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W Kolnie upamiętniono 80. rocznicę
pierwszej wywózki Polaków na Sybir

MIASTO

W Kolnie upamiętniono 80. rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Sybir

W

2020 r. przypada 80. rocznica masowych deportacji Polaków
na Sybir. 10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych
Republik Sowieckich przeprowadziły pierwszą (z czterech) masową
deportację obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej Syberii. Wywieziono wtedy
około 140 tys. ludzi. Wśród zesłanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. W warunkach uwłaczających
człowieczeństwu, w bydlęcych wagonach, transportowano ich na
nieludzką ziemię. W czasie wywózki deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna.
By upamiętnić te tragiczne wydarzenia, 10 lutego o godzinie 8:00
w kościele św. Anny w Kolnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji ofiar masowych deportacji.
Po nabożeństwie wierni przeszli pod pomnik Sybiraków i Deportowanych przed świątynią, gdzie poszczególne delegacje w obecności
pocztów sztandarowych złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Burmistrza
Kolna Andrzeja Dudę reprezentował Sekretarz Miasta Mirosław Bajorek.
O tym, że takie uroczystości są potrzebne i należy o nich pamiętać,
przekonuje naoczny świadek haniebnej historii – Sybirak Jan Truszkowski, mieszkaniec Kolna i autor kilku książek o Polakach zesłanych
na Sybir:
– Pamięć o tych wydarzeniach zanika. Czas robi swoje – twierdzi Jan
Truszkowski. – To pozostaje dla potomnych. Ludzie żyjący mogą opowiadać, ale zabierają tajemnice ze sobą, na tamten świat. A jeżeli się
napisze, to zostaje to już w pamięci.
W uroczystościach wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz miasta,
gminy i powiatu, zesłańcy Sybiru i ich rodziny, uczniowie i nauczyciele z kolneńskich i gminnych szkół oraz mieszkańcy miasta.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Ruszyły konsultacje ws. przebiegu linii kolejowej, m.in. przez Kolno

d 10 lutego każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do przebiegów korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy Kolna i okolic mogą się wypowiedzieć w sprawie
przebiegu torów w pobliżu miasta. Zaprezentowano 3 warianty.

Wnioski i uwagi do dokumentu, także w zakresie przebiegu korytarzy kolejowych, można zgłaszać do 10 marca 2020r. Konsultacje
społeczne odbywają się za pośrednictwem strony internetowej CPK www.cpk.pl
– Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe
CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez
specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które
z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną
wprowadzone w życie – mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu
ds. CPK.
Wypełnienie formularza internetowego na stronie konsultacje.cpk.
pl to rozwiązanie najwygodniejsze, ale w konsultacjach można także
wziąć udział, przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście –
w siedzibie spółki.

CPK zaznacza, że przedstawiony dokument SSL nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów ich realizacji ani nakładów. Szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych
inwestycji.
Źródło: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Uwaga!

Od 1.01.2020 r. następuje zmiana rachunku bankowego,
na który należy uiszczać opłaty za odpady komunalne.
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„Przedsiębiorcy to jest ta grupa, która prowadzi rozwój Polski, województwa, powiatu
kolneńskiego i miasta Kolno” – spotkanie z przedsiębiorcami w Kolnie

W

piątek, 21 lutego w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu z inicjatywy Andrzeja Dudy - Burmistrza Miasta Kolno oraz Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zorganizowano
konferencję „Polska strefa inwestycji”, w której uczestniczyli eksperci,
przedsiębiorcy oraz samorządowcy z powiatu kolneńskiego.
W piątkowym spotkaniu wzięli też udział m.in.: Poseł na Sejm RP
Kazimierz Gwiazdowski, Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski,
Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego oraz radny wojewódzki Adam Wojciech Sekściński, burmistrzowie i wójtowie powiatu
kolneńskiego, przedsiębiorcy lokalni i spoza terenu powiatu, zaproszeni
goście oraz media ogólnopolskie i lokalne.
Celem spotkania było przybliżenie przedsiębiorcom zasad uzyskiwania
pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) przy realizacji nowych
inwestycji, wsparcia działania firm ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców czy wsparcia rozwoju przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
- Dzięki temu, że zatrudniacie ludzi i dzięki Waszym podatkom możemy rozwijać się jako samorząd – powiedział, otwierając konferencję,
burmistrz Kolna.
- Staramy się intensywnie wspierać waszą działalność, oddając m.in.
do zagospodarowania tereny inwestycyjne, byście mogli rozwijać swoje
biznesy i tworzyć nowe miejsca pracy – mówił, zwracając się do obecnych na sali przedsiębiorców, burmistrz Kolna Andrzej Duda.
Podczas wystąpienia Wojewoda Podlaski zaznaczył, że w zasadzie cała
Polska jest już jedną specjalną strefą ekonomiczną. – W każdym miejscu, spełniając określone warunki, można korzystać z tych udogodnień,
które dotychczas były w tych specjalnych strefach ekonomicznych.
O pomocy finansowej dla przedsiębiorców mówił również Marszałek
Sejmiku Podlaskiego.
– W tamtym roku tylko z jednej osi dotyczącej przedsiębiorców przeznaczyliśmy na dotację w ramach RPWP ponad 100 mln złotych – podkreślał Artur Kosicki. – Staramy się upraszczać procedurę składania
wniosków o dofinansowanie - na tyle, na ile jest to możliwe, bo wiemy,
że ta perspektywa unijna już się toczy.
4

Dzięki zmianom w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych
więcej firm, w tym także te mikro, małe i średnie, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów. Zasady działania Specjalnych Stref
Ekonomicznych w Polsce zmieniła ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Marszałek wspomniał również o projekcie promocji gospodarczej województwa, którego celem nie będzie tylko pozyskiwanie
zewnętrznych inwestorów, ale także promocja rodzimego biznesu.
- Dążymy do tego, żeby gospodarka była naszym celem. Bez was nie będzie rozwoju naszego województwa – zakończył marszałek.
Prezentację nowych terenów inwestycyjnych miasta Kolno oraz atrakcyjną ofertę nieruchomości inwestycyjnych – działek przemysłowych
dla przedsiębiorców – zaprezentował podczas konferencji Andrzej Jarzyło – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta
Kolno.
W dalszej części spotkania głos zabrali także: Wojciech Kierwajtys Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który
przybliżył możliwości wsparcia ze strony Strefy, Dyrektor Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku - Szczepan
Barszczewski oraz Dyrektor Rozwoju podlaskiego oddziału Banku
Gospodarstwa Krajowego - Izabela Domanowska.
Na zakończenie burmistrz Andrzej Duda podziękował wszystkim za
przybycie, gościom za zaprezentowanie przede wszystkim tego, w jaki
sposób pozyskiwać pomoc, oraz przedsiębiorcom, których zachęcał do
inwestowania.
– Jeżeli z tego skorzystacie – mówi burmistrz Kolna do przedsiębiorców – to bardzo będziemy się cieszyli. Bo tak jak mówiłem – przedsiębiorcy to jest ta grupa, która tak naprawdę prowadzi rozwój Polski, województwa, powiatu kolneńskiego i miasta Kolno. Cieszę się, że tak licznie
nas odwiedziła i że reprezentuje naszych kolneńskich i nie tylko kolneńskich, bo mamy tu przedsiębiorców z Łomży, którzy inwestują w Kolnie,
i z Olsztyna, i z wielu innych regionów - nawet Augustowa; bardzo się
z tego cieszymy. Staramy się stworzyć wam jak najbardziej dogodne warunki - oczywiście w takich ilościach, w jakich jesteśmy w stanie” – podkreślał na zakończenie spotkania Burmistrz Kolna Andrzej Duda.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Diamentowy jubileusz państwa Zielińskich

„60. rocznica małżeństwa, to święto szczególnie wartościowe i wzruszające w życiu dwojga ludzi. Ożywają wspomnienia, wracają chwile
i obrazy mieniące się swoistym blaskiem” – tymi słowami zwrócił się
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda do Diamentowych Jubilatów
– państwa Lucyny i Stefana Zielińskich, odwiedzając ich wyjątkowo
w domowych pieleszach. Burmistrz, w obecności najbliższych, pogratulował małżonkom, wręczył okolicznościowy dyplom uznania
i przekazał bukiet czerwonych róż.
Państwo Lucyna i Stefan Zielińscy poznali się bliżej na modnych
w tamtych czasach prywatnych potańcówkach u znajomych.
Wcześniej znali się z widzenia, bo mieszkali po sąsiedzku - ok. 100 metrów w prostej linii. - W Kolnie wszyscy się znali, bo chodziliśmy razem
do jednej szkoły – mówią małżonkowie. Decyzję o ślubie podjęli bardzo
szybko, bo w ciągu czterech miesięcy.
31 stycznia 1960 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kolnie wzięli ślub
cywilny, a 20 lutego tego samego roku przysięgę małżeńską przed Bogiem potwierdzili w kościele świętej Anny w Kolnie.
Pan Zieliński swoją pierwszą pracę podjął w wydziale finansowym
w Urzędzie Miasta, potem przez 3 lata pracował w Centrali Nasiennej,
ok. 9 lat w STW, a następnie w TOS-ie. Potem zaczął prowadzić swoją
działalność gospodarczą, zakładając sklep. Od 15 lat jest już na zasłużonej emeryturze.
Pani Lucyna pierwsze zawodowe kroki stawiała w ośrodku zdrowia,
gdzie przepracowała 5 lat. Pamięta, że zarobki wynosiły wtedy 600 złotych, a za jej miesięczną wypłatę można było kupić dywan. Następne
30 lat jako księgowa przepracowała w GS-ie. W 1992 roku przeszła na
wcześniejszą emeryturę.
Państwo Zielińscy doczekali się trojga dzieci - dwóch synów i córki 2020/02 (Nr. 238)

