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WYBORY 2019

MIECZYSŁAW ŚNIADACH
KANDYDAT DO SEJMU RP

Jestem ojcem trojga dorosłych dzieci i dziadkiem czworga
wnucząt.
Posiadam wykształcenie wyższe (magister historii).
Pracowałem 41 lat, m.in. w Inspektoracie PZU, Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.
Obecnie przebywam na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym.
Byłem radnym powiatu kolneńskiego I kadencji, burmistrzem
miasta w latach 2002-2006 i przewodniczącym Rady Miasta
Kolno w latach 2010-2018.
Obecnie jestem członkiem Zarządu Kolneńskiego Klubu
Sportowego „Orzeł” i kierownikiem drużyny seniorów piłki
nożnej.
Moją dewizą jest silne, bezpieczne, praworządne i przyjazne
obywatelowi państwo.
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Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

W Mieście Kolno głosowanie będzie w tych samych lokalach wyborczych
co do Parlamentu Europejskiego.
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Narodowe Czytanie noweli Orzeszkowej w Kolnie

odczas tegorocznej odsłony akcji „Narodowe Czytanie” Para
Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Ich
wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Organizatorzy przedsięwzięcia, w wielu miejscach w kraju i poza granicami,
mieli możliwość wyboru spośród ośmiu pozycji literackich. Lekturą
Narodowego Czytania 2019 w Kolnie była nowela czołowej polskiej
pozytywistki Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”.
Autorka w utworze obnaża powierzchowność propagowanej w pozytywizmie filantropii i pokazuje skutki fałszywej dobroczynności. Czytelnik dowiaduje się, dlaczego działanie na rzecz najuboższych warstw
społeczeństwa powinno mieć charakter systemowy, a nie podlegać
kaprysom.
– Spotkajmy się wszyscy w sobotę, 7 września 2019 roku, by razem odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która
popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej
literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów
i wspólnych wartości – czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta RP.
Kolneńskie czytanie zainaugurowano o godzinie 10:00 na placu przed
I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Zgromadzonych przywitali współorganizatorzy „Narodowego Czytania 2019”
w Kolnie - dyrektorzy miejskiej i powiatowej biblioteki oraz dyrektor
I LO w Kolnie (w imieniu Jolanty Siwik - Małgorzata Sielawa, Bożena
Kowalewska i Zdzisław Śliwecki). Imprezę prowadzili Ewelina Truszkowska i Wojciech Kulas. W słowie wstępnym burmistrz Andrzej
Duda przekonywał, dlaczego warto sięgać po książki. –Wiemy przecież, że czytanie to naprawdę bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim
wyrabiająca w nas wyobraźnię. Każda lektura wyzwala ogromną chęć
przeżywania przygód bohaterów, o których czytamy, i tego Państwu serdecznie życzę, zapraszając do wspólnego czytania.
W tematykę utworu zebranych słuchaczy wprowadził prof. Adam Łukaszewicz – papirolog i archeolog śródziemnomorski Zakładu Papirologii, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek
polskiego PEN Clubu. – Literatura piękna jest tym pomostem, który nas
łączy z dawną Polską. Jeżeli zerwiemy tę więź, to za kilka pokoleń będziemy musieli tłumaczyć nasze dzieła na jakiś nowy język i będziemy żyli
w innej kulturze niestanowiącej żadnej kontynuacji. W Grecji np. udało
się zachować ciągłość kulturową trwającą ok. 3 tys. lat dzięki stałemu
nauczaniu języka starogreckiego i czytaniu literatury – zaznaczał profesor. Naukowiec przybliżył też pokrótce życiorys Elizy Orzeszkowej.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania dzieł
literackich najwybitniejszych polskich pisarzy. Organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji
przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda
rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza
w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego
Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego, a w 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił Polaków do wspólnego czytania książki
Stefana Żeromskiego Przedwiośnie.
Organizatorzy kolneńskiej edycji Narodowego Czytania to: Miejska Biblioteka Publiczna, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna oraz I Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie.

Ówczesny świat i jego mentalność została ukazana w tekście czytanym
przez poszczególnych lektorów. Rozpoczął Burmistrz Kolna Andrzej
Duda, a po nim Starosta Kolneński Tadeusz Klama. Wspólne czytanie
wzbogacone było inscenizacjami fragmentów tekstu. W poszczególne
role wcielili się m.in.:
Iwona Kozikowska - Ewelina Krzycka
Anna Podeszwik - panna Czernicka
Nadia Podeszwik - Helcia
Dorota Klimek - Janowa
Eugeniusz Regliński - Jan
Mateusz Bągart - Wicek
Wiesław Boć - narrator

W kulturalnym przedsięwzięciu wzięli udział m.in.: Dziekan Kolneński
ks. Stanisław Uradziński i Wicedziekan ks. Wojciech Stefaniak, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda i Sekretarz Miasta Kolno Mirosław Bajorek, Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Karol
Pieloszczyk, Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marcin Sekściński,
radni Rady Miasta Kolno i Powiatu Kolneńskiego, dyrektorzy i wicedyrektorzy kolneńskich, gminnych i powiatowych szkół i placówek
oświatowych: Eugeniusz Gromadzki i Katarzyna Kleczyńska, Lech
Owczarczyk, Dariusz Łosiewski i Joanna Gleba, Halina Małż, Anna
Nadolna, dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych: Joanna Długozima i Hanna Glazer, dyrekcja PUP w Kolnie:
W międzyczasie najmłodsi uczestnicy akcji wykonywali różnorodne Wacław Sójko i Dorota Konopka, prezes PUK w Kolnie Marek Łuba,
prace plastyczne – rysunki i ilustracje związane z tekstem „Dobrej dyrektorzy MOPS i GOPS, komendanci KPP, PSP i OHP, zastępca prepani”, układali wiązanki z kwiatów i ziół, wykonywali kukiełki oraz zesa BS w Kolnie Marcin Krejszeff, dyrektorzy miejskich i gminnych
dekorowali kapelusze głównej bohaterki noweli – Helci. Wszystkie instytucji. Nie zabrakło również nauczycieli i młodzieży z kolneńskich
prace zostały zaprezentowane na wystawie, ocenione oraz nagrodzone szkół oraz członków kabaretowego zespołu „Kolneńskie Dziewczyny”
drobnymi niespodziankami. Organizatorzy ponadto przygotowali quiz i mieszkańców miasta.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
dotyczący bohaterów i fabuły noweli. Jak co roku, była również możliŹródło:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/
wość otrzymania pamiątkowych stempli Narodowego Czytania 2019
narodowe-czytanie-2019/
Nowel Polskich w prywatnych egzemplarzach książek.
Galeria zdjęć na: www.umkolno.pl
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„Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług
w Kolnie – Etap II” - zakończone.
W dniu 12.06.2018 r. została zawarta umowa z głównym wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedziba 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.
Przedmiotem realizacji projektu jest rozwój strefy aktywności gospodarczej w mieście poprzez uzbrojenie dodatkowych terenów pod przyszłe
inwestycje, w tym: budowę sieci: telekomunikacyjnej, wod-kan, kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznej sn, budowę oświetlenia drogowego, budowę pełnej obsługi komunikacyjnej jak dróg wewnętrznych, z uwzględnieniem potrzeb dla osób niepełnosprawnych, co
stanowi II etap uprzednio podjętych przez miasto działań w tym zakresie.
Dzięki realizacji tak zaplanowanego przedsięwzięcia Miasto do końca 2019 r. będzie dysponować kolejnymi uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o łącznej pow. 6,5245 ha, z przeznaczeniem dla firm. Głównym celem realizacji projektu jest wzmacnianie rozwoju gospodarczego Miasta
Kolno poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki rozbudowie strefy gospodarczej miasta Kolno.
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Dobry czas dla Polski i Podlasia - z perspektywy Unii Europejskiej

ozmowa z Krzysztofem Jurgielem,
posłem do Parlamentu Europejskiego.

żej średniej unijnej. Spodziewam się, że rząd
będzie prowadził twarde negocjacje, mając za
sobą zgodne współdziałanie polskich europosłów. Opłacalność produkcji rolnej i stabilizacja na głównych rynkach rolnych to wciąż
sprawa o pierwszorzędnym znaczeniu. Niepokoją pomysły uszczuplenia budżetu UE na
Wspólną Politykę Rolną w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 r. Trzeba zatem stanowczo się temu przeciwstawić. Chodzi o to,
aby Polska otrzymała jak najwięcej środków.
Jestem głęboko zainteresowany kontynuacją
programów wspierających rozwój zapóźnionych gospodarczo regionów UE. Zapowiedzi
pewnych korekt w Polityce Spójności budzą
obawy. Realizujemy bowiem ważne inwestycje infrastrukturalne w Polsce Wschodniej,
mamy dalsze plany, aby znikły dysproporcje
cywilizacyjne. Z zachowaniem pięknej przyrody.

- Od dawna Pan jest w polityce, w działalności publicznej. Cieszy się Pan dużą popularnością na Podlasiu. Zasiadanie w Parlamencie Europejskim to zupełnie nowy rozdział.
- Od 2 lipca Parlament Europejski rozpoczął
kolejną kadencję po majowych wyborach.
Sprawy organizacyjne i proceduralne zajmowały, siłą rzeczy, dużo czasu. Posłowie
wybierali przewodniczącego parlamentu
i jego zastępców oraz przewodniczących
poszczególnych komisji. Zgodnie z moimi
zainteresowaniami należę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponadto w zastępstwie
– jestem w Komisji Rozwoju Regionalnego.
W sierpniu nastąpiła przerwa wakacyjna,
podobnie jak w naszym Sejmie. Ważnym
wydarzeniem był wybór przewodniczącego
Komisji Europejskiej: została nim Ursula von
der Leyen, lepsza zapewne niż forsowany na
to stanowisko Frans Timmermans. 16 września wystąpiłem na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie, która ma spore znaczenie dla
gospodarki woj. podlaskiego. Domagałem się
przywrócenia wiz zakupowych dla obywateli
Białorusi, które zostały zniesione na początku tego roku w wyniku unijnych regulacji.
Mogą oni wprawdzie korzystać z wiz turystycznych, ale pod warunkiem spełnienia
uciążliwych wymagań formalnych. Handel
przygraniczny, jak wiemy, zapewnia liczne
miejsca pracy, utrzymanie wielu rodzinom.
- Na czym przede wszystkim będzie Pan koncentrował się podczas pracy w Parlamencie
Europejskim?
- Szczególnie leży mi na sercu europejskie
wsparcie dla rolnictwa, z czego realnie korzystają polscy rolnicy. Nie możemy godzić się
na dalsze dyskryminowanie naszych rolników,
którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie poni6

