z wyszukiwarek
internetowych, jak ocenić wiarygodność źródeł w sieci, jak
wykorzystywać specjalistyczne źródła informacji dla rolników.

Moduł Rodzic w internecie adresowany do rodziców i opiekunów
poświęcony był przygotowaniu rodzica do roli przewodnika
dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci.
Uczestnicy poznali źródła wartościowych i pochodzących
z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach
cyfrowych oraz nauczyli się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo
w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczyli
się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin
takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty
Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem. Treści
zawarte w module Rodzic w internecie sprzyjać mają podnoszeniu
kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania
z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie zmniejszać
barierę komunikacyjną pomiędzy nimi, a dziećmi, dla których
rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

W

minny Ośrodek Kultury w Turośli w okresie Świąt Bożego
Narodzenia zorganizował spotkania opłatkowe dla seniorów
z terenu gminy Turośl, dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia
organizowane przez ośrodek oraz dla zespołów śpiewaczych
działających przy ośrodku kultury.
Spotkania wigilijne to niepowtarzalna okazja do wspólnych
spotkań, zacieśniania więzów społecznych oraz składania wzajemnie sobie
życzeń. W spotkaniach udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich
byli Wójt Gminy Turośl Pan Piotr Niedbała, który złożył zebranym
na spotkaniach życzenia świąteczne, oraz Ksiądz Krzysztof Karwowski

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”.

Zakupiono dwa wysokiej klasy defibrylatory, przenośny zestaw
oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, pilarkę spalinową, detektor
wielogazowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, narzędzie
do cięcia szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej
kierowcy i pasażera.
Przekazanie zakupionego sprzętu było finalnym etapem
wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem
Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego
z obszaru województwa podlaskiego do składania wniosków
na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu
Sprawiedliwości Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa
Sprawiedliwości to 40 300,00 zaś wkład własny do projektu
to zaledwie 407,07 zł. Zadanie współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt techniczny i
medyczny umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych
w zakresie udzielania szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom
poszkodowanym, a tym samym wpłynie na zwiększenie
bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Mały Płock.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z TEATREM „FANTAZJA”

Z

okazji świąt Bożego Narodzenia w Bibliotece Publicznej
Gminy Turośl i w Filii Bibliotecznej w Lemanie gościliśmy
aktorów z teatru „Fantazja”, którzy przedstawili inscenizację pt.
„Magia Świąt”.

chotnicza Straż Pożarna w Kątach pozyskała dotację z Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 80 000
zł na zakup hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, na
który składa się pompa spalinowa, rozpieracz kolumnowy, nożyce
hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i węże hydrauliczne.
Pozyskana dotacja pozwoliła przenieść finansowanie działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mały Płock na
znacznie wyższy, nieosiągalny dotąd poziom.W dzisiejszych czasach
akcje ratownicze są coraz bardziej skomplikowane, obejmują
szerokie spektrum działań i wymagają zarówno właściwego
12
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mikołajki - 6 grudnia w Bibliotece Publicznej Gminy
Turośl odbyło się spotkanie autorskie z polonistką, pisarką,
dziennikarką, redaktorką czasopisma „Cogito” i miesięcznika
„Sens” – Katarzyną Drogą.

Pani Kasia swoją karierę pisarską rozpoczęła od opracowań polonistycznych skierowanych do uczniów szkół średnich.
Motywem przewodnim spotkania była książka autorki pt. „Kobieta, którą
pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej”, w której na
tle ważnych dla Polski wydarzeń historycznych przedstawiona została postać nietuzinkowej kobiety: patriotki walczącej
o niepodległość Polski, feministki walczącej o prawa wyborcze
kobiet, wieloletniej towarzyszki życia Józefa Piłsudskiego.

wyszkolenia strażaków, jak i wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Do
zadań ustawowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
należy m.in. działalność na rzecz zmniejszenia liczby wypadków
przy pracy rolniczej i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
W celu ograniczania skutków wypadków na terenach wiejskich
Kasa już od niemal 20 lat współpracuje z jednostkami Ochotniczej
Straży Pożarnej w całym kraju. Z wieloletniej obserwacji wynika,
że wzajemne wspieranie się KRUS i OSP pomaga i służy rolnikom,
a także przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków i łagodzenia
ich skutków.
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z KATARZYNĄ DROGĄ

Głównymi bohaterami bajki był Elf Psotek oraz Śnieżynka. Odbiorcami teatrzyku byli przedszkolaki i najmłodsi uczniowie szkół
podstawowych z terenu gminy Turośl.
Dynamicznie zagrane przedstawienie spodobało się dzieciom tym
bardziej, że mogły wziąć w nim udział, śpiewając i tańcząc wraz
z aktorami. Dzieci miały okazję nie tylko rozwijać swoje zainteresowania teatrem, ale zostały też wprowadzone w nastrój świąt
Bożego Narodzenia. Na koniec Święty Mikołaj rozdał małe upominki
dla wszystkich dzieci.

Dotacja z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego dla OSP Kąty

O

- Proboszcz Parafii w Turośli, który odczytał fragment o narodzeniu
Pana Jezusa z Ewangelii św. Łukasza. Złożył on również świąteczne
życzenia a następnie podzielono się opłatkiem i w wyjątkowym
nastroju wszyscy zasiedli do wieczerzy. Szczególny nastrój spotkaniom nadało wspólne śpiewanie kolęd. Oczywiście nie zabrakło
ludowych kolęd śpiewanych gwarą kurpiowską. Podczas spotkania
opłatkowego z zespołami śpiewaczymi Wójt Gminy Turośl Pan
Piotr Niedbała i Przewodniczący Rady Gminy Turośl Pan Sławomir
Milewski podziękowali członkom zespołów za kolejny rok owocnej
współpracy i zaangażowanie w podtrzymywanie tradycji regionu.

Na zakończenie każdy z kursantów otrzymał pamiątkowy certyfikat
wręczony przez Wójta Gminy. Prowadzący docenił uczestników za
zaangażowanie oraz chęć zdobywania wiedzy.