oraz pięciorga wnucząt. Pani Lucyna wspomina, że żyło się im nieźle.
- Przez wszystkie lata zawsze żeśmy się wspierali i pomagali sobie. Mąż
pomagał mnie, ja pomagałam jemu – przekonuje jubilatka. - Było zaufanie i tak zostało do dziś – podkreśla zgodnie pan Stefan.
Na pytanie, co doradziliby młodym parom, żeby mogły doczekać
wspólnie tak wspaniałej 60. rocznicy - Diamentowych Godów, opowiadają jednomyślnie: Jeden drugiego musi wspierać, kochać i szanować.
Musi być zrozumienie i tolerancja. To nie ma tak, że jeden chce rządzić,
a drugi ma być podwładnym. Bo jak tak będzie, to nie będzie dobrze.
Trzeba jeden drugiemu zaufać i wiedzieć też, kiedy ustąpić. Zawsze trzymać się razem i wszędzie być razem. O wszystkich problemach ze sobą
rozmawiać i wspólnie starać się je rozwiązywać.
Dzień państwa Zielińskich rozpoczyna się o 5 rano. O 7:00 idą na
poranną mszę do kościoła, po nabożeństwie na wspólne zakupy. Następnie jedzą śniadanie, potem każdy ma swoje kościelne modlitwy.
- Ja muszę napalić w piecu – mówi pan Stefan – o 12:00 wspólna kawa
i przygotowania do obiadu. Po 14:00 zaczynają się ulubione seriale, sport
i przyroda. O 18:00 kolacja i tak dzień się kończy.
Latem wolny czas spędzają wspólnie w swoim ogrodzie. Nie brakuje
w nim przepięknych kwiatów, o które dba zawsze pani Lucyna, jak
i rożnych warzyw i krzewów, np. malin, które pielęgnuje pan Stefan.
Wspólnie lubią też jeździć do lasu na grzyby i połowić ryby na wędkę. Największym szczęściem jubilatów jest rodzina i spokojne chwile
u swego boku.
Państwu Zielińskim składamy moc gratulacji i życzenia kolejnych jubileuszy, zdrowia i radości z każdego dnia spędzonego wspólnie na
rozpoczętej przed 60 laty drodze małżeńskiej.
Opracował: Andrzej Konopka
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Bieg „Tropem Wilczym” w Kolnie

W

2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest
to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 19441963 w obrębie przedwojennych granic RP. W Kolnie ten szczególny
dzień, poświęcony polskim bohaterom, upamiętniono nabożeństwem
o godz. 11:00 w kościele św. Anny i biegiem „Tropem Wilczym”.
Po mszy świętej m.in. przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych miasta Kolno złożyli kwiaty i zapalili znicze pod
pomnikiem upamiętniającym żołnierzy niezłomnych usytuowanym
na placu przy świątyni. Dalsze uroczystości odbyły się na nowo utworzonych miejskich terenach inwestycyjnych po odśpiewaniu Hymnu
Państwowego. Gości i wszystkich uczestników biegu przywitał prezes
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie Andrzej Szymański, organizator niedzielnego wydarzenia.
W przemówieniu do zgromadzonych Burmistrz Kolna Andrzej Duda
zaznaczał, jak ważną rolę w budowaniu wolnej Polski odegrali żołnierze wyklęci. – Dzisiaj biegacie po to, żeby oddać cześć ludziom, którzy
walczyli o wolną Polskę, którzy nie godzili się, przede wszystkim, z porządkiem po II wojnie światowej. Z tym, że Sowieci narzucili nam swoją władzę
i musieliśmy mieć rządy takie, jakie sobie zażyczył Związek Radziecki. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. To oni oddali swoje życie za to, byśmy mogli
żyć w wolnym kraju.
Do uczestników biegu zwrócili się też: Poseł RP Jacek Żalek, Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński i Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski.
Dodatkowo odbyła się inscenizacja przesłuchania przez UB – pokaz
epizodów ze stosowanych tortur, tzw. pobudka, ścieżka zdrowia, oraz
pokaz sprzętu stowarzyszenia 4X4 Kolno. W niedzielnych uroczystościach wzięli również udział: Sebastian Jaworski, członek Zarządu Fundacji Wspólnota Polska, 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, przedstawiciele samorządu Miasta Kolno oraz Gminy Kolno i Gminy Turośl,
OSP z Kolna i Czerwonego, PSP z Kolna, Policji, Banku Spółdzielczego
i Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy oraz Stanisław Rogiński, członek rodziny Hieronima „Roga” Rogińskiego, bohatera Ziemi Kolneńskiej poległego w obronie wolności Ojczyzny.
Bieg „Tropem Wilczym” stowarzyszenie kawaleryjskie organizuje po
raz szósty, kolneńska edycja odbyła się na terenie naszego miasta drugi
6

raz. Partnerami patriotycznego wydarzenia byli: Miasto Kolno, Gmina
Kolno, Bank Spółdzielczy w Kolnie i Centrum Integracji Społecznej
oddział w Kolnie.
W przedsięwzięciu wzięło udział 160 biegaczy, m.in. z Białegostoku,
Olsztyna, Łomży, Kolna, Stawisk i okolicznych wsi: Borkowa, Czerwonego, Zabiela, Porytego, Ptaków, Turośli, Dud Nadrzecznych, Wykowa, Nowej Rudy i Mściwuj. Zawody rozpoczęli najmłodsi – dzieci
do lat 6. Kolejne dystanse to: bieg na trasie 1963 metrów (odwołanie
do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty
– Józef Franczak, ps. Lalek) i dystansie 5 km oraz bieg sztafetowy - dla
uczniów szkół podstawowych.
Zwycięzcom biegów i pozostałym uczestnikom zawodów medale, dyplomy i nagrody wręczali m.in. Mariusz Rakowski - Przewodniczący
Rady Miasta Kolno oraz Mirosław Bajorek - Sekretarz Miasta Kolno.
Uczestnicy po zakończonej rywalizacji sportowej mogli posilić się przy
stoiskach gastronomicznych jak również napić się gorącej herbaty czy
kawy.
W Polsce VIII edycję Biegu „Tropem Wilczym” 1 marca 2020 roku
zorganizowano w ponad 370 miastach oraz poza granicami - w USA,
Australii, Afryce, w europejskich stolicach i na Kresach. Pobiegło
w nim ok. 75 000 zawodników.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Muzyczna
Wigilia miejskiego parku
Trwają przygotowania
dowrewitalizacji
Wigilia
„Stokrotce”

R

ozpoczęły się prace związane z przygotowaniem do realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Kolno z uwzględnieniem ważnych
obszarów o znaczeniu historycznym i społecznym”. W sobotę, 22 lutego przeprowadzono na terenie miejskiego parku pierwszą wycinkę
drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Usuwanie
starych nasadzeń wraz z przycinką drzew pozostąjących i uprzątnięcie gałęzi - potrwa do połowy marca. Prace zlecił samorząd miasta
Kolno.
Do sierpnia 2021 roku kolejne miejsca w mieście całkowicie zmienią swój wygląd. Samorząd Kolna pozyskał 4,4 mln z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rewitalizację
dwóch terenów: miejskiego parku i placu przy ulicy Wojska Polskiego
(teren boiska asfaltowego i jego otoczenia).
Pierwsze zaplanowane zadanie dotyczy odnowy parku miejskiego
wraz z zabytkowym układem urbanistycznym i nadaniem mu funkcji
kulturalnych, historycznych, społecznych oraz rekreacyjnych. Przeprowadzona zostanie rozbiórka istniejących nawierzchni, rozebranie
pomnika wraz z wykonaniem fundamentów i przeniesienie go na inne
miejsce (przy zbiegu ulic Senatorskiej i Okrzei) budowa infrastruktury
technicznej (wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej z odwodnieniami liniowymi). Prace rewitalizacyjne dotyczyć będą też przebudowy nawierzchni, utwardzenia powierzchni płytami granitowymi,
kostką granitową i betonową oraz wykonaniem schodów terenowych
z płyt granitowych i nowych nasadzeń zieleni.
Zaplanowano również nowe oświetlenie terenu, podświetlenie pomnika, monitoring wizyjny parku, budowę fontanny oraz powstanie tzw.
„okna historii”, czyli kapsuły czasu. Planowany termin zakończenia
prac to koniec sierpnia 2021 roku.
Drugie zadanie związane będzie z zaadaptowaniem placu przy ulicy Wojska Polskiego na potrzeby realizacji działań aktywizacyjnych
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społeczności lokalnych w ramach symbolu miasta – „Jana z Kolna”.
Planowany zakres robót to: wykonanie kanalizacji deszczowej i wodociągowej, budowa oświetlenia zewnętrznego, budowa utwardzonych
nawierzchni oraz montaż zamgławiaczy (system chłodzenia mgłą). Zamontowane elementy małej architektury i aranżacja terenu nowymi
nasadzeniami stworzą zupełnie nowy obszar na terenie Kolna.
Termin zakończenia prac w ramach tego projektu zaplanowano na
koniec listopada 2020.
Na odnowę parku miejskiego samorząd Kolna chce przeznaczyć kwotę
3 964 661,27 zł, a na zaadaptowanie placu przy „ciuchci” 850 061,61
zł. W ramach ogłoszonych przetargów do realizacji każdego z zadań
zgłosiło się po czterech przedsiębiorców. Złożone oferty w każdym
przypadku przekraczają zaplanowane przez miasto kwoty.
Oferty dotyczące zadania pierwszego:
1. GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o. o. Strzegom - 4 802 722 zł,
2. Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana, Bielany
Wrocławskie - 4 699 251 zł,
3. Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA Woszczele - 4 358 276 zł,
4. „KOLBUD” Kolno - 4 268 100 zł.
Złożone oferty w ramach zadania drugiego:
1. Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana, Bielany
Wrocławskie - 1 148 562 zł,
2. „KOLBUD” Kolno - 1 107 000 zł,
3. GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o. Strzegom - 1 002 354 zł,
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., Kolno 896 000 zł.
Przetargi nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
7
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Inspektor sanitarny oraz wojewoda i minister - ws. koronawirusa
Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Podlaskiego dla osób powracających z północnych Włoch i innych
zagrożonych regionów:

UWAGA

MIESZKAŃCY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
KORONAWIRUS 2019-n CoV
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie,
Singapurze lub innych regionach, w których występuje zagrożenie KORONAWIRUSEM, i

strukcja, jak poprawnie i skutecznie myć ręce, znajduje się poniżej.
Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw
grypie sezonowej.