- Jak Pan ocenia obecny kształt Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz proponowane jej zmiany w najbliższych latach? W jakim kierunku
według Pana te zmiany powinny pójść?
- Mój punkt widzenia w ocenie Wspólnej
Polityki Rolnej wynika z tego, czy służy ona
dobrze interesom polskich rolników i mieszkańców wsi, na ile wspomaga rozwój produkcji rolnej, stabilizację cen oraz poprawę jakości
życia na wsi. W ogólnym bilansie, można powiedzieć, że nasi rolnicy potrafili wykorzystać
środki unijne, modernizowali gospodarstwa,
polepszyły się warunki życia na wsi. Niemniej
jednak trzeba wprowadzać zmiany WPR, bo
nie ze wszystkim jest dobrze. Kierunek na
zrównoważoną produkcję rolną, z realizacją
ambitnych celów klimatycznych i ochrony środowiska naturalnego, według mnie
słuszny. Coraz większe wymagania związane
z bioróżnorodnością, dobrostanem zwierząt,
rozwijanie rolnictwa ekologicznego wiąże
się jednak z większymi kosztami po stronie
rolników. Trzeba je zrekompensować, by nie
utracić konkurencyjności. Myślę, że otwierają się nowe szanse przed polskim rolnictwem,
gdzie dominują małe i średnie gospodarstwa.
Preferencje dla „zielonej produkcji” są do
wykorzystania w tych warunkach. W Parlamencie Europejskim powinniśmy solidnie
popracować nad uproszczeniem skomplikowanych procedur, usunięciem biurokratycznych barier, które utrudniają wielu rolnikom
sięganie po pieniądze z pożytecznych programów pomocowych.
- Aż 82 proc. unijnych dopłat bezpośrednich
trafia do 20 proc. największych gospodarstw,
czyli do tych, które w zasadzie wsparcia nie
potrzebują. Według wielu ekspertów Wspólna Polityka Rolna w obecnej postaci pcha
unijne rolnictwo w ślepy zaułek, prowadzi do
zdominowania go przez wielkie gospodarstwa (przy jednoczesnym wypychaniu z rynku małych i średnich gospodarstw), a przez

to do jego uprzemysłowienia i chemizacji, ze
szkodą dla zdrowia ludzi i środowiska. Czy
podziela Pan tę opinię?
- Nie można zapominać, że celem polityki
rolnej UE jest zapewnienie bezpieczeństwa
żywnościowego mieszkańcom wspólnoty,
wysoka konkurencyjność produkcji nastawionej na wzrost eksportu i – co niezwykle
ważne – dostarczenie konsumentom dostępnej cenowo żywności. Nie ma zatem możliwości zabierania większym gospodarstwom
dopłat bezpośrednich. Oczywiście, nie można
dopuścić do tego, by dotacje płynęły za samo
posiadanie dużych obszarów gruntów rolnych. Bez prowadzenia produkcji, bez dbania
o odpowiednią kulturę gleb. W perspektywie
zwiększonych, bardzo rygorystycznych wymagań w zakresie klimatu, ochrony środowiska i wspierania rolnictwa ekologicznego
– wytwarzanie zdrowej żywności otrzymuje
mocne impulsy rozwojowe.
- Kiedy poziom unijnych dopłat bezpośrednich do gospodarstw w Polsce może zostać
podwyższony do poziomu tych dopłat w krajach zachodniej Europy - tak, jak chce tego
Prawo i Sprawiedliwość? Od czego to zależy?
- W programie wyborczym PiS, rzeczywiście,
stawiamy mocno postulat wyrównania dopłat
bezpośrednich dla rolników polskich, przynajmniej do poziomu średniej unijnej. To się
nam należy i nie ma żadnych, racjonalnych
powodów, aby tę niesprawiedliwość – wbrew
unijnym zasadom – nadal utrzymywać. Podwyższenie opłat powinno nastąpić w nowej
perspektywie finansowej, a więc po przyjęciu budżetu UE. Spodziewam się, że zostanie
przełamany opór części państw członkowskich, zwłaszcza krajów zachodniej Europy.
Budując zaś sojusz wzajemnego wsparcia
państw Europy Środkowo-Wschodniej,
osiągnięcie tego celu czynimy realnym.
- Jak Polska może skorzystać na tym, że będzie mieć unijnego komisarza ds. rolnictwa?
Czy może zmienić podejście władz UE do
polskiego rolnictwa?
- Polityka rolna UE jest niezwykle ważna
z punktu widzenia interesów Polski. Już sam
fakt objęcia teki rolnictwa w Komisji Europejskiej przez Janusza Wojciechowskiego jest dla
nas korzystny. Zna się na rolnictwie naprawdę
dobrze, z dużym doświadczeniem parlamentarnym oraz w pełnieniu istotnych urzędów.
Na pewno będzie się starał, aby Wspólna
Polityka Rolna odpowiednio uwzględniała
specyficzne problemy oraz wyzwania, jakie
ma przed sobą rolnictwo naszej części Europy, aby też zasady jej realizacji były jednolite
dla wszystkich krajów. Wiem, że zawsze zabiegał o wzmocnienie małych i średnich gospodarstw, które stanowią zasadniczą tkankę
struktury agrarnej w Polsce.
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- Niewiele dni pozostało do wyborów parlamentarnych w Polsce. Pana zaangażowanie
w kampanii wyborczej jest widoczne w powiecie kolneńskim. I w całym województwie.
Co chciałby Pan powiedzieć wyborcom?
- Namawiam do udziału w wyborach, aby nikt
nie był obojętny. Aby oddając głosy na Zjednoczoną Prawicę, Polska i nasze województwo mogły nadal korzystać z dobrodziejstw
polityki skierowanej na poprawę bytu materialnego ludzi, bez wyjątku, zamieszkałych
w miastach i na wsi. Nie możemy pozwolić,
by wróciły do władzy partie, którym specjalnie nie zależy na rozwoju Polski Wschodniej.

Z pełnym przekonaniem zachęcam do głosowania na Kazimierza Gwiazdowskiego,
kandydata na posła z listy PiS, pozycja nr 4.
Mając za sobą długoletnie doświadczenie
w pracy sejmowej, wcześniej w samorządzie,
Kazimierz Gwiazdowski udowodnił, że potrafi wytrwale, z odwagą, twardo występować
w interesie rolników, aby były wprowadzane
zmiany ku poprawie opłacalności produkcji.
Bardzo aktywny na posiedzeniach sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako członek, a później wiceprzewodniczący. Dobijał
się przez te lata skutecznie o budowę dróg
lokalnych, obwodnic, remonty ulic w Kolnie oraz w okolicznych powiatach. Pomagał

w staraniach o pieniądze na budowę remiz
strażackich, hal sportowych i zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.
Dzięki jego wysiłkom sport szkolny w naszym
województwie otrzymuje większe wsparcie
finansowe. Wychowanie dzieci i młodzieży
poprzez sport to dla niego cel szczególnie
ważny przy pełnieniu społecznej funkcji prezesa Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Andrzej Konopka

Do kolneńskiego pogotowia trafi nowa karetka, a do szpitala – przyznane
dofinansowanie na zakup tomografu komputerowego

M

inisterstwo Zdrowia rozpoczęło wymianę ambulansów w całej Polsce. Do poszczególnych stacji pogotowia ratunkowego
trafi ogółem 200 karetek. Nowoczesny pojazd zasili też kolneńską
flotę. 25 września przed siedzibą pogotowia w Kolnie wiceminister
zdrowia Janusz Cieszyński przekazał symboliczny czek na kwotę
400 tys. zł.
Ogółem do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ
trafią trzy nowe ambulanse. Pojazdy zakupione z dofinansowania
ministerstwa będą jeździć też w Łomży i Grajewie. Na „Program
2019/09 (Nr. 233)

wymiany ambulansów” rząd w 2019 roku przeznaczy blisko 80 mln.
Natomiast obecny na spotkaniu Wojewoda Podlaski przekazał inną,
długo oczekiwaną wiadomość. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa
kolneńskiemu szpitalowi zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 1 mln 600 tys. na zakup tomografu komputerowego. Środki te
pozyskano dzięki staraniom Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, posła Kazimierza Gwiazdowskiego i kolneńskich samorządowców, m.in. Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
7
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Wywiad z Bohdanem Paszkowskim – politykiem i prawnikiem. W 2007 i
od 2015 Wojewodą Podlaskim, senatorem VII, VIII i IX kadencji.
Redakcja MK: Ma pan ogromne doświadczenie senackie jako osoba zasiadająca
w tym gremium przez ponad dwie kadencje. Co skłoniło pana do kandydowania tym
razem do Sejmu RP?
Bohdan Paszkowski: Parlament to miejsce, gdzie ważą się losy województw i ich
mieszkańców. Każdy polityk powinien co
jakiś czas weryfikować swoją pracę i osiągnięcia. Mnie ocenia oczywiście pan premier,
ale także wyborcy. Kampania wyborcza to
szczególny czas, w którym obowiązuje hasło
„wszystkie ręce na pokład”. Polityka to gra
zespołowa, a każda decyzja jest efektem pewnego kompromisu.
Red.: Przedmiotem zaciekłej krytyki opozycji i zasłużonej dumy rządu PiS są liczne
i szeroko zakrojone programy socjalne. Jakie możliwości dostrzega pan w tym zakresie dla Sejmu w kolejnej kadencji?
B.P.: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że będziemy kontynuować i rozwijać
programy społeczne. Zdajemy sobie sprawę, że opozycja była przeciwna 500+. Jeśli
wygramy wybory, to obronimy wsparcie dla
polskich rodzin. Proszę zauważyć, że programy społeczne wpłynęły pobudzająco na
gospodarkę. W samym Podlaskiem z programu Rodzina 500+ korzysta ponad 220
tys. dzieci, a rząd PiS już wydał na ten cel
3 mld zł. Mamy także 300+ na wyprawkę
szkolną, czyli program Dobry Start. Do 130
tys. podlaskich dzieci już trafiło ponad 80 mln
zł. Wspieramy tworzenie i funkcjonowanie
miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi
w ramach programu Maluch+ oraz placówek
i klubów dla seniorów w ramach programu
Senior+.
Red.: Mocnym punktem w działalności
pana wojewody jest realna pomoc, powiedziałbym – twarde, skuteczne dążenie, by
w naszym województwie były realizowane
inwestycje, które zwiększają szanse rozwojowe, a też zwyczajnie służą dobrze ludziom.
O których z nich warto przypomnieć?
B.P.: W 2018 r. uruchomiliśmy Fundusz Dróg
Samorządowych – to bezprecedensowy zastrzyk finansowy dla Podlasia i historycznie
rekordowa skala rządowych pieniędzy na
drogi lokalne w naszym regionie. W latach
2015-2019 dzięki rządowym pieniądzom
w wysokości 572 mln zł powstało lub zostało
zmodernizowanych ponad 870 km dróg lokalnych w naszych województwie. Dla porównania, w latach 2008-2015, tj. przez siedem lat, nasi poprzednicy z budżetu państwa
na drogi gminne i powiatowe przeznaczyli
tylko 305 mln! W tym roku jako wojewoda
mogę zakontraktować kwotę ponad pół miliarda złotych na ten i najbliższy rok oraz
8

