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MIASTO

Podlascy Terytorialsi złożyli pierwszą w tym roku przysięgę

P

rzysięgę wojskową żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony
Terytorialnej zorganizowano 3 lutego na placu przy kościele
św. Anny. Złożyło ją ponad 40 ochotników z różnych powiatów
województwa podlaskiego, w tym powiatu kolneńskiego. Uroczystość zgromadziła rodziny żołnierzy, mieszkańców miasta, przedstawicieli szeregu instytucji, organizacji społecznych, szkół a także
liczną reprezentację pocztów towarzyszących oraz pododdział kawalerii ze Stowarzyszenia im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Była
to pierwsza przysięga wojskowa w prawie sześćsetletniej historii
naszego miasta.

Uroczystość zakończyła szkolenie podstawowe, które rozpoczęło się
19 stycznia. Wraz z nowo zaprzysiężonymi Terytorialsami w szeregi
1PBOT wstąpili także żołnierze rezerwy, którzy ukończyli szkolenie
wyrównawcze. 16 lutego bramy koszar przekroczą kolejni ochotnicy. Wojska Obrony Terytorialnej tworzą piąty rodzaj sił zbrojnych
w Polsce. Podlaska Brygada Kawalerii im. gen. bryg. Władysława
Liniarskiego ps. „Mścisław” została powołana w pierwszym etapie tworzenia WOT na początku 2017 roku. W jej skład wchodzą
cztery bataliony lekkiej piechoty: 11 blp z siedzibą w Białymstoku,
12 w Suwałkach, 13 w Łomży i 14 blp w Hajnówce. Rekrutacja zarówno do terytorialnej (TSW), jak i zawodowej służby wojskowej w 1PBOT - trwa na bieżąco. Kandydaci mogą zgłaszać się do
Wojskowych Komend Uzupełnień (w przypadku TSW) lub złożyć
wniosek o powołanie przez Internet. Misją Terytorialsów jest hasło:
„Zawsze gotowi, zawsze blisko!”.
Dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski w swoim przemówieniu zaznaczał, że uroczystość ma symboliczny wymiar - dla żołnierzy jest wstąpieniem w szeregi wojskowej rodziny, a dla mieszkańców Kolna pierwszym takim wydarzeniem w historii. - Cieszę
się, że nasza uroczystość integruje również lokalne społeczności. Są
z nami przedstawiciele szeregu instytucji, organizacji społecznych,
szkół - w tym liczne poczty sztandarowe. Dziękuję wam za to, że
przybyliście na tę uroczystość. Dziękuję panu burmistrzowi miasta
Andrzejowi Dudzie za zaangażowanie i wsparcie w organizację tej
przysięgi. Za życzliwość i wyrozumiałość, bez której trudno by było
przeprowadzić tę uroczystość. Dziękuję też za rzetelne i koleżeńskie
wręcz duchowe wsparcie przysięgi księdzu dziekanowi Stanisławowi
Uradzińskiemu – mówił Kocanowski.
Wśród zaproszonych gości był m.in. Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, parlamentarzyści województwa podlaskiego, przedstawiciele
władz samorządowych miasta Kolno, gminy, powiatu kolneńskiego
i województwa podlaskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych. Do uczestników przysięgi list skierował Minister Obrony
Narodowej Mariusz Błaszczak.
- Stajecie się częścią społeczności żołnierskiej w roku, w którym obchodzimy dwudziestą rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Wasza
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formacja - Wojska Obrony Terytorialnej - uzupełnia budowaną od
tamtego czasu strukturę naszego bezpieczeństwa o niezwykle istotny
wymiar lokalny.
List napisał też Biskup Polowy Wojska Polskiego bp Józef Guzdek,
który podkreślił znaczenie motta Terytorialsów - Niech dewiza waszej formacji - „Zawsze gotowi, zawsze blisko!” dodaje wam sił do
wzorowego wypełniania powierzonych zadań – usłyszeli zgromadzeni na kolneńskiej uroczystości.
Przedstawiciel nowo zaprzysiężonych żołnierzy - szeregowy Szymon Chmielewski w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji żołnierzy AK i przyświecającej im idei: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Przy dźwiękach „Warszawianki” zgromadzeni na niedzielnej uroczystości podziwiali defiladę wojskową. Po oficjalnych uroczystościach zorganizowano żołnierski poczęstunek. Goście mogli też
odwiedzić stoiska promocyjne: 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, Komendy Powiatowej Policji w Kolnie i Kolneńskiej Grupy
Pierwszej Pomocy.
Opracował Andrzej Konopka
(źródło: https://terytorialsi.wp.mil.pl)
Fotorelacja na: www.umkolno.pl
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Mieszkańcy ulicy Plac Wolności zapoznali się z koncepcją rewitalizacji miejskiego parku

C

elem spotkania 20 lutego władz miasta z mieszkańcami,
które odbyło się w Urzędzie Miasta w sali konferencyjnej,
było przedstawienie roboczej koncepcji projektu rewitalizacji
miejskiego parku, który mieści się na ul. Plac Wolności.
Po wstępnej analizie dowiedzieliśmy się, że kwalifikujemy się
do rewitalizacji – mówił burmistrz Andrzej Duda na spotkaniu
w magistracie. Chodzi nam o przywrócenie i ożywienie miejsca,
które od lat funkcjonowało jako centrum miasta. By otrzymać
dofinansowanie, musimy wykazać w projekcie, że w ciągu 5 lat
park będzie pełnił różne funkcje. Będą tam prowadzone w ciągu
roku różnego rodzaju inicjatywy, bo za to są przyznawane punkty
i wniosek ma szansę akceptacji – przekonywał burmistrz.
Napisaliśmy, że przywidujemy tam organizację imprezy „Imieniny
Jana z Kolna”, Sylwester Noworoczny i obchody święta 11 listopada.
W sezonie letnim uruchomiony zostanie ogródek gastronomiczny,
by można było kupić w nim napoje, zjeść hamburgera, pizzę, hot
doga lub lody. Chcemy też, żeby były tam organizowane różne
wystawy i kiermasze w celach promocji produktów regionalnych.
Cała inwestycja kosztowała będzie 3 miliony. 90% pochodzić
będzie z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Miasto dołoży z budżetu tylko 10 %, tj. kwotę 300
tys. zł.
Plac byłby wyłożony płytami kamiennymi i kostką typu granit.
Wokół placu usytuowany byłby parking. Posadzone zostałyby
nowe drzewka i usadowione wokół nich ławeczki. W projekcie
zaplanowano również zwiększenie ilości zieleni. Funkcje ozdobne
będą spełniać wielkie donice z zielenią, które można będzie
w każdej chwili przemieszczać w dowolne miejsce w zależności
od rodzaju imprezy. Jest to rozwiązanie praktykowane już
w wielu miastach, gdzie znajdują się parki. Dzięki tej inicjatywie
może ożywić się handel, a mieszkańcy prowadzący tam swoje
działalności, dzięki zwiększonej aktywności mieszkańców, mogą
odczuć niebawem korzyści.
Prawie wszyscy mieszkańcy Placu Wolności, którzy przyszli na
spotkanie do Urzędu Miasta, po odbytej dyskusji i wyczerpujących
odpowiedziach od włodarza miasta, wyrazili swoje zadowolenie
z inicjatywy władz i zagłosowali za przeprowadzeniem rewitalizacji
miejskiego parku.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.”
										 św. Franciszek Salezy

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
Dziekanowi Dekanatu Kolneńskiego Ks. Kan. Stanisławowi Uradzińskiemu
i jego rodzinie z powodu śmierci

OJCA

w imieniu samorządu Miasta Kolno
składają

Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda
Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski
radni Rady Miasta Kolno
oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta Kolno.

2019/02 (Nr. 228)

3

MIASTO

Nie przegap szansy!!!
16 – 17 marca 2019 roku o godz. 10:00
na hali sportowej przy KOKiS w Kolnie
(ul. M.Dąbrowskiej 4)
odbędą się

XV OTWARTE
MISTRZOSTWA KOLNA
W TENISIE STOŁOWYM
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kolno

Zawody zostaną rozegrane
w następujących kategoriach:
16 marca 2019 (sobota)
„KOLNIAK"
Uczeń I - IV
Uczeń V - VIII (i uczniowie gimnazjum)
17 marca 2019 (niedziela)
OPEN (wszyscy chętni bez limitu wieku)
WETERAN (50 - 60 lat)
WETERAN (powyżej 60 lat)
Organizatorzy zapewniają puchary, nagrody rzeczowe, upominki i ciepły posiłek.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW.
W zawodach mogą brać udział tylko zgłoszeni wcześniej do turnieju uczestnicy (do 13 marca).
Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, pisemne i e-mailowe.
Wpisowe 10 zł.

