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ŻYCZENIA

Drodzy Mieszkańcy Kolna i Ziemi Kolneńskiej!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Życzymy Państwu głębokich przeżyć wynikających z charakteru Wielkiej Nocy.
Niech nadchodzący czas przyniesie Państwu wiele radości, wzajemnej życzliwości,
i pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych.
By ten wyjątkowy czas przepełniony był nadzieją, miłością i spokojem.
A rodząca się na nowo nadzieja napełniła siłą i optymizmem każdy nadchodzący dzień.

		

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda		

Przewodniczący Rady Miasta Kolno
Mariusz Rakowski

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie duchowe odrodzenie,
napełni wszystkich wiarą i spokojem.
Da siłę w pokonaniu życiowych trudności
oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Redakcja MK
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Trwa Modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu –
budynek w środku zmienił się już nie do poznania

P

race remontowe są przeprowadzane w ramach projektu pn. „Modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na potrzeby
utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności
publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja. Przebudowana ma zostać
między innymi sala widowiskowa, która dodatkowo zostanie wyposażona w nowe nagłośnienie.

Całkowita wartość projektu wnioskowanego wynosi 6 683 785,96 zł.
Wartość dofinansowania z UE wynosi 4 974 815,09 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa 621 851,85 zł. Termin zakończenia
prac przewidziano na koniec listopada 2019 roku. Inwestycja jest wykonywana przez firmę Kolbud, kwota po podpisaniu umowy z w/w firmą wynosi 7 123 000 zł. brutto.
W zakresie przebudowy i remontu istniejących pomieszczeń przeprowadzone zostały już: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty instalacyjne, wykonanie posadzek, roboty izolacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe,
roboty elewacyjne, przebudowa istniejących instalacji: wodociągowej,
elektrycznych i oświetleniowych, sanitarnej, wentylacyjnej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, p. poż. oraz innych wynikających z projektu
budowlanego, dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia, dostawę
i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
Inny zupełnie wymiar przybrały też pomieszczenia po dawnej kotłowni po której zostały już tylko koszmarne wspomnienia. Po całości na dole wylane są już posadzki i położone nowe tynki. Piwnice
kotłowni zostały – zaadoptowne na salę konferencyjno-edukacyjną,
wentylatornie, pomieszczenie węzła C.O., szatnie, sanitariaty, salę prób
orkiestry, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia komunikacyjne,
magazyn, szyb windy i windę, która została zamontowana 4 kwietnia.
W tej chwili przebudowywana i remontowana jest też sala widowiskowa wraz ze sceną, zapleczem sceny i pomieszczeniami przyległymi
oraz sanitariatami.
Wybraliśmy już nowe fotele do wyposażenia sali kinowej – mówi
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dyrektor KOKiS Alicja Szymańska. Przetarg obejmuje dostawę
i montaż wyposażenia stałego i ruchomego w tym: foteli do sali widowiskowej, kotary scenicznej, elektroakustyki sali widowiskowej (system nagłośnienia frontowego, system nagłośnienia efektowego, system
nagłośnienia sceny, system cyfrowej konsolety fonicznej, mikrofony
przewodowe i akcesoria, okablowanie, instalacja), dodatkowo zmodernizowana zostanie mechanika sceny.
Sala widowiskowa ma się wzbogacić o nowe oświetlanie sali:
tj. konsoli sterowania oświetleniem, rozdzielacza sygnału, konwertera,
reflektory, naświetlaczy LED, oświetlenie robocze sceny, rack, system
sterowania obwodami, wykonanie pomiarów akustycznych, oświetlenie sceniczne będzie zawieszone na mechanicznych mostach nad
widownią i na scenie.
W tej chwili trwa remont holu wejściowego (sala wystawowa) i komunikacji, zalane są już nowe posadzki, a na pierwszym piętrze – dostosowywane są pomieszczenia do projektu budowlanego na potrzeby:
administracyjne, sanitarne, komunikacyjne, techniczne, magazyny,
pracownie do zajęć instruktorskich, gospodarcze, szatnię, sanitariaty,
projektowania, sala baletowa.
Jak mówi dyrektor Alicja Szymańska prace remontowe są już wykonane w ok. 50 % z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Musimy te niedogodności jakoś przetrwać. Czasem trzeba pocierpieć, żeby potem
było lepiej.
Opracowanie redakcyjne i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Obrady Rady Miasta Kolno

marca radni miejscy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
obradowali w ramach III zwyczajnej sesji. Wtorkowe posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00 przyjęciem protokołu
z poprzedniego spotkania i sprawozdaniem Burmistrza Miasta
z prac pomiędzy sesjami.
W dniu obrad podjęto uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r.
- w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie miasta Kolno,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców
na okres do 3 lat,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno,
- w sprawie wyboru delegatów do stowarzyszenia „Łomżyńskie
Forum Samorządowe”. Rada gminy, zgodnie z § 4 ust. 7 statutu
Stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego, dokonuje
wyboru delegatów na okres równy kadencji rad jednostek samorządu terytorialnego. W mieście Kolno wybrano dwóch delegatów: Andrzeja Dudę i Mariusza Rakowskiego;
- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta
Kolno na 2019 rok,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana dotychczas obowiązującej
uchwały z dnia 24 listopada 2017 roku ma na celu doprecyzowanie jej zapisów do wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności dotyczy utworzenia punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla miasta Kolno z lokalizacją nowego PSZOK przy ulicy Pastorczyk. Projekt
uchwały określa też poszczególne rodzaje odpadów zebranych
w sposób selektywny, które mogą być nieodpłatnie dostarczone
do PSZOK przez właścicieli nieruchomości. W punkcie, w każdej
ilości, będą przyjmowane dostarczone posegregowane odpady,
tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji obejmujące odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte opony: rowerowe,
motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony (pojazdy nie mogą być wykorzystywane
do prowadzenia działalności gospodarczej), odpady budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, baterie, akumulatory oraz chemikalia zawierające
rtęć, pozostałości farb, klejów czy rozpuszczalników;
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Podniesienie stawek opłat za usługi podyktowane jest 40% wzrostem
ceny przyjęcia jednej tony odpadów zmieszanych w Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii –
z 303,92 zł w 2018 roku do 426 zł od 1.03.2019 r. Zmiana cen jest
wynikiem obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie opłat za środowisko. Według założeń
ustawy system gospodarki odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym (gminy nie mogą dokładać pieniędzy
na realizację tego systemu ani czerpać żadnych korzyści finansowych). W związku z tym podwyższenie miesięcznej stawki, przyjętej przez Radę Miasta uchwałą, jest wynikiem dostosowania się
do nałożonych na gminę wymogów.
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi róż4

