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MIASTO

Remont DK 63 stał się faktem

S

ymbolicznym wbiciem łopat w ziemię rozpoczęła się największa
od lat inwestycja w mieście, która na trwałe zmieni wizerunek
Kolna. 25 maja, z udziałem Pawła Czemiela - doradcy ministra
infrastruktury, Wojciecha Borzuchowskiego – dyrektora oddziału
GDDKiA w Białymstoku, Jerzego Szmita - byłego wiceministra
infrastruktury, parlamentarzystów z naszego regionu: Bernadety
Krynickiej, Kazimierza Gwiazdowskiego i Lecha Kołakowskiego
oraz władz samorządowych Kolna, oficjalnie zapoczątkowano
gruntowny remont głównej arterii miasta. Koszt modernizacji
wyniesie 27 mln. Zakończenie prac zaplanowano na koniec
września 2019 roku.
- To od dawna wyczekiwana inwestycja – mówił witając
przybyłych gości Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda. - Przed
mieszkańcami i przejeżdżającymi przez Kolno trudny okres, który
warto jednak przetrwać, gdyż wszyscy zyskamy nowoczesną drogę.
O remont głównej ulicy zabiegałem już w 2002 r. pełniąc funkcję
Starosty Kolneńskiego. Mieliśmy już nawet przyznane środki. Jednak
przygotowania do piłkarskich mistrzostw Euro 2012 spowodowały
cofnięcie dofinansowania. Starania kolneńskiego samorządu w
końcu doczekały się realizacji i wszystkim, którzy przyczynili się do
umożliwienia inwestycji bardzo dziękuję – dodał Andrzej Duda.
- Modernizacja tej drogi, nie sposób to pominąć, to zasługa obecnego
gospodarza miasta. Dzięki determinacji Burmistrza Kolna i
przychylności parlamentarzystów ta inwestycja stanie się faktem –
przekonywał Paweł Czemiel. Doradca Ministra Infrastruktury
przybliżył też zgromadzonym inne inwestycje drogowe.
- Kładziemy również nacisk na rozwój Polski Wschodniej. W
najbliższym czasie rozpoczniemy realizację wielu zadań. Tylko
samych dróg ekspresowych w tym regionie Polski przybędzie ok.
400 km za kwotę blisko 13 mld. Są także środki na modernizacje
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dróg krajowych – w sumie 47 zadań, których koszt sięgnie kolejne
pół miliarda zł. Na drogach powiatowych i gminnych zostanie
przeprowadzonych następnych 131 zadań za prawie 142 mln zł. –
powiedział Paweł Czemiel.
Prace w Kolnie zrealizuje konsorcjum, na którego czele stoi
łomżyńska firma PBK na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku. Zostanie
wybudowana nowa konstrukcja drogi, która poszerzona będzie o
dodatkowy pas na tzw. lewoskręty oraz przebudowana podziemna
infrastruktura techniczna. W mieście przebudowanych zostanie
w sumie 15 skrzyżowań - dwa z nich będą miały sygnalizację
świetlną i zbudowane zostanie rondo. Powstanie również nowy
chodnik i ścieżki rowerowe wraz z kładką dla rowerzystów nad
rzeką Łabna.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Inwestycja goni inwestycję
rojekt modernizacji węzła komunikacyjnego łączącego ul.
T. Kościuszki i 1 Maja bardzo wysoko na liście wojewody.

w Kolnie. Wartość zadania wyceniono na 640 tys. 460 zł, a
zaproponowana przez wojewodę dotacja ma wynieść połowę, czyli
320 tys. 230 zł. Długość przebudowanych dróg to 0,426 km.
W złożonym przez samorząd Kolna wniosku zaprojektowano
przebudowę nawierzchni dróg na odcinku od km 0+000,00 do km
0+426,00 z nawierzchni asfaltowej. W ciągu jezdni zaprojektowano
zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm. Chodniki o szer. do 3,0 m
z kostki betonowej gr. 6 cm. W ciągu jezdni zaprojektowano
przejścia dla pieszych o szer. 4,0 m z krawężnikiem najazdowym.
Tekst: Juliusz Jakimowicz
Zdjęcia: Andrzej Konopka

ul. T. Kościuszki
Podlaski Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań
zakwalifikowanych
przez
Wojewodę
Podlaskiego
do
dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Liczy ona 41 pozycji, a środki
przyznane wojewodzie do podziału to 29 mln 660 tys. Najwyżej,
na 3. miejscu listy, znalazło się miasto Kolno, które do programu
zgłosiło przebudowę węzła komunikacyjnego łączącego drogę
wojewódzką z krajową, czyli ul. Tadeusza Kościuszki i 1 Maja