umożliwić samorządom zaplanowanie inwestycji na rok 2021 w wysokości 82 mln zł.
Red.: Coraz większego rozmachu nabiera
realizacja koncepcji Trójmorza. Jakie korzyści dla naszego regionu dostrzega pan przy
okazji tych działań?
B.P.: Koncepcja Trójmorza to inicjatywa
prezydenta Andrzeja Dudy. Zakłada ona zacieśnienie współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w obszarach
infrastruktury transportowej, energetyki oraz
cyfryzacji. W projekcie uczestniczą państwa
Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Czechy,
Słowacja i Węgry, państwa bałtyckie – Litwa,
Łotwa i Estonia, a także Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia oraz Austria. Drogi które połączą województwo podlaskie w ramach tego korytarza północ-południe - to Via
Baltica i Via Carpatia. Mają one strategiczne
znaczenie dla sukcesu gospodarczego naszego regionu.  
Red.: Jako mieszkańcy Kolna i całego powiatu kolneńskiego jesteśmy niezmiernie
wdzięczni za pomoc okazywaną nam przez
pana przy budowie i modernizacji dróg.
Czy możemy liczyć na nią również w przyszłości?
B.P.: Jak najbardziej. Dostępność komunikacyjna jest podstawą rozwoju gospodarczego
i gminy Kolno, i całego województwa. Potrzebne są dobre drogi lokalne, wojewódzkie
i międzynarodowe, szybka kolej oraz połączenia autobusowe. Nie możemy pozwolić,
aby osoby starsze, z niepełnosprawnościami
czy dzieci, mogły korzystać tylko z połączeń
samochodami osobowymi, których często nie
posiadają lub nie mogą ich prowadzić. Walka
z wykluczeniami społecznymi - w tym komunikacyjnymi - to jeden z priorytetów rzą-

du PiS. Przez dopłaty z budżetu centralnego,
we współpracy z samorządami gminnymi,
powiatowymi i wojewódzkimi odtwarzamy połączenia autobusowe między wsiami
i miasteczkami, które zostały zlikwidowane.
Sprawna komunikacja tworzy też podstawy
rozwoju i ma służyć pobudzeniu przedsiębiorczości w naszym regionie.
Red.: Nie do przecenienia są pana zasługi
dla jakości wyposażenia kolneńskiego szpitala w najnowocześniejszy sprzęt. Dzięki
temu mieszkańcy naszego miasta zyskują
dostęp do diagnostyki na najwyższym poziomie. A co zamierza pan zrobić dla ułatwienia dostępności usług medycznych
w skali kraju i województwa – jako przyszły
poseł?
B.P.: Ostatnio Kolno dostało 1,6 mln zł z rezerwy premiera na zakup tomografu komputerowego. Niebawem podpiszę ze starostą umowę na przekazanie tych środków.
Na pewno musimy sukcesywnie zwiększać
budżet służby zdrowia. Polacy żyją coraz
dłużej i coraz częściej zapadają na choroby
cywilizacyjne. Będziemy rozwijać programy
modernizowania i doposażania szpitali. Bardzo pilnym problemem jest niedobór lekarzy
i pielęgniarek, dlatego zwiększymy liczbę
studentów na studiach medycznych. Jednocześnie będziemy stopniowo podwyższać
pensje pracowników służby zdrowia, aby nie
odpływali za granicę.
Red.: Czy w swoich działaniach na rzecz
ochrony przeciwpożarowej – docenionych
w 2017 roku Srebrną Odznaką – dostrzega
pan potrzeby Kolna w tym aspekcie i zechce
pomóc naszym strażakom?
B.P.: Strażacy pełnią niezwykle ważną, ale
niebezpieczną misję. Dbają o nasze bezpie2019/09 (Nr.233)
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czeństwo, dlatego zasługują na szczególne
wsparcie. Niewątpliwie ich wynagrodzenia
muszą być proporcjonalne do trudu i ryzyka,
jakie ponoszą. Jednocześnie straż pożarna
potrzebuje coraz nowocześniejszego sprzętu,
który zagwarantuje szybkie i skuteczne akcje
ratownicze.
Red.: W ostatnio przeprowadzonym sondażu skuteczność kampanii wyborczej PiS
została oceniona najwyżej. Jakie są, pań-

skim zdaniem, powody tak nikłego uznania
respondentów dla pozostałych komitetów?
B.P.: Zwykli ludzie po prostu widzą, że rząd
Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa.
Konsekwentnie realizujemy obietnice wyborcze. To w polskiej polityce – delikatnie mówiąc – nie było regułą do tej pory. Z jednej
strony rozwijamy dynamicznie gospodarkę,
z drugiej wprowadzamy programy społeczne.
Doprowadziliśmy do najniższego poziomu

bezrobocia od trzydziestu lat. Opozycja jest
najwidoczniej zaskoczona skalą pozytywnych
zmian i poparciem społecznym, jakim się cieszymy. Daliśmy radę. Jesteśmy gotowi kontynuować misję budowy silnej, sprawiedliwej
i zasobnej Polski.
Red.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Andrzej Konopka

79. rocznica pierwszej wywózki na Sybir

10

lutego 1940 r. rozpoczęła się pierwsza masowa zsyłka Polaków
na Sybir. Kolejne wielkie akcje deportacyjne przeprowadzono
13 kwietnia, na przełomie czerwca i lipca 1940 oraz w maju i czerwcu
1941 roku.
W nawiązaniu do tych tragicznych wydarzeń, 10 lutego odprawiona
została msza święta w kościele pw. Świętej Anny w Kolnie. Celebrował ją ks. dziekan Stanisław Uradziński. W nabożeństwie wzięli udział
między innymi zesłańcy Sybiru, ich rodziny, znajomi, uczestnicy Międzynarodowych Marszów Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru, uczniowie
i nauczyciele, przedstawiciele samorządu, instytucji państwowych oraz
lokalnych stowarzyszeń.
Głos zabrał Jan Truszkowski, który jako dziecko został razem z rodzicami wywieziony na Syberię. W niedzielę kwiaty składał razem z Jadwigą Sekścińską – mieszkanką Zabiela, która urodziła się na Syberii.
Po zakończeniu mszy delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Sybiraków.
KS / Foto: Sylwester Nicewicz

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. 30 września 2019 r. wykaz w sprawie:
- zamiany niezbudowanej działki gruntu nr ewidencyjny 1705/17 o pow. 0.0444 ha na działkę nr 1703/7 o pow. 0.0444 ha,
położone w m. Kolno przy ul. Wojska Polskiego,
- nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste dz. nr 1401/33 o pow. 20 m2
oraz udz. 1/107 w dz. nr 1398/8 o pow. 71 m2 oraz udz. 1/107 w dz/. nr 1401/112 o pow. 2290 m2, położonych w m. Kolno
przy ul. Cieplej,
- dzierżawy zabudowanej nieruchomości składającej się z dz. nr 307/1, 306/2, 307/4 o łącznej pow. 0.6850 ha, położonych
w mieście Kolno na okres do 3 lat.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 86 - 278 -94- 54.
BURMISTRZ MIASTA
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Kolejne
na drogi
w mieście
Z życiamiliony
kolneńskich
seniorów:

ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drogi gminne
i powiatowe nasz powiat i gminy otrzymają kolejne dofinansowanie. Wśród samorządów na liście zadań znalazła się również Gmina Miejska Kolno, która otrzymała dofinansowanie na 3️ projekty:

wej gr. 8 cm, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8 cm. W pasie  drogowym zaprojektowano kanalizację deszczową
o średnicy fi 250 mm i fi 200 mm, długość 120,00 m. Rury kanalizacji
deszczowej grubościenne, gładkie o litej ściance klasy SN8. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego, pokrywa żelbetowa z włazem żeliwnym klasy
D400. Zaprojektowano budowę sieci oświetlenia ulicznego w postaci
słupów stalowych wys. 9 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5 m. o ilości 5 sztuk.

1. Budowa ulicy Bukowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie
– łączna wartość projektu 645 511,85 zł;
Dofinansowanie: 387 307,11, wkład własny 258 204,74 zł;
Termin realizacji: 07.2019 – 06.2020
Długość przebudowanej drogi: 174,25 mb.
W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
dług. 174,25 mb, szer. 5,50 m z kostki betonowej gr. 8 cm, budowę chodników szer. 1,5 i 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8 cm, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
W pasie  drogowym zaprojektowano kanalizację deszczową o średnicy fi 250 mm i fi 200 mm, długość 152,00 m. Rury kanalizacji deszczowej grubościenne, gładkie o litej ściance klasy SN8. Studzienki
rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 z polimerobetonu lub betonu
wibroprasowanego, pokrywa żelbetowa z włazem żeliwnym klasy
D400. Zaprojektowano budowę sieci oświetlenia ulicznego w postaci
słupów stalowych wys. 9 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5 m o ilości 5 sztuk.

3. Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z infrastrukturą techniczną
w Kolnie – łączna wartość projektu 480 188,97;
Dofinansowanie: 288 113,38, wkład własny 192 075,59 zł;
Termin realizacji: 08.019 – 05.2020
Długość przebudowanej drogi: 212,77 mb.