nicuje się w zależności od liczby osób zamieszkujących w danym
gospodarstwie domowym.
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie miasta Kolno.
W dniu sesji przyjęto również: analizę gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Kolno, sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2018
roku, sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV
kwartał 2018 r., sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za rok 2018 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok
2018.
Burmistrz udzielił też odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Samorządowcy pytali m.in.: o informacje dotyczące budowy nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie, która
tymczasowo mieści się w budynku gimnazjum, możliwość zakupu
nowych ubrań dla pracowników PUK, którzy obsługują pogrzeby.
Radni byli też zaniepokojeni informacją, że po remoncie KOKiS
przez 5 lat nie będzie działało kino (informacja ta według burmistrza jest nieprawdziwa). Samorządowcy dopytywali też, czy
miasto razem z powiatem kolneńskim będzie brało udział w modernizacji ulicy M. Konopnickiej, która jest drogą powiatową.
Pytano również, czy w razie strajku nauczycieli dyrekcja zapewni
dzieciom zajęcia i opiekę. Dociekano, czy to prawda, że jakaś spółka skarbu państwa interesuje się naszą ciepłownią. Interesowano
się zamierzeniami inwestycyjnymi i zabudową przestrzenną miasta na ul. Klonowej, Wojska Polskiego, Świerkowej i Dębowej oraz
możliwością zwiększenia bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego (w chwili obecnej wynosi ona 60%). Pytano,
czy w warunkach zabudowy osiedla, gdzie deweloperzy budują
bloki, są ujęte altanki śmieciowe oraz kto będzie sporządzał raport
o stanie gminy. Wpłynęła też do przewodniczącego interpelacja
dotycząca Czartorii i kosztów poniesionych przez nasze miasto
w budowę wysypiska.
W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, prezesi i dyrektorzy
jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018r., poz. 1454 i 1629) Burmistrz Miasta Kolno zawiadamia, że Rada Miasta Kolno Uchwałą Nr III/27/19 z dnia
5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty, ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 kwietnia 2019 roku w Mieście Kolno będą obowiązywać
następujące stawki opłat za odpady komunalne:
zbierane i odbierane w sposób selektywny
gospodarstwo 1 osobowe 18 zł,
gospodarstwo 2 osobowe 36 zł,
gospodarstwo 3 osobowe 54 zł,
gospodarstwo 4 osobowe 72 zł,
gospodarstwo 5 osobowe 90 zł
gospodarstwo 6 osobowe i powyżej 99 zł miesięcznie
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
gospodarstwo 1 osobowe 27 zł,
gospodarstwo 2 osobowe 54 zł,
gospodarstwo 3 osobowe 81 zł,
gospodarstwo 4 osobowe 108 zł,
gospodarstwo 5 osobowe 135 zł
gospodarstwo 6 osobowe i powyżej 162 zł miesięcznie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
się co miesiąc w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno nr 98 8754 0004 0000 8341 2000
0020.
Rada Miasta Kolno uchwalając nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmianę
dotyczącą liczebności gospodarstw domowych.
Zgodnie z treścią przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wprowadzone zmiany, które dotyczą
metody naliczenia opłat, wysokości stawki i wzoru deklaracji wiążą się z koniecznością składania nowych deklaracji.
W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej zobowiązany jest w dniach od 1 kwietnia do 14
kwietnia 2019 r. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację
można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno (pok.nr 11) lub
pobrać ze strony internetowej Miasta Kolno w zakładce
„nowy system odbioru śmieci.”
Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób
zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami
dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość
opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Kolno (pok.
nr 11, tel. do kontaktu 86 278 94 32) do 14 dni od daty
zaistnienia zmiany.

IV Mistrzostwa Powiatu Kolneńskiego w Rachunku Pamięciowym „Liczydło 2019”

M

istrzostwa matematyczne zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie. 14 marca,
w Międzynarodowym Dniu Liczby „π” w przedsięwzięciu wzięło
udział 36 zawodników z 12 szkół.

w Lemanie. Warto dodać, że komisja i przewodniczący jury Jan
Żubrowski wyraźnie podkreślali wysoki poziom reprezentowany
przez uczestników mistrzostw.
Organizatorami IV edycji mistrzostw byli: SP 1 w Kolnie i Towarzystwo „Jan z Kolna”. Finansowo imprezę wspomógł Burmistrz Miasta
Kolno i Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Wyniki:
Kategoria indywidualna
1. Jakub Jankowski – SP Mały Płock
2. Maciej Cieloszczyk – SP Leman
3. Jakub Korzep – SP 2 Kolno
4. Dominik Staniszewski – SP Leman
5. Patryk Kozikowski – SP Grabowo
6. Wiktoria Wiszowata – SP Grabowo

Zespoły rywalizowały zarówno w konkursie indywidualnym jak
i drużynowym. Najlepszym matematykiem okazał się Jakub Jankowski ze Szkoły Podstawowej w Małym Płocku, który znacznie
wyprzedził swoich rówieśników. Natomiast w zawodach drużynowych nie miała sobie równych Szkoła Podstawowa im. St. Krupki
2019/03 (Nr. 229)

Kategoria drużynowa
1. SP Leman
uczniowie: Maciej Cieloszczyk, Dominik Staniszewski, Łucja Maria
Ferenc.
2. SP Mały Płock
uczniowie: Jakub Jankowski, Krzysztof Piasecki, Julian Boryszewski.
3. SP Grabowo
uczniowie: Marta Truszkowska, Patryk Kozikowski, Wiktoria
Wiszowata.
Andrzej Konopka
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Wznowiono prace remontowe na DK 63 przebiegającej przez Kolno

Remont głównego skrzyżowania przy Urzędzie Miasta.

P

o zimowej przerwie, trzy tygodnie wcześniej niż było planowane, drogowcy wznowili prace przy remoncie ulicy Wojska Polskiego. Ruch obecnie zamknięty jest od ulic Sobieskiego
i Sienkiewicza, czyli na głównym skrzyżowaniu w mieście, które
po remoncie będzie miało sygnalizację świetlną. 4 marca prace
rozpoczęły się też na skrzyżowaniu przy kolneńskim szpitalu.
W tym miejscu powstanie nowe rondo. Jadąc od ulicy Wojska
Polskiego, kierowcy nie dostaną się na ulicę Kolejową i Witosa.
W tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. W mieście funkcjonują też nowe objazdy.

roku. Obejmują między innymi wybudowanie nowej konstrukcji
drogi o nawierzchni asfaltowej, przystosowanej do obciążeń do 115
kN/oś, przebudowę podziemnej infrastruktury technicznej, nowe
chodniki, budowę ronda i montaż sygnalizacji świetlnej. Zakończenie modernizacji ulicy Wojska Polskiego, której koszt szacowany
jest na 27 mln złotych, zaplanowano na jesieni tego roku.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

- Bardzo się cieszę, że pogoda sprzyja inwestycjom – mówi Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda. - Wykonawca z dużym
wyprzedzeniem rozpoczął prace a to oznacza, że tempo modernizacji głównej ulicy Kolna jest dobre i możliwe jest zakończenie
inwestycji przed terminem, czyli przed końcem października. Na
pewno rozpoczną się utrudnienia w ruchu drogowym. Jest utrudniony wjazd do Urzędu Miasta i przejazd przez całe Kolno. Ale żeby
coś wyremontować, musimy te ciężkie chwile przetrwać. Apelowałem – i myślę, że będzie to wzięte pod uwagę – żeby odcinki, które
nie mają objazdów, nie były modernizowane w okresie wakacyjnym. Wtedy jest bardzo zintensyfikowany ruch w naszym mieście
i przejeżdża bardzo duża liczba aut. Mieliśmy już przykład kilka lat
temu, kiedy remontowany był most na rzece Łabna, jak długie były
korki. Czasami sięgały one 11 kilometrów. Wprowadziliśmy wówczas do kierowania ruchem Straż Miejską, oczywiście w porozumieniu z GDDKiA i wykonawcą, i to częściowo pomogło rozładować
korek. Obecnie przeszkoliliśmy też osoby do kierowania ruchem.
Jeżeli będą zatory i pojawi się problem z przejazdem, pokierują oni
ruchem. Dobrze, że pewną część miasta możemy w dowolny sposób
ominąć. Mamy wybudowanych sporo ulic, które są alternatywą dla
drogi krajowej E63, czyli ul. Wojska Polskiego – dodaje burmistrz.
Przebudowa będzie nie tylko poprawą komfortu przejazdu przez
miasto. Będzie też coś dla oka.
– Mamy przy okazji przebudowę całej linii energetycznej, która będzie doziemna. Stare słupy z napowietrznymi liniami znikną. To cieszy, bo linia przypominała wczesne lata powojenne. Myślę, że Kolno
będzie o wiele bardziej przyjaznym miastem, jeżeli chodzi o przejazd.
Będzie można zatrzymać się w wielu miejscach. Powstaną nowe parkingi przy Wojska Polskiego, co umożliwi również np. szybkie zrobienie zakupów – mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
Prace w Kolnie na głównej drodze trwają od czerwca ubiegłego
6

Prace remontowe przy powstającym rondzie koło szpitala.
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Kolno pamięta o Marszałku

19

marca, po raz kolejny, w Kolnie zorganizowano obchody
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości odbyły się o godzinie 10:00 pod pomnikiem usytuowanym przy ul.
Wojska Polskiego. Monument Marszałka Józefa Piłsudskiego został uroczyście odsłonięty w ubiegłym roku z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada.

Od lewej: Poseł RP Kazimierz Gwiazdowski i Bernadeta
Krynicka z Burmistrzem Andrzejem Dudą.