Kontakt:
SP nr 2 Kolno
tel. (86)278-23-36
e-mail: sp2kolno@gmail.com
Organizator zawodów:
UKS „Rekord" przy SP nr 2 w Kolnie, KOKiS w Kolnie
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Konferencja prasowa z udziałem posłanki Bernadety Krynickiej

P

oseł PiS Bernadeta Krynicka na konferencji prasowej w Kolnie
(26.02) przedstawiła nowy program rządowy "Nowa Piątka
PiS".
- Szanowni państwo, mamy nowy program. ,,Nowa Piątka PiS” - to
nowa arena programowa – mówiła posłanka.
- 500 plus dla pierwszego dziecka już od 1 lipca tego roku. Znosimy
też kryterium dochodowe. Drugi punkt to pomoc dla ludzi
wchodzących na rynek pracy. Dla młodych Polaków do 26. r.ż. brak
podatku PIT dla pracowników. Po trzecie proponujemy obniżenie
kosztów pracy, co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów
uzyskania przychodu oraz obniżenie podatku PIT dla wszystkich

pracujących. Czwarty punkt to pomoc dla emerytów. Trzynastka
dla każdego emeryta, 1100 zł już od tego roku oraz w przyszłym
i następnym roku. Ostatnia 5 to infrastruktura – przywrócenie
zredukowanych połączeń autobusowych w całej Polsce. W ciągu
kilkunastu lat połączenia autobusowe zostały zredukowane z prawie
miliarda przejechanych kilometrów do poniżej 500 mln km.
Na pytania, skąd pochodzić będą pieniądze na proponowane
programy, Krynicka odpowiadała: - Głównie z odzyskanego
podatku VAT. Deficyt państwa spada, a dochody wzrastają. Obecny
rząd do przeprowadzenia kolejnych propozycji dokładnie się
przygotował.
Tekst i zdjęcie: Andrzej Konopka

Dzień darmowych konsultacji logopedycznych

W

związku z Europejskim Dniem Logopedy, który przypada
6.03.2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie, ul. 11 Listopada 1 organizuje w dniu 13 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 dzień otwartych konsultacji logopedycznych.
Każdy zainteresowany pomocą w zakresie problemów związanych
z mową – poczynając od dziecka w wieku przedszkolnym, aż po
ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – będzie mógł tego dnia skorzystać z bezpłatnej wizyty u logopedy.
Zainteresowani mogą umawiać się wcześniej telefonicznie pod
numerem telefonu 86-278-21-81 lub osobiście w sekretariacie po-

TOP DRUK Sp. z o. o., Sp. k.
18-400 Łomża
Nowogrodzka 151A

radni od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30
do 14.30 (do 11 marca br.).
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Dyrektor Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Kolnie
Monika Waszkiewicz

Najlepsza drukarnia
w regionie!
ULOTKI KATALOGI BROSZURY
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JUBILEUSZ

ZŁOTE GODY

O

bchody rocznicy „Złotych Godów” to wyjątkowa uroczystość. 20
lutego państwo Zofia i Jan Pikulińscy z Kolna, otoczeni najbliższą
rodziną, obchodzili 50-lecie związku małżeńskiego. Jubileuszową
uroczystość zorganizowano w USC w Kolnie. Do wielu gratulacji
i życzeń włączyli się obecni na „Złotych Godach” – Burmistrz Miasta
Kolno Andrzej Duda i kierownik USC Barbara Tyszka wręczając
jubilatom pamiątkowy grawerton wraz z bukietem róż. Małżonkowie
otrzymali tego dnia medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznane przez Prezydenta RP, które wręczy podczas uroczystości
burmistrz Kolna.

Szczególnym prezentem dla jubilatów jest okolicznościowy wiersz
napisany przez Janinę Góralczyk.
Tekst i zdjęcie: Andrzej Konopka

Upływa czas, przybywa nam lat
A my jesteśmy wciąż Ci sami.
Czekamy na coś, ufamy sobie
Przed sobą drogi nie znamy.

Te piękne młode lata, i okres wieku
średniego tak szybko przemijają
Lecz miłość, dobre uczynki i wiara
Na zawsze pozostają.

– Chlubne przebycie pięknej i długiej drogi życia małżeńskiego może
być przykładem dla młodszego pokolenia – zaznaczał Andrzej Duda.
Drogi życiowe pani Zofii i pana Jana Pikulińskiego splotły się na trwałe
przysięgą małżeńską w dniu 9 września 1968 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Kolnie. Ślub kościelny, również tego samego dnia, młodzi
wzięli w kościele św. Anny w Kolnie.
– Żona pracowała w zakładzie dziewiarskim „Morena” w Kolnie. Ja zaś
pracowałem jako nauczyciel zawodu od marca 1966 r. do 2000 r. w Zespole
Szkół Zawodowych w Kolnie. Spod mojej i kolegów ręki tę szkołę opuściło
dużo młodzieży, jako dobrzy fachowcy z dziedziny obróbki metali.
Niektórzy do dziś pracują w fabryce Przyrządów i Uchwytów (ZM Kolno)
na stanowiskach kierowniczych. Ja osobiście, do obecnej chwili, prowadzę
działalność gospodarczą z zakresu obróbki metalu – mówi pan Jan. - Jana
poznałam u koleżanki w Kolnie. Był przystojny, miły, kulturalny i od razu
mi się spodobał. Po trzech miesiącach zostałam jego żoną. Była to miłość
od pierwszego wejrzenia, która trwa do dzisiejszego dnia – z radosnym
uśmiechem wspomina pani Zofia. Małżonkowie doczekali trojga dzieci,
sześciorga wnuków i jednego prawnuka. Pani Zofia pochodzi z Janowa,
Jan urodził się w Kolnie. Od 1964 r Zofia zamieszkała w Kolnie, gdzie
przyjęła się do pracy w Zakładzie Dziewiarskim. Dziś, jako emerytka lubi
zajmować się ogrodem, a pan Jan łowić ryby.

Ta droga długa czy krótka
Czasami cierniem usłana.
Rozpacz i smutek przygniata
Ale miłość jest wspólnie oddana.

Ten promyk dobrej nadziei
Te gwiazdy, co noc rozjaśniają
To słońce, co pięknie świeci
Te małżeństwa, które szacunek mają.

Gdy ksiądz Wam związał ręce w kościele
Byliście bardzo młodzi.
Przeżyjąc pół wieku wspólnie
Dziś obchodzicie już ,,Złote Gody”

,,Złote Gody” to wspaniała data
To chwila radości i wzruszenia
To dzień miłości i pocieszenia
A od rodziny płyną życzenia.
Panie Boże! Dopomóż jubilatom,
by żyli w zdrowiu długie lata,
a ich miłość małżeńska,
niech mocną więzią splata.

Dostojnym jubilatom życzymy jeszcze wielu lat wspólnego życia
wypełnionego miłością i szacunkiem oraz doskonałym zdrowiem!
6

Złote Gody

Cieszą się dzieci i wnuki
I wspólnie cała rodzina.
Że doczekaliście takiego jubileuszu
Bo Bozia Wam pobłogosławiła.
Pięćdziesiąt lat: Nie było zawsze mało
Może niejedna łza po policzkach
spłynęła
A może drogi życia się krzyżowały
Lecz serce Wasze o pokój błagały.
Popatrzcie z uśmiechem na siebie.
Niech wszystko przypomni czas.
Co przeżyliście wspólnie, a co przed
Wami
A jasne światło, niech dalej prowadzi
Was.

Byście nie zaznali żadnej przykrości,
byli szanowani i udzielali swojej mądrości.
By słoneczne dni zawsze Wam
przyświecały,
a bliscy bardzo Was kochali.
Niech ma Was w opiece
Najświętsza Maryja,
niech żyje w Was dobro,
A zło zawsze omija.
Szczęść Boże
Góralczyk Janina (bratowa)
2019/02 (Nr. 228)
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W Kolnie uhonorowano Żołnierzy Wyklętych

O

bchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca uczczono w Kolnie mszą św. odprawioną w kościele
pw. św. Anny przez Dziekana Kolneńskiego ks. kan. Stanisława
Uradzińskiego. W nabożeństwie wziął udział Burmistrz Kolna
Andrzej Duda, władze powiatu i gminy Kolno oraz ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Kawalerii i mieszkańcy miasta.
Po mszy św. uczestnicy piątkowych obchodów złożyli wiązanki
i zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych usytuowanym na placu Kardynała Wyszyńskiego tuż przy kolneńskiej
świątyni. Monument powstał w 2018 r. z inicjatywy Burmistrza
Miasta Kolno, przy aktywnym udziale ks. proboszcza Stanisława
Uradzińskiego i środowisk niepodległościowych działających w naszym mieście.

Polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Narodowe święto zostało ustanowione
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. Poprzez przyjętą
uchwałę państwo polskie uznało zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość
ojczyzny. W ten sposób oddano hołd poległym i pomordowanym
oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie
uchwalenia tego święta podjął w 2010 roku prezydent śp. Lech Kaczyński.
Andrzej Konopka
(źródło: www.wikipedia.pl)
		

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w miesiącu lutym 2019
- Ujawniono 11 wykroczeń, wystawiono 4 mandaty karne na kwotę 400 zł, zastosowano 7 pouczeń,
- Przeprowadzono akcję „odławiania bezpańskich psów”, które odwieziono do schroniska miejskiego,
- Prowadzono wyrywkowe kontrole posesji w/z art. 191 ustawy o odpadach,
- Kontynuowano akcję „Bezdomni 2018 – 2019”,
- Udzielano pomocy mieszkańcom miasta przy uruchamianiu pojazdów,
- 03.02.2019 r. funkcjonariusze SM wzięli udział w zabezpieczeniu uroczystości związanych z przysięga 1 Podlaskiej Brygady Obrony
Terytorialnej im. Gen. Bryg. Władysława Lniarskiego, ps. „Mścisław”,
- W lutym strażnicy wraz z pracownikami MOPS Kolno i funkcjonariuszami Policji wzięli udział w akacji liczenia osób bezdomnych,
Planowane działania na marzec:
- Kontynuowanie akcji „Bezdomni 2018 – 2019”. Kolejne wyrywkowe kontrole w/z art. 191 Ustawy o odpadach.

2019/02 (Nr. 228)

7

MIASTO

Prezydent Andrzej Duda uhonorował odznaczeniem państwowym mieszkańca Kolna Stefana Kownackiego

Prezydent Andrzej Duda wraz z odznaczonymi i weteranami
(Stefan Kownacki – drugi od prawej w pierwszym rzędzie).

P

rezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w związku
z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nadał
odznaczenia państwowe uczestnikom wydarzeń sprzed lat oraz
osobom pielęgnującym pamięć i upowszechniającym wiedzę
o dziejach Żołnierzy Niezłomnych. Wśród 35 odznaczonych znalazł
się mieszkaniec Kolna Stefan Kownacki ps. „Gołąb”. Żołnierz
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1946 – 1953
został uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
za „zasługi dla Niepodległej”. Uroczystość odbyła się w piątek 1
marca w Pałacu Prezydenckim.
- Mam niebywałą możliwość uhonorowania orderami przede
wszystkim ludzi, którzy walczyli o Polskę – wolną, niepodległą,
suwerenną i prawdziwie niepodległą – powiedział Andrzej Duda.
- Nie pogodzili się z półwolnością, nie pogodzili się z zakłamaniem,
nie pogodzili się z niby-niepodległością i niby-suwerennością – mówił
Prezydent, podkreślając, że zapłacili za to zazwyczaj wysoką cenę.
- Jesteście Państwo bohaterami – akcentował Prezydent.
Odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem i podkreśleniem
wielkich zasług dla Polski. – Pewnie nie byłoby dzisiaj prawdziwie
wolnej, prawdziwie niepodległej, prawdziwie suwerennej Polski, gdyby
nie tamto bohaterstwo, cierpienie i trud, gdyby nie tamci Żołnierze
Niezłomni, których bali się komuniści – przekonywał Andrzej Duda.

Stefan Kownacki – Fot: Andrzej Konopka

- Zabitych i pomordowanych zakopywano w bezimiennych mogiłach,
wrzucano do dołów. To dlatego nad miejscami ich pochówku kładziono
chodniki i wylewano asfalt. Po to, żeby nikt nigdy nie dotarł i nikt
nigdy ich nie odnalazł, po to, aby nie było relikwii. Ale też ze strachu,
z podłego, haniebnego strachu – powiedział Prezydent.

Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. wiceprezes
Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk, wojewoda
mazowiecki Zdzisław Sipiera, szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof
Szczerski wraz z ministrami w Kancelarii Prezydenta RP i doradcami
głowy państwa oraz odznaczeni wraz z najbliższymi.

W uroczystościach zorganizowanych 1 marca w Pałacu
Prezydenckim uczestniczyli m.in.: marszałek Sejmu Marek
Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef Urzędu ds.

Źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Fot: Krzysztof Sitkowski / KPRP
					
Andrzej Konopka
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Wkrótce rusza remont miejskiego stadionu

R

ozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji pn. „Modernizacja
Stadionu Miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego - budowa
boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą
techniczną”. Na inwestycję samorząd miasta pozyskał środki
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju
Infrastruktury Lekkoatletycznej. Projekt zrealizuje przedsiębiorstwo
GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej. Modernizacja obiektu
sportowego będzie kosztować ponad 3 mln zł.

teletechnicznej, przebudowę linii Sn, dostawę wyposażenia
sportowego oraz serwisowanie boiska w całym okresie objętym
gwarancją.
Modernizacja kolneńskiego obiektu sportowego, w ramach
rozstrzygniętego przetargu, powinna zostać zakończona do końca
września.

Miasto ogłosiło czwarty przetarg, do którego przystąpiło siedem
firm. Poprzednie przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względu
na proponowany przez potencjalnych wykonawców koszt, który
znacznie przekraczał możliwości finansowe przeznaczone na
planowaną inwestycję.
Zakres prac obejmie: budowę boiska treningowego o wymiarach
64x100m (pole gry) ze sztucznej trawy wraz z wybiegami bocznymi
3 m i zabramkowymi 5 m, z wypełnieniem typu piasek kwarcowy
i granulat EPDM, budowę ogrodzenia, budowę piłkochwytów,
demontaż istniejącego ogrodzenia, budowę oświetlenia
boiska, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę instalacji

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został
wywieszony na okres 21 dni od dn. 6 marca 2018 r. wykaz w sprawie oddania w najmu oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat położonych w mieście Kolno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
- 33 o pow. 0.5276 ha, 781 o pow. 0.7724 ha, 2377 /część/ o pow. 0.2900 ha z przeznaczeniem do wykorzystania na rzecz
produkcji rolnej pod uprawy jednoroczne,
- 1705/1 /część/, 1706/1 /część/ o łącznej pow. 0,1250 ha przy ul. Świerkowej pod wystawę sprzętu rolniczego,
- 2090/3 kiosk przy Placu Wolności, 1456/1 o pow. 25 m2 /stanowisko Nr 2/ przy ul. Konstytucji 3-go Maja, 1251/1 /część/
o pow. 80 m2 przy ul. 11 Listopada z przeznaczeniem pod działalność handlową,
-1401/46 o pow. 21m2 , 1401/33 o pow. 20 m2 przy ul. Targowej, 1252/63 o pow. 18 m2, 1252/43 o pow. 25 m2 przy ul.
Konopnickiej, 3228/5 /część/ - 6 działek przy ul. 11 Listopada, 1454/11 o pow. 15 m2 przy ul. Ś. Floriana,
- 2477 /część/ przy ul. Łąkowej - działki pod uprawy rolne / ogródek działkowy/,
- 16 sztuk pojemników z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych przy ul. Strażackiej,
Mickiewicza, Wojska Polskiego, Polnej, Grajewskiego, 11 Listopada, Konstytucji 3-go maja 66, Witosa 5,13,19,
- 1645/1 i 1645/2 przy ul. Wojska Polskiego za posadowienie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci 3
studni kablowych o łącznej pow. 6,8 m2,
- 2000/18 o pow. 6,25 m2 z przeznaczeniem na zbiornik na ścieki przy ul. Wojska Polskiego.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.
BURMISTRZ MIASTA

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kolno przypomina, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
należy wnosić bez wezwania w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego należy wnosić na konto Urzędu Miasta Kolno nr:
98 8754 0004 0000 8341 2000 0020.
Informację w sprawie opłat wieczystego użytkowania gruntów można uzyskać w Urzędzie Miasta,
pok. nr 11 lub telefonicznie 86 278 94 32.
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Narada roczna PSP Kolno
20 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kolnie zorganizowano odprawę roczną
podsumowującą stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2018. W naradzie oprócz
pracowników i funkcjonariuszy komendy udział wzięli zaproszeni
goście w osobach: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Jarosława Wendta,
Starosty Kolneńskiego Tadeusza Klamy oraz przedstawicieli
władz samorządowych w osobach pań i panów burmistrzów oraz
wójtów.
Informację obrazującą działalność kolneńskiej straży pożarnej za
miniony rok w formie pokazu multimedialnego przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Paweł Pupek. Z przeprowadzonej statystyki wynika, iż w 2018 roku na terenie
powiatu kolneńskiego zanotowano ogółem 530 zdarzeń, w tym 121
pożarów, 396 miejscowych zagrożeń oraz 13 alarmów fałszywych.
Strażacy na miejscu zdarzenia udzielili kwalifikowanej pierwszej
pomocy 36 osobom przed przybyciem na miejsce zespołów państwowego ratownictwa medycznego. Straty materialne wyniosły
3.629.600 zł, natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na
kwotę 37.188.000 zł.
W dalszej części swojego wystąpienia komendant podziękował strażakom, pracownikom i zaproszonym gościom za dotychczasową
współpracę, omówił najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia kolneńskich strażaków w 2018 roku oraz przedstawił plany na rok 2019.
Podkreślona również została współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym oraz spoza systemu, które wspierają swoimi
działaniami jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie
Komendant podkreślił bardzo dobrą współpracę i realizację wspólnych przedsięwzięć ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego. Następnie głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki
PSP – nadbryg. Jarosław Wendt, który podsumował roczną działal-

D

ność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa podlaskiego i jednocześnie przedstawił kierunki do realizacji w 2019 roku.
Starosta Kolneński Tadeusz Klama – gratulując kolneńskim strażakom wysokiego poziomu wyszkolenia i zaangażowania podczas
działań ratowniczo-gaśniczych – życzył, aby niedawno rozpoczęty rok był spokojniejszy od poprzedniego. Podkreślił jednocześnie
rolę, jaką w systemie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pełni
Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Odzyskać dziecko - program wsparcia rodzin

nia 18 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące
Programu wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze „ODZYSKAĆ DZIECKO” dla kadry jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu kolneńskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolnie w związku ze współpracą z Fundacją
Dialog i Fundacją Wsparcia Rodzin Korale.