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
gorączka 38 ºC / kaszel / duszność i problemy z oddychaniem

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.

to: BEZZWŁOCZNIE powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolnie
• 086-278-31-91
• 692 452 624
lub zgłoś się bezpośrednio lub telefonicznie do najbliższego Oddziału Zakaźnego:
• Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpital Łomża tel. 86 473 33 58
• Izba Przyjęć tel. 86 473 32 54
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białystok
• ul Żurawia 14 - tel. 85 831 80 00 centrala
lub dzwoń na pogotowie:
• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Łomża
tel. 86 216 62 15 / alarmowy 999 / lub 112
• Wojewódzka Stacja Pogotowia Białystok
tel. 85 66 373 00 centrala
lub dzwoń na Izbę Przyjęć Szpitala Ogólnego w Kolnie
tel. 86 278 24-24 wew. 321 / lub 86 27 3 93 01

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA TEL. 800 190 590
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to
przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie
mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Komunikat Wojewody Podlaskiego
Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów
zakażonych wirusem. Oznacza możliwość zlecenia szpitalom
m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, przekształcenie oddziału
w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu.
Stan podwyższonej gotowości obowiązuje:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
3. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa
w Białymstoku
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku
Podlaskim
5. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
7. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
8. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Decyzję wydano na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy, to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem
SARS-CoV-2, to bezzwłocznie - telefonicznie powiadom stację
sanitarno-epidemiologiczną.
Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających
z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach
szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny, w tym: częste
mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np.
podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. In8
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności,
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób,
które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

2020/02 (Nr. 238)
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Z wizytą u przedsiębiorcy - “Koja” w Stawiskach
nologiczne i robotyzacja procesów gwarantują wysoką jakość wykonywanych produktów.
„Koja” wystawiała swoje produktu m.in. na targach Agrotech w Kielcach. Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudzał pług, w którym zamontowano specjalne zawieszenie zabezpieczające przed uszkodzeniem.
Otrzymaliśmy szereg konkretnych zapytań ze strony potencjalnych
klientów, których interesowały parametry oraz szczegóły dotyczące
jego budowy, konstrukcji i zastosowanych technologii. Liczymy na to,
że nasz udział w kieleckim wydarzeniu przyniesie konkretne rezultaty
w postaci zamówień – mówił właściciel firmy KOJA Stanisław Konopka.

F

irma „Koja” istnieje w powiecie kolneńskim od 18 lat. Jest znana
na rynku krajowym i zagranicznym. Wiele produktów wytwarza
z zastosowaniem własnych rozwiązań. Produkuje kabiny do ciągników rolniczych, wózków widłowych, pługi, części podzespołów oraz
gotowe maszyny i urządzenia.
Firma, od jej założenia w 1992 roku, 13-krotnie zwiększyła liczbę zatrudnionych osób. Od 12 do około 160 osób.
Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowoczesne maszyny oraz
roboty produkcyjne. „Koja” posiada maszyny sterowane numerycznie,
wycinarki laserowe, plazmowe i nowoczesne lakiernie. Nowe linie tech-

Tomograf komputerowy służy pacjentom
podpisaniu kontraktu z NFZ.
Tomograf jest w stanie obsłużyć około dwóch tysięcy
pacjentów rocznie.

D

ługo oczekiwany nowoczesny tomograf komputerowy w kolneńskim szpitalu służy już pacjentom placówki. Obecnie wykonywane są na nim badania osób, które są leczone w szpitalu.
Pozostali mieszkańcy Powiatu będą mogli skorzystać z badań po
10

Urządzenie korzysta z najnowszych rozwiązań wykorzystywanych przy tego typu
diagnostyce. Podłączone
jest do sieci informatycznej
w szpitalu, co umożliwia
przesyłanie wyników badań
pacjentów bezpośrednio,
w formie elektronicznej, do
lekarza, który je oceni. Ale
można je także wysłać do
dowolnego miejsca w Polsce i na świecie. Takie same
możliwości są w przypadku
wykonania badania USG
i radiologicznego. Wcześniej
przesyłanie danych było czasochłonne, ponieważ należało
obraz z badań nagrać na płytę
CD i dostarczyć ją lekarzowi.
Zakup tomografu to kolejny etap modernizacji szpitala. A dwa miliony złotych wydane na zakup urządzenia to tylko część z 8 mln
złotych przeznaczonych na doposażenie i remont szpitala w Kolnie.
2020/02 (Nr.238)
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Rady Powiatowych Izb Rolniczych w Kolnie
czyli rolnicy z powiatów kolneńskiego, zambrowskiego, grajewskiego
i łomżyńskiego, parlamentarzyści poseł Lech Kołakowski i Kazimierz
Gwiazdowski, a także przedstawiciele instytucji rolniczych i banków.
Najważniejsze z poruszanych tematów dotyczyły problemów, jakie
mają rolnicy ze sprzedażą produktów rolnych, zwierząt hodowlanych,
a także wykorzystaniem programów wsparcia. Padło m.in. dużo pytań o nowy program dotyczący „dobrostanu zwierząt”. Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM MLEKPOL mówił też o polityce zakupowej sieci
handlowych, które powodują obniżenie cen towarów. A w efekcie także
spadek stawek, które rolnicy otrzymują za sprzedaż swoich produktów.

„Gdyby nie rolnictwo, gdyby nie wy, wiele rzeczy byłoby znacznie
trudniejszych do realizacji. Wszystkie sklepy, cały handel, usługi, materiały, części zamienne, wszystko opiera się na was, rolnikach i waszej pracy” - mówił Starosta, Tadeusz Klama podczas posiedzenia
Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestni-

Podczas spotkania poseł Lech Kołakowski zapowiedział nową inicjatywę w Sejmowej Komisji Rolnictwa, w której jest członkiem. To powołanie nowej podkomisji „ds. sprzedaży bezpośredniej oraz handlu
detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych”.
Mówił, że jako szef tej podkomisji będzie zabiegał w imieniu rolników
o tzw. skrócenie łańcucha dostaw. Czyli ułatwianiu i stwarzaniu większej możliwości sprzedaży produktów bezpośrednio przez rolników na
targowiskach jak i sklepach.

Koronawirus - temat Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Wzięli w nim udział przedstawiciele Służb, a także powiatowych, miejskich i gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jego rolą była ocena stanu przygotowań
wszystkich służb i procedur na wypadek pojawienia się zachorowania
lub podejrzenia zachorowania wywołanego przez Koronawirusa 2019nCoV.

G

otowość wszystkich służb na wypadek ewentualnego pojawienia
się osoby zagrożonej zachorowaniem w związku z Koronawirusem. To temat środowego spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zwołał je jego przewodniczący, Starosta Kolneński,
Tadeusz Klama.
2020/02 (Nr. 238)
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MAŁY PŁOCK

W

Samorządowcy z gminy Mały Płock z wizytą w Sejmie

poniedziałek 20 stycznia samorządowcy z gminy Mały Płock pod przewodnictwem Wójta Józefa Dymerskiego zwiedzili Sejm RP. Podczas
wizyty mieli okazję poznać funkcjonowanie i kulisy pracy Sejmu oraz jego historię. Zatrzymali się też przy najbardziej charakterystycznych
„sejmowych” miejscach, między innymi: tablicy ku czci posłów poległych w czasie II wojny światowej oraz tablicy poświęconej ofiarom katastrofy
smoleńskiej.

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

P

ływanie jest jedną z najlepszych form
rozwoju dla młodych organizmów, dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dać możliwość tego rozwoju bardzo
licznej grupie dzieci. Projekt "Umiem pływać" ma być przyjemny, ale przede wszystkim pożyteczny. Ma sprawiać dużo radości,
bawić, a jednocześnie rozwijać ciało i ducha
dziecka.
Wójt Gminy Mały Płock podpisał porozumienie z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku na dofinansowanie zajęć nauki pływania
dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
w Małym Płocku. Umowa zapewnia uczniom cykl 20 bezpłatnych zajęć na basenie
pod opieką wykwalifikowanego instruktora.
Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede
wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania
i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego
uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdra12

żanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego
stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą
w zajęciach prowadzonych na basenie, bez
względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury
sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych
w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
2020/02 (Nr.238)
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Darcie Pierza w Lelisie, czyli jak żyli dawni Kurpie

D

arcie Pierza to regionalny przegląd widowisk przedstawiających
fragmenty z życia dawnych Kurpiów. 20 lutego odbyła się już
XV edycja konkursu, którego organizatorem jest Centrum Kultury –
Biblioteki i Sportu w Lelisie.

dyplom i nagrodę pieniężną. Komisja doceniła zaangażowanie i wkład
zespołów w popularyzację i kultywowanie dziedzictwa kulturowego
Kurpi.