Miejskie uroczystości zawsze wspierają posłowie reprezentujący
region w Sejmie RP. We wtorkowych obchodach uczestniczyli: Poseł RP Bernadeta Krynicka i Kazimierz Gwiazdowski. W uroczystościach wzięli też udział m.in.: Burmistrz Miasta Kolno Andrzej
Duda, Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Rakowski, Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk i Przewodniczący
Rady Powiatu Kolneńskiego Michał Kulczewski, Sekretarz Gminy
Kolno Adam Masłowski, Związek Piłsudczyków RP TPJP Oddział
w Kolnie, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, prezesi
i pracownicy miejskich jednostek i zakładów pracy, społeczność ze
szkoły podstawowej w Turośli, przedstawiciele organizacji społecznych oraz mieszkańcy Kolna.
Zgromadzeni pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze, tym samym oddając hołd Wielkiemu
Polakowi. Następnie uczestnicy kolneńskich uroczystości w asyście
pocztów sztandarowych udali się do kościoła św. Anny na mszę
świętą celebrowaną przez ks. Grzegorza Karwowskiego. Po uroczystościach w Kolnie przedstawiciele samorządów miasta, gminy
i powiatu udali się do Małego Płocka, gdzie złożyli również kwiaty
pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na ulicy I. Potocznego.
Publiczne świętowanie dnia imienin wielkiego polskiego przywódcy korzeniami sięga do dziejów II Rzeczpospolitej – zwyczaj
ten zapoczątkowali legioniści w 1915 roku. W 1919 r. - pierwszy
raz w niepodległej Polsce - społeczeństwo masowo przybyło pod
Belweder, by podziękować Marszałkowi za determinację i odwagę
w dążeniu do odzyskania wolności Ojczyzny. Spontaniczne spotkanie na placu Saskim pułków wojskowych i cywilnej ludności
z czasem przerodziło się w tradycyjne obchody o randze niemal
państwowego święta.
Tegoroczne obchody zostały zorganizowane przez Związek Piłsudczyków RP TPJP Oddział w Kolnie i Parafię św. Anny w Kolnie.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
2019/03 (Nr. 229)
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Pełną parą ruszyły prace remontowe bocznego boiska przy stadionie

o rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną” prace ruszyły pełną parą. Na terenie obiektu
pojawiły się koparki i spychacze. Murawa jest już zdjęta, następnie
wykonywany będzie wykop na powierzchni całego bocznego boiska.

Wykonawcę wyłoniono dopiero po trzecim przetargu, 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. Przedsięwzięcie zrealizuje przedsiębiorstwo
GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej. Na inwestycję samorząd miasta pozyskał środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu Rozwój Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej, a modernizacja obiektu sportowego kosztować będzie ponad 3 mln zł.

Kazimierz Gwiazdowski z Burmistrzem Miasta Kolno Andrzejem
Dudą na terenie realizowanej inwestycji - remont boiska w Kolnie.

Zakres prac obejmie: budowę boiska treningowego o wymiarach
64x100 m (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, budowę kanalizacji
deszczowej, przebudowę instalacji 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.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Trwają przygotowania do obchodów 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

D

użymi krokami zbliża się 100-lecie istnienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie. Trwają intensywne
przygotowania do tej ważnej dla społeczności szkoły uroczystości,
na którą już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy – mówi dyrektor szkoły Lech Owczarczyk.

8

30 maja 2019 roku to ten dzień, kiedy spotkamy się razem w szkolnych ławkach, w gronie znajomych, przyjaciół i nauczycieli, żeby
świętować 100-lecie istnienia naszej placówki. Chcielibyśmy, aby to
święto było dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.
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Kolejny pomysł na zmianę przestrzeni miejskiej, to zagospodarowanie placu boiska przy stadionie

W

ramach projektu rewitalizacji parku miejskiego władze Kolna chcą również pokusić się o pozyskanie środków finansowych na zagospodarowanie terenu przed stadionem. Prace nad
projektem są w trakcie realizacji.
- Koncepcja polega między innymi na zaadoptowaniu terenu na parkingi. Plac będzie wykorzystywany na imprezy okolicznościowe, kulturalne i sportowe. Przy samej lokomotywie będzie teren zielony ze
ścieżkami i elementami dekoracyjnymi. Równolegle do ulicy Wojska
Polskiego będzie w tym miejscu jeszcze wybudowana przez GDDKiA
droga wewnętrzna - mówi naczelnik wydziału rozwoju gospodarczego Tomasz Bronicki.
– Nie mamy na razie ostatecznego kosztorysu, ponieważ projekt

jest jeszcze opracowywany – mówi o rewitalizacji parku i terenu
przed stadionem burmistrz Kolna Andrzej Duda. – Niebawem
przedstawimy ostateczną akceptację. W tej chwili przystępujemy do
prac projektowych oraz złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO.
Kiedyś to boisko było miejscem spotkań i gry w piłkę. Dziś niszczeje,
nie przypomina już nawet boiska; trzeba to zmienić – podkreślają
władze Kolna.
– Chodzi o starą asfaltową płytę, która sąsiaduje z zabytkową lokomotywą, tuż przy drodze krajowej 63. Teraz mamy 4 wielofunkcyjne
boiska, bardzo nowoczesne, bardzo bezpieczne. Dlatego z tego starego
- asfaltowego od lat nikt nie korzysta – tłumaczy burmistrz Kolna
Andrzej Duda. Dlatego opracowano plan rewitalizacji tego miejsca. Na razie są to plany.

Czy do Kolna wróci kolej?

C

entralny Port Komunikacyjny opublikował mapę połączeń kolejowych tzw.
„10 szprych do lotniska”. W projekcie sieci kolejowej zapewniającej mieszkańcom
całej Polski transport do CPK znalazło
się także Kolno. O taką koncepcję przebiegu trasy kolejowej interpelował poseł RP
Lech Kołakowski. Miałaby ona przebiegać
po starym torze na odcinku od Warszawy
przez Tłuszcz, Wyszków do Ostrołęki, a dalej przez Łomżę, Kolno, Pisz, Orzysz do Giżycka po nowym torowisku.
Linia kolejowa, według nakreślonych przez
parlamentarzystę planów, będzie przebiegała równolegle do nowej drogi ekspresowej
S61. W okolicach Sierzput Młodych, w odległości ok. 3 km od granic administracyjnych Łomży i w pobliżu węzła drogowego
na skrzyżowaniu Via Baltica i drogi krajowej
Łomża – Ostrołęka poseł proponuje zlokalizować Dworzec Kolejowy Łomża. W swoim
przebiegu linia kolejowa na wysokość miejscowości Pęza będzie odbijała w kierunku
miejscowości Mały Płock, przecinając drogę
krajową nr 63 i omijając Mały Płock w odległości ok. 4 km od strony wschodniej. Dalej linia będzie przebiegała
wzdłuż DK 63 dochodząc do 5 km na wschód od Kolna.
Linia kolejowa będzie mijała Kolno od strony wschodniej. W Kolnie
2019/03 (Nr. 229)

poseł proponuje zlokalizować dworzec kolejowy, co przyczyni się do obsłużenia większej
populacji oraz wzmocni atrakcyjność miasta
z punktów widzenia inwestorów. Dalej linia
kolejowa pobiegnie w kierunku miejscowości
Wincenta.
W sumie w całej Polsce w zasięgu szybkich
połączeń znajdzie się ponad 100 polskich
miast, z których podróż do CPK nie zajmie
więcej, niż 2,5 godziny. Pociągi mają jeździć
z prędkością maksymalną 250 kilometrów na
godzinę z parametrami technicznymi umożliwiającymi późniejsze podniesienie tej prędkości.
Centralny Port Komunikacyjny to koncepcja węzła transportowego opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym
i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Budowa CPK, w tym nowych połączeń
kolejowych, ma się rozpocząć w 2021 roku.
Prognozowanym terminem uruchomienia
Portu jest połowa 2027 r. Według wstępnych
szacunków koszt budowy lotniska i otaczającej
go infrastruktury to 30 - 35 miliardów złotych.
Docelowo port ma obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów rocznie.
źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/centralny-port-komunikacyjny
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I Urodziny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

marca 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie
obchodził pierwszą rocznicę funkcjonowania. Z tej okazji 27
marca 2019 roku pracownicy i uczestnicy ŚDS w Kolnie przygotowali uroczystość upamiętniającą powstanie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kolnie.
Zaproszono przedstawicieli Powiatu Kolneńskiego: Starostę Powiatu Kolneńskiego - pana Tadeusza Klamę, Wicestarostę - pana
Karola Pieloszczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kolnie - pana Krzysztofa Sobiewskiego wraz z pracownikami.
Spotkanie rozpoczęła kierownik ŚDS w Kolnie – pani Beata Kozłowska, która oficjalnie przywitała zaproszonych gości i wspominała pierwszy rok funkcjonowania placówki. Pani kierownik

21

podziękowała za dotychczasowe wsparcie i owocną współpracę,
a następnie przekazała pamiątki wykonane przez uczestników ŚDS
w Kolnie na ręce zaproszonych gości.
Starosta Powiatu Kolneńskiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wygłosili krótkie przemówienia
oraz złożyli pani kierownik, kadrze i uczestnikom najserdeczniejsze życzenia wraz z prezentami.
Uczestnicy ŚDS zaprezentowali część artystyczną pt. ”Być jak Leonardo da Vinci”, która wywarła wrażenie na gościach. Następnie
wyświetlona została prezentacja multimedialna, która przypomniała wszystkim wydarzenia minionego roku.
Pracownia kulinarna zapewniła gościom oraz uczestnikom słodki
poczęstunek. Przyjęcie urodzinowe nie obyło się bez tradycyjnego
tortu i odśpiewania STO LAT!!!