Program ODZYSKAĆ DZIECKO jest skierowany do rodzin, które
chcą odzyskać dziecko lub istnieje zagrożenie, że dzieci te decyzją
sądu mogą zostać im odebrane. Celem programu jest reintegracja
rodziny i odzyskanie lub nieutracenie dziecka.
Ogólnymi założeniami w programie są:
1. Rodzina – program zakłada, że każde dziecko powinno się wychowywać w rodzinie, a nie w placówce instytucjonalnej.
2. Zmiana – przez cały program pracuje się na tym, aby doszło w rodzinie do zmiany, motywuje rodzinę, określa konieczności zmian
i w procesie zostaje rodzina przeprowadzana przez te zmiany.
3. Współpraca – uczy rodzinę współpracy z instytucjami w systemie. Zachęcanie rodziny do korzystania z ofert wsparcia lokalnego.
4. Grupa – każdy przypadek rodziny należy rozpatrywać indywidualnie z możliwością przyjęcia osób do grupy.
Podczas spotkania zostały omówione założenia i narzędzia programu ODZYSKAĆ DZIECKO oraz dobre praktyki z wdrażania programu. Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
zapoznali się z materiałami szkoleniowymi, celami, ideą i formą
projektu, a także jego umiejscowieniem w systemie pomocy.
Omówione zostały kolejne etapy projektu – system szkoleń oraz
zasady uzyskania tytułu realizatorów/edukatorów programu ODZYSKAĆ DZIECKO.
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Spotkanie z Błażejem Torańskim

5 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w sali gimnastycznej ZST i godz.
17:00 w hotelu Colnus – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Kolnie zorganizowała dwa spotkania autorskie z dziennikarzem, pisarzem, publicystą, autorem książki „KNEBEL. Cenzura
w PRL-u” - Błażejem Torańskim.
Błażej Torański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Pracował między innymi we „Wprost”,
„Prawie i Życiu”, „Rzeczpospolitej”. Obecnie jest związany z tygodnikiem „Do Rzeczy”. Stale publikuje na portalu sdp.pl w „Forum
Dziennikarzy”. Pasjonuje go literatura i wędrówki po świecie, zabytki i galerie malarstwa.
Książka „Knebel. Cenzura w PRL-u” została wydana w 2016 r. Zawiera 21 wywiadów. Rozmówcy Błażeja Torańskiego, wybitni intelektualiści oraz twórcy czasów PRL-u: dziennikarze, reżyserzy,
graficy, kompozytorzy – odsłaniają kulisy kontaktów z cenzurą,
ujawniają mechanizmy działania cenzorów i władzy, która bardzo
skutecznie zmuszała do ustępstw lub namawiała do współpracy.
Na spotkaniach w Kolnie autor omówił wiele wątków i aspektów
związanych z zainteresowaniem tematyką, historią cenzury, jak
działała w różnych etapach historycznych, jakie były jej formy, jak
bardzo była zróżnicowana, co poddawano cenzurze, opowiedział
o kuriozalnych ingerencjach i wpadkach cenzorów, o skomplikowa-

nych, arcytrudnych i pogmatwanych sytuacjach autorów i twórców,
którzy niejednokrotnie igrali z cenzurą.
Błażej Torański przypomniał, że w PRL prowadzono cenzurę instytucjonalną i prewencyjną; nie zrodziła się ona jednak w powojennej
Polsce. Jej wyraźne przejawy uwidocznia wiek XIX i okres zaborów.
Po II wojnie światowej cenzurę państwową w Polsce sprawował Generalny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Publikacja prezentuje szereg różnych punktów widzenia i subiektywnych relacji osób wlaczących o wolność wypowiedzi, uwikłanych w nierówną i beznadziejną walkę z cenzurą. Niejednokrotnie
decyzje cenzorskie kaleczyły i łamały kariery twórców. Częstokroć
między twórcą a cenzorem toczyła się specyficzna gra, której celem
było przemycenie w zawoalowany sposób zakazanych treści.
Nigdy nie dowiemy się, ilu mielibyśmy geniuszy polskiej kultury,
sztuki i nauki, gdyby nie było cenzury – podkreślał na spotkaniach
Błażej Torański.
W dwóch edycjach spotkań wzięło udział 112 uczestników: uczniów szkół podstawowych, średnich i osób dorosłych. Przeniosły
one słuchaczy i czytelników w inną, niezmiernie trudną, rzeczywistość sprzed kilkudziesięciu lat. Spotkania, dzięki perfekcyjnie
opanowanej sztuce oratorskiej autora i jego wielkiej erudycji, były
niezwykle interesujące.

WINTER TRAP VII

W

dniu 9 lutego 2019 roku odbyła się impreza przygotowana przez Stowarzyszenie Kolno 4x4 pn. Winter Trap VII.
Była to już siódma edycja tej imprezy. Na mecie rajdu stawiło
się 40 pojazdów terenowych i 4 quady, co dało 120-osobową liczbę uczestników. Patronat nad imprezą objął Starosta Kolneński
i ufundował puchar za uzyskanie najlepszego czasu przejazdu
podczas jazdy na czas.

Nagrodę tę zdobyła załoga z numerem 34 pochodząca z Suwałk.
Impreza rozpoczęła się odcinkiem specjalnym w lesie Wieszałki.
Trasa rajdu liczyła około 100 km i biegła przez okoliczne miejscowości. Odcinki specjalne, na których zawodnicy zdobywali punkty, usytuowane były w miejscowościach: Rupin, Bialiki, Brzózki,
Brzozowo, Truszki, Kumelsk, Lachowo, Gromadzyn Wykno. Rajd
zakończył się dekoracją zwycięskich załóg przy muzyce zespołu
THE BL BLUES BAND w Dworze Rogiński w Zabielu Zakaleń.
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Najstarszy mieszkaniec gminy obchodził swoje 102 urodziny

ajstarszy mieszkaniec naszej gminy, Pan Józef Antoni Chludziński w środę 27 lutego 2019 roku obchodził swoje 102.
urodziny.
W tym szczególnym dniu nie zapomnieli o nim najbliżsi, a także
przedstawiciele samorządu Gminy Mały Płock. Jubilata z życzeniami, upominkiem i bukietem kwiatów odwiedził Wójt Gminy Józef
Dymerski oraz kierownik USC Marzena Stepnowska - Backa. Na
uroczystości nie zabrakło tradycyjnej lampki szampana oraz smacznego tortu.
Trzeba przyznać, że pomimo tak zaawansowanego wieku humoru
i werwy Panu Józefowi nie brakuje. Ogromne wrażenie robi także
jego dobra kondycja.
Z całego serca przyłączamy się do życzeń dalszych lat pogodnego
i pełnego satysfakcji życia dla Pana Józefa.

Setne urodziny Pani Ireny Godlewskiej

W

yjątkowa uroczystość miała miejsce w dniu 12 lutego 2019
roku. Swoje 100 urodziny obchodziła pani Irena Godlewska.
Dostojna Jubilatka urodziła się 12 lutego 1919 roku w miejscowości Stare Rakowo i mieszka tam do dzisiaj.
Na urodzinach u zacnej jubilatki z życzeniami zdrowia pojawili się
licznie członkowie najbliższej rodziny, byli również przedstawiciele samorządu gminy oraz KRUS. W uroczystości zorganizowanej
z okazji tak wspaniałego jubileuszu udział wziął Wójt Gminy Józef
Dymerski oraz Kierownik USC Marzena Stepnowska-Backa. Wójt
uroczyście odczytał i wręczył Jubilatowi list gratulacyjny od Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz od Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Na zakończenie przedstawiciele
Gminy Mały Płock wręczyli Jubilatce upominek i kwiaty od władz
Gminy Mały Płock.
Życzenia Jubilatce złożyli również pan Krzysztof Jaworowski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i Jerzy Chaberek,
kierownik PT KRUS Kolno.

„Umiem pływać”- projekt dla dzieci klas I-III z Gminy Mały Płock

P

ływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla
młodych organizmów, dlatego
Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dać możliwość
tego rozwoju bardzo licznej
grupie dzieci. Projekt „Umiem
pływać” ma być przyjemny,
ale przede wszystkim pożyteczny. Ma sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie
rozwijać ciało i ducha dziecka.