Przekazanie strażakom sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości
ójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski w dniu 21 grudnia
2018 roku przekazał przedstawicielom jednostek OSP
Mały Płock, OSP Kąty, OSP Rogienice Wielkie, OSP ChludnieWłodki i OSP Korzeniste – sprzęt ratownictwa specjalistycznego
zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

G

Przełomem w jej karierze okazała się saga rodzinna pt. „Pokolenia.
Wiek deszczu, wiek słońca” i druga część „Pokolenia. Powrót do
domu”. Czytelnicy mieli również okazję poznać bliżej książki pani
Katarzyny pt. „Gospoda pod bocianem” oraz „Sekrety przodków”.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a na zakończenie każdy
mógł nabyć książkę z autografem autorki.
Ponadto uczestnicy spotkania otrzymali z okazji mikołajek
ręcznie robione zawieszki na choinkę oraz czekoladowe monety.
2018/12 (Nr. 226)
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GRABOWO

V grabowskie kolędowanie

Wigilia w plenerze

P

onad 40 uczestników z gminy Grabowo przystąpiło do V
Przeglądu Kolęd i Pastorałek, zorganizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Grabowie.
W kategorii przedszkolaków pierwsze miejsce wyśpiewała Karolina
Bogdańska, drugie Dominik i Julia Śleszyńscy, a trzecie Ola Łakus
i Kornelia Cwalina. Ponadto wyróżniono Miłosza Krasińskiego.
Wśród klas I-III miejsce pierwsze przyznano Ignacemu Wiszowatemu,
miejsca drugie Patrycji Wiszowatej i Dagmarze Skrodzkiej, a trzecie

20 grudnia mieszkańcy gminy Grabowo spotkali się na plenerowym
spotkaniu opłatkowym, które jak zwykle odbyło się na dziedzińcu
szkoły w Grabowie.

Natalii Bogdańskiej. Wyróżniono również Martynę Sulewską.
Nikola Sienkiewicz i Ewelina Chojnowska zwyciężyły w kategorii klas
IV-VI, a w kategorii rodzin przyznano równorzędne wyróżnienia
Magdzie i Oli Ciszewskim oraz Justynie i Oliwii Iwaszkiewicz.
Nagrody w konkursie ufundował Bank Spółdzielczy w Kolnie,
któremu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również paniom
Agnieszce Jarząbek i Grażynie Lendo za prace w komisji konkursowej.

Kolejny etap remontu dworu Wagów

D

obiega końca drugi etap remontu zabytkowego dworku
Wagów w Grabowie.

Na spotkanie przybyli również posłowie Bernadetta Krynicka
i Kazimierz Gwiazdowski. Były wspólne życzenia przy opłatku,
degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych i spotkanie z Mikołajem.
Gospodarz spotkania - Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka
serdecznie dziękuje wszystkim za życzliwą obecność, a dyrekcji i całej
społeczności szkoły w Grabowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
Bibliotece Publicznej oraz OSP w Grabowie za współorganizację.

W całym budynku wymieniono już stolarkę okienną i drzwiową,
odbudowano taras od strony wyspy i zamontowano instalację
odgromową. Prace były możliwe dzięki dotacji uzyskanej przez
Gminę Grabowo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z programu Ochrona zabytków. Otrzymana dotacja to ponad 155 tys. zł,
a wkład własny to ok. 55 tys. zł.

W

Sprzęt dla strażaków

połowie grudnia Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka
przekazał jednostkom OSP z terenu gminy Grabowo sprzęt
ratowniczo-gaśniczy, będący efektem projektu „Zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Gminy Grabowo
z Funduszu Sprawiedliwości”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa
Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Całkowity koszt brutto projektu to 25 050,51 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 24 800,00
zł, a wkład własny 250,51 zł. OSP Grabowo otrzymała: defibrylator, detektor gazowy, zestaw węży hydraulicznych oraz
pilarkę do drewna. OSP Siwki i OSP Surały otrzymały agregaty
prądotwórcze i pilarki do drewna.
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Z ŻYCIA PARAFII - INFORMACJE

Z ŻYCIA SŁUŻB

SPRAWOZDANIE
z działalności Straży Miejskiej w Kolnie
w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2018 r.
W okresie tym Straż Miejska realizowała podstawowe działania ustawowe:

WIGILIJNY OPŁATEK
W KOMENTDZIE
POWIATOWEJ POLICJI
W KOLNIE.
BEZPIECZNEGO
NOWEGO ROKU!
W świetlicy Komendy Powiatowej Policji
w Kolnie odbyło się uroczyste spotkanie
opłatkowe. Życzenia składali sobie funkcjonariusze, pracownicy cywilni Policji,
kierownictwo Komendy oraz zaproszeni
goście.
W Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie
miało miejsce spotkanie opłatkowe. Funkcjonariusze i pracownicy kolneńskiej jednostki złożyli sobie wzajemnie życzenia
oraz przełamali się opłatkiem. Świąteczne
spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji – młodszy inspektor Artur
Żebrowski, który życzył wszystkim spokojnych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz podziękował za wspólną
służbę na rzecz bezpieczeństwa.
Kapelan kolneńskich policjantów ks. Dziekan Stanisław Uradziński odczytał fragment Pisma Świętego, a następnie poświęcił
opłatki. Serdeczne życzenia przekazał także
Starosta Kolneński – Pan Tadeusz Klama
oraz pozostali samorządowcy. Padło wiele
ciepłych słów, szczególnie wobec tych
policjantów, którzy w okresie świątecznym
i noworocznym będą pełnić służbę strzegąc
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

• 12.10.2018r. funkcjonariusze SM wraz z pracownicami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie, przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży produktów spożywczych na
targowisku miejskim.
• W październiku i listopadzie straż miejska prowadziła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.
• W okresie sprawozdawczym straż miejska brała udział w zabezpieczaniu 3 meczów piłki nożnej
ligi okręgowej drużyny „Orzeł” Kolno z drużynami: „Sokół” Sokółka, „Puszcza” Hajnówka, „Polonia”
Raczki.
• W dniach 29.10.2018 - 03.11.2018r. komendant Piotr Małż wraz z inspektorem Wiesławem
Niedbałą uczestniczyli wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Kolnie w akcji „Znicz 2018”.
• W okresie sprawozdawczym komendant Piotr Małż i inspektor Wiesław Niedbała w dniu
11.11.2018r. zabezpieczali wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Kolnie obchody „100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości”.
• W dniu 31.12.2018 r. funkcjonariusze SM Piotr Małż i Wiesław Niedbała zabezpieczali Zabawę
Sylwestrową odbywającą się na stadionie miejskim w Kolnie
• W I V k w a r t a l e f u n k c j o n a r i u s z e S M w Ko l n i e p e ł n i l i 3 s ł u ż by p at r o l ow e
z funkcjonariuszami KPP w Kolnie z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego.
• W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy wspólnie z pracownikiem schroniska przeprowadzili akcję odławiania bezpańskich psów, które zostały odwiezione do schroniska dla zwierząt
w Kolnie.
• W miesiącach: listopadzie i grudniu prowadzono akcję „Bezdomny 2018-2019”.
• W IV kwartale prowadzono wyrywkowe kontrole posesji w/z art.191 ust. o odpadach.
W okresie tym:
Ujawniono 54 wykroczenia
W IV kwartale funkcjonariusze straży miejskiej zastosowali następujące środki karne:
w październiku wystawiono 5 mandatów		
w listopadzie
wystawiono 5 mandatów		
w grudniu
wystawiono 15 mandatów		
w sumie w okresie sprawozdawczym wystawiono:
25 mandatów karnych
zastosowano 29 pouczeń