Jan Lechoń - pierwszy poeta początku naszej Niepodległości

marca br. w Światowy Dzień Poezji - o godz. 11:00 w Hotelu Colnus z inicjatywy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie odbyło się spotkanie z polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą i tłumaczem Waldemarem Smaszczem.

Kazimierz Wierzyński mówił, że „kochał Polskę, jak kocha się Pana
Boga, i wierzył w Polskę, jak wierzy się w Pana Boga”.

Wykład znanego w kręgach literackich autora esejów do wierszy
poetów polskich (od średniowiecza do czasów współczesnych),
licznych przekładów, szkiców poświęconych prozie polskiej –spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli i młodzieży kolneńskich szkół podstawowych, gimnazjum, I i II LO, wychowawców
i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, opiekunów i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie. Wykładu
wysłuchało 171 osób.
Dywagacje Waldemara Smaszcza dotyczyły „Jana Lechonia –
pierwszego poety początku naszej Niepodległości”, poety, o którym

W

Zakończenie komisji wojskowej

dniu 25.03.2019 r. pracę zakończyła Powiatowa Komisja Lekarska nr 7
w Kolnie, która orzekała w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej w dniach
11-25.03.2019 r.
Do kwalifikacji wojskowej stanęło 188 mężczyzn i 17 kobiet. Każda z przybyłych osób,
która stawiła się do kwalifikacji wojskowej,
otrzymała orzeczenie lekarskie z określoną
kategorią zdolności do służby wojskowej oraz
książeczkę wojskową.
10
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Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

W

e wtorek, 19.03.2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Adama Mickiewicza w Kolnie odbył się Powiatowy Konkurs
Języka Angielskiego pod patronatem Starosty Powiatu Kolneńskiego.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu kolneńskiego. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło
w nim udział 90 uczniów.

Posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie

W

dniu 27 marca 2019 roku o godz. 13:00 w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 46 odbyło się posiedzenie
inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie. Obecna kadencja Rady będzie trwała 4 lata, od 18 marca 2019 r. do 17 marca 2023 r.
Na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie Starosta Kolneński Tadeusz Klama powołał członków PRRP, a spośród nich wybrano
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym
starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy,
4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu
pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie rynku pracy okresowych
sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
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6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej
co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na
stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
7) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie
dyrektora powiatowego urzędu pracy;
8) opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń, o których mowa w art. 69.
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przedstawia tabela poniżej:
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MAŁY PŁOCK

Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Małym Płocku

19

marca w Małym Płocku odbyły się uroczystości z okazji
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod jego pomnikiem nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, następnie złożono kwiaty oraz odbyły się przemówienia zaproszonych gości.
W uroczystości wzięli udział między innymi: Poseł Bernadeta
Krynicka, Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski, Wicestarosta
Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk, Przewodniczący Rady
Powiatu Kolneńskiego Michał Kulczewski wraz z radnymi powiatowymi, Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock Jarosław Gałązka, radni gminy Mały Płock, Sekretarz Gminy Mały Płock Beata
Muniak, przedstawiciele szkół, sołtysi, Koło Gospodyń Wiejskich.
Wszystkim dziękujemy za przybycie, a w szczególności Panu Janowi Zielińskiemu oraz Związkowi Piłsudczyków RP TPJP Odział
w Kolnie.

Przekazanie komputerów przenośnych z programu „JA W INTERNECIE”

W

dniu 25 marca z rąk Wójta Gminy Mały Płock Józefa Dymerskiego oraz koordynatora projektu Ilony Giełgut Szkoła
Podstawowa w Rogienicach Wielkich otrzymała sprzęt komputerowy z programu „Ja w internecie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.
Do szkoły trafiło 6 nowoczesnych komputerów przenośnych
z funkcją tabletu Lenovo YOGA oraz 6 sztuk rysików z funkcją
lasera.
Wyżej wymieniony sprzęt w pierwszej kolejności służył mieszkańcom gminy Mały Płock w celu odbywania na nim szkoleń z modułów „Rolnik w sieci” oraz „Rodzic w internecie”. Szkolenia te miały
na celu zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować
potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne
i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Od dnia dzisiejszego nowoczesnym sprzętem będą cieszyli się
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich. Życzymy, aby przekazany sprzęt posłużył im
przez następne kilka lat.

12
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TUROŚL

Spotkanie seniorów z okazji Dnia Kobiet

8

marca w miłej i przyjemnej atmosferze upłynęło piątkowe popołudnie uczestnikom imprezy zorganizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury w Turośli z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
W tym szczególnym dniu wszystkim przybyłym seniorom z terenu
gminy Turośl życzenia złożył Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała, wręczając z tej okazji kwiaty. Życzenia seniorom złożył także
ks. Krzysztof Karwowski - proboszcz parafii w Turośli, który dla
przybyłych gości przygotował miłą niespodziankę, przynosząc tort.
Spotkanie odbyło się przy kawie i herbacie oraz słodkim poczęstunku przygotowanym przez pracowników ośrodka. Było również okazją do rozmów, których efektem są plany zorganizowania wyjazdu
integracyjnego dla seniorów.

W

Zapusty Radziłowskie z udziałem Zespołu Śpiewaczego z Turośli

ostatkowy wtorek, 5 marca 2019 roku mieszkańcy gminy Radziłów pożegnali karnawał podczas XIX Zapustów Radziłowskich. Na zaproszenie Wójta Gminy Radziłów i Samorządowej Biblioteki Publicznej w Radziłowie podczas tegorocznych zapustów na
radziłowskim rynku zaprezentował się Zespół Śpiewaczy z Turośli.
Zespół na scenie zaprezentował program przygotowany specjalnie na
to wydarzenie. Oprócz tradycyjnych pieśni kurpiowskich publiczność
miała możliwość obejrzenia tańców kurpiowskich w wykonaniu par
tanecznych wchodzących w skład zespołu. Punktem kulminacyjnym
zapustowego wtorku był korowód weselny, który symbolicznie otwiera
Ziabela, czyli naturalnej wielkości para kukieł umieszczonych na poziomo ustawionym kole, które ciągnięte przez konia stale się obraca,
sprawiając wrażenie, że Jan i Izabela wirują w tańcu. Zespół z Turośli
na Zapustach Radziłowskich wystąpił już po raz czwarty.
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13

GRABOWO

R

Teatr w książce

ozpoczęła się realizacja projektu Biblioteki Publicznej Gminy
Grabowo „Teatr w książce, książka w teatrze”.

W zajęciach z edukacji teatralnej uczestniczy ponad 30-osobowa
grupa dzieci i młodzieży z gminy Grabowo. Partnerami Biblioteki
Publicznej w realizacji zadania są Gminny Ośrodek Kultury i Małgorzata Jarząbek, polonistka ze szkoły podstawowej w Grabowie.

U

Powitanie wiosny

czniowie szkół z gminy Grabowo entuzjastycznie witali pierwszy dzień wiosny.

Na ulicach pojawiły się barwne korowody z Marzannami, a w szkołach zorganizowano imprezy z ciekawymi konkursami i rozgrywkami sportowymi. Do bardzo udanych można zaliczyć pokaz mody
wiosennej przygotowany przez Samorząd Uczniowski grabowskiej
szkoły.

Najmłodsze klasy ze szkoły w Grabowie w korowodzie
z Marzannami.