W lutym 2019 r. Wójt Gminy
Mały Płock podpisał porozumienie z Podlaskim Wojewódzkim
Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku na dofinansowanie zajęć nauki pływania dla 75 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Małym Płocku, Rogienicach Wielkich, Chludniach oraz
Kątach. Umowa zapewnia uczniom cykl 20 bezpłatnych zajęć na
basenie pod opieką wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim
propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych
12

umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego
uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie
i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na
basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych
w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
2019/02 (Nr. 228)
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Karnawałowe spotkania seniorów

K

arnawał to czas szampańskiej zabawy, hucznych imprez i maskarad. W tym roku seniorzy po raz kolejny mieli możliwość
spędzić karnawałowy wieczór w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli.

Dnia 6 lutego 2019 r. starsi wiekiem, lecz wciąż młodzi duchem seniorzy z terenu gminy Turośl bawili się na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. W ramach integracji Gminny
Ośrodek Kultury w Turośli do wspólnej zabawy zaprosił Klub Seniora z Lelisa działający przy Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie. Organizatorzy balu przygotowali miejsce spotkania
oraz zapewnili uczestnikom zabawę przy staropolskich dźwiękach
Kapeli Kurpiowskiej Jana Kani. Uroczystość rozpoczął Przemysław
Zadroga - dyrektor GOK w Turośli, który powitał przybyłych gości
oraz życzył dobrej zabawy.
Na spotkanie z seniorami przybył również Proboszcz Parafii Turośl
ks. Krzysztof Karwowski. Po pięciu godzinach balu nastąpił koniec
zabawy, a wraz z nim pożegnanie wszystkich obecnych. Tanecznym
krokiem seniorzy opuszczali Gminny Ośrodek Kultury. Seniorzy
z Lelisa byli zachwyceni wspólną zabawą i zaprosili wszystkich
obecnych z rewizytą na koncert 14 lutego z okazji walentynek zorganizowany przez Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował wyjazd do Lelisa,
na który licznie przybyli seniorzy z gminy Turośl. Po wysłuchaniu
koncertu walentynkowego przyszedł czas na wspólną zabawę przy
dźwiękach melodii kurpiowskich. Seniorzy kolejny raz udowodnili, że doskonale wiedzą, co to jest dobra zabawa. Na twarzach ich
królował uśmiech, a w sercach panowała radość.

Darcie Pierza w Lelisie, czyli jak żyli dawni Kurpie

„Darcie Pierza” to regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów. 28 lutego odbyła się
już XIV edycja konkursu, którego organizatorem jest Centrum
Kultury–Biblioteki i Sportu w Lelisie.

rii dorośli powyżej 30 lat. Za pracę poświęconą w przygotowanie
przedstawienia zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę pieniężną. Komisja doceniła zaangażowanie i wkład zespołów w popularyzację i kultywowanie dziedzictwa kulturowego Kurpi.

Wykonawcy biorący udział w przeglądzie mają za zadanie w ciągu
kilkunastu minut przedstawić scenę z życia dawnych mieszkańców
Kurpi. Nazwa przeglądu wzięła się od zwyczaju wspólnego darcia
pierza, wyskubanego z gęsi i kaczek. Był on pretekstem do spotkania towarzyskiego, czasami z muzyką i poczęstunkiem, jako podziękowanie za pomoc sąsiadów.
Do przeglądu Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zgłosił Zespół
Śpiewaczy z Turośli. Zespół do konkursu przygotował inscenizację
pt. „Sylwestrowe psoty i zwyczaje”, na podstawie scenariusza napisanego przez Pana Jana Kanię. W przedstawieniu zespół zaprezentował również pieśni i tańce kurpiowskie. Po wysłuchaniu 19
grup, teatrów i zespołów, komisja konkursowa nagrodziła występ
w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego w Turośli I nagrodą w katego2019/02 (Nr. 228)
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GRABOWO

Samochód dla OSP Grabowo

24 lutego uroczyście i oficjalnie przekazano samochód ratowniczogaśniczy grabowskiej jednostce OSP.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji strażaków, z udziałem
wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, posła na Sejm
RP Jarosława Zielińskiego, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Jarosław Wendta, a także
przedstawicieli NFOSiGW w Warszawie i w Białymstoku, Lasów
Państwowych, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie, Powiatowej Komendy Policji w Kolnie, samorządowców
z powiatu kolneńskiego i oczywiście członków OSP z gminy
Grabowo. Kolejna część uroczystości odbyła się przed kościołem.
Tutaj odczytano akt przekazania, który wiceminister Jarosław
Zieliński i nadbrygadier Jarosław Wendt wręczyli naczelnikowi
grabowskiej OSP Markowi Gajdzińskiemu i kierowcy Andrzejowi
Szczechowi. Następnie proboszcz ks. Stanisław Sutkowski i ks.
Wojciech Rzepa poświęcili samochód. Uroczystości zakończyło
wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników.
Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Grabowo Andrzej
Piętka i OSP w Grabowie.

B

Teatralnie w bibliotece

iblioteka Publiczna Gminy Grabowo otrzymała dofinansowanie
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 6900 zł na realizację projektu „Teatr w książce –
książka w teatrze” w ramach programu Partnerstwo dla Książki.
Projekt skierowany jest do dzieci, ich rodziców oraz mieszkańców
gminy Grabowo. Zakłada utworzenie przy Bibliotece Gminy
Grabowo dziecięcej grupy teatralnej, zorganizowanie warsztatów
aktorskich oraz udział w spektaklach teatralnych i zajęciach
edukacyjnych przeprowadzonych przez aktorów teatru. Zadanie
potrwa od lutego do września 2019 roku i realizowane będzie przy
współpracy nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowie.

14
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Przebierańcy na finał ferii

B

al Przebierańców zakończył i podsumował ofertę Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Grabowo
przygotowaną specjalnie na okres ferii zimowych.
W trakcie balu rozstrzygnięto również konkurs na przebój ferii
2019. Spośród 6 utworów zgłoszonych do konkursu publiczność
przyznała swoją nagrodę utworowi „Meluzyna” zaśpiewanemu
przez Olę Łakus.
Dziękujemy Beacie Trzonkowskiej za pomoc przy organizacji balu.

Młodzi Aktywni Grabowianie i „Śnieci”

G

rupa Młodzi Aktywni Grabowianie wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Grabowie realizuje ekologiczny projekt
„Śnieci”, który otrzymał 7200 zł dofinansowania z programu
„Równać Szanse”.
Projekt skupiony jest na problemie zaśmiecania najbliższego
środowiska, zapoznaje młodzież z tematyką właściwej segregacji
śmieci, recyklingu i upcyklingu. Do tej pory uczestnicy projektu
zorganizowali już spotkania z ekspertami z łomżyńskiego PSZOK-u,
wycieczkę do sortowni śmieci w Czartorii i warsztaty z upcyklingu.
Projekt zakończy się w marcu wystawą fotograficzną. Działania
młodzieży sponsorowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności, S.C. Johnson oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

2019/02 (Nr. 228)
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CHCESZ MIEĆ CIEKAWY ZAWÓD? ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!
NOWE PRZYJĘCIA W 2019 ROKU!
Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy
zawód, robić coś pożytecznego, mieć stabilną
pracę - wstąp w szeregi Policji! Policjant
to trudna służba, ale także wyjątkowe
powołanie i szlachetna przygoda naznaczona
poświęceniem i oddaniem drugiemu
człowiekowi. ZOSTAŃ POLICJANTEM w Komendzie Powiatowej Policji
w Kolnie!
W 2019 roku prowadzone będą nabory do następujących
jednostek Policji na terytorium województwa podlaskiego:
- Oddział Prewencji Policji w Białymstoku,
- Komenda Miejska Policji w Białymstoku,
- Komenda Miejska Policji w Łomży,
- Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
- Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,
- Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,
- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,
- Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,
- Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,
- Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,
- Komenda Powiatowa Policji w Sejnach,
- Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,
- Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,
- Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
- Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie.
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

3. Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień
w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną
organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do
prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty,
4. Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” - 2 punkty.
OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI
POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem
jednostki preferowanej przez kandydata,
• wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc
pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku
pracy lub w służbie,
• książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty
ewidencją wojskową,
• kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek
ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.
Podjąłeś/jęłaś już decyzję?
Zadzwoń i dowiedz się więcej:
tel.: 86 474 16 18

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
• korzystający z pełni praw publicznych,
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach
uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której
gotów jest się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do
służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali
przeniesieni do rezerwy.
Preferencje kandydata do służby w Policji w zakresie wykształcenia:
1. wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o kierunku
przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia,
bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 punktów,
2. wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o innym kierunku
niż wymieniony w pkt 1. - 6 punktów,
3. wykształcenie wyższe / licencjat, inżynier / - 4 punkty,
4. wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub
technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące
funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole
programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów
nauczania) - 4 punkty.
Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych:
1. Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego - 4 punkty,
2. Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa
sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów
motorowodnych - 4 punkty,
16
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Pożegnanie ze służbą Dowódcy JRG Adama Trzonkowskiego