na kwotę
na kwotę
na kwotę

500,00 zł,
500,00 zł,
1 350,00 zł,

na kwotę

2 350,00 zł

Świąteczny koncert MOD

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. Straż Miejska w Kolnie:
ujawnił		
zastosowała
wystawiła

– 278 wykroczeń
– 178 pouczeń
– 100 mandatów karnych na kwotę – 9 650, 00 zł

ogólnie wpływy (zaległości z tytułów wykonawczych, wszystkie wpływ z mandatów) wyniosły
w 2018r. – 10 741,40 zł
Strażnicy SM w Kolnie w 2018 r. odbyli 20 służb patrolowych z funkcjonariuszami KPP w Kolnie
z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego.
Funkcjonariusze zabezpieczyli 14 meczów ligi piłkarskiej z udziałem drużyny „Orzeł” Kolno.

W

pierwszą niedzielę po świętach Bożego Narodzenia, czyli w święto Świętej Rodziny - Jezusa,
Maryi i Józefa, Miejska Orkiestra Dęta po batutą
p. Pawła Podeszwika wystąpiła w naszym kościele ze
świątecznym koncertem.
Najpierw jednak była Msza święta, w czasie której orkiestrowe granie przeplatało się ze śpiewem scholi
młodzieżowej pod kierunkiem p. Mirki Pomichowskiej.
A potem już tylko piękne granie. Orkiestra wykonała
kilka utworów z muzyki klasycznej i filmowej przeplatanych obficie popularnymi kolędami polskimi.
Większość uczestników Eucharystii pozostała posłuchać
koncertu i na pewno nikt tego nie żałował.
W kościelnym wnętrzu dźwięcznie wybrzmiewały
wszystkie instrumenty od klarnetów począwszy, przez
saksofony, trąbki i puzony na tubie i perkusji kończąc.
Dynamiczny zaś styl prowadzenia i komentarz p. Pawła
Podeszwika nadawały koncertowi dodatkowej ostrości
i polotu.
Wielkie dzięki za tę wspaniałą ucztę dla ucha i ducha!
PCHKW
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UTW- migawki ze świątecznej ławki

XII Festiwal Piosenki Polskiej „O Złotą Nutę Pisza”

W

olneńscy seniorzy nie próżnują, mimo że czas nieubłaganie
płynie i radosne chwile zbliżają się wielkimi krokami. Jednak
ten magiczny czas jest poprzedzony niemałym wysiłkiem organizacyjnym. Wiadomo, że starsze pokolenie jest ambitne i stara się
wszelkimi sposobami pomagać swoim następcom, aby ci, obciążeni
pracą zawodową i wychowaniem swoich pociech, mieli odrobinę
ulgi w tym gorącym przedświątecznym okresie.

piątek, 30 listopada odbył się w Piszu XII Festiwal Piosenki Polskiej „O Złotą Nutę Pisza”. W pięciu kategoriach
do późnych godzin wieczornych trwały przesłuchania ponad 100
wokalistów, m.in. z Ełku, Pisza, Lidzbarka Warmińskiego, Lachowa
i Grajewa.
W kategorii 11-13 lat I miejsce zajęła Amelia Szymańska, natomiast
wyróżniona została Julia Rydelek. W kategorii 14-16 lat I miejsce wyśpiewała Natalia Święczkowska. Wokalistki przygotowała instruktor KOKiS Anna Podeszwik. Również dwa dziecięce zespoły

zostały nagrodzone. Jury przyznało dwa II miejsca ex aequo
Dziecięcemu Teatrowi Muzycznemu i Dziecięcemu Teatrowi Muzycznemu Junior z KOKiS-u. Konkurs składa się z dwóch etapów.
Drugi etap odbywa się w formie koncertu, podczas którego sala
widowiskowa wypełnia się publicznością. Nasi młodzi artyści
z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu mogli liczyć na silne wsparcie
i doping swoich bliskich i znajomych. Fani z Kolna licznie przybyli
na finałowy koncert, aby wyśmienicie bawić się podczas popisów
swoich pociech. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Jeżeli para seniorów sama zamieszkuje, to w wielu wypadkach
młodsi, w tym szczególnym czasie, starają się pomóc rodzicom czy
dziadkom, żeby nie musieli siadać do stołu wigilijnego w stanie
skrajnego wyczerpania po przedświątecznych porządkach. W najgorszej sytuacji są małżeństwa jednopokoleniowe seniorów. Niestety, zazwyczaj muszą sobie same radzić.
Mamy ostatnie dni Adwentu i Wigilia już za progiem. Przed nami
najpiękniejszy dzień w roku, czas pełen zadumy w gronie rodzinnym, czas pojednania, miłości, serdeczności, okazania sobie szacunku. Ogromna rzesza seniorów to również rodzina, która tradycyjnie co roku, dzięki Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
koło w Kolnie, oraz Uniwersytetowi Trzeciego Wieku − spotyka
się na opłatku oraz wspólnym śpiewaniu kolęd. Jak zwykle, nie
zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta, Banku Spółdzielczego
oraz duchowieństwa. Dzieleniu się opłatkiem i składaniu sobie
życzeń towarzyszyło pięknie przybrane drzewko świerkowe, które
ma obdarzyć łaską, szczęściem, radością i pomyślnością wszystkich,
którzy wokół niego się gromadzą.
Miłą atmosferę zapewniły również Kolneńskie Dziewczyny
z Plusem, prezentując wiązankę pastorałek oraz zapraszając do
wspólnego śpiewania znanych wszystkim kolęd. To wydarzenie
miało miejsce 12 grudnia, natomiast tydzień wcześniej odbyło się
spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji. Temat
gorący zwłaszcza w okresie przedświątecznym – bezpieczeństwo
seniora. Pomysłowość oszustów, złodziei, naciągaczy, cwaniaków
różnej maści jest nieograniczona. Celem było przypomnienie,
uświadomienie i uczulenie na tego rodzaju „numery” − na wnuczka,
księdza, policjanta, inkasenta, przedstawiciela administracji, ostatnio modny sposób na perfumy i koc. Wiadomo, że osoby starsze są łatwowierne, czasami mają zbyt dobre serce i na tym bazują
przestępcy. Starajmy się mieć to na uwadze, w przeciwnym wypadku święta mogą się okazać smutne. Od nowego roku chętni seniorzy będą szlifować umiejętności komputerowe, w dwóch grupach
− początkująca i zaawansowana.
Ale o tym następnym razem. Póki co pamiętajmy, że:
1. Życie kończy się, kiedy przestajemy marzyć.
2. Nadzieja się kończy, kiedy przestajemy wierzyć.
3. Miłość się kończy, kiedy przestajemy o nią dbać.
Dbajmy więc o nią nie tylko w tym szczególnym czasie, ale przez
cały rok 2019!
Eugeniusz Regliński
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Agnieszka Osiecka wciąż w nas żyje!