Wykonawcy biorący udział w przeglądzie mają za zadanie w ciągu kilkunastu minut przedstawić scenę z życia dawnych mieszkańców Kurpi. Nazwa przeglądu wzięła się od zwyczaju wspólnego darcia pierza,
wyskubanego z gęsi i kaczek. Był on pretekstem do spotkania towarzyskiego, czasami z muzyką i poczęstunkiem, jako podziękowaniem za
pomoc sąsiadów. Do przeglądu Gminny Ośrodek Kultury w Turośli
zgłosił Zespół Śpiewaczy z Turośli. Zespół do konkursu przygotował
inscenizację pt. „Chrzciny”, na podstawie scenariusza napisanego przez
Pana Jana Kanię. W przedstawieniu zespół zaprezentował również
pieśni i tańce kurpiowskie. Po wysłuchaniu 13 grup, teatrów i zespołów, komisja konkursowa nagrodziła występ w wykonaniu Zespołu
Śpiewaczego w Turośli I nagrodą w kategorii dorośli. Za pracę poświęconą w przygotowanie przedstawienia zespół otrzymał pamiątkowy

Spotkanie z kulturą kurpiowską w SP nr 7 w Łomży

Z

espół Śpiewaczy z Turośli oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszy
24 lutego uczestniczyli w spotkaniu z przedszkolakami ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Łomży.
Wyjazd zrealizowany był na zaproszenie nauczycieli szkoły w Łomży. Celem wyjazdu była prezentacja tradycji i kultury kurpiowskiej dla
najmłodszych uczniów szkoły. Zespół Śpiewaczy z Turośli zaprezentował pieśni ludowe wykonywane podczas różnych wydarzeń oraz
opowiedział dzieciom o pracy wniesionej przez członków zespołu na
rzecz kultywowania tradycji ludowych kurpiowszczyzny. W ramach
prezentacji członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszy opowiedziało natomiast o swoich działaniach, które realizują na rzecz lokalnej
kultury. Panie z koła zaprezentowały również gadki kurpiowskie oraz
przygotowały słodkie prezenty dla dzieci.

Aktywnie i kreatywnie – dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość

G

minny Ośrodek Kultury w Turośli 25 lutego rozpoczął realizację projektu pn. Aktywnie i kreatywnie – dziedzictwo kulturowe
i teraźniejszość”. Działania realizowane w ramach projektu finansowane są z darowizny otrzymanej przez ośrodek kultury od Fundacji
LOTTO. Projekt obejmuje przeprowadzenie warsztatów kurpiowskiej
sztuki ludowej w szkołach podstawowych z terenu gminy Turośl.

realizowane były przez trzy dni. Dzieci uczestniczące w nich miały
możliwość wykonania wytworów sztuki ludowej pod kierunkiem
twórców, którzy przedstawili zasady obowiązujące przy wykonywaniu
poszczególnych wyrobów. Wszystkie dziedziny sztuki ludowej prezentowane podczas warsztatów związane są z tradycją ludową w okresem
Świąt Wielkanocnych na Kurpiach. Drugim działaniem realizowanym
w ramach projektu będzie konkurs powiatowy o tematyce plastyki obrzędowej pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”.
Informacja o konkursie wraz z regulaminem dostępna jest na stronie
internetowej www.turosl.pl.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez twórców ludowych, którzy
uczyli wykonywania pisanek metodą batikową, wycinanek kurpiowskich oraz kwiatów z bibuły i palm wielkanocnych. Zajęcia w szkołach
2020/02 (Nr. 238)
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GRABOWO

45 lat pracy Pani Zofii Matejuk-Kijanowskiej w grabowskiej aptece

P

o 45 latach prowadzenia grabowskiej apteki Pani Zofia Matejuk-Kijanowska postanowiła odpocząć i przejść na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji 28 lutego w Urzędzie Gminy Grabowo, specjalnie dla
pani Zofii zorganizowano kameralną uroczystość, na której podziękowano jej za długoletnią opiekę farmakologiczną nad pacjentami, życzliwość i współpracę z lokalną społecznością.

W spotkaniu udział wzięli wójt Andrzej Piętka, Radni Gminy Grabowo,
proboszcz ks. Stanisław Sutkowski a także przyszła właścicielka apteki
pani Michalina Kiełczewska i jej mąż Przemysław. Przyłączamy się do
podziękowań i życzymy pani Zosi pogodnego i pięknego życia na zasłużonej emeryturze.
Obszerniejszy artykuł o historii Pani Zofii i jej apteki w najbliższym numerze miesięcznika.

M

Medalowi pływacy z Gminy Grabowo

ichał Mikucki zajął drugie a Marcin Zabielski
trzecie miejsce w IX edycji zawodów Mistrzostw
Kolna w Pływaniu na dystansie 50 m w kategorii
chłopców klas VI-VII w stylu klasycznym. Zawody
odbyły się 8 lutego.
Obaj zawodnicy reprezentują Szkołę Podstawową
w Konopkach Monetach a ich opiekunem jest Rafał
Sierzputowski. Serdecznie gratulujemy naszym medalistom.
Poza nagrodzonymi w zawodach uczestniczyło jeszcze 6 pływaków z Gminy Grabowo, którzy pomimo
swojego pierwszego startu doskonale poradzili sobie ze
stresem i nawiązali sportową rywalizację w grupie ponad 100 uczestników m.in. z Łomży, Pisza, Warszawy
i Kolna.
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GRABOWO

Pamięci Żołnierzom Wyklętym

J

uż po raz szósty Gmina Grabowo przyłączyła się do Biegu Pamięci
"Tropem Wilczym". 1 marca ulicami Grabowa pobiegło kilkudziesięciu zawodników włączając się tym samym w obchody Narodowego
Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
Młodsi uczestnicy pobiegli na dystansie 900 m, natomiast starsi pokonali symboliczny dystans 1963 m. Biegacze otrzymali pamiątkowe
medale i koszulki, a po biegu czekała na nich gorąca grochówka. Przed
biegiem rekonstruktorzy z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo
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i Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich zaprezentowali inscenizację historyczną odbicia więźniów
antykomunistycznego podziemia z rąk UB. Autorem scenariusza inscenizacji był Wiesław Mieczkowski a narratorem dyr. SP w Grabowie
Zbigniew Rogowski. W organizację wydarzenia pod patronatem Wójta
Gminy Grabowo Andrzeja Piętki włączyli się: Biblioteka Publiczna,
GOK Grabowo, Szkoła Podstawowa w Grabowie, Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo, Stowarzyszenie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich
i OSP w Grabowie.
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SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w miesiącu styczniu 2020:

ZATRZYMANY ZA
OSZUSTWA INTERNETOWE
Zatrzymany w województwie śląskim przez
kolneńskich i białostockich policjantów oszust
internetowy wyłudził 100 tysięcy złotych.
Mężczyzna oszukał kilkadziesiąt osób z całej
Polski. Teraz za swoje czyny odpowie przed
sądem.

• Ujawniono 2 wykroczenia, wystawiono 9 mandatów karnych na kwotę 550,00 zł, zastosowano
12 pouczeń.
• Wspólnie z pracownikami schroniska miejskiego prowadzono akcję odławiania bezpańskich
psów.
• SM prowadziła akcję „Bezdomni 2019/2020”.
• W miesiącu lutym prowadzono wyrywkowo
kontrole posesji w/z art. 191 ustawy o odpadach.
• W lutym strażnicy udzielali pomocy właścicielom pojazdów w uruchamianiu silników w/z awariami akumulatorów.
Planowane działania na miesiąc marzec 2020:
W miesiącu marcu funkcjonariusze SM będą brali udział w akcji „Bezdomni
2019/2020”. SM będzie kontynuować kontrole posesji w/z ustawą o odpadach. W przypadku termicznego przekształcania odpadów właściciele posesji
zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. mogą być ukarani
mandatem karnym od 20 do 500 zł.

Spotkania
GIS ostrzega – e-papieros
możeopłatkowe
być
przyczyną uszkodzenia płuc

G

łówny Inspektor Sanitarny wprowadził od stycznia 2020 roku obowiązkowy monitoring powikłań po używaniu e-papierosów. Rozporządzenie zobowiązuje szpitale
do informowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zachorowaniach na zespół EVALI
(ostre uszkodzenie płuc, związane z inhalowaniem związków chemicznych, powstających
na skutek podgrzewania w e-papierosach liquidu, który gromadzi się w płucach, co prowadzi do ich chorób i urazów związanych z waporyzacją).

Policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością
Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji
w Kolnie, wspólnie z funkcjonariuszami
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
w wyniku intensywnej, trwającej wiele
miesięcy pracy ustalili, a następnie zatrzymali
40-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej.
Mężczyzna ten za pośrednictwem portalu
internetowego oferował do sprzedaży
urządzenia i produkty z zakresu gastronomii.
Jednak większość przesyłek nigdy nie trafiła do
klientów, natomiast wpłacone za nie pieniądze
gromadziły się na koncie oszusta. Podejrzany
oszukał w ciągu roku kilkadziesiąt osób
z całego kraju.