27 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kolnie o godzinie 8:30 odbyła się uroczysta zbiórka,
podczas której na zaopatrzenie emerytalne po 26 latach służby
w Państwowej Straży Pożarnej pożegnano Dowódcę Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie mł. bryg.
Adama Trzonkowskiego.
Mł. bryg. Adam Trzonkowski związał się z pożarnictwem w 1992
roku, jako kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu, którą ukończył w 1994 jako technik pożarnictwa.
Od kwietnia 1994 roku do końca października 1997 roku
pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży
Pożarnej w Grajewie. Następnie został przeniesiony do
Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie na
stanowisko dowódcy zastępu, a w 1999 roku awansował na
dowódcę zmiany, od 01.04.2009 roku objął stanowisko Dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie, na którym pozostał do momentu odejścia na zaopatrzenie
emerytalne. Ponadto w 2009 roku ukończył Studia Podyplomowe
dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk
oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.
W czasie uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy PSP
w Kolnie bryg. Paweł Pupek, który podziękował dowódcy za
długoletnią służbę, w trakcie której dał się poznać jako strażak
wzorowo wywiązujący się z powierzonych zadań i obowiązków
służbowych. Dodał również, iż za nienagannie pełnioną służbę
był on niejednokrotnie wyróżniany. Podkreślił, że odejście na
emeryturę tak doświadczonego i szanowanego funkcjonariusza jest
przeżyciem dla niego samego, ale również dla osób, z którymi przez te
wszystkie lata współpracował. Następnie, głos zabrał mł. bryg. Adam
Trzonkowski, który podziękował swoim przełożonym i podwładnym
za przychylność i wsparcie okazywane na przestrzeni tych minionych
26 lat pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.
Spotkanie, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej PSP w Kolnie zostało zakończone wspólnym
zdjęciem przed budynkiem strażnicy.
Odznaczenia otrzymane przez mł. bryg. Adama Trzonkowskiego:
• w 2006 r. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
• w 2012 r. Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
• w 2013 r. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
• w 2014 r. Dyplom Komendanta Głównego PSP za szczególne
osiągnięcia w służbie.
Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP w Kolnie
Zdjęcia: kpt. Sylwester Duda, KP PSP w Kolnie.
2019/02 (Nr. 228)
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UTW – migawki z karnawałowej ławki

T

ytuł trochę mylący, bo chociaż tegoroczny karnawał jest wyjątkowo
długi, to jednak senior potrafi łączyć przyjemne z pożytecznym.
Pokazał to między innymi miniony miesiąc - luty 2019 roku.
Najpierw ponad 70-osobowa grupa seniorów biorących udział
w karnawałowym szaleństwie w Restauracji Colnus udowodniła, że nie
należy do tych, którzy sądzą, że jeżeli się zestarzeją, to muszą żyć zgodnie
z kalendarzem. Były obawy, czy następnego dnia damy radę popracować
nad naszą pamięcią, którą systematycznie trenujemy w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Na szczęście mózg jest plastyczny i posiada dużą zdolność
regeneracji. Mimo zrozumiałego zmęczenia daliśmy radę popracować
przez godzinę w pełnym skupieniu. Jeszcze raz potwierdziły się słowa
Benjamina Franklina – „nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.
W następną środę gościliśmy po raz kolejny przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji w Kolnie. Dwie doświadczone funkcjonariuszki,
niezwykle sympatyczne panie z ogromnym poczuciem humoru
przestrzegały nas przed niewyobrażalną pomysłowością różnego rodzaju
oszustów. Szczególny nacisk położyły również na nasze bezpieczeństwo
na drodze. O atmosferze spotkania najlepiej świadczy jedno ze zdjęć.
Plastyczną kreatywność nasze studentki pokazały podczas 2-godzinnych
zajęć mających na celu stworzenie kartki świątecznej. Wstępną wiedzę,
instruktaż oraz pomoc w realizacji pomysłu zapewniła Anna Reglińska,
która miała obawy odnośnie frekwencji. Okazało się, że potrzebne były
dodatkowe sprzęty dla ponad 40-osobowej grupy zainteresowanych.
Nie mogłem sobie odmówić, po dłuższej przerwie, odwiedzin grupy
zdeterminowanych pań, które systematycznie pracują nad swoją
sprawnością i wydolnością. Byłem w autentycznym szoku. Pozytywnym.
Pod kierunkiem Renaty Pogorzelskiej poczyniły takie postępy, że
zaproponowałem utworzenie zespołu cheerleaderek. Prawie godzinny
wysiłek cudownych fitnessek nie robi na nich wrażenia, a jestem raczej
surowym obserwatorem. Pozostałe dziewczyny – brać przykład i ... let’s
goooooooooooo!
Kończy się powoli projekt Cyfrowy Senior, a jednym z finalnych
momentów było spotkanie animacyjne 26 lutego. Miłe spotkanie przy
gitarowym akompaniamencie i udziale naszych głosów. Korzystając
z okazji, Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, w nieco okrojonym
składzie, również dały krótki popis. Zaowocowało to niespodziewanym
zaproszeniem na kolejny występ. Ktoś mądry wymyślił fajną maksymę:
„Tańcz nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy, śpiewaj nawet wtedy, gdy nikt
nie słucha. Kochaj tak, jakbyś nigdy nie był zraniony, żyj tak, jakby Niebo
było na Ziemi”.
Niech to będzie nasze codzienne motto.
18

2019/02 (Nr. 228)

PRZEDSZKOLE

Bale, bale w karnawale
„Dziś w przedszkolu śmiech i tańce, tańczą różne przebierance.
Każdy przebrał się inaczej, ten obraca się, ten skacze ..."
Zgodnie z tą piękną, staropolską tradycją w Przedszkolu Miejskim
nr 4 w Kolnie odbył się karnawałowy bal przebierańców. Przepięknie przebrane przedszkolaki z dumą prezentowały swoje karnawałowe stroje. Taneczną salę wypełniły księżniczki, wróżki, pszczółki
i motylki, nieustraszeni rycerze, policjanci i kowboje oraz inni bohaterowie znanych bajek i kreskówek. Wszyscy bawili się wspaniale, uczestnicząc z wielką ochotą w pląsach, korowodach i innych

tanecznych podskokach. Wiele radości sprawiły dzieciom zabawy
integracyjne, którym przewodniczyli młodzi z Hufca Pracy w
Kolnie. W trakcie trwania balu był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców z poszczególnych grup. Wspólna zabawa
przysporzyła wiele radości przedszkolakom oraz młodzieży a to
było głównym celem balu.
Dyrekcja i pracownicy przedszkola serdecznie dziękują uczestnikom OHP Kolno za wprowadzenie karnawałowego nastroju oraz
rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie pięknych balowych strojów i pysznego poczęstunku dla swoich pociech.

ZAPISY
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W
KOLNIE
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie informuje, że w dniach
od 1 marca do 25 marca 2019 r. prowadzone są zapisy dzieci na rok szkolny 2019/2020.
Do przedszkola można zapisywać dzieci: 3-latki, 4-latki.
Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie
celem pobrania tzw. karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami lub pobrać ją ze strony
internetowej przedszkola (pm4kolno.edupage.org), którą po wypełnieniu należy złożyć w
sekretariacie przedszkola.
Ze względu na konieczność przygotowania arkusza organizacyjnego przedszkola prosimy
o zapisy dzieci w podanym terminie.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4
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VIII edycja Miejskiej Ligi Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Kolno

ak zwykle, tradycji stało się zadość i analogicznie do ubiegłego
roku, kto zostanie zwycięzcą VIII edycji Miejskiej Ligi Halowej
o Puchar Burmistrza Miasta Kolno, organizowanej przez KOKiS,
nie było wiadomo do decydującego meczu Agrocentrum Mlekpol. Wcześniej typowani do zwycięstwa Drewniacy przegrali
niefortunnie z Niebieskimi (0-1). Dało to niesamowitą okazję dla
Agrocentrum w walce o I miejsce w tej edycji.
Po bardzo widowiskowym meczu z Mlekpolem, Agrocentrum
strzela 2 gole i wygrywa (2-0) i w tym momencie wszystko stało się
jasne. Po czterokrotnym kolejnym zwycięstwie zespół Drewniaków
musiał zadowolić się 2. miejscem. Tuż za Drewniakami na trzeciej
pozycji znalazła się drużyna In-Kolu, zdobywając 19 punktów, tyle
samo co poprzednicy.
W klasyfikacji na króla strzelców najlepszym okazał się Patryk
Hałaburda, który strzelił podczas rozgrywek 14 goli. Pozostałe
wyniki ranking strzelców bramek w załączonej poniżej tabeli.
Zwycięskim drużynom puchary oraz medale wręczali dyrektor
KOKiS Alicja Szymańska i Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.
Podsumowując – nas jako organizatorów cieszy liczba drużyn
biorących udział w turnieju, godny jest również poziom gry drużyn,
o czym zawsze mówią nam przyjezdne drużyny (Łomża, Pisz) oraz
zawsze pełne trybuny kibiców. W ten sposób od października do
lutego 150 zawodników miało zapewnione aktywnie spędzone
wieczory, a kibice mnóstwo emocji do ostatnich minut trwania ligi.
Dziękujemy sędziom za niezależne, obiektywne sędziowanie, choć
czasami emocje brały górę. Zawodnikom za zaangażowanie i grę
fair play. Do zobaczenia za rok.
W tym roku zagrało 10 zespołów: LZS Team, Mlekpol, In-Kol,
Drewniaki, Trzynasty, Niebiescy, Pogotowie, Agrocentrum, Micek,
Black& White.