2. Budowa ulicy Akacjowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie
– łączna wartość projektu 638 188,64 zł;
Dofinansowanie: 382 913,18, wkład własny 255 275,46 zł;
Termin realizacji: 07.019 – 06.2020
Długość przebudowanej drogi: 174,40 mb.
W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej dług. 174,40 mb, szer. 6,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm,
budowę chodników szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki betono10

Przedmiotem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi gminnej klasy D ul. Sikorskiego. W zakresie realizacji projektu przewiduje się
wykonanie następujących robót: przebudowa jezdni o nawierzchni
asfaltowej dług. 212,77 mb, szer. 6,00 m z zatoką parkingową 70 mb,
przebudowa chodników z kostki brukowej grub. 8 cm, o szer. zmiennej od 1,25 do 2,6 m, przebudowa zatok parkingowych o nawierzchni
z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej długości 92,50 m.
Łączna wartość dofinansowania - 1 058 333,67 zł.
Wśród samorządów na liście zadań znalazła się również z dofinansowaniem Gmina Kolno, Gmina Turośl i Gmina Mały Płock.
Łączna wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w powiecie kolneńskim na wszystkie projekty, w tym miasta
i gminy, to – 4 152 709,23 zł.
AK
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Dobiegają końca prace na głównej drodze w Kolnie

W

ielkimi krokami zbliża się koniec przebudowy drogi krajowej nr
63 w Kolnie. Droga ma być przejezdna na przełomie września
i października. Wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.
Wykonawca zaplanował na wrzesień ułożenie warstwy ścieralnej. We
wtorek, 17 września masa bitumiczna kładziona była na odcinku od
nowo wybudowanego ronda przy dworcu do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Jana Sobieskiego.
W kolejnych dniach – od środy do soboty, 21 IX – prowadzone były
prace na odcinkach od skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Jana Sobieskiego do końca projektowanej przebudowy w stronę Łomży.
Projekt budowlany – Rozbudowa drogi krajowej nr 63 - przejście
przez Kolno – to właściwie przebudowa głównej ulicy w mieście,

2019/09 (Nr. 233)

która prowadzi przez zwartą zabudowę z bliskim usytuowaniem budynków przy granicy pasa drogowego. Zakres prac obejmuje więc nie
tylko wybudowanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej
- przystosowanej do obciążeń nawierzchni do 115 kN/oś, ale również
przebudowę kolidującej podziemnej infrastruktury technicznej, chodników, zatok autobusowych i ścieżki rowerowej. Koszt inwestycji to
27 mln zł.
Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Umowę
z wykonawcą – Konsorcjum PBK Łomża – GDDKiA podpisała
17.02.2017 r. Po etapie projektowania - 18 maja 2018 inwestor przekazał plac budowy wykonawcy.
Zakończenie wszystkich robót planowane jest na koniec października.
Źródło: GDDKiA
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Inauguracja Roku
Szkolnego 2019/2020

Dożynki parafialne

niedzielę, 8 września 2019 roku w kościele pw. św. Anny
w Kolnie o godz. 1100 odbyły się Dożynki Parafialne, w których udział wziął Starosta Kolneński Tadeusz Klama.
Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji
rolników, zostały złożone również dary przez przedstawicieli władz
samorządowych. Kosz dożynkowy ufundowali Starosta Kolneński
Tadeusz Klama, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda i Wójt
Gminy Kolno Józef Wiśniewski. Podczas liturgii dożynkowej jak co
roku przełamano się bochnem chleba z kapłanami oraz wszystkimi
uczestnikami uroczystości.

I

znowu się zaczęło. Wczesne pobudki, mniej wolnego czasu i przede wszystkim konieczność walki o jak najlepsze wyniki w nauce –
2 września 2019 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie rozpoczęli nowy rok szkolny.

Piknik rodzinny

W

sobotę, 7 września 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich „Cieloszczanki” zorganizowało II Piknik Rodzinny. W wydarzeniu uczestniczył Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.

W inauguracji nowego roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Kolnie uczestniczył Wicestarosta Kolneński
Pan Karol Pieloszczyk, natomiast w Zespole Szkół Technicznych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Pan Sławomir Zalewski Dyrektor
Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 - w imieniu władz samorządowych Powiatu Kolneńskiego zostały złożone wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej
i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Święto Chleba

W

niedzielę, dn. 15 września 2019 w Małym Płocku odbyła
się gminna uroczystość pn. „Święto Chleba” w której udział
W swoim przemówieniu Wicestarosta Kolneński docenił trud i za- wzięli: Starosta Kolneński Pan Tadeusz Klama oraz Wicestarosta
angażowanie kobiet tworzących KGW „Cieloszczanki” oraz złożył Kolneński Pan Karol Pieloszczyk.
życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz regionu oraz całego powiatu kolneńskiego. Na ręce najmłodszych uczestników konkursu Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w kościele pw. Znalezienia
recytatorskiego zostały przekazane nagrody rzeczowe od włodarzy Krzyża Świętego w Małym Płocku którą celebrował Biskup Senior
Diecezji Łomżyńskiej Stanisław Stefanek.
powiatu.

W

Utwardzenie pobocza

e wrześniu wykonano utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 1881 B w miejscowości Brzozowo na odcinku długości
300 mb i szerokości 1 m z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.
Wartość inwestycji to 15 000,00 zł. Głównym zamierzeniem budowlanym jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na
opracowanym odcinku drogi powiatowej.
12
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Profilaktyka raka piersi

nia 17.09.2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kolnie odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Białostockiego Centrum
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, tj. paniami Dorotą Zabielską i Patrycją Borkowską – administratorkami projektu oraz panią
Małgorzatą Wróblewską - naczelną pielęgniarką Białostockiego Centrum Onkologii, które przywitał Wicestarosta Kolneński pan Karol
Pieloszczyk.

Dofinansowanie Szpitala – Zakup
Tomografu Komputerowego

D

nia 25 września 2019 roku na ręce Starosty Kolneńskiego Pana
Tadeusza Klama została przekazana decyzja o dofinasowaniu
Szpitala Ogólnego w Kolnie z rezerwy budżetu państwa na zakup tomografu komputerowego w kwocie 1,6 mln złotych, wręczona przez
wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Udział własny powiatu w zakupie sprzętu to 400 tysięcy złotych.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości kobiet nt. badań profilaktycznych, poprzez edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.
Podczas spotkania zaprezentowano krótką prelekcję dotyczącą zachorowań na nowotwory, zademonstrowano instruktaż samobadania piersi na specjalistycznym fantomie oraz przekazano materiały edukacyjne
i małe upominki dla uczestniczek projektu. W spotkaniu uczestniczyło
30 kobiet.

S

IX Międzynarodowy Turniej
Oldbojów - Stawiski 2019

tarosta Kolneński Tadeusz Klama w sobotę, 21 września 2019 r.
gościł na IX Międzynarodowym Turnieju Oldbojów - Stawiski
2019, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sportowo-Integracyjne w Stawiskach na kompleksie boisk sportowych Orlik.
Turniej polegał na zorganizowaniu rozgrywek w piłkę nożną dla
mieszkańców powiatu kolneńskiego, w szczególności dla osób powyżej 40 roku życia. W turnieju w charakterze gości udział wzięły
również drużyny litewskie.

2019/09 (Nr. 233)

Wojewódzkie Dożynki

T

egoroczne Wojewódzkie Dożynki odbyły się 14.09.2019 roku
w Tykocinie.

W dożynkach uczestniczył Wicestarosta Kolneński Pan Karol Pieloszczyk. Uroczystość zainaugurowała polowa Msza Święta pod
przewodnictwem biskupa łomżyńskiego, ks. prał. Janusza Stepnowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było podziękowanie
za ciężką pracę rolników ze strony włodarzy województwa.
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MAŁY PŁOCK

W

Z życia
kolneńskich
seniorów:
Święto
Chleba 2019

niedzielę, 15 września w Małym Płocku odbyła się szczególna
uroczystość pt. „Święto Chleba”. Rozpoczęła się ona od nabożeństwa w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego, któremu przewodniczył ks. biskup Stanisław Stefanek, gdzie wierni dziękowali Bogu
za plony po zakończeniu zbiorów. Podczas mszy wniesiono wieniec
dożynkowy, który został przygotowany przez wieś Wygrane. Złożone
zostały także kosze z darami przygotowanymi przez delegacje z poszczególnych miejscowości gminy Mały Płock, Urzędu Gminy w Małym
Płocku i lokalnych przedsiębiorców.
Po mszy świętej w akompaniamencie orkiestry dętej z Zambrowa
korowód przemaszerował do dworku na ul. Krótkiej 15, gdzie gospodarz dożynek - Wójt Gminy Mały Płock w przemówieniu przywitał wszystkich gości i podkreślił trud, z jakim wiąże się praca na
roli, oraz istotną rolę rolnictwa dla gospodarki.
„Dziękuję rolnikom za produkowanie żywności, zdrowej żywności, którą wszyscy się zachwycają, za pracę i postawę, która mino
ogromu trudności zawsze stanowiła wzór godności, solidarności
i umiłowania do ziemi. Rolnikom, gospodarzom naszej polskiej ziemi życzę wytrwałości i wiary w lepszą przyszłość. Niech w waszych
domach zawsze panuje zdrowie, dostatek i wzajemny szacunek.”
Następnie swoje przemówienia wygłosili: posłowie na sejm Bernadeta Krynicka i Lech Kołakowski oraz radny do sejmiku wojewódzkiego Stefan Krajewski. Nie zabrakło też licznych atrakcji
i zabaw dla dzieci oraz występów zespołów.
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski na ręce wójta złożył list do
mieszkańców gminy Mały Płock.

W

Narodowe Czytanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku

dniu Narodowego Czytania – w sobotę, 7 września w Gminnym
Ośrodku Kultury w Małym Płocku lektury były czytane przez
przedstawicieli małopłockiego samorządu z wójtem Józefem Dymerskim na czele, ks. proboszcza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego
w Małym Płocku dr. Jana Pieńkosza, a także przez przedstawicieli różnych jednostek i instytucji gminnych.

cza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza,
"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 roku lekturą było
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Natomiast w przyszłym roku,
jak zapowiedział Prezydent Andrzej Duda, lekturą będzie "Balladyna" Juliusza Słowackiego.

Na ósmą edycję prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wybrał osiem
lektur reprezentujących różne epoki i style. Są to:
„Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa, „Dym” – Maria Konopnicka,
„Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do strażaków”
(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, „Orka” –
Władysław Stanisław Reymont, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” –
Stefan Żeromski, „Sachem” – Henryk Sienkiewicz, „Sawa” (z cyklu:
Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.
W tym roku czytano w 3 tysiącach miejsc w Polsce, oraz 200 miejscach w 31 innych krajach.
Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólną
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach
czytano: dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogię" Henryka Sienkiewi-

G

Gmina Mały Płock z dofinansowaniem na przebudowę dróg

mina Mały Płock pozyskała dofinansowanie na przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowościach Ruda-Skroda
i Rudka-Skroda. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu gminy. Dodatkowo
dwie gminne inwestycje znalazły się na liście rezerwowej. Chodzi
o drogi w Małym Płocku i Cwalinach Dużych.
Władze gminy Mały Płock w kolejnym naborze, którego termin
14

na złożenia wniosków upłynął z końcem sierpnia bieżącego roku,
ubiegają się o datację na przebudowę pięciu dróg w Małym Płocku,
Cwalinach Dużych, Starym Rakowie, Budach-Kozłówce i Popkach.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jest
uzależnione od dochodów własnych samorządu na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu własnego w skali kraju na
jednego mieszkańca i może wynieść od 50 do 80 procent.
2019/09 (Nr.233)

TUROŚL

Z

Sukcesy zespołów ludowych na przeglądzie wojewódzkim

espoły śpiewacze, instrumentaliści
oraz soliści 8 września 2019 roku wzięły udział w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego
„W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”, którego organizatorem jest Wojewódzki
Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
Tegoroczna impreza odbyła się w Podlaskim
Muzeum Kultury Ludowej, gdzie na scenie
zaprezentowało się 22 wykonawców z województwa podlaskiego, wcześniej wyłonionych w przeglądach regionalnych.
Do konkursu Gminny Ośrodek Kultury
w Turośli zgłosił 9 podmiotów w poszczególnych kategoriach. Podczas konkursu wystąpili: Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy - zdobywając I miejsce, Zespół Śpiewaczy z Turośli
- II miejsce, Kapela Kurpiowska Jana Kani
- I miejsce, śpiewaczka Eugenia Kuliś - także
I miejsce. Na scenie wystąpili również młodzi instrumentaliści grający na harmonii pedałowej i skrzypcach. I miejsce zajął Dawid
Sutkowski (harmonia), II – Karol Sadłowski
(harmonia), a III – Adam Sadłowski (harmonia) i Natalia Zadroga (skrzypce). W kate-

gorii „duży-mały” II miejsce zajął Jan Kania
i Karol Saciłowski grający na harmonii pedałowej. Przegląd wojewódzki to także kwalifikacje artystów z województwa podlaskiego
na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
W tym roku komisja konkursowa postano-

wiła zakwalifikować na festiwal Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy, solistkę Eugenię Kuliś
oraz Dawida Sutkowskiego. Będą oni reprezentować województwo podlaskie podczas
festiwalu, który odbędzie się w czerwcu 2020
roku.