Wpływ na decyzję GIS o wprowadzeniu monitoringu miały doniesienia o wcześniejszych
możliwych przypadkach śmiertelnych w Polsce związanych z e-papierosami.
Śmierć młodego mieszkańca Kolna w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży w lutym tego roku
również lekarze wiążą z paleniem e-papierosów. Przebieg toksycznego uszkodzenia płuc
u 19-latka był piorunujący. Według medyków sekcja zwłok oraz tempo pogarszania się stanu
zdrowia mężczyzny sugerują, że przyczyną zgonu mogą być właśnie e-papierosy.
E-papierosy są pod baczną obserwacją Komisji Europejskiej, a wprowadzony monitoring
zachorowań na zespół EVALI jest jednym z jej zaleceń.
W USA od kwietnia 2019 r. zanotowano 2290 przypadków ostrej niewydolności oddechowej wskutek użycia e-papierosa i 47 zgonów z tym związanych.

W miniony wtorek kolneńscy kryminalni,
wspólnie z policjantami z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wkroczyli
do siedziby firmy mężczyzny. Zatrzymano
tam 40-latka i zabezpieczono między innymi
komputery. Podejrzany usłyszał zarzuty
dotyczące oszustw internetowych. Policjanci
podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i nie
wykluczają rozszerzenia zarzutów. Teraz
dalszym jego losem zajmie się sąd.
16
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Zmiany w prawie pracy w 2020 r. wraz z opublikowanymi aktami
prawnymi w Dzienniku Ustaw
Dla pracownika zatrudnionego na cały etat od 1 stycznia obowiązuje wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia. Pracownik za pracę
w 2020 r., otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2600 zł brutto miesięcznie. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki
na podatek dochodowy, kwota do wypłaty przy tzw. podstawowych
kosztach uzyskania przychodu wynosi 1920,62 zł.
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się
przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki
zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.
Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
1) nagrody jubileuszowej;
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
5) dodatku za staż pracy (zmiany obowiązują od 1 stycznia 2020 r.).
Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych
składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie
pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia,
następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie
z wypłatą wynagrodzenia.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze
czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę
wysokość minimalnego wynagrodzenia.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na wysokość takich świadczeń jak:
- dodatek za pracę w porze nocnej,
- wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego,
- wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn
niedotyczących pracowników (maksymalna wysokość odprawy to
15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę),
- kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (kwoty te są
bowiem uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę).
Zmianie od 1 stycznia 2020 r. uległa również wysokość minimalnej
stawki godzinowej, która ma zastosowanie do zleceniobiorców oraz
osób świadczących usługi na podstawie umowy o świadczenie usług.
Dla tych osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto. Przyjmujący zlecenie lub
świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo
przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Wypłatę wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej i co najmniej raz w miesiącu. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, przekłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin
wykonywanego zlecenia w terminie poprzedzającym termin wypłaty.
Podstawa prawna: Ustawa z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 6, 7, 8, 8a Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 (tekst
jednolity), Dz. U. z 2019 r. poz. 1778
W 2020 roku osoba zatrudniona na cały etat ma do przepracowania
253 dni (po 8 godzin), co łącznie stanowi 2024 godzin. Liczba dni wol18

nych od pracy wraz ze świętami wynosi 113 dni. Wszystko dlatego, że
2020 r. będzie liczył 366 dni, a nie 365 dni.
Wymiar czasy pracy dla danego miesiąca, ustala się mnożąc liczbę
pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40 godzin
i dodając iloczyn 8 godzin i liczbę dni pozostałych do końca danego
miesiąca kalendarzowego będących, dla pracownika dniami pracy.
Należy pamiętać, że każde święto występujące w dni pracy (od poniedziałku do soboty), zmniejsza wymiar czasu pracy w danym miesiącu
o 8 godzin.
Wymiar czasu pracy dla poszczególnych miesięcy w 2020 r. przedstawia tabela

Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040 z zm. (art. 130)
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje,
oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek w wysokości
20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Dodatek oblicza się jako iloraz miesięcznego wynagrodzenia
minimalnego za pracę i liczby godzin wynikających z wymiaru czasu
pracy w danym miesiącu.
Przykładowo dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w lutym 2020 r.
wynosi 3,25 zł brutto
2600 zł brutto : 160 godzin = 16,25 zł
16,25 zł * 20% = 3,25 zł brutto
Dodatek za jedną godzinę pracy w porze nocnej w 2020 r. przedstawia
tabela

Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040 (art. 1518)
Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
w 2020 r. wynosi 21,08. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających
w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających
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z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża
się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. nr. 2 poz. 14 (§ 19)
Z dniem 7 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy
kodeks pracy i innych ustaw z 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1043). W wyniku nowelizacji prawa pracy zostały zmienione przepisy
dotyczące m.in. świadectw pracy .
Najważniejsze zmiany są następujące:
1) Doprecyzowano termin w Kodeksie pracy dotyczący wydania
świadectwa pacy. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem
stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia
poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych
wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca
w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo
pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny
sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia,
za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
2) Wydłużono termin do 14 dni o wystąpienie do pracodawcy
z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.
3) W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy
pracownik ma możliwość wystąpienia do sądu pracy z żądaniem
zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
4) Nowością jest wystąpienie do sądu pracy przez pracownika z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy
w przypadku, gdy pracodawca nie istnieje.
5) Zmienił się wzór świadectwa pracy, w którym zawarte jest pouczenie o dłuższym terminie o wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.
6) Od 7 września 2019 r. jeżeli pracodawca albo osoba działająca
w imieniu pracodawcy nie wydaje świadectwa pracy pracownikowi
w terminie 7 dni od daty zakończenia stosunku pracy, podlega karze
grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy kodeks pracy i innych
ustaw z 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1043)
Od 1 stycznia 2018 roku zakupy robiliśmy tylko w pierwszą i ostatnią
niedzielę miesiąca. W 2019 roku zakaz handlu został zaostrzony i sklepy mogły być otwarte tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 r.
zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę
stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele
poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Niedziele w 2020 roku, w których handel będzie dozwolony:
• 26 stycznia
• 5 kwietnia
• 26 kwietnia
• 28 czerwca
• 30 sierpnia
• 13 grudnia
• 20 grudnia

niach, w sklepach z prasą, kawiarniach, placówkach pocztowych a także w sklepach, w których handel prowadzony jest przez właściciela
osobiście i na własny rachunek. Za złamanie zakazu handlu w niedziele
grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym
łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r.
poz. 305; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650.)
Z dniem 1 stycznia 2020 r. ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) objęła pracodawców zatrudniających od 50 do 250 osób
(tzw. średnich przedsiębiorców). Obowiązek utworzenia i prowadzenia
PPK będzie docelowo spoczywał na każdym pracodawcy, bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Dotyczy to nie tylko pracodawców
zatrudniających pracowników w ramach stosunku pracy, ale również
podmioty, dla których świadczona jest praca na podstawie umów
cywilnoprawnych. Liczba osób zatrudnionych ma jednak wpływ na
termin, w jakim pracodawca zostanie objęty ustawą i w konsekwencji,
kiedy zostanie zobowiązany do utworzenia PPK. I tak odpowiednio:
1) Od 1 lipca 2019 roku przepisy o PPK objęły już podmioty zatrudniające według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób.
2) Od 1 stycznia 2020 roku objęto utworzeniem PPK także podmioty
zatrudniające według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku co najmniej
50 osób.
3) Od 1 lipca 2020 r. przepisy o PPK obejmą podmioty zatrudniające
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób.
W ustawie określono terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
i terminy na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Terminy na zawarcie wyżej wymienionych umów upływają odpowiednio w następujących datach:
Podmioty zatrudniające od 1 stycznia 2020 roku co najmniej 50 osób:
- umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta najpóźniej do 24
kwietnia 2020 roku,
- umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta najpóźniej do dnia
11 maja 2020 roku.
Podmioty zatrudniające od 1 lipca 2020 roku co najmniej 20 osób:
- umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta najpóźniej do 27
października 2020 roku,
- umowa o prowadzenie PPK powinna być za zawarta najpóźniej do
10 listopada 2020 roku.
Podstawa prawna: Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).
W czwartek 6 lutego w siedzibie kolneńskiej Solidarności odbyło się
spotkanie z pracownikiem PIP OIP w Białymstoku Oddział w Łomży.
Inspektor Krzysztof Jutrzenka skupił się przede wszystkim na zmianach
w prawie pracy w 2020 roku. Odpowiadał również na zadawane pytania.
Opracował: Krzysztof Jutrzenka
PIP OIP w Białymstoku Oddział w Łomży

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in.
w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciar2020/02 (Nr. 238)
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Koncert
2020
XXVIII
PieszyWalentynkowy
Rajd „Drogi do wolności”