Tabela rozgrywek - kolejność na zakończenie MHLPN KOKiS
VIII edycja - 9 kolejka (3-02-2019 r.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agrocentrum		
21		
25:15
Drewniaki		
19		
31:15
In-Kol			19		27:16
LZS Team		
16		
25:11
Mlekpol			15		18:16
Black&White		
14		
22:16
Trzynasty		
9		
19:27
Pogotowie		
8		
14:28
Niebiescy		
8		
10:24
Micek			1		10:33

Klasyfikacja najlepszych strzelców: Patryk Hałaburda - 14, J.
Dziczek - 9, Przemysław Bagiński - 9, J. P. Banach - 9, Marek Cichy
- 7, M. Ałajko - 7, Adrian Grabowski, M. Potaś, R. Jurczyk - wszyscy
po 6 bramek.
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Mistrzostwa w tenisie stołowym

T

enisiści stołowi Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
02.02.2019 r. uczestniczyli w Mistrzostwach Miasta i o Puchar
Burmistrza Goniądza.
W turnieju tym uczestniczyło trzech kolneńskich zawodników: skrzat
Aleks Prusinowski i dwóch kadetów – Patryk Chrzanowski i Szymon
Prusinowski. Udział w tym turnieju to przede wszystkim realizacja
celów szkoleniowych, sprawdzanie umiejętności i ich doskonalenie
w konfrontacji z zawodnikami innych klubów z Białegostoku, Białobrzegów, Pisanicy, Grajewa i Goniądza. Startujący w tym turnieju kolneńscy zawodnicy nie stanęli jeszcze na podium, ale stoczyli po dwa
zwycięstwa i w przegranych pojedynkach zabrakło rutyny z bardziej
doświadczonymi zawodnikami. W sumie Aleks w kategorii klas I-IV
wywalczył V miejsce, Patryk VII i Szymon IX w kategorii gimnazjów.

W

Mistrzostwa międzykołowe w wędkarstwie podlodowym Śniardwy 2019

dniu 10.02.2019 roku na jeziorze Śniardwy odbyły się międzykołowe zawody wędkarskie w wędkarstwie podlodowym.
W zawodach wzięli udział zawodnicy z Kolna, Łomży i Grajewa.

Zwycięzcy i wyróżnieni zawodnicy zostali uhonorowani przez organizatorów nagrodami, dyplomami oraz pucharami, które wręczyli
prezesi kół.

W klasyfikacji ogólnej zawody wygrał Jacek Bąk, Koło nr 85 Kolno, drugie miejsce zajął Waldemar Zajkowski, Koło nr 80 Łomża,
trzecie – Łukasz Dybikowski, Koło nr 80 Łomża, czwarte – Bogdan
Borawski, Koło nr 80 Łomża, piąte – Krystyna Myhal, Koło nr 85
Kolno oraz szóste miejsce – Adam Banach, Koło nr 85 Kolno.
Jednocześnie odbyły się zawody o mistrzostwo Koła nr 85 w Kolnie.
Mistrzem Koła nr 85 na rok 2019 został Jacek Bąk, pierwszym wicemistrzem – Krystyna Myhal, drugi wicemistrz to Adam Banach,
czwarte miejsce zajął Piotr Lutrzykowski, piąte – Andrzej Duda,
a szósty był Adam Banach. W zawodach uczestniczyło 41 zawodników, koło z Kolna reprezentowane było przez 21 zawodników.
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Aktywność w OHP
26 lutego odbyły się warsztaty ozdabiania przedmiotów metodą decoupage, poprowadzone przez lokalną plastyczkę, Annę Reglińską, specjalnie dla młodzieży i wychowawców Hufca Pracy w Kolnie.

Na wstępie zgromadzeni usłyszeli nieco ciekawostek dotyczących historii
tejże metody zdobniczej oraz jej popularności w różnych miejscach na
świecie. Dzięki słowu wstępnemu uczestnicy dowiedzieli się, że technika decoupage jest bardzo stara i pochodzi prawdopodobnie z terenów
wschodniej Syberii. Następnie, krok po kroku, młodzi ludzie nauczyli
się wszystkich etapów ozdabiania wybranej powierzchni. Metoda decoupage polega bowiem na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną
powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika serwetkowa). Sama nazwa wywodzi się od francuskiego słowa
„decouper”, czyli „wycinać”.
„Tłusty czwartek”, czyli ostatni czwartek przed wielkim postem, znany
również jako zapusty, w tym roku wypadł na 28 lutego. W tym roku
młodzież z kolneńskiego Hufca Pracy, na zaproszenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kolnie, wzięła udział w warsztatach kulinarnych,
na których przygotowywała pyszne pączki wedle tradycyjnej receptury lokalnej specjalistki od wypieków - pani Ewy Sadowskiej. Młodzież
cierpliwie, krok po kroku, uczyła się, jak przygotować ciasto, formować
zgrabne pączki i prawidłowo je usmażyć. Wspólnie z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy udało się przygotować ponad 60
sztuk.
Karnawał to czas przepełniony muzyką, zabawą i radością. To wyjątkowy okres roku kalendarzowego. Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie postanowili uczcić ten czas, integrując się z maluchami. Były balony, confetti,
serpentyny. Nie zabrakło muzyki i piosenek dla dzieci. Był śmiech, zabawa, ale i łzy. Wzruszenie dzieciaków, podziw i zdumienie były ogromne,
gdy na salę gimnastyczną w przedszkolu wkroczyła piątka uczestników
Hufca Pracy w Kolnie. Kreatywność strojów karnawałowych była duża
– uroczo poprzebierane dzieci, pomysłowo przebrana kadra przedszkola
w Kolnie no i uczestnicy Hufca Pracy w bajkowych strojach karnawałowych. Podczas pląsów, tańców, pociągów robiło się kolorowo, wszyscy
bawili się wesoło. To wspaniały sposób integracji młodzieży i dzieci,
którego głównym celem jest przygotowanie do godnego życia w społeczeństwie oraz podejmowania różnorakich ról rodzinnych, zawodowych
i kulturalnych.
Przysięga – 3 lutego 2019 r. w Kolnie odbyło się historyczne wydarzenie. Na placu przy kościele św. Anny złożyli przysięgę żołnierze – 40
ochotników Podlaskiej Brygady Wojsk Terytorialnych w tym powiatu
kolneńskiego. Wydarzenie to jest także świętem dla kolneńskiego Hufca
Pracy. Czterej z ochotników to uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie: Radosław Piwowarski, Adrian Stachelek, Tomasz Rydel oraz Patryk Niedźwiedzki. Stanęli w szeregach Podlaskiej Brygady Wojsk Terytorialnych
i stali się następcami walczących o wolność i bezpieczeństwo narodu
żołnierzy AK. Cieszymy się, iż podjęli oni wyzwanie i stali się częścią
społeczności żołnierskiej. Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych.
Niech motto Terytorialsów: „Zawsze gotowi, zawsze blisko” – doda im
sił do przykładnego wypełniania obowiązków zawodowych.
22
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Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy serdecznie zaprasza, uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich do wzięcia udziału w kolejnej edycji
Międzyszkolnych Zawodów z Pierwszej Pomocy

Z

awody odbędą się 05.04.2019 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Technicznych im kar. S. Wyszyńskiego w Kolnie. To
czwarte tego typu przedsięwzięcie. Poprzednia edycja cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wzięło w niej
udział, aż 18 drużyn z Powiatu Kolneńskiego i Łomżyńskiego.
Głównym celem realizacji zadania jest rozpowszechnianie wśród
młodzieży znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.
Zawody składać się będą z dwóch części teoretycznej, testu wiedzy
praktycznej i ćwiczeń ratowniczych.
W komisji zasiądą Ratownicy Medyczni, którzy ocenią zakres przyswojonej wiedzy i umiejętności.
W TEGOROCZNEJ EDYCJI ZAWODÓW ROZSZERZAMY ICH
ZAKRES O MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KATEGORII MAŁOLETNI RATOWNIK
W trakcie zawodów młodzież będzie miała możliwość zapoznać się
ze specyfiką zawodu strażaka oraz policjanta.
Współorganizatorami zawodów są: I Liceum im. A Mickiewicza w
Kolnie, Zespołu Szkół Technicznych im. Kar. S. Wyszyńskiego w
Kolnie, Firma RobMED Robert Niebrzydowski, Grupa Ratownicza
Medival Białystok, Firma KursyMazury - ratownictwo medyczne,
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Kolnie.
3 OSOBOWE DRUŻYNY NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 28 MARCA
pocztą elektroniczną, na adres kgppkolno@wp.pl.
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy zapewnia możliwość wcześniejszego przeszkolenia młodzieży z zakresu działań praktycznych,
chęć wzięcia udziału w przeszkoleniu drużyny należy zadeklarować
nie później niż do 10 marca..
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Aplikacja mobilna miasta Kolno