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenia pomnika pamięci mieszkańców
Nowej Rudy wywiezionych do obozów koncentracyjnych w 1944 r.

W

niedzielę 29 września odbyło
się uroczyste odsłonięcie i poświęcenia pomnika pamięci mieszkańców Nowej Rudy wywiezionych
do obozów koncentracyjnych w 1944
roku.
Uroczystości rozpoczęła msza święta
w intencji pomordowanych celebrowaną przez Proboszcz Parafii Turośl
ks. Krzysztofa Karwowskiego. Następnie przemówienia wygłosili Wójt
Gminy Turośl Pan Piotr Niedbała oraz
Posłanka na Sejm RP Pani Bernadeta
Krynicka, którzy dokonali również
odsłonięcia pomnika. Po poświęceniu
miejsca pamięci, złożono kwiaty przez
przybyłych gości oraz mieszkańców.
Uroczystość uświetniły występy chóru
ze Szkoły Podstawowej w Turośli oraz
Piotra Gębarskiego z Kolna, który wykonał na trąbce kilka utworów.
Symboliczny pomnik upamiętniający
45 mężczyzn wywiezionych do niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych przez niemieckie władze okupacyjne z miejscowości Nowa
Ruda wzniesiony został w centralnej
części tej miejscowości. Wykonanie
pomnika dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
2019/09 (Nr. 233)
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GRABOWO

G

Gmina Grabowo na Dożynkach Prezydenckich w Spale

mina Grabowo wspólnie z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim reprezentowała województwo podlaskie w dniach 14
i 15 września na Dożynkach Prezydenckich w Spale.
14 września zespół „Grabowianie” zaprezentował podlaski wieniec
w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP. Podczas prezentacji zespół „ośpiewał i obtańcował”
wieniec, za co został nagrodzony gromkimi brawami. Następnego
dnia „Grabowianie” z wieńcem uczestniczyli we mszy dożynkowej odprawionej w Kaplicy Polowej AK z udziałem Pary Prezydenckiej. Po części oficjalnej Para Prezydencka odwiedziła stoisko
promocyjne województwa podlaskiego, pełne regionalnych przysmaków przygotowanych przez gminę Grabowo. W trakcie spotkania pani Stanisława Krajewska od całego zespołu „Grabowianie”
podarowała Pierwszej Damie własnoręcznie wykonany koronkowy kapelusz.
W przygotowanie prezentacji województwa podlaskiego na Dożynkach Prezydenckich zaangażowani byli: Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka Publiczna w Grabowie, pracownicy Urzędu
Gminy w Grabowie z wójtem Andrzejem Piętką oraz Podlaski
Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku.
Dożynki Prezydenckie w Spale to tradycja sięgająca 20-lecia międzywojennego. Po ponad 60-letniej przerwie zostały reaktywowane w 2000 r.
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GRABOWO

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Grabowo
z dnia
O B5Wwrześnia
I E S Z C Z E2019
N I E roku
Wójta Gminy Grabowo

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011z dnia
r. –5Kodeks
wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Grawrześnia 2019
roku
bowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Grabowo podaje do wiadomości wyborców
obwodowych
komisjioraz
wyborczych
orazgłosowania,
możliwości
głosowania
i przez
pełnomocnika
w wyborach do
Sejmu
informację o numerach
granicach obwodów
wyznaczonych
siedzibach korespondencyjnego
obwodowych komisji wyborczych
oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego
i
Rzeczypospolitej
Polskiej
i do
Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej
zarządzonych
na dzień na13dzień
października
przez pełnomocnika
w wyborach
do Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych
13 października 2019
2019 r.: r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Świetlica, ul. Kpt. Adama Gątkiewicza 31, 18-507 Grabowo

1

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Grabowo: ul. Kpt. Adama Gątkiewicza, ul. im. Wincentego Witosa, ul. Kościelna

Bagińskie, Golanki, Grabowo: ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. im. Jakuba
2

Wagi, Plac 3 Maja, ul. Szkolna, ul. im. Tadeusza Kościuszki, Grabowskie, Guty

Urząd Gminy, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo

Podleśne, Łebki Duże, Łebki Małe, Przyborowo, Stare Guty, Świdry-Dobrzyce
Szkoła Podstawowa im. Antoniego i Jakuba Wagów, ul. Szkolna 7, 18-507
Grabowo
3

Andrychy, Chełchy, Ciemianka, Konopki-Białystok, Konopki-Monety, Milewo-

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Gałązki, Skroda Wielka, Świdry Podleśne, Wiszowate

Świetlica, Surały 22B, 18-507 Grabowo

4

5

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Grądy-Michały, Grądy-Możdżenie, Kamińskie, Kownacin , Łubiane, Marki,
Pasichy, Stawiane, Surały, Wojsławy, Żebrki

Remiza OSP, Siwki 8, 18-507 Grabowo

Gnatowo, Kurkowo, Siwki, Rosochate

Głosować
korespondencyjnie mogą wyborcy
orzeczenie
o znacznymorzeczenie
lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy
z dnia niepełnosprawno27 sierpnia 1997
Głosować
korespondencyjnie
mogąposiadający
wyborcy
posiadający
o znacznym
lub umiarkowanym
stopniu
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
ści, wr.1)rozumieniu
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
1997
r.
o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawcałkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
nych,2)wcałkowitej
tym także
wyborcy
posiadający
orzeczenie
organu
rentowego
o:
niezdolności do pracy;
3) niezdolności
do samodzielnej do
egzystencji;
1) całkowitej
niezdolności
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniuniezdolności
do I grupy inwalidów;
2) całkowitej
do pracy;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
3) niezdolności
do samodzielnej egzystencji;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
4) zaliczeniu
do
I grupy inwalidów;
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
Głosować
pełnomocnika
mogą wyborcy którzy
najpóźniej w do
dniu pracy
głosowania
ukończą 75 lat lub posiadający
znacznym lub umiarkowanym
stopniu
a także
osobyprzez
о stałej
albo długotrwałej
niezdolności
w gospodarstwie
rolnym,orzeczenie
którymo przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny.

niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
Zamiar
głosowania
korespondencyjnego
powinien
zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia
1) całkowitej
niezdolności
do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
30 września
2019
r. do pracy;
2) całkowitej
niezdolności
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
Głosować
przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
o znacznym
lub
umiarkowanym
stopniu doniepełnosprawności,
wktórym
rozumieniu
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawoa także osoby
о stałej
albo długotrwałej niezdolności
pracy w gospodarstwie rolnym,
przysługujeustawy
zasiłek pielęgnacyjny.

dowejWniosek
i społecznej
orazaktu
zatrudnianiu
niepełnosprawnych,
w tym
takżenajpóźniej
wyborcy
posiadający
orzeczenie
organu rentowego o:
o sporządzenie
pełnomocnictwaosób
powinien
zostać złożony do Wójta Gminy
Grabowo
do dnia
4 października
2019 r.
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7 do godz. 21 .
2) całkowitej
niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
Wójt Gminy Grabowo
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
Andrzej PIĘTKA
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
00

00

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Grabowo najpóźniej do dnia 4 października
2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Wójt Gminy Grabowo
Andrzej PIĘTKA
2019/09 (Nr. 233)
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Z ŻYCIA SŁUŻB

CHCESZ MIEĆ
CIEKAWY ZAWÓD?
ZOSTAŃ JEDNYM
Z NAS!

PAMIĘTAJMY O ODBLASKACH

P

rzed nami okres jesienno-zimowy. Szybko zapadający zmrok,
zmienne warunki atmosferyczne i ograniczona widoczność
powoduje, że piesi i rowerzyści mogą być szczególnie narażeni na
niebezpieczeństwo. Policjanci przypominają o zakładaniu odblasków.

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, mieć stabilną i dającą
satysfakcję pracę – wstąp w nasze szeregi! Policjant to trudny zawód, ale także
wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem
i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego,
chcesz pomagać innym - ZOSTAŃ POLICJANTEM!
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu
i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r
o Policji).
Zastanawiasz się…
Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje między innymi ciekawą
i satysfakcjonującą służbę, stabilne zatrudnienie, wysoki poziom nauczania
i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia
zawodowego i rozwój zawodowy, służbę w organizacji zaufania społecznego,
szeroki katalog specjalizacji, wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to
nie tylko zawód, jest to przede wszystkim służba społeczeństwu.
Podjąłeś/jęłaś już decyzję…
Zadzwoń i dowiedz się więcej: tel. 86 474 16 18

W trosce o wspólne bezpieczeństwo policjanci apelują o noszenie
elementów odblaskowych. Obowiązkowe używanie odblasków
dotyczy wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie
niezabudowanym. Odblaski znacząco poprawiają widoczność
pieszego i mogą uratować mu życie. Kierowca o wiele wcześniej
zauważy pieszego wyposażonego w kamizelkę lub opaskę odblaskową.
Przypominamy – zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy
pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny
dla kierujących. Wielu pieszych stosuje się do tych przepisów,
niestety zdarzają się osoby, które w dalszym ciągu narażają swoje
życie. Pamiętajmy – pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez
kierującego pojazdem z odległości około 20-30 metrów. Natomiast
osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna
nawet z odległości 130-150 metrów.
Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi
zazwyczaj w miesiącach, w których wcześnie zapada zmrok.
Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego
poruszania się pieszych, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi,
oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych
sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych.
Bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych szczególnie teraz, kiedy zmrok
zapada coraz wcześniej. Policjanci zachęcają wszystkich pieszych,
zarówno tych poruszających się poza obszarem zabudowanym, jak
również tych w mieście - do używania elementów odblaskowych.