Uczniowie z Surał żegnają zimę

Uczestnicy wiosennego pokazu mody ze szkoły w Grabowie
14
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Bieg Tropem Wilczym w Grabowie

70

zawodników z gminy Grabowo wzięło udział w kolejnej
edycji Biegu Tropem Wilczym. Najmłodsze grupy biegły na
dystansie 600 m, natomiast starsi pokonali symboliczny dystans
1963 m.
Każdy z zawodników otrzymał koszulkę i pamiątkowy medal, a na
wszystkich czekała też gorąca grochówka. W trakcie całej imprezy wolontariusze z grabowskiej drużyny harcerskiej, podobnie jak
w 300 miastach całej Polski, zbierali środki na leczenie Małgosi
i Bartka. Organizatorzy biegu wręczyli również specjalne wyróżnienia i podziękowania Wiesławowi Mieczkowskiemu i OSP w Grabowie za pomoc w organizacji dotychczasowych edycji grabowskiego
biegu.
Organizatorem głównym biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja. Organizatorem lokalnym była Gmina Grabowo z wójtem
Andrzejem Piętką, Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo, Gminny
Ośrodek Kultury, OSP Grabowo, szkoły w Grabowie, Surałach i Konopkach Monetach oraz Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo.

Wystawa fotograficzna na finał projektu „ Śnieci”

29

marca grupa Młodych Aktywnych Grabowian pod
opieką Gminnego Ośrodka Kultury, wernisażem wystawy
fotograficznej zakończyła realizacje programu „Śnieci”.
Wernisaż prowadzili i o swoim projekcie opowiadali Iga Jarząbek,
Ewelina Gutowska, Wiktoria Górska, Karolina Biedrzycka i Tomek
Sikorski. Projekt był działaniem ekologicznym i miał zwrócić uwagę
młodych osób na problem zaśmiecenia lasów i dzikich wysypisk.
Wystawie towarzyszyły warsztaty związane z ochroną praw zwierząt
prowadzone przez Elżbietę Kijanowską.
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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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SPRAWOZDANIE
z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.
W okresie tym Straż Miejska realizowała podstawowe działania ustawowe:
• 11 stycznia funkcjonariusze SM przeprowadzili wspólnie z grupą ratowniczą „Nadzieja”
akcję „Bezdomni”.
• 13.01.2019 r. strażnicy czuwali nad bezpieczeństwem wolontariuszy WOŚP w Kolnie.
• W dniu 03.02.2019 r. funkcjonariusze straży miejskiej wzięli udział w zabezpieczeniu i organizacji uroczystości związanych
z przysięgą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Gen. Bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”.
• W m-cu lutym funkcjonariusze SM wraz z pracownikami MOPS w Kolnie i Policją wzięli udział w akcji liczenia bezdomnych.
• 19.03.2019 r. strażnicy brali udział w zabezpieczeniu uroczystości z okazji „Urodzin Józefa Piłsudskiego”.
• W dniu 21.03.2019 r. funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili akcję nieletni w/z „Dniem wagarowicza”.
• W marcu strażnicy zabezpieczyli 2 mecze ligi okręgowej piłki nożnej pomiędzy drużynami „Orzeł” Kolno – „Piast” Białystok i „Rudnia” Zabłudów.
• W okresie sprawozdawczym strażnicy wraz z pracownicami MOPS w Kolnie odwiedzali podopiecznych objętych pomocą
miejską oraz bezdomnych – „Akcja bezdomni 2018/2019”.
• W I kwartale strażnicy miejscy prowadzili kontrole posesji w/z art. 191 ustawy o odpadach.
• W tym okresie przeprowadzano akcję odławiania bezpańskich psów, które odwieziono do schroniska miejskiego.
• W I kwartale strażnicy udzielali właścicielom pojazdów pomocy przy uruchamianiu silników w/z awariami akumulatorów.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
życzy
Komendant Powiatowy Policji Kolnie
mł. insp. Artur Żebrowski
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UTW – migawki z wiosennej ławki

pewną nieśmiałością wiosna puka do drzwi, ale w sercach
seniorów trwa przez cały rok. Wciąż spotykają nas pogodowe
niespodzianki – dni deszczowe, wietrzne, czasem nawet z akcentami zimowymi, przeplatane nieśmiałymi „wizytami” upragnionego
słoneczka. Na kolneńskich seniorach takie marcowe figle nie robią
żadnego wrażenia. Każdy kolejny tydzień przynosi nowe wyzwania. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bywalcy środowych
spotkań w Klubie Seniora nie narzekają na nudę czy wyobcowanie
w okresie słusznego odpoczynku po intensywnym życiu zawodowym.

Miniony miesiąc charakteryzowały różnego rodzaju propozycje
skierowane do ludzi młodych od wielu lat. Od razu dodam, że jestem
pozytywnie zaskoczony zwiększonym zainteresowaniem niektórymi
zajęciami, np. treningami pamięci. Zacznijmy jednak chronologicznie. Ktoś kiedyś powiedział, że kochać i być kochanym to tak, jakby
z dwóch stron grzało nas słońce. Piękne słowa, które, mam nadzieję,
znalazły odbicie w koncercie Kolneńskich Dziewczyn z Plusem dedykowanym wszystkim dziewczynom, kobietom, paniom, matkom,
żonom i kochankom w Dniu Kobiet. Oczywiście nie obyło się bez
żartobliwych dialogów. Kolejnym wydarzeniem było uczestnictwo
w spotkaniu animatorów w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie grupa
naszych seniorów spotkała się z rówieśnikami z kilku gmin naszego
województwa. Było to w pewnym sensie podsumowanie projektu
Cyfrowy Senior, a głównym punktem programu był wykład na temat różnych aspektów życia w dobie internetu. Na marginesie dodam, że uczestnikom konferencji życie uprzyjemniły KD+. Bank
Spółdzielczy w Kolnie świętuje 117 urodziny, a w prezencie zafundował seniorom spotkanie, którego celem było zapoznanie z różnego rodzaju możliwościami oszczędzania, procedurami bankowymi,
a w szczególności ostrzegł przed bankową przestępczością internetową. Nieśmiertelną propozycją programową są spotkania mające
na celu trening naszej pamięci. Jak wcześniej wspomniałem, rośnie
liczba uczestników tego rodzaju zajęć, co świadczy o coraz większej
świadomości.
Na jednym z ostatnich spotkań dominowała praca grupowa, a burza mózgów spowodowała taki wzrost temperatury, że trzeba było
uchylić okien, żeby świeże powietrze nieco utemperowało emocje.
Oczywiście trochę żartuję, ale zaangażowania w realizację zadań
mogą pozazdrościć uczniowie podstawówek. Ostatni trening pamięci pozwolił trochę się zrelaksować, bowiem głównym celem było
przekazanie informacji o zaletach i wadach korzystania z internetu.
Korzystajmy bardzo rozsądnie z portali społecznościowych. W przeciwnym wypadku możemy się obudzić z przysłowiową „ręką w nocniku”. Lepszym wyjściem jest korzystanie z lektury Miesięcznika
Kolneńskiego. Oczywiście żart, chociaż nie do końca. Namawiam
gorąco koleżanki i kolegów do korzystania z internetu, ale… niech
w pewnym momencie zapali się nam czerwona lampka. Absolutnie
nie rezygnujmy z tego cudu XX wieku, bo do sukcesu, a tym jest
również umiejętność korzystania z internetu, nie ma żadnej windy,
trzeba iść po schodach. Zobaczymy, co nam przyniesie kolejny miesiąc. Oby same przyjemności. Na pewno Wielkanoc.
Eugeniusz Regliński
18
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Dzień Kobiet
"...Wszystkim Paniom:
Małym, Dużym,
Nawet gdy się słońce chmurzy,
Marzec dzisiaj śle życzenia:
Radości, uśmiechu i marzeń spełnienia!..."

8

MARCA to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto
obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe.

W tym szczególnym dniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
4 w Kolnie z grupy "Krasnoludki" wraz z wychowawczynią
przygotowały okolicznościowy występ artystyczny dla całej
społeczności przedszkolnej. Chłopcy złożyli najserdeczniejsze
życzenia dla wszystkich pań i dziewczynek, były też kwiaty i słodycze.