Z

ogromną przyjemnością informujemy, że w piątek, 14 grudnia
odbył się I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Agnieszki
Osieckiej w Kętrzynie, podczas którego nasze młode wokalistki
Julia Rydelek i Natalia Święczkowska wywalczyły zaszczytne I i ll
miejsce, pokonując ponad 20 uczestników w kategorii 10-14 lat.
Od rana do późnych godzin wieczornych trwały wokalne prezentacje przeszło 50 wykonawców rywalizujących w trzech kategoriach wiekowych. Niezapomniane wrażenia, niezwykle twórcze
miejsce, nowe doświadczenie. Śmiało można stwierdzić, że wokalistów Osiecka oczarowała, rozkochała i artystycznie rozwinęła.
Ogrom wzruszeń towarzyszył uczestnikom i ich opiekunom podczas dwóch etapów przesłuchań. Wokalistki z KOKiS okazały
się absolutnymi pretendentkami do głównych nagród. Mimo
filigranowej postawy Julka wykazała się niezwykłym profesjonalizmem, wrażliwością i wielkim głosem, który wprost oczarował
jury i zgromadzoną podczas przesłuchań i na Koncercie Finałowym
publiczność. Julia zdobyła l miejsce interpretacją piosenki „Sama
chciała”! Natalia wykonała utwór „Cyrk nocą”, wzbudzając podziw
słuchaczy niezwykle dojrzałą jak na czternastolatkę interpretacją
i oryginalną barwą głosu. Natalia zdobyła ll miejsce oraz nagrodę
specjalną Starosty Kętrzyńskiego „Weekend dla dwojga w hotelu
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Ognisty Ptak”! Opiekę artystyczną nad młodymi artystkami
sprawuje Anna Podeszwik. W czasie konkursu wokalistkom
akompaniował Paweł Podeszwik.
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XXIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”

Otwarty Turniej w piłkę siatkową o Puchar Burmistrza Miasta Kolno

W

T

dniach 7-9 grudnia w Białymstoku odbył się XXIX
Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Super Mikrofon Radia
Jard”, w którym w tym roku wzięło udział ponad 300 uczestników
z Rosji, Białorusi, Litwy i Polski. Kolneński Ośrodek Kultury
i Sportu w kategorii 11-16 lat reprezentował zespół Dziecięcy
Teatr Muzyczny KOKiS oraz w kategorii soliści 11-13 lat – Amelia
Szymańska.

urniej o Puchar Burmistrza Miasta Kolno zorganizował Kolneński
Ośrodek Kultury i Sportu. W sobotę, 1 grudnia 2018 r.
w Hali Sportowej KOKiS drużyny zmierzyły się w kategorii
open mężczyzn. Jednym z celów imprezy była integracja amatorów tej dyscypliny i organizatorom na pewno to się udało.
Po raz pierwszy od wielu lat swój udział zgłosiło 9 drużyn z terenu
Podlasia z miejscowości: Grajewo, Szczuczyn, Wąsewo, Łomża,
Zabiele, Kolno oraz z Białegostoku, Ełku i Ostrołęki. Trzy ostatnie
drużyny odwołały przyjazd w ostatniej chwili w związku z chorobą
zawodników lub problemami zawodowymi. Cieszy jednak, że jest
duże zainteresowanie amatorską grą w siatkówkę.

miejsce.
Na uwagę zasługuje kulturalna gra fair play, o czym po zakończonych
meczach mówili sędziowie rozgrywek. Dekoracji zawodników
dokonała dyrektor KOKiS pani Alicja Szymańska. Dziękujemy zawodnikom za udział i zapraszamy na imprezy organizowane przez
nasz ośrodek.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w podobnym składzie w kolejnym turnieju. Po wyrównanych meczach kończących się tie-breakami czy
grą w setach do 28, do półfinałów awansowały drużyny z Łomży, Szczuczyna,
Zabiela i Wąsewa. Ostatecznie turniej wygrała drużyna Dram Team
Wąsewo, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szczuczyna, a na trzecim
uplasowała się drużyna z Łomży. Honoru powiatu kolneńskiego
broniły teamy z Hufca Pracy w Kolnie i Mgła Zabiele, która po
emocjonującym pojedynku z zawodnikami z Łomży zajęła czwarte
Artyści zdobyli wyróżnienia, ale co cieszy najbardziej – nominację
do wzięcia udziału w festiwalach zagranicznych w Grecji, Bułgarii
i Włoszech, które odbywają się w sezonie letnim w czerwcu i lipcu
i w których biorą udział zespoły artystyczne z całej Europy.
Poziom wokalistów w tym roku był bardzo wysoki, artystyczne
kreacje uzupełniały doskonale dobrane wymyślne kostiumy, od
muzycznej strony usłyszeć można było zupełnie nowe autorskie
aranżacje muzyczne - co szczególnie cieszyło jury - i oczywiście nie
zabrakło kolejnych objawień wokalnych i ciekawych interpretacji.
Wielkie głosy i talenty były wyróżniane i nagradzane statuetkami,
dyplomami, nominacjami. Warto było być częścią tegorocznego
wydarzenia. Zespół DTM po sukcesie wraca do pracy ze wzmożoną
intensywnością, aby uzupełniać i doskonalić repertuar, podnosząc
poprzeczkę wyżej! Opiekę artystyczną nad zespołem sprawują
Anna i Paweł Podeszwikowie - instruktorzy KOKiS.
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Tenisiści sprawdzali swoje postępy