D

zień Św. Walentego często znajduje oddźwięk w dedykowanych mu
programach artystycznych. Ostatni niedzielny koncert z okazji Dnia
Zakochanych stworzył wymarzoną okazję, żeby odrobiną poezji, dobrej
muzyki oraz romantycznych uniesień uprzyjemnić kolneńskiej publiczności ten wyjątkowy wieczór w roku.
Są różne formy miłości. Od miłości partnerskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej, przyjaźni – po miłość do ojczyzny, Boga czy samego siebie. Publiczność mogła usłyszeć, co na temat miłości damsko-męskiej mówią jedne
z piękniejszych utworów polskiej muzyki rozrywkowej i w jaki sposób
kolneńscy artyści z obydwu kokisowskich zespołów: „07 zgłoś się” oraz
„Dziecięcego Teatru Muzycznego” - definiują i wyrażają szczęście, zazdrość, wolność, pożądanie, zauroczenie, w końcu miłość – ten wyjątkowy stan serca. W repertuarze niedzielnego koncertu znalazły się utwory
znakomitych artystów sceny polskiej, m.in. Alicji Majewskiej, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Danuty Błażejczyk czy Michała Bajora. Wybrzmiało
ekspresyjne „Kocham cię życie” Edyty Geppert czy magiczne „Tańczące
Eurydyki” Anny German.
Standardowo nie zabrakło bliskich sercu utworów musicalowych czy pełnych sensualności i ekspresji utworów z gatunku piosenki aktorskiej. Młodym wokalistkom akompaniował Paweł Podeszwik. Warto było znaleźć
się tego dnia w gronie koncertujących jak i tych zasłuchanych na widowni.
Tymczasem zespoły mobilizują siły do kolejnego wyzwania. Instruktorzy
zapewniają, że będzie jeszcze więcej wrażeń i kolejne repertuarowe niespodzianki. Artystów wokalnie przygotowała instruktor KOKiS Anna
Podeszwik.
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Akademia plastyczna w KOKiS

W

sobotę, 8 lutego w kawiarni
Kolneńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu dzieci uczestniczyły
w zajęciach plastycznych.
Zajęcia te wpisane były w cykl
sobotnich spotkań dla dzieci pt.
„Dziecięce weekendy z KOKiSem”. Dobra zabawa, ciekawe prace
plastyczne, duże zainteresowanie
i uśmiechnięte buzie dzieci świadczyły,
że organizacja sobotnich zajęć to
dobry pomysł na spędzenie wolnego
czasu przez najmłodszych naszych
mieszkańców. Przed nami następne
spotkania, na które serdecznie
zapraszamy.

Kulinarna sobota z dziećmi

5

lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Dziecięce weekendy
z KOKiS”. Tym razem dzieci miały okazję sprawdzić swoje kulinarne umiejętności w robieniu smakowitych gofrów.
Słodki zapach przepysznych wypieków unoszący się w naszej kawiarni,
połączony z dekoracyjnymi dodatkami w postaci owoców, bitej śmietany, czekolady i kolorowych groszków, wzbudzał niesłychany apetyt
w uczestnikach tej kulinarnej zabawy. Dwie godziny słodkiej zabawy,
wprawiły wszystkich w dobry radosny humor, który dzieci zabrały razem z goframi do domu.
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Spotkanie z Robertem Radzikiem

lutego w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się spotkania z Robertem Radzikiem – autorem znakomitej powieści
historycznej poświęconej por. Tadeuszowi Narkiewiczowi - „Ciemnemu”, pt. „Wszystko dla kochanej Ojczyzny”.
Tematyką jego utworów jest walka bohaterów (najbardziej wyklętych) toczących nierówny bój z umundurowanymi bandytami (UB).
Spektakularne akcje, ciche likwidacje zdrajców, heroiczny opór
stawiany sowietyzacji Polski, a przede wszystkim wierność idei
niepodległości. Oczywiście po każdym spotkaniu była możliwość
rozmowy z autorem oraz zakupu książek.

Rywalizowali tenisiści stołowi KOKiS
1.Martyna Gąsiewska, Aleks Prusinowski wypoczywali aktywnie tak
jak wielu innych zawodników KOKiS podczas ferii zimowych 2020 r.
Na zakończenie ferii Aleks i Martyna 01.02.2020 uczestniczyli w Otwartych Mistrzostwach Goniądza w Tenisie Stołowym. W rywalizacji
międzywojewódzkiej / woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie/ kolneńscy zawodnicy zagrali w kategorii szkół podstawowych dla klas:
IV i młodsi oraz V-VIII. Podium było blisko, bo Aleks i Martyna wywalczyli miejsca IV a zwycięzcami okazali się zawodnicy z sąsiedniego
województwa.
2. Aleks Prusinowski 02.02.2020 r. w Dobrzyniewie Dużym sprawdzał
swoje umiejętności i zdobywał punkty do klasyfikacji w III turnieju
wojewódzkim z cyklu Grand Prix w kategorii juniorów i młodzików.
Najmłodszy zawodnik Kolna jest na tyle dojrzałym od strony sportowej, że rywalizował najpierw z juniorami i rozegrał dwa dobre pojedynki ze starszymi o kilka lat uczestnikami a następnie w kategorii
młodzików wygrał trzy mecze i w wywalczył miejsce w przedziale X-XI
na 24 startujących tenisistów głównie z Białegostoku i Wysokiego Mazowiecka.

22

2020/02 (Nr.238)

KOKIS

Mistrzostwa Kolna w pływaniu - 2020 r.

W

minioną niedzielę, 9 lutego br. na krytej pływalni KOKiS po raz kolejny
zostały rozegrane Mistrzostwa Kolna w Pływaniu.

Do zawodów stanęło ponad 100 zawodników z Kolna i powiatu kolneńskiego
oraz zorganizowane grupy uczestników ze szkół z Łomży i Pisza, jak również
zawodnicy indywidualni, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności pływackie
z innymi startującymi.
Była też to okazja do startu i zmierzenia się z rówieśnikami w zawodach dla
najmłodszych adeptów szkółek pływackich KOKiS. Zawodnicy startowali w 9
kategoriach – oddzielnie chłopcy i dziewczęta. Dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii dokonali dyrektor KOKiS Alicja Szymańska oraz Zbigniew Bohuszko, sędzia główny zawodów. Organizatorzy dziękują nauczycielom lokalnych
szkół za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów pływackich.
Klasyfikacja zawodników w poszczególnych kategoriach i stylach:
I klasa styl dowolny (dziewczęta)
I Wiktoria Rybakiewicz (I klasa Łomża) czas 24,62
II Zuzanna Piaścik (I klasa Nowogród) czas 27,70
III Jaśmina Duda (1 klasa Kolno) czas 33,21
III Róża Góralczyk (I klasa Łomża) czas 33,42
I klasa styl dowolny (chłopcy)
I Ksawery Brzeziński (I klasa Łomża) czas 28,25
II Antonii Zieliński (I klasa Łomża) czas 28,74
III Filip Greloch (I klasa Łomża) czas 29,00
II klasa styl dowolny (dziewczęta)
I Lena Łagodzińska (Pisz) czas 19,23
II Victoria Wolińska (Łomża) czas 23,71
III Olga Zajkowska (Łomża) czas 24,38
II klasa styl dowolny (chłopcy)
I Dawid Domaszewski (Łomża) czas 20,73
II Oliwier Hures (Podgórze) czas 21,35
III Kornel Cudnik (Kolno) czas 22,65
III klasa styl dowolny (dziewczęta)
I Karina Kopańczyk (Łomża) czas 19,56
II Weronika Kowalczyk (Kolno) czas 20,38
III Weronika Mogielnicka (Łomża) czas 21,26
III klasa styl grzbietowy (dziewczęta)
I Karina Kopańczyk (Łomża) czas 21,08
II Weronika Kowalczyk (Kolno) czas 22,19
III Weronika Mogielnicka (Łomża) czas 22,89
III klasa styl dowolny (chłopcy)
I Bartosz Włodkowski (Warszawa) czas 15,72
II Igor Prosiński (Łomża) czas 18,82
III Jakub Kotowski (Łomża) czas 18,94
III klasa styl grzbietowy (chłopcy)
I Bartosz Włodkowski (Warszawa) czas 18,86
II Igor Prosiński (Łomża) czas 22,93
III Adam Aliński (Łomża) czas 24,95
IV klasa styl dowolny (dziewczęta)
I Kaja Kurpiewska (Łomża) czas 37.28
II Karolina Nicewicz (Leman) czas 1,16
IV klasa styl grzbietowy (dziewczęta)
I Kaja Kurpiewska (Łomża) czas 41.41
II Karolina Nicewicz (Leman) czas 1,06,47
IV klasa styl dowolny (chłopcy)
I Filip Rudczyk (Łomża) czas 36,71
II Oliwier Modzelewski (Łomża) czas 42,65
IV klasa styl grzbietowy (chłopcy)
I Filip Rudczyk (Łomża) czas 41,67
II Oliwier Modzelewski (Łomża) czas 44,21
V klasa styl dowolny (dziewczęta)
I Maja Dużyńska (Łomża) czas 36,97
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II Łucja Lutrzykowska (Kąty) czas 37,02
III Patrycja Antosiuk (Łomża) czas 38,06
V klasa styl grzbietowy (dziewczęta)
I Maja Dużyńska (Łomża) czas 40,97
II Łucja Lutrzykowska (Kąty) czas 41,61
III Patrycja Antosiuk (Łomża) czas 42,97
V klasa styl dowolny ( chłopcy)
I Igor Darmetko (Łomża) czas 37,02
II Igor Kowalczyk (Kolno) czas 56,96
III Mateusz Socik (Kolno) czas 58,20
V klasa styl grzbietowy (chłopcy)
I Igor Darmetko (Łomża) czas 41,28
II Mateusz Socik (Kolno) czas 57,33
III Karol Kulczewski (Kolno) 1,12,14
VI, VII, VIII klasa styl dowolny (dziewczęta)
I Zuzanna Balicka (Łomża) czas 36,79
II Alicja Kowalczyk (Kolno) czas 37,86
III Judyta Szyperek (Kolno) czas 43,62
VI, VII, VIII klasa styl grzbietowy (dziewczęta)
I Anna Czerwińska ( Łomża) czas 41,06
II Magda Jermielity (Łomża) czas 45,25
III Alicja Kowalczyk (Kolno) czas 48,36
VI, VII, VIII klasa styl klasyczny (dziewczęta)
I Zuzanna Balicka (Łomża) czas 43,11
II Anna Czerwińska (Łomża) czas 43,34
III Weronika Nerko (Czerwone) czas 1,00,00
VI, VII, VIII klasa styl dowolny (chłopcy)
I Adrian Malinowski (Pisz) czas 28,98
II Dominik Skawski (Łomża) czas 30,14
III Maciej Bagiński (Kolno) czas 36,44
VI, VII, VIII klasa styl grzbietowy (chłopcy)
I Dominik Skawski (Łomża) czas 37,93
II Patryk Chrzanowski (Kolno) czas 45,04
III Szymon Dębski (Łomża) czas 45,17
VI, VII, VIII klasa styl klasyczny (chłopcy)
I Tobiasz Kowalewski (Kolno) czas 34,36
II Michał Mikucki (Turośl) czas 1,24,00
III Marcin Zabielski (Konopki Monety) 1,46,38
OPEN kobiety - styl klasyczny
I Marta Gajewska ( Kolno) czas 54,49
OPEN Mężczyźni - styl dowolny
I Maciej Banach (Kolno) czas 29,43
II Adam Prusinowski (Kolno) czas 32,32
III Ireneusz Malinowski (Pisz) 34,24
OPEN Mężczyźni - styl klasyczny
I Maciej Banach (Kolno) czas 36,91
II Ireneusz Malinowski (Pisz) czas 40,77
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W CIS w Kolnie każdy dzień
Wigilia
jest winny,
„Stokrotce”
wypełniony nowymi wyzwaniami
i wiedzą oraz kreatywnym czasem pobudzającym do działania