Pierwszy Dzień Wiosny

W

Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kolnie
przygotowania do powitania wiosny
rozpoczęły się już kilka dni wcześniej. W salach
zazieleniły się kąciki przyrody i pojawiły wiosenne
dekoracje.
Pani dyrektor ogłosiła konkurs na najpiękniejszą
postać wiosny, którą wykona każda grupa.
Świętowanie pierwszego dnia wiosny rozpoczęło się
od „Wiosennego przedstawienia” przygotowanego
przez dzieci z grupy „Biedronki”. W czasie
uroczystości w strojach wszystkich obowiązywały
wiosenne barwy a przede wszystkim kolor zielony.
Podczas wspólnych zabaw przy muzyce pojawiła
się Zima, która zakończyła swoje panowanie a jej
miejsce zajęła Wiosna, którą dzieci powitały śpiewem
i tańcem, wtedy wszystkich ogarnęła spontaniczna
radość.
Na zakończenie świętowania nastąpiła prezentacja
„Wiosenek” z każdej grupy. Wszystkie postacie
wyglądały znakomicie, natomiast pierwsze miejsce
zdobyła Wiosna z grupy „Żabki”, „Pszczółki” i „Leśne
Duszki” zajęły ex aequo II miejsce, trzecie miejsce
przypadło Wiosence z grupy „Biedronki”. Mamy
nadzieję, że upragniona wiosna zagości już na dobre
i zazieleni łąki, drzewa i trawy.
2019/03 (Nr. 229)
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Kolneńskie Dziewczyny z Plusem - koncertowo

oncert z okazji Dnia Kobiet, którego organizatorami byli
Burmistrz Miasta Kolno i Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu,
jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców
naszego miasta.

W tym roku gościnnie w sali bankietowej Hotelu "Colnus",
wystąpił zespół Kolneńskie Dziewczyny z Plusem. Dziewięć lat
działalności zespołu i promocja pierwszej płyty to dodatkowe
radosne świętowanie w tym dniu. Tradycyjnie przed koncertem
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda oraz instruktorzy z KOKiS
Paweł Podeszwik i Jan Święczkowski - składali życzenia i wręczali
kwiaty naszym miłym mieszkankom miasta i zaproszonym gościom.
Nasi artyści jak zwykle nie zawiedli oczekiwań widzów. Występ
pełen satyrycznych skeczy przeplatanych autorskimi utworami
muzycznymi niewątpliwie wywarł olbrzymie wrażenie na przybyłej
publiczności. Świadczyć o tym mogą brawa i owacje na stojąco
domagające się bisowania. Na koniec słowa uznania za twórczą
działalność i promowanie naszego miasta w regionie dla Kolneńskich
Dziewczyn z Plusem wygłosił Burmistrz Miasta Kolno Andrzej
Duda.
Organizatorzy składają podziękowania dla Właścicieli i całej załogi
Hotelu „Colnus” za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tego
koncertu.

20
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Sukces młodych artystek z KOKiS-u

D

nia 2 marca odbył się w Łomży finał XII Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość spod
Kapelusza”.
Konkurs kierowany jest do solistów w wieku od 13 do 19 lat
utalentowanych teatralnie i muzycznie. Prezentacje konkursowe
oceniane są w dwóch kategoriach: wiersz, monolog lub piosenka
aktorska, a ocenia je profesjonalne jury, w skład którego wchodzą
aktorzy, wykładowcy Akademii Teatralnej z Warszawy oraz muzycy.
Konkurs co roku odbywa się w Saloniku Pani Hanki Bielickiej
w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży.

interesuje, co ich ciekawi, co ich dręczy, ale opowieści świadomej
i takiej postawy, że za głoszoną przez siebie prawdę są w stanie
się poświęcać, że jest to ich prawda - prawda, z którą przychodzą
i z którą dzielą się z rozmówcami. Młodych artystów przygotowała
Anna Podeszwik, a akompaniował im podczas przesłuchań Paweł
Podeszwik. Całej KOKiS-owskiej ekipie serdecznie gratulujemy.

W tym roku w konkursie wzięło udział 38 wykonawców z całego
kraju. W kategorii piosenka aktorska III miejsce, statuetkę
oraz nagrodę w wysokości 300 zł zdobyła Amelia Szymańska,
natomiast wyróżniona została Natalia Święczkowska. Po konkursie
każdy uczestnik miał możliwość wysłuchania cennych uwag
przewodniczącego jury, którym od kilku lat jest specjalista kultury
mowy, instruktor teatralny oraz rektor Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie prof. Jan Zdziarski.
Podczas uroczystego wręczania nagród profesor nadmienił, iż
oczekuje od wykonawców, których nazwał swoimi młodymi
kolegami, przede wszystkim rozmowy, opowieści o tym, co ich

T

Starty tenisistów KOKiS –
Aleks znów na podium

enisiści stołowi Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Spor tu sprawdzali swoje umiejętności
w międzynarodowym turnieju w Gołdapi oraz
w klasyfikacyjnym w Suchowoli.
A leks i Szy mon Pr usinows c y oraz Pat r y k
Chrzanowski swoje siły sprawdzili z zawodnikami
Polski, Rosji i Litwy w Gołdapi w Memoriale
Zackiewicza. W turnieju tym piąte miejsce
w kategorii rocznika 2010 i młodsi wywalczył
Aleks Prusinowski, Patryk Chrzanowski zajął XIII
miejsce, a Szymon miejsce w przedziale niżej. Każdy
pojedynek i zwycięstwo w tym silnie obsadzonym
turnieju to ważny element w szkoleniu. 9 marca
w Suchowoli rozegrany został trzeci, ostatni z cyklu
turniejów klasyfikacyjnych przed mistrzostwami
województwa w kategorii skrzatów. Wśród 14
startujących zawodników województwa podlaskiego
w kategorii skrzatów najmłodszy zawodnik KOKiS –
Aleks Prusinowski zajął II miejsce i obronił II miejsce
w klasyfikacji w tej kategorii wiekowej.
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Koncert "Najpiękniejsze piosenki A. Osieckiej"

marca odbył się Koncert pt. "Najpiękniejsze piosenki A.
Osieckiej" w wykonaniu Dziecięcego Teatru Muzycznego
z KOKiS. Gościnie na sali w Hotelu „Colnus” młodzi artyści zabrali nas w przepiękną podróż w krainę naszych emocji, podróż
w głąb nas samych. Ta muzyczna uczta dla tłumnie przybyłej
publiczności rozpoczęła się utworem „Wielka woda”, a zakończyła
przepiękną piosenką „Polska Madonna”.

Oczywiście nie zabrakło bardziej znanych szerszej publiczności
szlagierów takich jak „Sing Sing”, "Malgośka", "Damą być "czy "Wariatka" śpiewanych w latach siedemdziesiątych przez Marylę Rodowicz. Mogliśmy zastanowić się też nad tym co znaczy być przesyłką,
małą paczką lub jak to bywa niemądrze kochać się w niemądrych.
Przypomnieliśmy sobie klimat naszych pierwszych bali z dzieciństwa , czy czasy w których pragnęliśmy poznać tego "kogoś na stałe,
takiego kogoś na życie całe".
Wzruszyła nas interpretacja Amelii Szymańskiej i jednego z najbardziej ukochanych przez słuchaczy utworu „Miasteczko Cud”. Natalii Świeczkowskiej glos hipnotyzował powodując podziw, Emilki
Klonowskiej alt oszołamiał, Julii Rydelek talent olśniewał i wbijał
w krzesła, Trio w składzie Nikola Samul, Ania Wróblewska oraz
Nikola Domańska rozweseliło do łez, Wiktoria Chmielewska zaskoczyła swoją odwagą sceniczną, Julia Wierzbicka zaskoczyła mocą
w glosie natomiast Maja Siwik i Ania Maria Filipkowska rozkołysały nasze dusze. Ewa Kodłubajska dojrzałością sceniczną zaskoczyła, natomiast zupełnie nowa aranżacja utworu „Weselne Dzieci” na
styl tanga z towarzyszeniem akompaniującej Katarzyny Szymańskiej wprowadziła w klimat południowych dancingów. Nie sposób
nie wspomnieć najmłodszych pereł wieczoru Amelkę Borkowską
i Anię Chmielewską, które do głębi rozczuliły nasze serca. Kolejno
pojawiający się na scenie i debiutujący w roli konferansjerów Adam,
Mateusz, Kuba i pomagająca im tego dnia urocza Nadia, doskonale
wpisali się w klimat wieczoru wzbudzając największy aplauz damskiej części publiczności.
Podczas koncertu można było posłuchać również zespołu Harmider w składzie Oliwia Sielawa, Natalia Stachelek, Aleksandra
Skrodzka, Julia Milczarska, Adam Podeszwik, Mateusz Bągart
i Jakub Liszewski, którzy to brawurowo z charakterystycznym dla
zespołu Harmider luzem wykonali Małgośkę. Na scenie wystąpiły
jeszcze Gabrysia Wilimczyk, Natalia Szymańska, Amelia Dzięgielewska, Julita Klecińska, Natalia Kuklińska, Julia Malinowska. Opiekę artystyczną sprawuje instruktor KOKIS Anna Podeszwik a na
stale akompaniuje i wspiera Pawel Podeszwik.
Organizatorzy pragną podziękować Właścicielom i załodze Hotelu
„Colnus”, za pomoc w przygotowaniu tego koncertu.
22
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Mistrzostwa Kolna w pływaniu 2019