Z

awodnicy KOKiS Kolno pierwszego i ósmego grudnia startowali w turniejach tenisa stołowego: 1. w Szczuczynie i 8.
w Giżycku.
1 XII w Szczuczynie w turnieju o Puchar Burmistrza startowali
Szymon Prusinowski i Patryk Chrzanowski, którzy w kategorii
szkół gimnazjalnych spośród chłopców ze Szczuczyna, Grajewa,
Wąsosza i Prostek wywalczyli miejsce piąte i szóste. 8 XII 2018
r. w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego w Giżycku udział
brali Patryk Chrzanowski i Aleks Prusinowski. Był to dobrze
osadzony turniej, w którym grali zawodnicy z Giżycka, Ełku,
Pisanicy, Gołdapi i Kolna. Wśród 14 chłopców grających w kategorii skrzatów Aleks Prusinowski wywalczył miejsce tuż za podium, a swoje mecze o miejsce pierwsze i trzecie przegrał po
wyrównanej grze po 3-2. W kategorii chłopców szkół gimnazjalnych siódmoklasista Patryk Chrzanowski stoczył dobre poje-
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dynki z doświadczonymi zawodnikami z Gołdapi i Pisanicy i za
III miejsce otrzymał puchar. Głównym celem tych startów było
zdobywanie doświadczenia oraz stosowanie poznawanych technik gry w tenisa stołowego na zajęciach treningowych w KOKiS .
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
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Jasełka w przedszkolu

Mikołajkowe niespodzianki
...6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie..."
6 grudnia to dzień pełen niespodzianek w naszym przedszkolu.
Na początku zaszczyciła nas swoją obecnością Maskotka z PSB
- Mrówka. Sympatyczny gość spotkał się z przedszkolakami ze
wszystkich grup i obdarował milusińskich upominkami. Wspólna
zabawa wyzwoliła u dzieci wiele pozytywnych emocji. W dalszej
części dnia zawitał św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami-

elfami. Dzieci zaprosiły go do zabawy a w zamian otrzymały
wspaniałe prezenty. Dobre samopoczucie i radosna atmosfera nie
opuszczały wszystkich do końca dnia. Szkoda że taki gość pojawia
się tylko raz w roku, ale w tym cała jego magia. Do zobaczenia za
rok.
Serdecznie dziękujemy PSB Mrówka - Kolno, Parafii Chrystusa
Króla Kolno - ks. Proboszczowi Wojciechowi Stefaniakowi, Kierownictwu sklepu "Delikatesy Centrum", Hurtowni "Mona", Hurtowni Owocowo-Warzywnej Jan Bajno, oraz uczestnikom Kolneńskiego
Hufca Pracy za pomoc w organizacji tego wydarzenia.

W

ostatnim tygodniu przed świętami w grupach “Leśne Duszki”
i “Biedronki” odbyło się spotkanie wigilijne. Czterolatki
przedstawiły “Jasełka” dla swoich rodziców.
Dzieci, we wspaniałych strojach przygotowanych przez rodziców,
prezentowały się doskonale. Zgromadzeni rodzice podziwiali
swoje pociechy i nagrodzili małych aktorów gromkimi brawa-

mi. “Biedronki” zaprosiły też na swoje uroczyste przedstawienie
całą społeczność przedszkolną. Wigilia przedszkolna przybliżyła
i utrwaliła dzieciom typowe tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe
oraz była dla nich źródłem radosnych przeżyć i niesamowitych
wrażeń. Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tych
uroczystości.

FINAŁ AKCJI
Przedszkolaki pomagają
zwierzętom przetrwać zimę
W listopadzie już po raz kolejny zorganizowaliśmy
akcję zbiórki karmy dla potrzebujących zwierząt ze
schroniska w Kolnie. Do współpracy zaprosiliśmy
wszystkie przedszkolaki, ich rodziców oraz personel naszej placówki.
Dzięki współczującym sercom dzieci oraz
hojności ich rodziców i pracowników przedszkola
zebraliśmy: 112 kg karmy, w tym karmy mokrej
26 kg a karmy suchej 86 kg, którą przekazaliśmy
schronisku w dniu 20 grudnia.
Serdecznie dziękujemy za udział w tak szlachetnej
akcji.
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UWAGA WAŻNE ZMIANY!
• Od 1 stycznia 2019 roku wzrośnie płaca minimalna, która wyniesie 2250 zł brutto. Oznacza to, że w stosunku do 2018 roku
najniższa krajowa będzie wyższa o 150 zł brutto (netto pracownik
otrzyma 1634 zł.).
• Podwyższeniu ulegnie również najniższa krajowa stawka godzinowa.
W 2019 roku będzie wynosiła 14,70 zł brutto (w 2018 roku za każdą
przepracowaną godzinę pracownik otrzymywał 13,70 zł brutto).
• Od 1 stycznia w życie weszło kolejne zaostrzenie ustawy
regulującej zasady handlu i w 2019 roku zakupy zrobimy tylko
w ostatnią niedzielę miesiąca (poza nielicznymi wyjątkami).
• Z początkiem 2019 roku rusza kolejny rządowy program socjalny
– „Posiłek w szkole i w domu”. W ciągu czterech najbliższych lat na
jego realizację przeznaczonych zostanie ok. 2,75 mld zł. Zapewni
on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach
znajdujących się w trudnej sytuacji. Z pomocy będą mogły
skorzystać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe,
tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej.
• Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie dwa rozwiązania dotyczące
przedsiębiorców pochodzące z tzw. piątki Morawieckiego. Wprowadzona będzie tzw. ustawa „mała firma-mały ZUS”, z której będą
mogli skorzystać przedsiębiorcy, których średnie miesięczne obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2,5-krotności
najniższego wynagrodzenia w gospodarce (w roku 2018 była to
kwota 5250 zł). Według szacunków z tzw. ustawy „mała firma-mały
ZUS” skorzysta przynajmniej 173 tysiące istniejących firm (około
10 % prowadzących działalność gospodarczą).