L

uty, choć krótszy od pozostałych miesięcy - to dla CIS Kolno
kolejny intensywny czas działań. Stale prowadzone są zajęcia
z reintegracji społecznej i zawodowej oraz warsztaty z psychologiem i socjoterapeutą. Z naszymi uczestnikami spotykamy się
każdego dnia (wyłączając weekendy) już od grudnia 2019 roku.
Każdy dzień jest inny, wypełniony nowymi wyzwaniami i wiedzą oraz kreatywnym czasem pobudzającym do działania. Stale
prowadzimy rekrutację do 2. edycji projektu, dlatego zapraszamy
wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami uczestnictwa.
Luty ewidentnie kojarzy się z walentynkami, które były obchodzone hucznie również w kolneńskim CIS-ie. Zaprosiliśmy najmłodszych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie wraz z opiekunami oraz
dzieci i wnuków naszych uczestników. Królował czerwony kolor,
a dzieciaki wzięły udział w warsztatach plastycznych, podczas których mogły wykonać ozdobne serduszka dla bliskich. Bawiliśmy się
wyśmienicie, a animacje dla dzieci nie miały końca.
Tłusty czwartek był zdecydowanie najsłodszym dniem w miesiącu.
Pączki, pączusie i oponki były główną atrakcją tego dnia. Tworzyliśmy również lampiony, które zostały następnie wykorzystane do
nadchodzącego wydarzenia i pomogły nam stworzyć niepowtarzalny klimat.
21.02.2020 roku odwiedziliśmy pobliską kręgielnię w Piszu, gdzie
wspólnie z uczestnikami i członkami ich rodzin spędziliśmy aktywnie czas. Był podział na grupy i zdrowa rywalizacja o pierwsze
miejsca! Zrelaksowani po wyjeździe integracyjnym wróciliśmy do
swoich domów i rozpoczęliśmy weekend.
Udało nam się również celebrować ostatni dzień karnawału! Zorganizowaliśmy nasze pierwsze „Zapusty przy stoliku”, które okazały
się strzałem w 10! Dopisały nie tylko humory, ale również frekwencja gości. Były tańce, animacje dla najmłodszych i przepyszne jedzenie. Wspólna zabawa integruje lokalne otoczenie, a zapusty były
tego idealnym przykładem.
Wydarzeniem „Poczytaj mi bajkę” zakończyliśmy satysfakcjonujący miesiąc luty. Czytanie bajek dla najmłodszych w Państwowym
Przedszkolu nr 4 w Kolnie było bardzo ciekawym doświadczeniem
dla naszych uczestników. Praca ta dała nam wiele satysfakcji i radości, dlatego będziemy cyklicznie opowiadać bajki dzieciakom.
Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczą w życiu naszego
centrum. To również dzięki Wam wspólne wydarzenia są jeszcze
bardziej wyjątkowe! Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
naszych uczestników za ich aktywne działanie i zaangażowanie.
Zespół CIS Kolno

24

2020/02 (Nr.238)

INFORMACJE

W

Teologia obrazu Matki
Spotkania
Bożej Pocieszenia
opłatkowe – Pani Małopłockiej

ielką rolę w rozwoju pobożności maryjnej w parafii Mały
Płock bez wątpienia należy przypisać wizerunkowi Matki Bożej Pocieszenia, który w tutejszej wspólnocie od wieków zwykło się
nazywać Matką Boską Małopłocką. Obraz namalowano w Rzymie
w roku 1738, co potwierdza inskrypcja na dole malowidła: „Haec
imago depicta Romae Anno Domini 1738”. Obraz przedstawia NMP
z Dzieciątkiem. Z samego sposobu ujęcia Maryi i Jezusa można wyczytać wielkie bogactwo symboli oraz głębokie nauczanie biblijno-teologiczne.
Matka Boża ma bardzo łagodne, z lekka uśmiechnięte oblicze, które
zachęca do powierzenia Jej swoich trudnych spraw. Wymowne oczy
Maryi, z której strony by nie stanąć przed obrazem, zawsze są utkwione
w tego, kto na Nią patrzy. Jest to nie tylko akt kunsztu malarskiego, ale
prawda, że nasza duchowa Matka nie spuszcza z oczu swoich dzieci.
Maryja wypatruje każdego z nas spojrzeniem miłości. Płaszcz Maryi
jest koloru szarego, księżycowego, malowana lekkim pędzlem, na wzór
kwiatów malowanych przez mróz na szybach. Na prawym ramieniu
płaszcza daje się zauważyć kwiat, którego słupek stanowi kula ziemska z widocznymi południkami i równoleżnikami oraz otaczających
ją siedem płatków. Można to odczytać jako siedem boleści Maryi: proroctwo Symeona, zgubienie Jezusa, spotkanie na Drodze Krzyżowej,
śmierć Jezusa, zdjęcie z krzyża oraz złożenie do grobu Syna Bożego.
Na lewym ramieniu na płaszczu od strony Dzieciątka jest wyraźny
kwiat z pięcioma płatkami, co podpowiada pięć ran Chrystusa Pana.
Tych kwiatów na szacie Matki Boskiej jest więcej, ale są one już mniej
widzialne i mają nieregularne płatki.
Maryja przedstawiona jest jako Królowa, mając koronę na głowie zakończoną krzyżem. Korona jest czterodzielna, co wskazuje na cztery
strony świata czy też cztery ewangelie, które są skierowane do całego
świata. W prawej dłoni Pani Małopłocka trzyma berło zakończone
krzyżem. Trzon berła składa się z ośmiu „piór”, co podpowiada osiem
błogosławieństw z Jezusowego kazania na Górze. Błogosławieństwa
te stanowią streszczenie chrześcijańskiej doskonałości. Są one wskazówkami, jak należy w życiu działać, aby wejść do Królestwa Bożego.
Tak więc królowanie Maryi chce nas zaprowadzić do nieba. Postać
Maryi jako Królowej jest wyniosła, ale jednocześnie delikatna i pełna
pokornej miłości. Zachęca to do otwierania swego serca przed Matką
i Królową.
Postać Dzieciątka Bożego podtrzymywana jest lewą dłonią Matki.
Wzrok Jezusa skierowany jest w dal, jakby wypatrywał i podpowiadał
daleką drogę każdego z nas do wieczności. Jezus wskazuje prawą rączką na Matkę w charakterystycznym układzie dwóch palców, co wskazuje na podwójną naturę Syna Bożego jako Boga i Człowieka. W lewej
rączce Jezus trzyma kulę ziemską podzieloną na trzy części jako dzieło
stwórcze całej Trójcy Świętej. Ziemia zakończona jest krzyżem, znakiem zbawienia i nowego życia w Chrystusie. Lewa rączka Dziecka Bożego ma wyraźnie skrzyżowane dwa paluszki – to zapowiedź przyszłej
krzyżowej śmierci. Jezus jest ukoronowany koroną trójdzielną – znak
Trójcy Świętej lub trzech cnót boskich – wiary, nadziei i miłości. Korona Jezusa również jak korona Bożej Matki jest zakończona krzyżem.
W sumie na wizerunku jest pięć krzyży: dwa w koronach, jeden na kuli

ziemskiej, jeden w królewskim berle Maryi oraz piąty krzyżyk ułożony z paluszków Dziecięcia Bożego. To kolejna lekcja o pięciu ranach
Chrystusa Pana i krwi przelanej za nas z miłości. Suknia Jezusa jest
koloru czerwonego. Kolor ten wskazuje na królewską godność Chrystusa oraz jaką śmiercią ma On umrzeć. Całość czerwonej sukni Jezusa
jest pokryta nieregularną ornamentyką roślinną. Twarz małego Jezusa
jest bardzo pogodna, jak twarz Matki. To pełne miłości i miłosierdzia
zaproszenie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni
jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).
Obraz Matki Boskiej Małopłockiej przez wszystkie trzy wieki umieszczony był w głównym ołtarzu. Po dwudziestu latach przebywania
obrazu w transepcie, lata 1999-2019, obraz ponownie powrócił do
wielkiego ołtarza pod Krzyż Chrystusa. Tutaj zawsze było miejsce
Matki. Maryja jest pod krzyżem Chrystusa, jest przy każdym naszym
życiowym krzyżu. Jezus ciągle nas zawierza Matce: „Niewiasto, oto syn
Twój, (…), oto Matka twoja” (J19,26b-27). „Ze wzgórz małopłockich
rozlega się dzwon, gdzie Pani Mazowsza łaskawy ma tron”. Niech ten
dzwon ciągle się rozlega, chwaląc Panią Małopłocką – Matkę Pocieszenia.
ks. Jan Pieńkosz

USŁUGI - POGOTOWIE HYDRAULICZNE
MAREK WRÓBLEWSKI
Ul. Wincenta 69 F
18-500 Kolno

Tel. 602 505 159
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MIASTO

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo gospodarczą
Uzasadnienie przetargu nieograniczonego.
Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które spełnią następujące warunki:

•
•

zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Część I – postępowania przetargowego
I.Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1
1.