W

trosce o bezpieczeństwo i szybki przekaz informacji, Urząd
Miasta Kolno uruchomił system mobilnego powiadamiania
Mieszkańców – My Local News.
System będzie miał za zadanie informować o zagrożeniach szczególnie meteorologicznych i hydrologicznych (np. burze, silne
opady, śnieżyca). Będziemy też informować Państwa o bieżących
sprawach ważnych w relacjach Urząd Miasta – Mieszkańcy. System
daje możliwość komunikowania się ze społeczeństwem za pomocą
aplikacji mobilnej.
Dzięki aplikacji mobilnej My Local News wszyscy mieszkańcy Kolna, goście, turyści mogą być „na bieżąco” z działaniami administracji samorządowej lub innych jednostek organizacyjnych miasta.
Aplikacja poinformuje nas między innymi o:
• wydarzeniach kulturalnych i sportowych (festyny, koncerty, imprezy sportowe),
• gospodarce komunalnej (zbiórka odpadów wielkogabarytowych),
• sprawach podatkowych (zbliżający się termin płatności),
• spotkaniach mieszkańców,
• sytuacjach kryzysowych i niedogodnościach (wyłączenie prądu,
wody),
• utrudnieniach komunikacyjnych (planowane remonty),
• innych ważnych sprawach społecznych.

Aplikacja jest dostępna bez żadnych opłat dla użytkowników, jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu z systemem Android lub
iOS. Żadna rejestracja nie jest konieczna. Aplikację instalujemy ze
sklepu z aplikacjami – w zależności od systemu – Google Play (Android)lub AppStore (iOS). Do szybkiej instalacji można również
użyć kodów QR.
Zachęcamy do skorzystania z Miejskiego Systemu Powiadamiania - My Local News.

to mały gest który nic nie kosztuje
a tak wiele potrafi zrobić

KRS: 0000037904

Cel szczegółowy: 18895 Kotowska Aleksandra
Szanowni darczyńcy prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pozycji „Wyrażam
zgodę”, aby fundacja mogła otrzymać informację, kto w tym roku „Zdążył z Pomocą”.

Chcąc pomóc Oli w jej leczeniu i rehabilitacji możesz
też przekazać darowiznę na jej subkonto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska5, 01-685 Warszawa

Numer rachunku:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
(w tytule : 18895 Kotowska Aleksandra)
Wpłaty zagraniczne:
Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW
PL 90 2490 0005 0000 4530 9858 4994
(darowizny w USD)
PL 82 2490 0005 0000 4600 7337 4309
(darowizny w euro)

http://olakotowska.eu
https://www.facebook.com/StronaOli/
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Rekrutacja na bony szkoleniowe
W ramach partnerskiego projektu zintegrowanego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” można otrzymać bon szkoleniowy na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie:
1. języków obcych – szkolenia obejmujące języki obce (poza zawodowymi), w tym język polski dla obcokrajowców, realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem;
2. kompetencji cyfrowych (szkolenia informatyczne) – szkolenia prowadzące m.in. do nabycia kompetencji z zakresu:
przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych
programów.
3. studiów podyplomowych
W przypadku szkoleń językowych, komputerowych i studiów podyplomowych preferencje przewidziane są dla osób:
- posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne ( średnie LO )
lub
- osób, które ukończyły 50 rok życia
Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) zamieszkująca na terenie powiatu kolneńskiego w wysokości max. 9.000 zł . Wkład własny
uczestnika min. 12%.
Formularz rekrutacji dostępny jest na stronie https://bonynaszkolenie.pl/
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz na stronie www.
kolno.praca.gov.pl.
Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ).
Dodatkowych informacji na temat bonów udzielają doradcy kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46 , poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30 , pokój nr 9 na I piętrze lub telefonicznie : tel. 86 278 95 52,
86 278 95 53.

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach"
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom z pracy, Delegacjom, Sąsiadom oraz wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszej ukochanej Mamy,

śp. Aleksandry Myhal
składają pogrążeni w bezgranicznym smutku
Krzysztof Myhal z rodziną
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KRZYŻOWKA – INFORMACJE

KRZYŻÓWKA NR 02/2019

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 – 28.03.2019 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 01/2019 prawidłowo rozwiązały
i nagrody wylosowały: Marzena Góralczyk i Elżbieta
Dziemiańczuk
Hasło brzmiało: ,,Jaka zima, takie lato”.
Nagroda do odebrania
w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

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 15, utworzą ostateczne rozwiązanie.

OGŁOSZENIE
Poszukiwany

MECHANIK SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
Praca na pełen etat
12-14€ na godzinę
Perspektywa zatrudnienia na pełen etat
Pomoc polskojęzycznego doradcy
Praca jest w Lotte/Niemcy
Zapewniamy mieszkanie
Wymagane doświadczenie i prawo jazdy B,CE

Zainteresowanych prosimy o przeslanie
danych lub kontakt

k.schulte@forstmann-transporte.de
TEL:+49 15128494850

- ponowne przybycie do miejsca, w którym się kiedyś było,
- Indianin,
- puls, rytm bicia serca,
- przyjemność w zadawaniu cierpienia,
- as, ktoś ważny,
- przestarzale: torba podróżna,
- głęboki – z porcją żurku lub rosołu,
- ślad,
- opaska zakładana psu na szyję, umożliwiająca pro		
wadzenie go na smyczy,
- lotnisko paryskie,
- najmniejsza część pierwiastka chemicznego,
- sportowiec na rowerze,
- wolny bieg małymi kroczkami,
- zaszczyt, chwała,
- Sophia, włoska gwiazda filmowa,
- pierwsze… obiadu to zupa,
- stos,
- dawniej: niezgrabny i zniszczony powóz,
- dmuchanie w trąbę,
- drobna awaria urządzenia,
- odmiana, wariant,
- obowiązujący styl ubierania się, lansowany np. przez Diora,
- ciastko z kremem,
- królowa kwiatów,
- licha kawa,
- zamieranie, zanikanie,
- główna tętnica,
- draka z okładaniem się pięściami,
- ktoś, kto nie jest w czynnej służbie wojskowej,
- mięso końskie.

– miesięcznik regionalny. Adres: 18 – 500 Kolno, ul. Konopnickiej 4,
tel. 86 278 94 40, e–mail: mkolnenski@kolno.home.pl
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: 01.03.2019

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, w nadesłanych zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.
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Rogowska, córka Renaty i Adama,
ur. 03.02.2019 r. godz. 16.20

Polkowska, córka Anny i Michała,
ur. 05.02.2019 r. godz. 10.05

Serafin, syn Anny i Rafała,
ur. 07.02.2019 r. godz. 13.40

Orzołek, syn Alicji i Piotra,
ur. 09.02.2019 r. godz. 08.45

Olszewski, syn Eweliny i Krzysztofa,
ur. 16.02.2019 r. godz. 10.30

Cieplińska, córka Anny i Bartosza,
ur. 17.02.2019 r. godz. 08.45

Zuzga, syn Emilii i Krzysztofa,
ur. 05.02.2019 r. godz. 13.05

Banach, syn Anety i Łukasza,
ur. 07.02.2019 r. godz. 10.20

Szydłowska, córka Eweliny i Michała, Pikulińska, córka Małgorzaty i Radosława,
ur. 11.02.2019 r. godz. 11.45
ur. 11.02.2019r. godz. 12.30

Rogiński, syn Katarzyny i Tomasza,
ur. 18.02.2019 r. godz. 20.35

Stodulski, syn Wiolety i Sebastiana,
ur. 26.02.2019 r. godz. 18.40

Nasze maleństwa
Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom, życząc szczęścia, radości
i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

Kozikowski, syn Małgorzaty i Piotra,
ur. 28.02.2019 r. godz. 02.00

8 MARCA
Wszystkim mieszkankom Kolna i Ziemi Kolneńskiej z okazji Dnia Kobiet
życzymy
satysfakcji z pełnionych ról rodzinnych i społecznych,
radości, szczęścia i zawsze pogodnych dni oraz wielu zawodowych sukcesów.
Burmistrz Miasta Kolno
		
Andrzej Duda
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Przewodniczący Rady Miasta Kolno
Mariusz Rakowski
i radni miejscy
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