MIASTO

• Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatnika roczne
zeznanie podatkowe, bez konieczności składania jakiegokolwiek
wniosku w tej sprawie. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla
wszystkich podatników bazując na informacjach od płatników,
danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za
rok ubiegły (np. nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której
w ubiegłym roku podatnik przekazał 1 proc. podatku) oraz danych
znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku
podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych,
np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci). Każdy
będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie wypełnić i złożyć
zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Sporządzone zeznanie
podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Przygotowane
przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować
i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem
przez podatnika rozliczenia rocznego.
• Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A,
PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.

„Modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na potrzeby utworzenia Centrum
Aktywizacji Społecznej”
W dniu 29.06.2018 r. została zawarta umowa nr UDA-RPPD.0.8.05.00-20-0001/18-00 o dofinansowanie pn. „Modernizacja
Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na potrzeby utworzenia Centrum Aktywizacji Społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla
użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja.
Całkowita wartość projektu wynosi: 6 683 785,96 zł.
Wartość dofinansowania UE wynosi 4 974 815,09 zł.
Wartość dofinansowania z budżetu Państwa 621 851,85 zł.
Termin zakończenia realizacji rzeczowego zadania – 29.11.2019 r.
Główny wykonawca: KOLBUD Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy, ul. Wojska Polskiego 46; 18-500 Kolno.

• Daninę solidarnościową w wysokości 4 proc. od nadwyżki
dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy zapłacą najbogatsi
Polacy. Pozyskane pieniądze zasilą Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Szacowane przychody
wyniosą ok. 2 mld zł rocznie.
• Obniżona zostanie stawka podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT) z 15 % do 9 %. Zmiana obejmie około 430 tysięcy
firm ze wszystkich 460 tysięcy, których dotyczy ten podatek.
Źródło: Ministrstwo Finansów

VII RAJD ROWEROWY KOLNO - LEMAN W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W

dniu 11 listopada w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
przez Polskę cztery osoby z grupy kolneńskich kolarzy:
Andrzej Orłowski, Edward Serowik, Kazimierz Konopka oraz Janusz
Prusiński –wzięło udział w VII rajdzie rowerowym do Lemana.

W drodze powrotnej kolneńscy kolarze przejeżdżali przez
następujące miejscowości: Leman – Nowa Ruda – Ptaki – Kozioł
– Wincenta – Bialiki – Wykowo – Górskie – Kolno. W tym dniu
kolarze pokonali dystans 65 kilometrów.		
Kolneńscy kolarze godnie uczcili 100-lecie Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Janusz Prusiński

W zaplanowaną trasę kolneńscy kolarze wyruszyli o godzinie
10:00. Trasa rajdu przebiegała następująco: Kolno – Zabiele –
Ptaki – Nowa Ruda – Leman. Nasza czteroosobowa grupa przybyła
do Lemana o godzinie 11.00. Przy miejscu upamiętniającym 47
polskich żołnierzy grupa odmówiła modlitwę, oddając cześć
bohaterom, którzy polegli w Lemanie 25 sierpnia 1920 roku.
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PRZETARG - KONDOLENCJE

MIASTO

BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 /18
OGŁASZA DRUGI
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Projektu pt. „Rewitalizacja placów użyteczności publicznej w Kolnie”, złożonego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali. Umowa została w Urzędem
Marszałkowskim podpisana 31 lipca 2018. Projekt obejmował zakres robót w część II. Pierwsza część w ramach
projektu obejmował - Rewitalizacje Placu przy SP 2 wartość dofinansowania ok. 350 000,00 wartość umowy z Wykonawcą
445 000,00 . Wykonawca PUK Sp. z o.o w Kolnie. Termin realizacji do 31 października 2018, inwestycja została odebrana.
Zakres obejmował, roboty drogowe, odwodnienie terenu, zagospodarowanie.
Druga część - Rewitalizacja placu przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu o wartości dofinansowanie 370 000,00
wartość umowy z Wykonawcą 798 516,00 . Wykonawca PUK Sp. z o.o w Kolnie. Termin realizacji do 10 grudnia 2018,
inwestycja została odebrana. Zakres obejmował obniżenie terenu, roboty drogowe, przebudowa schodów wejściowych.

na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Kolno przy Wojska Polskiego
31 w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.
działka nr 1873 o pow. 467 m2, KW LM1L/0001242/5, cena wywoławcza 300 000 zł., wadium 30 000 zł,
Dla wyżej wymienionego terenu opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/157/2001 Rady Miejskiej w Kolnie z dnia 26 kwietnia 2001 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego nr 27 poz. 453 z dnia 31.07.2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kolno dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: M. Konopnickiej, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza i W. Witosa teren działki jest oznaczony symbolem „ 8 MN-U – przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z dopuszczeniem usług ”.
Wyżej wymieniony plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod linkiem:
<http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1138>
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
pokój nr 1.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060
(za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).
Uczestnicy przetargu winni:
- legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa na przetargu
winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym
przetargu,
- osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,
- dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg
wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu notarialnego.
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod
tel. 86-278-94-54.
BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Borkowie
oraz całemu Gronu Pedagogicznemu za okazaną
pamięć naszej Mamie, byłej nauczycielce tejże szkoły,

Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz
uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

ś. p. Janinie Długołęckiej,

ś. p. Janiny Długołęckej

oraz złożenie kwiatów i uczestniczenie w jej ostatniej drodze.

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za okazaną
pamięć, wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty.