K

ul. T. Kościuszki

”Poznajemy i eksperymentujemy, przyszłość swoją budujemy”

olejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt ”Poznajemy i eksperymentujemy, przyszłość
swoją budujemy” zdobył dofinasowanie na realizację w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada
dokształcanie, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
uczniów, zajęcia wyrównujące, zakup pomocy dydaktycznych
oraz zakup sprzętu do pracowni
informatycznej i
matematycznej, wyjazdy edukacyjne. Podmiot realizujący
zadanie to SP nr 1. Wartość projektu 191 414,00 wkład własny
Wnioskodawcy 10 050,00 PLN.

Umowę w tej sprawie 28 maja, w Urzędzie Marszałkowskim
podpisał Burmistrz Kolna Andrzej Duda. To już kolejne
środki pozyskane przez samorząd Kolna na rozwój edukacji
w naszym mieście. Obok projektów inwestycyjnych również
projekty nieinwestycyjne (tzw. miękkie ) z dziedziny oświaty są już
od dawna z powodzeniem realizowane w miejskich placówkach.
Tekst: Juliusz Jakimowicz
nr. 05(219)2018
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Kolno zmodernizuje miejską oczyszczalnię

Na zdjęciu od lewej siedzą: Burmistrz Kolna Andrzej Duda, Prezes Zarządu NFOŚiGW w Warszawie Kazimierz Kujda, Prezes PUK Sp.
z o.o. Marek Łuba oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski.

K

olejna inwestycja w ekologię. Będzie to jedna z największych
miejskich inwestycji w Kolnie. Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni pochłonie 13 331 328,68 zł brutto. Zgodnie z dobrą
praktyką kolneńskiego samorządu skutecznie pozyskano na tę
inwestycję dofinansowanie zewnętrzne. Dofinasowanie, jakie
udało się pozyskać jest jedno z największych z dotychczasowych.
Wartość dotacji to dokładnie 6 908 892,60 zł. Środki pochodzą z
Funduszu Spójności.
16 maja 2018 roku umowę o dofinansowanie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie podpisał Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. Marek Łuba. Z ramienia
NFOŚiGW podpis złożył Prezes Zarządu Kazimierz Kujda. PUK
planuje zakończyć realizację projektu do 30.06.2021 r. Obecni przy
podpisaniu umowy byli również burmistrz Kolna Andrzej Duda
oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski.
- To ważna dla naszego miasta inwestycja, gdyż dotyczy ochrony
środowiska. Będziemy modernizowali oczyszczalnię, która ma już
prawie 20 lat i nie przechodziła do tej pory gruntownej modernizacji
– mówił burmistrz Kolna Andrzej Duda w wypowiedzi dla
programu Agrobiznes w TVP 1. Link do materiału filmowego
poniżej:
h t t p : / / w w w. t v p . p l / i n f o r m a c j e - r o l n i c z e / a g r o b i z n e s /
wideo/17052018-1210/36975415
Inwestycja jest konieczna, gdyż po tak długim okresie od rozruchu
oczyszczalnia jest już w znacznym stopniu wyeksploatowana.
Modernizacja oczyszczalni jest inwestycją, która wg burmistrza
Andrzeja Dudy zabezpieczy niezbędne warunki do rozwoju miasta
na przyszłość. Władze miasta mają na uwadze np. szybki rozwój
budownictwa w Kolnie. W ostatnich latach oddano do użytku
wiele domów jednorodzinnych. Obserwuje się również boom w
budownictwie wielorodzinnym. Budowę nowych bloków w Kolnie
realizują miejscowi oraz zewnętrzni deweloperzy. Powstające
na terenach inwestycyjnych nowe firmy również generują
dodatkowe zapotrzebowanie na odbiór ścieków komunalnych
i przemysłowych. Wszystko to zwiększa wykorzystanie mocy
obecnej oczyszczalni. Po kompleksowej kanalizacji miasta,
rekultywacji wysypisk oraz montażu instalacji fotowoltaicznych na
4