Lokalizacja: 18-500 Kolno, ul. Fabryczna.

2.

Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1348/11
o pow. 2990 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr kw LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
Dojazd drogą asfaltową. W pasie drogowym znajduje się następująca i nfrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa
oraz miejska sieć ciepłownicza i kanał teletechniczny.

3.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działka nr geod. 1348/11 położona jest na terenie miasta Kolno i oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
- 8Ug – teren usług gospodarczych.

4.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 130 000,00 zł słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 300 zł.

5.

Wadium: wartość wadium 13 000,00 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych.

6.

Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia.

II.Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2
1.

Lokalizacja: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego.

2.

Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 1348/12
o pow. 3033 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr kw LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
Dojazd drogą asfaltową. W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa
oraz miejska sieć ciepłownicza i kanał teletechniczny.

3.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
b) działka nr geod. 1348/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem:
- 8Ug – teren usług gospodarczych.

4.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 130 000,00 zł słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 300 zł.

5.

Wadium: wartość wadium 13 000,00 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych.

6.

Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia.

Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu nieograniczonego
1.

Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Fabrycznej i Wojska Polskiego.

2.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia
20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.

3.

Oferent zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od
dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy
uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
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c) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków,
o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami
od art. 593 do 595 k.c.
d) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
nieruchomość nr 1 – 60 000,00 zł słownie; sześćdziesiąt tysięcy złotych,
nieruchomość nr 2 – 60 000 ,00 zł słownie; sześćdziesiąt tysięcy złotych.
stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 30 września 2026 r. Miasto Kolno będzie
uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności,
określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto
Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.
4.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
Na sprzedaż nieruchomości nr 1 w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00,
Na sprzedaż nieruchomości nr 2 w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00.

5.

Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg
dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 w terminie do dnia
- 3 kwietnia 2020 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

6.

Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.

7.

Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w postępowaniu przetargowym.

8.

Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754
0004 0000 8341 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży.

9.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta
Kolno i nie będzie podlegało zwrotowi.

10. Informacje dodatkowe:
• Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
• Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za
wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
• Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 24 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska
pozwolenia na budowę lub w terminie 48 miesięcy nie uzyska prawa na użytkowanie. W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw
odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych
nakładów.
• Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co
najmniej jedno postąpienie.
• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej
w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. Uczestnicy przetargu nieograniczonego ustnego 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 pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
• osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
12. Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
13. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel.,
86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7.30 – 15.30.
14. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ wraz z wzorami
oświadczeń, mapą położenia nieruchomości oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.
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OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłową i gospodarczą
Uzasadnienie przetargu nieograniczonego.
Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które spełnią następujące warunki:

•
•

zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Część I – postępowania przetargowego
I.Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1
1.

Lokalizacja: 18-500 Kolno, ul. Składowa.

2.

Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr
1346/6 o pow. 5450 m2, 1346/8 o pow. 4701 m2, o łącznej powierzchni 10151 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw
LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. Nieruchomość posiada przyłącze wodociągowe
i kanalizację sanitarną w drodze znajduje się sieć miejska c.o.

3.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1346/6, 1346/8, położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
- 7P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze.

4.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 310 000,00 zł słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 3 100 zł.

5.

Wadium: wartość wadium 31 000,00 zł, słownie: słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych.

6.

Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia.

Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu nieograniczonego
1.

Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Składowej.

2.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20
luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.

3.

3. Oferent zobowiązany jest do :
a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od
dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy
uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
d) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków,
o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami
od art. 593 do 595 k.c.
f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności.
Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 100 000, 00 zł, słownie: sto tysięcy złotych.
stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 30 września 2026 r. Miasto Kolno będzie
uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności,
określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto
Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

4.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01,
w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 10.00.

5.

Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy
należy wpłacić na konto nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia
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- 23 marca 2020 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
6.

Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.

7.

Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w postępowaniu przetargowym.

8.

Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno przed
zawarciem umowy sprzedaży.

9.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta
Kolno i nie będzie podlegało zwrotowi.

10. Informacje dodatkowe:

•
•
•

•
•

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za
wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 24 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska
pozwolenia na budowę lub w terminie 48 miesięcy nie uzyska prawa na użytkowanie. W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw
odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych
nakładów.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co
najmniej jedno postąpienie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej
w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Uczestnicy przetargu nieograniczonego ustnego 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 pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego,
osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.

12. Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
13. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel.,
86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7.30 – 15.30.
14. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ wraz z wzorami
oświadczeń, mapą położenia nieruchomości, mapą ewidencyjną oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r., poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska
Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 20 lutego 2020 r. wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej niezabudowanej dz. nr 1737/4 o pow. 848 m2, położonej na terenie m. Kolno przy ul. Marii Dąbrowskiej.
Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14,
tel. 86 - 278 -94- 54.
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KRZYŻOWKA – OGŁOSZENIA

KRZYŻÓWKA NR 02/ 2020

- iskra,
- kraul to… pływacki,
- obserwator,
- niech się dzieje… nieba,
- granica zasięgu jakiegoś zjawiska, działania,
- namysł rozsądnego,
- odkrył tajemnicę sezamu i przechytrzył 40 rozbójników,
- poszedł w las,
- chroni od deszczu,
- opał lżejszy od węgla,
- drwina, złośliwość lub szyderstwo ukryte w wypowiedzi pozornie
aprobującej,
- kamień jubilerski,
- łódź wenecka,
- samochód z b. NRD,
- zastrzeżenie stawiane przy zawieraniu jakiejś umowy,
- mała łódź,
- lasso,
- nietakt.

DWA WYSTĘPY W KOLNIE
Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe zapisane na zwykłej
kartce rozwiązanie 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 – 27.03.2020 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 01/2020 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Janina Góralczyk z Borkowa oraz Teresa Skrodzka z Kolna
Hasło brzmiało: ,,Co człowiek, to zdanie"
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

Odszukaj miejsca wpisania wyrazów

Określenia poszczególnych wyrazów podano w przypadkowej
kolejności. Do diagramu wpisano niektóre litery, które
mają ułatwić odszukanie miejsc wpisania wyrazów. Litery
w ponumerowanych polach, uszeregowane w kolejności od 1 do
16, utworzą ostateczne rozwiązanie.
- samica orła,
- imię piosenkarki Węgrowskiej,
- aktor grający role zakochanych,
- stop do odlewania dzwonów,
- założyciel dynastii Rurykowiczów,
- świt, ranek,
- polecenie,
- egzemplarz na pokaz,
- jezioro na granicy Kanady i USA albo prowincja Kanady,
- szyje odzież,
- pojazd konny czterokołowy, na resorach, z podnoszoną budą,
- niewzruszona podstawa,
- imię Lipińskiej, autorki kabaretów,
- Fridtjof, norweski badacz polarny,
- kolor w kartach,

UWAGA!!!
DODATKOWY WYSTĘP KABARETU 20:30
ZAPRASZAMY

/20:30
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URODZENI LUTY 2020

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

Wondołowska, córka Renaty i Alberta,
ur. 01.02.2020 r., godz. 12.30

Grabowski, syn Jolanty i Leona,
ur. 04.02.2020 r., godz. 14.15

Samul, córka Anny i Pawła,
ur. 04.02.2020 r., godz. 19.45

Witkowska, córka Magdaleny i Kamila, Lipka, córka Magdaleny i Jarosława,
ur. 07.02.2020 r., godz. 10.25
ur. 12.02.2020 r., godz. 01.55

Olszewski, syn Justyny i Jarosława,
ur. 12.02.2020 r., godz. 04.00

Pomichowska, córka Karoliny i Piotra,
ur. 17.02.2020 r., godz. 13.30

Pupek, córka Joanny Edyty i Tomasza,
ur. 18.02.2020 r., godz. 05.50

Patalan, syn Katarzyny i Piotra,
ur. 19.02.2020 r., godz. 12.15

Chmielewska, córka Agnieszki i Wojciecha,
ur. 26.02.2020 r., godz. 12.25

Uliszewska, córka Sylwii i Łukasza, ur.
27.02.2020 r., godz. 12.10

Karwowski, syn Marleny i Piotra,
ur. 29.02.2020 r., godz. 05.10

Sakowski, syn Joanny i Karola, ur.
29.02.2020 r., godz. 13.00

Dzień Kobiet
Mocy najpiękniejszych wrażeń i samych radosnych dni
dających poczucie spełnienia i satysfakcji,
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz ziszczenia marzeń i planów
wszystkim Paniom
Mieszkankom Kolna i Ziemi Kolneńskiej
w Dniu Kobiet
życzy
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