PROJEKT EDWARD –
26 WRZEŚNIA 2019 R.

P

rojekt EDWARD (European Day Without a Road Death) – Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach – to działania organizowane pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji
Ruchu Drogowego TISPOL od 2016 roku. Ideą przewodnią projektu
jest „wizja zero” - zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu na drogach Europy.
Działania w ramach projektu EDWARD 2019 będą prowadzone przez
policjantów z krajów europejskich w dniu 26 września br. w trakcie
trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności (European Mobility
Week).
Pomysłodawcy projektu EDWARD są przekonani, że kluczem do
osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach jest, w dużej mierze, zmiana zachowań ich użytkowników. Na witrynie internetowej
https://projectedward.eu, dostępnej w wielu wersjach językowych oraz
za pomocą mediów społecznościowych (facebook, twitter) zachęcają
do złożenia deklaracji „bezpiecznego kierowcy”.
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Z ŻYCIA SŁUŻB

„Moje zobowiązanie… by w sposób szczególny dbać o bezpieczeństwo
na drogach…
Obiecuję, że:.
• Będę przypominał członkom mojej rodziny, przyjaciołom i znajomym,
by szczególnie dbali o bezpieczeństwo na drogach.
• By poprawić bezpieczeństwo, zadbam o oświetlenie swoje i pojazdu.
• Będę jeździć tak bezpiecznie, jak to możliwe, niezależnie od rodzaju
pojazdu, którym będę się poruszał (samochód, motocykl, rower).
• Będę zwracał szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów, dzieci, starszych oraz jeżdżących konno.
• Będę poruszał się z prędkościami dozwolonymi i bezpiecznymi.
• Będę zwracał uwagę na stan ogumienia mojego pojazdu.
• Będę zachowywać szczególną ostrożność, jadąc w pobliżu szkół
i w miejscach, gdzie znajdują się grupy dzieci.
• Nigdy nie wsiądę za kierownicę po spożyciu alkoholu, narkotyków/
niedozwolonych leków, które to mogą spowolnić moje reakcje.
• Będę przewidującym kierowcą i będę zachowywać/utrzymywać bezpieczne odstępy między pojazdami.
• Zawsze będę zapinał pasy bezpieczeństwa i upewnię się, że wszyscy
współpasażerowie mają je zapięte.
• Nie będę korzystał z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem.
• Upewnię się, że nic w pojeździe, poza nim, jak również w mojej głowie
mnie nie rozprasza.
• Będę dawał swoim pasażerom dobry przykład, prowadząc pojazd bezpiecznie i spokojnie.
• Jeśli jestem pasażerem, upewnię się, że kierujący jest w pełni sprawny
i może w zgodzie z prawem usiąść za kierownicą pojazdu.

a w dalszej perspektywie - na całym świecie. EDWARD ma zachęcać
wszystkich użytkowników dróg do zastanowienia się nad ich zachowaniem i postawą podczas korzystania z dróg.
W tym roku, od 19 do 26 września, projekt EDWARD dodatkowo
wspierany jest emisją spotów na ekranach firmy Screen Network S.A.
z hasłami kampanii skierowanymi do uczestników ruchu drogowego:
„Kierowco zwolnij! Prędkość zabija!”, „Jedź bezpiecznie - wszystko
inne może poczekać!”, „Stop agresji na drodze!”, „Nie używaj telefonu w trakcie jazdy”, „Zapnij pasy! Bezpieczeństwo jest najważniejsze”,
„Zdejmij rękę z gazu!”, „Nie wybieraj drogi na skróty”. Jest to już kolejna akcja Policji, którą wspiera firma Screen Network.
Największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy w mniej
lub bardziej świadomy sposób dopuszczają się zachowań zagrażających
życiu innych użytkowników dróg, np. poprzez przekraczanie limitów
prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków, niekorzystanie
z pasów bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu bez zestawu głośnomówiącego, blokowanie przejść dla pieszych, parkowanie na drogach dla
rowerów czy też podejmowanie ryzykownych manewrów. Jednakże nie
tylko kierowcy stwarzają niebezpieczne sytuacje. Wielu rowerzystów
czy pieszych również ignoruje zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach i przyczynia się do powstawania kolizji czy wypadków.
Dlatego też TISPOL chciałby, by każdy uczestnik ruchu drogowego
poczuł się częścią projektu EDWARD i swoim zachowaniem oraz postępowaniem, choć w minimalnym stopniu, przyczynił się do poprawy
bezpieczeństwa na drogach.

Ubiegłoroczna kampania #ProjectEDWARD wywarła ogromny wpływ
na media społecznościowe, osiągając zasięg 25 milionów na Twitterze
w dniu akcji – 19 września oraz całkowity zasięg 37,2 miliona, od 11
czerwca do 21 września.

Źródło: http://www.kolno.policja.gov.plv

Długofalowym celem TISPOL jest wykorzystanie projektu EDWARD
do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znaczący
spadek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach Europy,

SPRAWOZDANIE
z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.07.2019 do 30.09.2019 r.
W okresie tym Straż Miejska realizowała podstawowe działania ustawowe:
• W okresie sprawozdawczym straż miejska brała udział w zabezpieczaniu 4 meczów piłki nożnej o mistrzostwo
ligi okręgowej drużyny „Orzeł” Kolno z drużynami: UM Krynki, „Rudnia” Zabłudów, KS Śniadowo, „Hetman” Tykocin.
• W lipcu strażnicy odwieźli 1 osobę nietrzeźwą do miejsca zamieszkania.
• 01.08.2019 r. funkcjonariusze SM brali udział w organizacji i zabezpieczeniu 76. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
• 15.08.2019 r. strażnicy zabezpieczali obchody „Święta Wojska Polskiego”.
• Strażnicy SM 25.08.2019 r. wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Kolnie wzięli udział w zabezpieczeniu II Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”.
• W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy przeprowadzili dwie akcje odławiania bezpańskich psów, które zostały odwiezione do schroniska dla zwierząt
w Kolnie.
• W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy prowadzili wyrywkowe kontrole posesji w/z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• 06.09.2019 r. odbyła się wspólna akcja funkcjonariuszy SM z pracownicami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie - kontrola punktów
sprzedaży produktów spożywczych na targowisku miejskim.
• W dniach 11-13-18-20.09.2019 r. insp. Wiesław Niedbała w ZDZ Kolno i ZST Kolno wygłosił prelekcje na temat zasad bezpieczeństwa i szkodliwości używek (narkotyki, dopalacze).
• 26.09.2019 r. strażnicy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego wzięli udział w zabezpieczeniu „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” Kolno-Czerwone-Kozioł zorganizowanego przez SP nr 1 w Kolnie.
• W III kwartale funkcjonariusze straży miejskiej odbyli 7 wspólnych służb patrolowych z funkcjonariuszami KPP W Kolnie.
W okresie tym:
Ujawniono 59 wykroczenia.
W III kwartale funkcjonariusze straży miejskiej zastosowali następujące środki karne:
• w lipcu
wystawiono
3 mandaty
na kwotę 350,00zł,
• w sierpniu
wystawiono
3 mandaty
na kwotę 600,00zł,
• w wrześniu
wystawiono
5 mandatów
na kwotę 500,00zł,
• w sumie w okresie sprawozdawczym wystawiono:
11 mandatów karnych na kwotę 1 450,00zł
zastosowano 48 pouczeń.
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Nasza festiwalowa podróż dobiegła końca

P

o sześciu dniach zagranicznej przygody wróciliśmy zachwyceni
i gotowi do działania. Zaledwie dwie osoby z grupy widziały
Chorwację – tym bardziej wyjazd wydawał się nam ekscytujący.
Do festiwalu byliśmy dobrze przygotowani, jednak pewna doza
niepewności zawsze towarzyszy, gdy ma się tę świadomość, że reprezentuje się swoje miasto i swój kraj. Pogodowe prognozy na
szczęście się nie spełniły i podczas całego naszego pobytu słońce
nas codziennie rozpieszczało, a krajobrazy przenosiły nas w inny,
bajkowy świat. Najbardziej zachwycało nas piękno lazurowej, adriatyckiej wody. Fascynowali nas ludzie pełni pasji i miłości do muzyki, rozśpiewani do porannych godzin. Podobnie też czuli się nasi
młodzi artyści – uśmiechnięci i rozpromienieni, tętniący z dnia na
dzień coraz większą energią. Ten – wydawałoby się jeszcze dwa lata
temu – nieosiągalny i nierealny wyjazd stawał się naszą rzeczywistością, która mogłaby się nie kończyć, a my – uczestnicy, instruktorzy, opiekunowie i rodzice – stawaliśmy się coraz bardziej serdeczni
i sobie bliscy.
Dzień pierwszy
Po zakwaterowaniu i kolacji mogliśmy po raz pierwszy cieszyć się
widokami z hotelowych balkoników i tarasów oraz korzystać z kąpieli w Adriatyku. Już wtedy wiedzieliśmy, że każdy kolejny dzień
będzie ciekawszy od poprzedniego. Po wieczornym spotkaniu liderów grup z organizatorem dowiedzieliśmy się, że inauguracyjny uroczysty wieczór rozpoczynający festiwal opóźni się o jeden dzień, co
dało nam pewien luz i dystans.
Dzień drugi
Już następnego dnia mogliśmy w pełni wypocząć oraz zaplanować
sobie upragnione przez wszystkich plażowanie połączone z całodniową wyprawą na wyspę Krk. Wybór był niezwykle trudny, gdyż
na zwiedzanie całej wyspy ze słynnymi kurortami, miasteczkami oraz
plażami potrzebowaliśmy co najmniej czterech dni. My wybraliśmy
na początek miejscowość Krk oraz znaną na całym świecie z usytuowania oraz długości Vela Plażę w miejscowości Baśka. Widok nas
zaskoczył dalece bardziej niż umieszczone w Internecie zdjęcia czy
filmy na YouTube. Plaża otoczona jest z obydwu stron górami, z setką leżaków do wynajęcia. Dla kochających sporty ekstremalne - skoki do wody z podestu wysuniętego w morze, z wodnymi dmuchań20