budynkach użyteczności publicznej - jest to kolejna inwestycja w
obszarze ekologii w naszym mieście. Ten kierunek rozwoju jest
jednym z kluczowych dla władz miasta. Przypomnijmy - w roku
2015 Kolno zostało laureatem konkursu Ministerstwa Środowiska
pn. „Zielone Miasta – w stronę przyszłości”. Był on skierowany
do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i
mogą pochwalić się wysoce ekologicznymi rozwiązaniami.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolnie będzie prowadzona
w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Kluczowym elementem
inwestycji będzie zmiana technologii przerobu osadów. Polegało
to będzie na budowie układu technologicznego, autotermicznej
tlenowej stabilizacji osadu (obecnie w technologii GWDA) wraz
z odzyskiem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania obiektów
oczyszczalni oraz wymianie wyeksploatowanego wyposażenia
oczyszczalni. Projekt obejmuje również rozbudowę obiektów
oczyszczalni, wprowadzenie innowacyjnego monitoringu
sieci wodociągowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.
Głównym celem projektu jest renowacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej w mieście. Przyczyni się to do poprawy jakości
życia mieszkańców, wzmocnienia potencjału inwestycyjnego
miasta oraz polepszenia stanu środowiska naturalnego.
Tekst: Juliusz Jakimowicz
Zdjęcia: NFOŚiGW w Warszawie

Teren kolneńskiej oczyszczalni
nr. 05(219)2018
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Ostatnie pożegnanie

W

sobotę 26 maja zmarł wieloletni pedagog i dyrektor byłej
szkoły ZDZ w Kolnie – śp. Stanisław Malinowski. W
uroczystościach pogrzebowych 29 maja w kościele św. Anny
uczestniczyła bliższa i dalsza rodzina, proboszczowie i kapłani
z kolneńskich parafii i wielu przyjezdnych księży, obecni i byli
przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu
kolneńskiego, byli współpracownicy z Kolna i Łomży, dyrektorzy
i nauczyciele placówek oświatowych, przedstawiciele PSP oraz
mieszkańcy miasta.

wypełni Twoją ostatnią wolę Stanisławie – mówił Andrzej Duda.
- 11 listopada, w 100. rocznicę Święta Niepodległości - w centrum
miasta blisko Dębu Wolności – posadowimy pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego, którego tradycje tak pielęgnowałeś.

- Śp. Stanisław zawsze był człowiekiem oddanym innym –
wspominał Dziekan Kolneński ks. Stanisław Uradziński. Czynnie uczestniczył w życiu parafii i akcjach kościelnych. Zawsze
służył swoją pomocą w dekoracjach świątyni wykorzystując dany
Mu talent plastyczny. Zapamiętamy dyrektora Malinowskiego, jak
nazywało Go kolneńskie społeczeństwo, jako wielkiego patriotę
– żegnał zmarłego Burmistrz Kolna Andrzej Duda. - Zawsze
pielęgnował najważniejsze dla Polaka wartości: Bóg, Honor,
Ojczyzna. Był inicjatorem wielu społecznych przedsięwzięć. Jego
poczucie humoru ale też i krytyczne spojrzenie na niektóre fakty nie
pozwalały przejść obojętnie wobec Jego osoby. Kolneński samorząd

Zmarłego kolegę wspominał też Ireneusz Mieczkowski – prezes
Związku Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego oddział
w Kolnie. Sp. Stanisław Malinowski w ostatnich latach swojego
życia założył Związek Piłsudczyków RP oddział w Kolnie, którego
był prezesem. Za zasługi w kultywowaniu tradycji i patriotyczną
postawę, decyzją zarządu krajowego związku, został pośmiertnie
awansowany na wyższy stopień w randze podpułkownika.
Przy trumnie honorowo czuwali członkowie stowarzyszenia
kawaleryjskiego i żołnierze rezerwiści. Po złożeniu w grobie
pamięć zmarłego uczczono salwą honorową.
Śp. Stanisław Malinowski zapisał się w pamięci mieszkańców
Kolna jako wielki patriota i społecznik, ale przede wszystkim
dobry człowiek.
Cześć Jego Pamięci!
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

W Kolnie otwarto nową galerię handlową

C

CC, Martes, KIK, drogeria Jawa, Neonet i TXM to placówki
handlowe, które oficjalnie 30 maja rozpoczęły swoją
działalność na terenie Kolna, w nowym budynku o powierzchni
blisko 2 tys. metrów kwadratowych.