W

niedzielę, 24 marca na krytej pływalni KOKiS po raz kolejny
zostały rozegrane Mistrzostwa Kolna w Pływaniu. Do zawodów stanęło około 100 zawodników z Kolna i okolic oraz liczna ekipa zawodników z Łomży.
W tym roku zdecydowana większość startujących to dzieci i młodzież szkół podstawowych. Na uwagę zasługują czasy w kilku kategoriach wiekowych, gdzie dziewczęta miały lepsze wyniki niż chłopcy
w poszczególnych stylach pływackich. Jak zwykle na tego typu zawodach, gdzie rywalizują najmłodsi sportowcy, trybuny są zapełnione
kibicami. Sędzią głównym zawodów był pan Zbigniew Bohuszko.
Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które współpracowały
w sprawnie przeprowadzonych zawodach pływackich.
Fotorelacja i klasyfikacja zawodników w poszczególnych kategoriach
i stylach na : http://kokis.kolno.home.pl/kokis/
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„Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych
usług w Kolnie – Etap II”
W dniu 12.06.2018 r. została zawarta umowa z głównym wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z
siedzibą w Łomży realizacji zadania pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie –
Etap II” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa – tereny inwestycyjne.
Wartość umowy z wykonawcą: 7 992 583,09 zł brutto.
Termin zakończenia realizacji rzeczowego zadania - 30.09.2019 r.
Dzięki realizacji tak zaplanowanego przedsięwzięcia Miasto do końca 2019 r. będzie dysponować kolejnymi uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi objętymi dotacją unijną o pow. 6,5245 ha.
W tej chwili trwają prace budowalne w postaci: wykonania kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, ciepłowniczej. W dalszym
etapie kolejne prace będą związane z budową ulic i towarzyszącą im infrastruktura techniczną.

Wizyta Posła Kazimierza Gwiazdowskiego i Burmistrza Andrzeja Dudy na nowo powstających terenach inwestycyjnych.
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BURMISTRZ MISTA KOLNO
działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/19
OGŁASZA TRZECI
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Kolno przy Wojska Polskiego 31 w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym –
działka nr 1873 o pow. 467 m2, KW LM1L/00001242/5, cena wywoławcza 250 000 zł, wadium 25 000 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 30 kwietnia 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 26 kwietnia 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 ww. 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 niepodpisania 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

Zachęcamy do skorzystania z Miejskiego Systemu Powiadamiania - My Local News

W

trosce o bezpieczeństwo i szybki przekaz informacji, Urząd
Miasta Kolno uruchomił system mobilnego powiadamiania
Mieszkańców – My Local News.
ZA POBRANIE I INSTALACJĘ APLIKACJI NIE BĘDĄ OD PAŃSTWA POBIERANE OPŁATY!!!

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.

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 i 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.
2019/03 (Nr. 229)
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Jubileuszowe XV Otwarte Mistrzostw Kolna w Tenisie Stołowym już za nami

rzez dwa dni Kolno było regionalną stolicą rozgrywek w tenisie stołowym. Jubileuszowe XV Otwarte Mistrzostwa Kolna
w Tenisie Stołowym rozegrano 16 i 17 marca na hali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Zawody sportowe, jak podkreślają
wszyscy tenisiści, zorganizowano na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki z 17 marca 2019
(niedziela)
Open
1. Marcin Olszewski (Białystok)
2. Paweł Piszczatowski (Białystok)
3. Robert Karnej (Olecko)
Weteran (50-60 lat)
1. Mariusz Kowalczyk (Rzekuń)
2. Kazimierz Żyliński (Krasnopol)
3. Jacek Dzięgielewski (Warszawa)
Weteran (60+)
1. Marek Kamiński (Sochocim)
2. Janusz Orłów (Krasnopol)
3. Krzysztof Rusiłowicz (Białystok)
Wyniki z 16 marca 2019 (sobota)

Pierwszego dnia przy tenisowych stołach rywalizowali uczniowie
z kolneńskich szkół podstawowych i młodzież szkolna z powiatu
kolneńskiego oraz zawodnicy wywodzący się z Kolna (w kategorii
KOLNIAK). Drugi dzień sportowych zmagań rozpoczęto od wręczenia nagród i pucharów zwycięzcom pierwszej części turnieju. Jednym
z nich był Wiktor Zadroga uczeń SP2 w Kolnie, który wygrał turniej
w kategorii Uczeń Kolno I-VIII. Warto dodać, że wygrał wszystkie
swoje mecze w eliminacjach i finał z Cezarym Chutkowskim. Wiktor
trenuje od dwóch lat. Tenis polubił grając na lekcjach w-f. Po szkole dodatkowo zapisał się na treningi indywidualne z trenerem. Jak
mówi mistrz najlepiej wychodzi mu gra forhendem. - Często z tego
uderzenia korzystam i ciężko mojemu przeciwnikowi jest wtedy odebrać, bo wychodzi mi to bardzo dobrze – podkreśla Wiktor.
Drugi dzień zmagań to kategoria OPEN, WETERAN 50-60 i WETERAN 60+. Przy tenisowych stołach spotkało się aż 75 zawodników,
m.in. z: Olsztyna, Moniek, Łomży, Warszawy, Płońska, Gdańska, Giżycka, Olecka, Białegostoku, Krasnopola, Grajewa, Augustowa, Pisza
i Kolna.
- Dotychczas mistrzostwa odbywały się na sali gimnastycznej SP2
w Kolnie, ale ze względu na tak dużą liczbę zawodników musieliśmy
przenieść turniej do Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, który jest
również współorganizatorem dzisiejszych zmagań tenisistów – mówi
dyrektor SP2 Dariusz Łosiewski.
- Impreza przerasta nasze najśmielsze oczekiwania. Pierwszego dnia
w kategoriach Uczeń I-IV, V-VIII oraz „KOLNIAK” startowało 70 zawodników. Drugiego w kategorii OPEN wzięło udział 75 tenisistów
a są jeszcze kategorie Weteran 50-60 i Weteran 60+. Wszyscy pytają,
dlaczego tak wielu ludzi przyjeżdża do Kolna. Odpowiedz jest bardzo
prosta. Bo jest miła i sympatyczna atmosfera. Organizatorzy zapewniają wszystkim zawodnikom ciepły posiłek. Każdy wyjeżdża zmęczony
psychicznie, ale zadowolony, pełen energii, bo wysiłek fizyczny wpływa
na samopoczucie człowieka. Nasza impreza jest też formą integracji
środowiska tenisistów i upowszechniania kultury fizycznej i cieszymy
się, jako organizatorzy, że tylu zawodników do nas przyjeżdża. Tego
typu zawody sportowe to również doskonała okazja do promocji naszego miasta – mówi Dariusz Łosiewski.
Jak co roku przy tenisowych stołach towarzyszyła wszystkim miła
i sportowa atmosfera. Nie zabrakło wielu perfekcyjnych podań i dynamicznych setów. W każdym pojedynku toczyła się zacięta walka
o zwycięstwo do samego końca. Emocje graczy udzieliły się również
publiczności, która gorąco dopingowała swoich ulubieńców.
- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tego jubileuszowego turnieju. Swojej załodze ze szkoły SP2, która mnie
wspiera od początku, Prezesowi UKS „Rekord” Andrzejowi Waszkiewiczowi i licznym sponsorom z panem Burmistrzem Andrzejem Dudą
na czele. Dzięki nim mistrzostwa mają taką rangę – podkreślał organizator wydarzenia sportowego Dariusz Łosiewski.