cami. Wokół mnóstwo licznych restauracji, barów i kawiarni. Prawie
dwukilometrowa plaża zrobiła na nas wrażenie do tego stopnia, iż
zapragnęliśmy spędzić tam całe popołudnie, ciesząc się błękitem
spienionej wody oraz bezchmurnym niebem. Do hotelu wróciliśmy
dopiero późnym wieczorem. W tym dniu mieliśmy dużo szczęścia,
gdyż pięć minut przed zamknięciem hotelowego biura turystycznego udało nam się zarezerwować rejs na kolejny dzień.
Dzień trzeci
Wybraliśmy miejscowości Njivice oraz Omisalj. Statek, który wczesnym rankiem podpłynął po nas do hotelowej promenady, był wyłącznie do naszej dyspozycji, kapitan oraz pokładowy majtek również.
Takim to sposobem kolejny dzień stał się częścią naszego rekreacyjnego planu. Panowie na pokładzie próbowali wprawić nas - pełnoletnich w błogi nastrój, częstując palmowym likierem oraz chorwackim winem. Niestety musieliśmy oprzeć się pokusie wiedząc,
iż spoczywa na nas odpowiedzialność za płynącą z nami młodzież.
Njievice okazały się niezwykle różnorodną pod względem turystycznym miejscowością z licznymi atrakcjami dla dzieci. Każdy mógł
znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, począwszy od uroczych lazurowych lagun po szersze, kamieniste oraz piaszczyste plaże z niczym
niezmąconą turkusową wodą. Kusiły nas liczne lodziarnie, stragany
z pamiątkami i smakołykami. Po trzygodzinnym pobycie i kąpieli na
trzech różnych plażach, zachwyceni i odpowiednio nasłonecznieni
wyruszyliśmy statkiem w dalszą podróż. Po około 30-minutowym
rejsie dopłynęliśmy do miejscowości Omisalj, gdzie mogliśmy przyjrzeć się opuszczonemu hotelowi i kolejnym plażom. Tam zjedliśmy
lunch. Po powrocie i kolacji udaliśmy się do oddalonej od Kraljevicy ok. 20 km festiwalowej miejscowości Selce. Zauroczeni wąskimi
uliczkami tego niewielkiego miasta oraz klimatycznym wybrzeżem
i nadmorską promenadą łączącą Selce z Crikvenicą zatrzymaliśmy
się na placu, gdzie rozpoczynał się pierwszy dzień festiwalu. Tam
mogliśmy też posłuchać występów naszych zagranicznych kolegów,
m.in. z Bułgarii, Rumunii, Litwy, Rosji, Portugalii czy Włoch. Wśród
grup występujących w tym dniu bez większego trudu dostrzegliśmy
naszych rodaków z Krakowa. Uściskom, łzom wzruszenia i serdecznościom nie było końca. Kibicowaliśmy sobie nawzajem oraz robiliśmy wspólne integracyjne zdjęcia. Tego dnia wróciliśmy do hotelu
ok. 23.00. Niezwykły festiwalowy klimat czuć było z każdej strony.
2019/09 (Nr.233)

KOKiS

Próby zespołów do późnych godzin na promenadzie przy hotelu,
w pobliskim lasku, pomiędzy hotelowymi kwaterami, na tarasach.
Było wesoło, głośno i gwarno. Niejeden uczestnik przez całą noc oka
nie zmrużył. Nie mogliśmy doczekać się naszego występu. Wszyscy
chcieliśmy zaznaczyć tu też naszą obecność.
Dzień czwarty
Kolejny dzień przeznaczyliśmy na poranną próbę i wypoczynek na
hotelowej plaży, gdzie wypożyczyliśmy wodny sprzęt, skakaliśmy do
wody, nurkowaliśmy pod okiem naszych opiekunów-ratowników.
Jednym słońce nie przeszkadzało, kremy z filtrem służyły, inni musieli na chwil kilka usunąć się w cień. Od godziny 16.00 rozpoczęliśmy festiwalowe przygotowania. Nie tylko nasi wokaliści, ale również
towarzyszący nam rodzice z pełnym profesjonalizmem zaangażowali się w charakteryzację naszych artystów – stając się zespołowymi
fryzjerkami, wizażystkami, garderobianymi oraz charakteryzatorkami. Jesteśmy im za to wdzięczni. Niezwykłym przeżyciem było dla
nas wszystkich uczestniczenie w wieczornej paradzie festiwalowej
rozpoczynającej ostatni festiwalowy wieczór w Selcach. Tam wraz
z innymi grupami, w tym z kolejnym polskim zespołem z Nowego
Sącza mogliśmy zaprezentować nasz śpiew oraz taniec europejskiej
publiczności. Festiwal w Selcach od 6 lat przyciąga miłośników muzyki i tańca, cieszy się popularnością i obecnością turystów z całego
2019/09 (Nr. 233)

świata. Okazuje się, że wykonywany przez nas utwór Dancing Queen znają Europejczycy na pamięć; kojarzony jest on nierozłącznie
z zespołem ABBA, filmem muzycznym i musicalem Mamma Mia –
my mamy nadzieję, że od festiwalowego wieczoru będzie się kojarzył
również z rozśpiewaną i roztańczoną grupą z Polski. Wykonaliśmy
go w naszym ojczystym języku. A pozostałą częścią repertuaru były
utwory głównie musicalowe. W tym dniu również mogliśmy wymienić się prezentami oraz pamiątkami z innymi zespołami i z organizatorem. Otrzymaliśmy także certyfikaty uczestnictwa oraz liczne
gratulacje od publiczności i innych zespołów, co sprawia, że możemy
być z siebie dumni i na pewno z wielką radością i wzruszeniem będziemy wspominać ten letni, festiwalowy czas.
Dzień piąty
Ostatni dzień pobytu upłynął nam na zwiedzaniu Narodowego Parku Jezior Plitwickich. Upojeni pięknem jezior i wodospadów, po całodniowej wędrówce wróciliśmy do autokaru, gdzie czekali już na
nas kierowcy gotowi bezpiecznie odwieźć nas do domu, do Kolna.
Dziękujemy Panu Andrzejowi Dudzie - Burmistrzowi Miasta Kolno
i Pani Alicji Szymańskiej - Dyrektor KOKiS za pomoc w organizacji
i sfinansowaniu wyjazdu Dziecięcego Teatru Muzycznego.
Anna Podeszwik
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Udane zawody ROLkoMIX z KOKiS-em na kolneńskim skate parku

N

a kolneńskim skate parku 13 września, w piątek odbyły się zawody ROLkoMIX zorganizowane przez KOKiS. Ze względów
technicznych i warunków pogodowych sędziowie zawodów ograniczyli
konkurencje do jazdy na hulajnodze i rolkach. W kategorii hulajnogi
wystartowali sami chłopcy, a w rolkach dziewczęta. Zawodom towarzyszył gorący doping dużej liczby zebranych kibiców, sympatyków
powyższych konkurencji. Po jazdach pokazowych, na niezłym poziomie technicznym z wykorzystaniem zainstalowanych na skate parku
urządzeń, najlepszymi w kategorii hulajnogi okazali się:
I. Patryk Chrzanowski
II. Szymon Moroń
III. Szymon Kleczyński
W kategorii skating (rolki) w gronie dziewczyn zwyciężyły:
I. Zuzanna Chutkowska
II. Wiktoria Chutkowska
III. Oliwia Domańska
IV. Rozalia Modzelewska
Wszyscy zwycięzcy powyższych kategorii otrzymali okolicznościowe statuetki, które wręczyła dyrektor KOKiS pani Alicja Szymańska.
Nad przebiegiem zawodów i ich stroną techniczną czuwały sędziny
w składzie: Marta Gajewska, Martyna Kozioł i Ewelina Dziekońska.
Organizator dziękuje zawodnikom oraz kibicom za wsparcie i liczne
aplauzy; jednocześnie przypominamy, że jazdę na rolka będzie można
doskonalić od 1 października br. na hali sportowej KOKiS we wtorki
i czwartki od godz.16.00 do 17.00. Zapraszamy.

Z

Przygotowania do sezonu tenisistów stołowych

awodnicy tenisa stołowego Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach
treningowych. Zajęcia z tenisa stołowego odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach
15.00-17.30 w hali sportowej KOKiS przy
ul. M. Dąbrowskiej. Motywacją do wytężonej
pracy są przygotowania do kwalifikacyjnych
turniejów wojewódzkich, które rozpoczynają
się już pod koniec września.
Jeśli chcesz zostać mistrzem w tej ciekawej
a jednocześnie trudnej dyscyplinie sportu, jaką
jest tenis stołowy, oraz rozwijać ciało i umysł,
to dołącz do kolneńskich mistrzów. Treningi
odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach
15.00-17.30 w hali sportowej KOKiS i są bezpłatne.
22

2019/09 (Nr.233)

UTW - SPORT

Wrześniowe migawki z życia kolneńskich seniorów

K

olneńscy seniorzy już z początkiem września rozpoczęli systematyczne środowe spotkania. Jest to co prawda jeszcze miesiąc organizacyjny, ale powoli zaczynają się wdrażać do zajęć.
Kilku przedstawicieli naszych seniorów wzięło po raz kolejny udział
w Narodowym Czytaniu noweli "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej
w dniu 7 września, a nawet nasz kolega Eugeniusz Regliński wcielił się
w rolę Jana w inscenizowanych scenkach.
Wznowione zostały ulubione i bardzo przydatne zajęcia w Bibliotece Miejskiej - trening pamięci. Jednak najciekawszym wydarzeniem
września było spotkanie integracyjne połączone z przypadającym
wkrótce Dniem Seniora. Odbyło się ono w ostatnią środę miesiąca
w gronie rozszerzonym o przyjaciół kolneńskich seniorów z Rozóg
i Piecek. Uczestników spotkania odwiedził  przebywający w mieście
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda. Ponadto gośćmi seniorów byli Dyrektor KOKiS Alicja
Szymańska i Prezes BS Krzysztof Kajko.
W przerwie między tańcami przedstawiciele zespołów "Iskierka Nadziei" z Piecek i "Babskie olekanie" z Rozóg zaprezentowali szczyptę swoich umiejętności artystycznych. Ponad 100 seniorów świetnie
bawiło się przy muzyce "serwowanej" przez instruktora KOKiS Jana
Święczkowskiego  pod "wodzą" wodzireja Andrzeja Konopki. Wieczór
ten na długo zostanie w pamięci jego uczestników.
Środowa impreza odbyła się dzięki sponsorom: Burmistrzowi Miasta
Kolno Andrzejowi Dudzie i Prezesowi BS Krzysztofowi Kajce oraz
życzliwości właścicieli i pracowników Restauracji "Colnus".
Serdecznie wszystkim dziękujemy.
Przed kolneńskimi seniorami kolejny miesiąc wyzwań.

Kolneńscy piłkarze wzięli udział w turnieju Mazury Cup 2019

W

dniach 20-22 września rozegrany został w Lidzbarku Warmińskim turniej piłkarski dla dzieci - Mazury Cup 2019. Zawody
w kategorii U12 zorganizowano na boiskach tamtejszego MOSIR-u.
W turnieju wystąpiło 13 zespołów, w tym drużyna z Kolna.