Okazała galeria na pewno stanie się atrakcyjnym punktem dla
mieszkańców i przyjezdnych. Położony przy głównej ulicy naszego
miasta punkt handlowy, z doskonałym dojazdem i wieloma
parkingami, w dniu otwarcia przyciągnął tłumy klientów. Sklepy
oferowały zniżki na zakupy oraz konkursy z nagrodami.
Galeria została wybudowana przez prywatnego przedsiębiorcę
na terenie byłego dworca PKS należącego do łomżyńskiego
przedsiębiorstwa. Staraniem samorządu miasta obok znajdować
będzie się ogólnodostępny dla wszystkich przewoźników
przystanek autobusowy. Oficjalne oddanie do użytku mieszkańców
Dworca PKS W Kolnie nastąpi pod koniec sierpnia bieżącego roku.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
nr. 05(219)2018
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Sukcesy młodych mieszkańców

to z nas nie marzył w dzieciństwie o
tym, żeby być sławnym sportowcem,
strażakiem, policjantem, piosenkarką
czy aktorem? Marzenia są po to, aby
je spełniać. Młodzi mieszkańcy Ziemi
Kolneńskiej, mniejszymi bądź większymi
sukcesami, realizują swoje pasje.

początkowo pod okiem Sylwii Piątek, a
później Anny Podeszwik. Zajęcia wokalne
i teatralne sprawiły, że po ukończeniu
gimnazjum w Kolnie rozpoczęła naukę
w VII Liceum Ogólnokształcącym w
Białymstoku, wybierając klasę o profilu
teatralnym.
Do
serialu
,,Wojenne
dziewczyny” zgłosiła się jako statystka i
została zauważona przez reżysera, Michała
Rogalskiego, który zaproponował jej rolę
śpiewającej dziewczyny. Gra w serialu była
dla niej ogromnym przeżyciem i ważnym
doświadczeniem, które utwierdziło ją w
przekonaniu, że aktorstwo to jest to, co
chciałaby robić.

Dagmara Nocuń nie dał szans Pogoni Szczecin w
finałowym meczu Pucharu Polski rozgrywanym
w Kaliszu. Dagmara Nocuń w klubie gra na
pozycji lewoskrzydłowej. W sobotnim meczu
szczypiornistki z Lublina wygrały 34:25. Dagmara
strzeliła dwie bramki. Następnego dnia piłkarki
MKS Perła Lublin pokonały Rosa Gran Ganaria
27:23. Zdobywając EHF Challenge Cup tym
samym sięgnęły po potrójną koronę. Kolneńska
zawodniczka w tym spotkaniu zdobyła 3 bramki.

Zdjęcie: archiwum prywatne Gabriela Konopka

Alan Al-Murtatha to urodzony w Kolnie pół
Polak, pół Jemeńczyk, mieszkający wraz z
rodzicami w Lachowie. Tam stawiał pierwsze
kroki na scenie pod okiem Moniki Bągart. W
Kolnie ukończył gimnazjum, a następnie liceum
ogólnokształcące w Łomży. Tam uczęszczał
na zajęcia teatralne. To sprawiło, że skierował
swoje kroki do Akademii Sztuk Teatralnych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie jest
studentem II roku aktorstwa dramatycznego. W
teatrze zadebiutował rolą Kretzky’ego w spektaklu
„Postrzał” w reż. Dariusza Starczewskiego. Od
marca 2018 r. uczestniczy w pokazach egzaminu
II roku AST „Jungle People” w reż. Wiktora
Logi-Skarczewskiego w teatrze Łaźnia Nowa.
Obecnie możemy oglądać go gościnnie na
deskach Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie
Monika Strzępka i Paweł Demirski przenieśli na
scenę głośną powieść Szczepana Twardocha pt.
“Król” o gangsterskim obliczu Warszawy roku
1937. Warszawy, która jest targana narodowymi,
politycznymi i społecznymi konfliktami. Jedną
z głównych ról kreuje tam właśnie Alan AlMurtatha, wcielający się w 17-letniego Mojżesza
Bernsztajna. Gra, między innymi, u boku
Andrzeja Serweryna.
W popularnym, wśród wielu widzów,
serialu ,,Wojenne dziewczyny”, w
dwóch odcinkach, mieliśmy okazję
zobaczyć i usłyszeć pochodzącą z Kolna
Gabrielę Konopkę. Ta młoda dziewczyna
rozpoczynała przygodę ze śpiewem i
aktorstwem w rodzinnym Domu Kultury,
6

Kolejną młodą Kolnianką, która realizuje
swoje sportowe pasje jest Dagmara Nocuń.
Pierwsze kroki w karierze Duśka stawiała w
swoim rodzinnym mieście ucząc się w SP2 i
kolneńskim gimnazjum. Najpierw trenowała
pod okiem Agnieszki Serowik, potem Krzysztofa
Grabowskiego. Następnie trafiła do GUKS
Dwójka Łomża, gdzie zrobiła największy postęp.
W 2014 trafiła do MKS-u Lublin, z którym w
sezonie 2014/2015 zdobyła Mistrzostwo Polski.
W sezonie 2015/2016, wobec dużej konkurencji
w zespole z Lublina, przebywała na wypożyczeniu
w Olimpii-Beskid Nowy Sącz, w barwach której
rozegrała w Superlidze 28 meczów i zdobyła
122 gole. W 2016 powróciła do MKS-u Lublin
i w sezonie 2016/2017 wystąpiła w 31 meczach
najwyższej klasy rozgrywkowej, rzucając 104
bramki – czytamy na stronach Wikipedii.