Podziękowania składają córki z rodzinami

SP 2
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Serdeczne podziękowania składają córki z rodzinami
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Po raz pierwszy w Kolnie odbyła się XXXII Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych
zorganizowana przez oddział EŁK

G

ołąbek Pokoju z gałązką drzewa oliwnego to znany powszechnie
symbol. Gołąb pocztowy to dzielny i wierny swojemu domowi
dostarczyciel wiadomości. Choć nie tak szybki jak Internet, to
lepszy, bo można go pogłaskać. Najpiękniejszych i najszybszych
„podniebnych pocztylionów” można było podziwiać na wystawie
białostockiego okręgu hodowców w Kolnie.
Spełniło się marzenie kolneńskich hodowców o pierwszej
okręgowej wystawie gołębi pocztowych w naszym mieście. Sekcja
Kolno, której wyniki są wysoko notowane w okręgu i w kraju, jak
sami mówią, wystawy i olimpiady to najlepszy sposób na promowanie
tego wyjątkowego sportu.
Ponad 300 gołębi pocztowych zaprezentowali hodowcy na wystawie
okręgowej w Kolnie. Wystawa to również okazja do spotkania
hodowców gołębi z całego regionu.
Mamy tutaj gołębie również z sekcji kolneńskiej, które przez 8 godzin, czy
8,5 pokonują ponad 700 kilometrów. Gołąb pamięta swoją główną
siedzibę skąd został wypuszczony i do niej wraca. I takie gołębie,
które robią to bezbłędnie są najwyżej oceniane. Ale samo piękno,
sam widok tych gołębi bardzo raduje – mówi burmistrz Andrzej
Duda na otwarciu wystawy gołębi.
Cieszę się, że w Kolnie mamy wystawę Białostockiego Okręgu Gołębi
Pocztowych. Proszę zobaczyć ilu jest ludzi, jakie jest zainteresowanie.
Przy okazji jest też licytacja przekazanych przez hodowców gołębi na
cel dobroczynny, pomoc w leczeniu chorej dziewczynki. To bardzo cieszy,
że mamy tylu gości, że tylu hodowców chciało do Kolna przyjechać.
Budzi to zainteresowanie naszych mieszkańców. Bardzo wiele osób
przybyło, by obejrzeć tę wystawę – zaznacza z radością burmistrz.
Sekcja Kolno zrzesza ponad 25 osób, pasjonatów hodowli gołębi pocztowych. Gołębie latają w kategoriach A, to jest od 100 do 300 km.
Następnie w kategorii B od 300 do 500 km i kategorii C od 500 do
700 km oraz maraton powyżej 700 km – mówi Sławomir Stachelski – prezes Sekcji Kolno.
Co roku organizowane są wystawy okręgu Białystok. Okręg nasz
podzielony jest na 8 oddziałów i co roku, któryś z tych oddziałów
bierze udział w przygotowaniu wystawy. W tym roku, bardzo nam
jest miło właśnie z tego powodu, jest to miejsce akurat u nas. Nigdy
jeszcze takiej wystawy nie było w Kolnie i jesteśmy z tego bardzo
zadowoleni. Okręg wybrał naszych hodowców i miasto do tego, żeby
ich reprezentować. Myślę, że powodem tego było też nasze położenie
geograficzne, bo to jest tak mniej więcej środek tego okręgu – dodał
Sławomir Stachelski.
W Kolnie związek hodowców gołębi działa już ponad 30 lat – mówi
Józef Gajewski, założyciel sekcji Kolno. W latach 80-tych było
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bardzo duże zainteresowanie tutaj wśród miłośników gołębi pocztowych
o wydaniu sportowym. Ta pasja wyścigów spowodowała spotkanie
założycielskie i podjęcie decyzji o zawiązaniu sekcji Kolno oddział
Łomża. I ruszyliśmy do tej przemiłej zabawy. Początki były jak
zwykle bardzo trudne. Nie było tak jak teraz elektronicznych systemów
do rejestracji. Były zwykłe zegary, które też ciężko było pozyskać.
Nie mniej zapał był tak ogromny i ta myśl współzawodnictwa
nas dopingowała i przetrwaliśmy te wszystkie trudne lata. Dzisiaj
to ten sport jest już w wydaniu niezwykle wysokim. Ja oczywiście
przez około 30 lat pracowałem na rzecz tej sekcji – dodaje Gajewski. Teraz się cieszę, że mam w osobie kolegi Sławka Stachelskiego
i w całym zarządzie doskonałych kontynuatorów tego przemiłego
współzawodnictwa. Muszę powiedzieć, że Kolno, i mam satysfakcję
osobistą w chwili obecnej, jest jednym z liczących się w okręgu
i nie tylko. Mamy tutaj mistrzów okręgu, tytuły, które ja też kiedyś
zdobywałem. Młodsze roczniki już właśnie zyskują wspaniałe
wyniki okręgu rejonu. Kolega Sławek w tym roku bardzo dobry wynik
„wykręcił” - w regionie, gdzie jest już kilka tysięcy hodowców, pierwsze
miejsce zająć to jest naprawdę ogromny wyczyn. Chylę czoła dla
tego dokonania. No i powiem tyle, że miło, że to się nadal rozwija.
Bolączką jest to, że młodych roczników jest trochę za mało. Ale dalej
nas to cieszy, mimo upływu lat, i chcemy w to się dalej bawić – przekonuje, z wielką satysfakcją, Józef Gajewski.

PODZIĘKOWANIA
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi
Miasta Kolno, Panu Sławomirowi Stachelskiemu, Prezesowi
oddziału Ełk ks. Robertowi Leśniewskiemu, całemu zarządowi
i hodowcom za tak hojny dar oraz za to, że podczas organizacji
Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Białystok pomyśleli o naszej
chorej córeczce. Podarowane przez Państwa pieniądze sfinansują
Zosi 4 miesiące rehabilitacji lub w znacznym stopniu dofinansują
turnus rehabilitacyjny, na który jesteśmy zapisani w marcu 2019
roku. Świadomość tego, że są osoby, którym los naszego dziecka
nie jest obojętny i tak chętnie nam pomagają sprawia, że walka
o zdrowie Zosi jest dużo łatwiejsza.
Zosia urodziła się 01.04.2017 roku. Choruje na padaczkę,
oczopląs, encefalopatię, zaburzenia połykania (karmiona jest
bezpośrednio do żołądka przez gastrostomię), znaczne opóźnienie
rozwoju psychoruchowego. Lekarze podejrzewają u niej bardzo
rzadką chorobę metaboliczną - zaburzenia remetylacji. Zosia
potrzebuje wieloczynnikowej, intensywnej rehabilitacji.

W czasie wystawy przeprowadzono licytację gołębi, z której
część dochodu została przeznaczona na leczenie chorej Zosi.
Dziewczynkę mieliśmy okazję spotkać z rodziną na wystawie
gołębi w Kolnie.
Te pieniążki przeznaczymy na intensywną rehabilitację naszej
córeczki. Zosia jest dzieckiem leczonym w Centrum Zdrowia Dziecka.
Zdiagnozowano u niej bardzo rzadką chorobę genetyczną i cały czas
potrzebuje rehabilitacji. Najważniejsze dla niej są turnusy rehabilitacyjne. Właśnie z takiego niedawno wróciliśmy i Zosia zaczęła po nim
siedzieć. Za to, że ktoś o nas pomyślał i panowie licytują te gołębie z
całego serca dziękujemy – mówi wzruszona mama Zosi – Justyna
Trzcińska.