Kolneńska drużyna zajęła 2. miejsce. Najlepszym zawodnikiem został
Michał Górecki.
W pierwszym etapie drużyny rywalizowały w dwóch grupach systemem ,,każdy z każdym”; w grupie A wystąpiło 6 zespołów, w grupie
B - 7. Po meczach grupowych do fazy finałowej awansowały cztery
najlepsze drużyny z każdej grupy.
Pozostałe drużyny, które nie uzyskały awansu, rywalizowały o tzw.
„Puchar Pocieszenia”. W „Pucharze Pocieszenia” drużyny zagrały w grupie złożonej z 5 ekip, systemem „każdy z każdym”. W fazie
finałowej grały systemem pucharowym. Zwycięzcy ćwierćfinałów
awansowali do półfinałów, przegrani zagrali o miejsca 5-8. Zwycięzcy
półfinałów awansowali do finału. Przegrani grali mecz o 3. miejsce.
Wszystkie mecze w grupie A (6 drużyn) trwały 2x10 minut, natomiast
w grupie B (7 drużyn) 1x16 minut. Mecze w Pucharze Pocieszenia
trwały 1x15 minut, a w fazie finałowej 2x12 minut.
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GRUPA A
UKS BRUSKOWO WIELKIE
FC ZVAGIEL II (UKRAINA)
MŁKS ŁOMŻA
ORZEŁ KOLNO
STOMIL OLSZTYN
ESKADRA WARSZAWA II

GRUPA B
ESKADRA WARSZAWA I
FC ZVAGIEL I (UKRAINA)
URSUS WARSZAWA
GÓRNIK WAŁBRZYCH
PONCIO-2010 LIDZBARK
DUE SOCCER ŚWIEBODZICE
BE1 NFA KOWNO

Podium zawodów:
I MIEJSCE - URSUS WARSZAWA
II MIEJSCE - ORZEŁ KOLNO
III MIEJSCE - STOMIL OLSZTYN

Tekst i zdjęcia: Ewa Zadroga
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VII Sesja Rady Miasta Kolno

kwietnia radni miejscy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
obradowali w ramach VII zwyczajnej sesji. Piątkowe 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 rok;
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kolno w charakterze Partnera projektu realizowanego przez Miasto Łomża (Lidera) w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra
Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój
Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014-2020;
Ww. projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organizacją pozarządową wyłonioną przez Lidera Projektu. „Regionalne Innowacje
Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji do 31.12.2021 r. wspólnie
z powiatami: hajnowskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Gminą Boćki i Miastem Kolno. Powiat
kolneński deklaruje zabezpieczenie w budżecie projektu wkładu własnego w formie świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum
Integracji Społecznej, które będzie przekazane przez Powiatowy Urząd
Pracy ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji projektu. Wkład
niepieniężny stanowić będą: nieruchomości wydzielone dla CIS, urządzenia, materiały, surowce, wartości niematerialnych i prawnych ekspertyz oraz nieodpłatna praca wykonywana przez wolontariuszy ponad te przewidziane w projekcie.
Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie około 20 mln zł. Jego celem będzie zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez usługi
reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach Centrum
Integracji Społecznej. Realizacja projektu będzie polegać na kontynuacji działań Centrum Integracji Społecznej w Łomży oraz utworzeniu
Centrum lub Oddziału Centrum Integracji Społecznej w jednostkach
samorządu terytorialnego partnerów zgodnie z zapisami art. 3 Ustawy
o zatrudnieniu socjalnym. W ramach projektu planuje się, że w ciągu
3 lat wsparciem zostanie objętych około 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kolno;
(na ww. działkach został wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych PSZOK w celu przyjmowania każdej ilości
odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych we własnym zakresie
przez właścicieli nieruchomości);
- w sprawie wyboru ławnika;
27 września kolneńscy radni w tajnym głosowaniu zdecydowali też
o wyborze ławnika do Sądu Okręgowego w Łomży. Jednomyślne
poparcie radnych uzyskał Ryszard Wróblewski. Wcześniej Prezes Sądu
Okręgowego w Łomży zwrócił się z prośbą do Rady Miasta Kolno
o wybór ławnika dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łomży, w związku
z upływem czteroletniej kadencji ławników 2016-2019.
Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gminy,
których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory ławników
odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
24

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta zapoznaje się z opinią
zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zespół przedstawia swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na sesji rady, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Po przeprowadzeniu wyborów rada stwierdza w drodze uchwały
wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Łomży.
Podczas sesji burmistrz udzielił też odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło
kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, prezesi i dyrektorzy jednostek
podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Teks i zdjęcia: Andrzej Konopka
2019/09 (Nr.233)
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Zmiana sposobu odbierania
popiołu - dostawa worków

Kolnianin wicemistrzem Sokółki

W

minioną niedzielę utalentowany zawodnik Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu Aleks Prusinowski wywalczył wicemistrzostwo miasta Sokółki w otwartym turnieju tenisa stołowego
w kategorii żaków.
Aleks wygrał trzy swoje pojedynki bez straty seta i dopiero w grze
o pierwsze miejsce – po pasjonującej, stojącej na dobrym poziomie
technicznym walce – uległ M. Ryżewskiemu z GOKSiT Suchowola w stosunku 1-3. Był to pierwszy w nowym sezonie sprawdzian
przed turniejami wojewódzkimi.

O

d 1 X 2019 r. wytworzony i wystudzony popiół należy gromadzić w szarych workach z napisem „POPIÓŁ” i wystawiać przed
posesje w określonych terminach. Worki zostaną dostarczone przy
odbiorze "odpadów selektywnie zebranych".

Urząd Miasta Kolno informuje, że w okresie od 1 października br.
następuje zmiana w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego z
palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był łącznie
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w pojemniku plastikowym
bądź metalowym. Od 1 października 2019 r. wytworzony i wystudzony popiół w okresie grzewczym należy gromadzić w workach koloru
szarego z napisem „POPIÓŁ” i wystawiać przed posesje w terminach
podanych przez PUK w harmonogramie dostarczonym wszystkim
mieszkańcom posesji.
Obowiązuje zakaz wrzucania popiołu do pojemników na niesegregowane odpady komunalne.

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MAŁY PŁOCK podaje do publicznej wiadomości, że został przeznaczony
do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni łącznej 92 m2 usytuowany w budynku na działce
nr 310/2 przy ul. Ciborowskiego 38, którego właścicielem jest Gmina Mały Płock.
Lokal po generalnym remoncie wyposażony jest w następujące urządzenia:
a) instalacja elektryczna
b) instalacja wodno-kanalizacyjna
c) centralne ogrzewanie
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małym Płocku lub pod
numerem telefonu (086) 279-13-12 w dniach i godzinach pracy urzędu.

2019/09 (Nr. 233)

25

KRZYŻOWKA – OGŁOSZENIA

KRZYŻÓWKA NR 09/2019

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 14, 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
album fotograficzny Sylwestra Nicewicza ,,Kozioł i ziemia kolneńska
w Dolinie Pisy”. Termin nadsyłania odpowiedzi – 29.10.2019 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 07-08/2019 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali: Józef Górski i Marzena Góralczyk z Kolna
Hasło brzmiało: ,,Czas to najlepszy lekarz”.
Nagroda do odebrania
w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

- przyjemny zapach,
- płaski filar przyścienny, pełniący w architekturze
funkcję dekoracyjną i konstrukcyjną; wyraz można
ułożyć z następujących liter: a, e, i, l, p, r, s, t,
- brak wiedzy, głupota,
- pogoda,
- młoda krowa,
- imię prezenterki Młynarskiej,
- zewnętrzna okrywa niektórych nasion i owoców,
łupina,
- gatunek ryby; płastuga,
- rybożerny ptak wodny o charakterystycznym wielkim
dziobie z workiem,
- teren do ćwiczeń wojskowych,
- zuch,
- w PRL: członek młodzieżowych hufców pracy,
- niemodny napój alkoholowy,
- uroczysty utwór wokalno-instrumentalny,
- odżywianie-cud,
- stolica Austrii,
- spuścizna, spadek,
- wielki, gęsty las,
- ozdoba mężczyzny,
- okrągła… urodzin jest obchodzona przez jubilata,
- starożytne państwo, które słynęło z surowego
wychowania,
- schwytanie sprawcy przestępstwa,
- ekspozycja towarów w oknie sklepowym,
- walizeczka na podręczne drobiazgi.

ZAPRASZAMY

SKLEP ODZIEŻOWY - „AVA”
(dawne SAVA) ul. Strażacka,
wznowi od 1 września wyprzedaż
odzieży po bardzo niskich cenach:
od 5 do 50 zł.
Do sprzedaży regały, wieszaki, kosze.
Pawilon handlowy do wynajęcia
(wszystkie media)
Cena do uzgodnienia.

604478385

Bar w szpitalu, w Kolnie ul. Wojska Polskiego
zaprasza na smakowite domowe jedzenie,
przepyszne pączki, kartacze i inne dania.
Zapraszamy w godz. od 10:00 do 15:30 od
poniedziałku do piątku. Prowadzimy też
catering na małe imprezki z dowozem.
Telefon kontaktowy: bar 573232744 w dniach
otwarcia oraz 667327191 cały tydzień.
Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego!

– 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,
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URODZENI WRZESIEŃ 2019

URODZENI MARZEC 2019

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

Krasińska, córka Mileny i Marcina, Artemczuk, córka Eweliny i Mirosława,
ur. 02.09.2019 r. godz. 09.45
ur. 02.09.2019 r. godz. 02.00

Modzelewska, córka Patrycji i Karola, Mieczkowski, syn Iwony i Kamila,
ur. 05.09.2019 r. godz. 00.01
ur. 09.09.2019 r. godz. 14.30

Sadowski, syn Magdaleny i Pawła, Zaborowska, córka Renaty i Marcina,
ur. 02.09.2019 r. godz. 13.40
ur. 03.09.2019 r. godz. 01.30

Jezierski, syn Eweliny i Krzysztofa,
ur. 09.09.2019 r. godz. 19.50

Karwowska, córka Patrycji i Michała,
ur. 10.09.2019 r. godz. 14.10

Kowalczyk, córka Justyny i Artura,
ur. 14.09.2019 r. godz. 11.05

Sokołowska, córka Anny i Mariusza,
ur. 14.09.2019 r. godz. 17.50

Bednarczyk, córka Eweliny i Piotra,
ur. 20.09.2019 r. godz. 00.05

Włodarska, córka Agnieszki i Marka,
ur. 20.09.2019 r. godz. 14.35

Karwowska, córka Justyny i Michała,
ur. 20.09.2019 r. godz. 19.30

Grajko, córka Sylwii i Marcina,
ur. 23.09.2019 r. godz. 09.10

Lubiejewska, córka Anity i Karola,
ur. 25.09.2019 r. godz. 09.25

Trarzewski, syn Dominiki i Adama,
ur. 26.09.2019 r. godz. 04.00

Promuj swój biznes!
Druk ulotek, kalendarzy, katalogów
i wiele innych
Kupuj on-line

www.topdruk24.pl
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