I-IV
1. Aleks Prusinowski (SP2 Kolno)
2. Szymon Olędzki (Wysokie
Mazowieckie)
3. Cezary Chutkowski (SP 2
Kolno)
V-VIII
1. Sebastian Janiszewski (SP1
Grajewo, Mosir)
2. Łukasz Piszczatowski (SP
Dąbrówka Kościelna)
3. Patryk Dondera (SP1 Grajewo,
Mosir)
KOLNIAK
1. Jacek Dzięgielewski
2. Janusz Góralczyk
3. Żołowicz Zdzisław
Uczeń Kolno I-VIII
1. Wiktor Zadroga
2. Oliwier Okoń
3. Cezary Chutkowski

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Łączy nas piłka!
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Młodzieży OHP w Futsalu

W

dniu 05.03.2019 r. Hufiec Pracy w Kolnie był organizatorem
Mistrzostw Województwa Podlaskiego Młodzieży OHP
w Futsalu. Na hali sportowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu zmierzyło się 8 drużyn Podlaskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP: HP Białystok, HP Suwałki, OSiW Wasilków,
HP Łomża, HP Zambrów, HP Grajewo, HP Augustów oraz HP
Kolno. Celem organizacji turnieju było promowanie sportu, który
korzystnie wpływa nie tylko na rozwój fizyczny, ale kształtuje
również charakter. Futsal jest grą zespołową, także ma istotny
wpływ na kształtowanie postawy współpracy w grupie, wspólnego
cieszenia się z sukcesów i wspierania w porażkach.
Składy zostały podzielone na dwie grupy. Turniej odbył się
na wysokim poziomie, wszystkie drużyny walczyły z wielkim
zaangażowaniem. Jako pierwsi do boju stanęli zawodnicy z Hufca
Pracy w Suwałkach i HP w Grajewie. Z pierwszej grupy zwycięsko
wyszedł zespół z HP Kolno, drugie miejsce zajęli uczestnicy z HP
Zambrowa. Z drugiej grupy zwycięzcami zostali uczestnicy
HP Łomża oraz HP Augustów. Szczególnymi umiejętnościami
wykazała się młodzież z Kolna. Chłopcy nie dali najmniejszych
szans swoim rywalom. Po pewnym wyjściu z grupy przyszedł
czas na półfinały. Przeciwnikiem gospodarzy został Augustów (II
miejsce w drugiej grupie). Gdy wydawało się, że mecze półfinałowe
będą znacznie trudniejsze od tych grupowych, uczestnicy z Hufca
Pracy w Kolnie złapali wiatr w żagle i zwyciężyli 13:0. W meczu
finałowym gospodarze podejmowali zespół z Łomży. Finalnie
mecz zakończył się wynikiem 6:0. W klasyfikacji końcowej trzecie
miejsce zajęła drużyna z Augustowa, drugie grupa z Łomży,
a pierwsze uczestnicy HP Kolno. Brak straconych bramek przełożył
się na wyróżnienie kolneńskiego bramkarza Michała Parda oraz
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bramkarza z Augustowa Konrada Rogowskiego. Królem strzelców –
podtrzymując zeszłoroczną tradycję – został Radosław Piwowarski
(21 goli).
To trzecia wygrana z rzędu ekipy z Kolna. Celem organizacji takich
rozgrywek jest wyłonienie najlepszej drużyny Futsalu młodzieży
OHP w województwie podlaskim, możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności na szczeblu wojewódzkim oraz wdrożenie zdrowej
rywalizacji i zasad gry fair play wśród młodych ludzi.
Skład kolneńskiego zespołu: Radosław Piwowarski, Daniel Baczek,
Sławomir Żebrowski, Maciej Barszczewski, Mateusz Chutkowski,
Maciej Wiesław Baszewski, Michał Parda( bramkarz).
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ZAPROSZENIE

Zapraszany na spotkanie informacyjne i zapisy na nasz kurs obsługi komputera i internetu. Spotkanie
odbędzie się w Kolnie w szkole Gimnazjum przy ulicy Dąbrowskiej 4
Sala 00C pół parter
Dnia 19.04 (piątek) w godzinach 13:00-17:00
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OGŁOSZENIE
Sprzedam mieszkanie
dwupokojowe z balkonem
o pow. 36 m2 przy
ul. 11-go Listopada 7.
Lokal usytuowany jest w środku
na III piętrze. Mieszkanie jest
ciepłe i słoneczne.
Koszty utrzymania są niskie czynsz całkowity poniżej 300 zł.
Cena do uzgodnienia.
Kontakt ze sprzedającym
668338759
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KRZYŻOWKA – INFORMACJE

KRZYŻÓWKA NR 03/2019

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 18, 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 – 29.04.2019 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 02/2019 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali: Zofia Szewczyk i Piotr Ciołkowski z Kolna
Hasło brzmiało: ,,Powitanie wiosny”.
Nagroda do odebrania
w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

Zach, syn Marty i Janusza Niebrzydow- Murawska, córka Angeliki i Markaskiego, ur. 04.03.2019 r. godz. 06.40
-Tomasza, ur. 04.03.2019 r. godz. 13.00

- robotnik zatrudniony na platformie wydobywczej,
wiercący otwory,
- mały ładunek materiału wybuchowego, służy do
zapalenia ładunku w broni palnej,
- przewrócenie się,
- dorosły człowiek płci żeńskiej,
- wczesna odmiana marchwi,
- twórczyni,
- zewnętrzna okrywa niektórych nasion i owoców,
łupina,
- stała fortyfikacja przystosowana do obrony ze
wszystkich stron,
- tańcowała z igłą w bajce Jana Brzechwy,
- górna granica nieprzekroczenia np. wydatków,
- rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko
położonego,
- gasi pożary,
- przymocowany jest do żyłki wędki, pływa na powierzchni wody, a zanurza się, gdy ryba pochwyci
przynętę,
- budowla bez ścian, np. na przystanku,
- lubieżnik, wesoły, żądny użycia towarzysz Dionizosa,
- państwo, którego stolicą jest Tbilisi,
- dar składany bóstwu,
- krzew o pędach okrytych kolcami, owocach jadalnych czarnych lub ciemnoczerwonych, występuje na
brzegach lasów i w ogrodach,
- obłok kurzu,
- muł, osad na dnie stawu,
- w religii chrześcijańskiej: uroczysty akt spożywania
opłatka,
- gad którego zażądała Klara od Papkina w komedii
Fredry „Zemsta”,
- rodzaj kajaka albo składany rower,
- dawna jednostka objętości ciał sypkich.

Olszewska, córka Beaty i Daniela,
ur. 05.03.2019 r. godz. 08.55

Siemion, syn Małgorzaty,
ur. 05.03.2019 r. godz. 22.24
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Gajewska, córka Marty i Pawła,
ur. 07.03.2019 r. godz. 16.22

Wiśniewska, córka Agnieszki i Michała,
ur. 10.03.2019 r. godz. 11.10

Wiszowaty, syn Anny i Wojciecha,
ur. 10.03.2019 r. godz. 13.08

Ciołkowska, córka Marleny,
ur. 11.03.2019 r. godz. 15.10

Obrycki, syn Moniki i Karola,
ur. 11.03.2019 r. godz. 20.10

Bagińska, córka Magdaleny i Adama,
ur. 12.03.2019 r. godz. 08.50

Ranik, córka Urszuli i Pawła,
ur. 13.03.2019 r. godz. 03.10

Urbanowski, syn Pauliny i Karola,
ur. 15.03.2019 r. godz. 01.55

Boć, córka Magdaleny i Szymona,
ur. 15.03.2019 r. godz. 12.55

Lemańska, córka Marty i Rafała,
ur. 15.03.2019 r. godz. 16.00

Nerkowski, syn Marzeny i Radosława,
ur. 15.03.2019 r. godz. 20.20

Banach, syn Magdaleny i Pawła,
ur. 20.03.2019 r. godz. 02.55

Archacki, syn Mileny i Adama,
ur. 20.03.2019 r. godz. 05.15

Mieczkowska, córka Magdaleny i Pawła,
ur. 20.03.2019 r. godz. 18.50

Biedrzycki, syn Marty i Rafała,
ur. 21.03.2019r. godz. 10.30

Świderski, syn Jagody i Dariusza,
ur. 24.03.2019 r. godz. 05.40

Sęk, syn Karoliny i Jacka,
ur. 25.03.2019 r. godz. 13.25

Wyrwas, syn Ewy- Justyny i Łukasza,
ur. 25.03.2019 r. godz. 15.00

Górski, syn Natalii i Przemysława,
ur. 25.03.2019 r. godz. 15.45

Borzymowski, syn Jolanty i Dariusza,
ur. 26.03.2019 r. godz. 21.45

Nasze maleństwa

Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje
Rodzicom, życząc szczęścia, radości
i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Filipkowski, syn Magdaleny i Karola, Niebrzydowski, syn Magdaleny i Piotra,
ur. 29.03.2019 r. godz. 23.05
ur. 28.03.2019 r. godz. 12.45
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