Justyna i Michał Trzcińscy – rodzice Zosi
Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji wystawy
kolegom Darkowi Kieda, Pawłowi Saciłowskiemu z sekcji
Ełk, Marianowi Wądołowskiemu, Marianowi Janickiemu,
Kazimierzowi Wolanowskiemu z sekcji Pisz oraz kol. Jerzemu
Zdankowskiemu, Wiesławowi Stodulskiemu, Michałowi
Szmigiel, Krzysztofowi Kowalczyk, Waldemarowi Klamie,
Henrykowi Akus, Tadeuszowi Szymańskiemu i Mariuszowi
Filipkowskiemu składa prezes sekcji Kolno Sławomir Stachelski.

Na zakończenie wystawy, hodowcy, których gołębie osiągnęły
najlepsze wyniki w 2018 roku, zostali szczególnie wyróżnieni.
Zwycięzców uhonorowano dyplomami i pucharami, które w imieniu
burmistrza Andrzeja Dudy wręczył Tadeusz Klama – Starosta
Powiatu Kolneńskiego wraz z prezesem Sekcji Kolno Sławomirem
Stachelskim.
Warto dodać, że Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
w całym kraju zrzesza ponad 40 tysięcy członków.
								
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka
2018/12 (Nr. 226)

32. wystawa gołębi pocztowych okręgu Białystok nie odbyłaby się
gdyby nie wsparcie i pomoc Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja
Dudy oraz kierownika KOKiS Andrzeja Powichrowskiego.
Szczególne podziękowania składa im zarząd oddziału Ełk i sekcji
Kolno. Z pozdrowieniami dobry lot.
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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
13, 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 ,,Kolno i okolice. Szkic z zamierzchłej przeszłości”. Termin
nadsyłania odpowiedzi - 28.01.2019 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 11/2018 prawidłowo rozwiązała
i nagrodę wylosowała: Anna Szumiło
Hasło brzmiało: ,,Wesołych Świąt”.
Nagroda do odebrania
w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

Likwidacja
Sklepu odzieżowego ,,Awa” (dawne ,,Sawa”),
ul. Strażacka, rozpoczęta.

Wszystkie towary w mocno
obniżonych cenach.
Zapraszamy!

- półwysep z Jałtą i Sewastopolem,
- firma, przedsiębiorstwo,
- surowiec na chleb,
- gwóźdź do zabicia w głowę,
- imię aktorki Żmudy Trzebiatowskiej,
- stała posada,
- uczeń szkoły wojskowej,
- strumień, rzeczka, potok,
- impreza sportowa lub turystyczna,
- kwiat ogrodowy, inaczej jakobinka,
- halucynacja, złudzenie, urojenie,
- wejście do czołgu, kanału,
- rosyjski pojazd kosmiczny,
- lek do smarowania,
- „głośne” miasto koło Lublina,
- najlepsza obrona,
- zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci w wieku do 3 lat,
- myśliwy,
- ubiór z wełny lub z anilany, wkładany przez głowę lub rozpinany,
- sygnał grożącego niebezpieczeństwa,
- imię Orzeszkowej,
- rezultat, efekt,
- świadectwo kontroli technicznej,
- ponowne przybycie do tego miejsca, w którym się kiedyś było,
- czart, który nie śpi,
- pojazd kolarza,
- część przedmiotu służąca do chwytania go ręką,
- surowiec na worki i sznurki,
- była pod Grunwaldem,
- pył, który siada wszędzie,
- zjednoczenie państw,
- w sporcie: ruch wykonany dla zmylenia przeciwnika,
- imię aktorki Dymnej,
- żołnierz wzięty do niewoli.

Nabór wniosków ze środków KFS

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

pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

Sokołowski, syn Pauli i Radosława,
ur. 01.12.2018 r. godz. 07.15

Filipkowska, córka Marty i Sławomira,
ur. 01.12.2018 r. godz. 14.30

Żebrowski, syn Sylwii i Grzegorza,
ur. 05.12.2018 r. godz. 01.00

Chrzanowski, syn Marii i Karola,
ur. 05.12.2018 r. godz. 08.00

Kapelańska, córka Diany i Michała,
ur. 12.12.2018 r. godz. 12.55

Błędos, córka Marty i Daniela,
ur. 14.12.2018 r. godz. 09.00

Jagielski, syn Joanny i Mariusza,
ur. 03.12.2018 r. godz. 15.35

Duda, córka Agnieszki i Macieja,
ur. 04.12.2018 r. godz. 08.15

Pomichowska, córka Wiktorii i Michała, Brozio, syn Małgorzaty i Przemysława,
ur. 05.12.2018 r. godz. 15.45
ur. 08.12.2018 r. godz. 00.45

Reska, córka Małgorzaty i Przemysława, Orłowska, córka Emilii i Dariusza,
ur. 19.12.2018 r. godz. 09.35
ur. 21.12.2018 r. godz. 23.20

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje,
że otrzymał środki finansowe w wysokości 181,1 tys. zł na
szkolenia pracowników i pracodawców w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 14.01.2019 r. do 25.01.2019 r. Za datę złożenia
wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu.
Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez
rozpatrzenia. Bliższych informacji udziela specjalista do
spraw rozwoju zawodowego – Halina Śliwka tel. 86 278 95 17.

Żurawski, syn Sylwii i Kamila,
ur. 24.12.2018r. godz. 20.50

Piątek, córka Karoliny i Sławomira,
ur. 28.12.2018 r. godz. 10.55

W kolneńskim Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018 roku zarejestrowano 239 nowo urodzonych dzieci.
Rok wcześniej było o 6 dzieci mniej. W minionym roku na świat przyszło więcej chłopców (133) niż
dziewczynek (106). Chłopcom rodzice najchętniej nadawali imiona: Szymon, Piotr, Aleksander i Marcel.
Wśród dziewczynek przeważają Julie, Marie i Zuzanny. W zeszłym roku zawarto 113 związków małżeńskich.
Rok wcześniej na ślubnym kobiercu stanęły 123 pary. W 2018 roku kolneńscy urzędnicy sporządzili 242
akty zgonu (w 2017– było ich 30 mniej).
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