Źródło: Fot: http://www.mks.lublin.pl/zespol/
mks-lublin/dagmara-nocun,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dagmara_
Nocu%C5%84
Źródło: http://kolniak24.eu/pl/14_kultura_i_
edukacja/6519_zagral_z_andrzejem_
sewerynem_jak_moze_sie_potoczyc_
jego_droga_aktorska_skoro_juz_wystapil_
obok_takiego_geniusza_sceny_teatralnej.html.,
https://teatrpolski.waw.pl/pl/zespol/zespol_
aktorski_teatru/?osoba=8066., http://film.
interia.pl/wiadomosci/news-alan-al-murtathapol-polak-pol-jemenczyk,nId,2584072.

12 maja zespół MKS Perła Lublin, w którym gra
nr. 05(219)2018
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Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim
11.05.2018 r. równolegle w dwóch szkołach podstawowych odbył się
„Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim”.
Konkurs został zorganizowany w
ramach miejskich obchodów 100.
rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Był on adresowany
do wszystkich zainteresowanych
uczniów z klas IV- VII. Celem tego
konkursu była popularyzacja wiedzy o
głównym twórcy II Rzeczypospolitej i
propagowanie wśród uczniów postaw
patriotycznych na przykładzie jednego
z najwybitniejszych Polaków XX wieku.
W ten sposób chcieliśmy podkreślić
ogromną rolę Józefa Piłsudskiego
w odbudowie niepodległego państwa polskiego po 123 latach
zaborów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jego wkład w powstanie i
funkcjonowanie Niepodległej miał charakter decydujący i bezsporny.

W konkursie wzięło udział 84 uczniów z dwóch szkół podstawowych.
W ciągu 45 minut musieli oni udzielić odpowiedzi na 26 pytań (19
zamkniętych i 7 otwartych). Można było zdobyć 30 punktów.
Podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018
zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe i
rzeczowe.
Gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie!

Nauczyciele historii z SP1 i SP2
PBP

Spotkanie autorskie z dr. Marianem Piotrem Krysiakiem
Zgodnie z naszą zapowiedzią, 23 maja br. odbyły się dwa spotkania z
dr. nauk humanistycznych w zakresie filozofii i ochrony środowiska,
nauczycielem akademickim Marianem Piotrem Krysiakiem.
Pan M. P. Krysiak jest autorem 22 publikacji książkowych i ponad
80 artykułów naukowych z historii regionu, filozofii, ochrony
środowiska, patologii społecznych, kryminalistyki i prawa. Pisze
również wiersze. Spotkania autorskie z dr. Marianem Piotrem
Krysiakiem, zorganizowane 23 maja 2018 r. o godz. 1200 i 1700, przez
Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie, dotyczyły przede
wszystkim nowości wydawniczej pt. „Sąsiedzi nie spalili”.

Spotkanie autorskie z Waldemarem Smaszczem
21 maja Miejska Biblioteka Publiczna gościła autora wielu
książek i wyborów wierszy poetów polskich z autorskimi esejami,
tłumacza poezji, krytyka literackiego – Waldemara Smaszcza.
W swoich badaniach literackich zajmuje się poezją polską od
Bogurodzicy po utwory poetów współczesnych.

W tym roku tematem spotkania były poetki Polski Niepodległej –
Kazimiera Iłłakowiczówna i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.
We wstępie Waldemar Smaszcz podkreślił, jak wiele znaczyła dla
odzyskania przez Polskę niepodległości twórczość naszych wielkich
artystów. Wskazał osobę Ignacego Jana Paderewskiego, naszego
wybitnego pianisty i męża stanu, pod wpływem którego prezydent
Stanów Zjednoczonych w ultimatum uzależniającym podpisanie
Traktatu Wersalskiego zawarł punkt domagający się zgody stron na
nr. 05(219)2018

wskrzeszenie państwa polskiego. Następnie przybliżył słuchaczom
okoliczności powołania do życia kawiarni literackiej „Pod Pikadorem”.
Przywołał opinię prof. Artura Hutnikiewicza na temat poetów grupy
Skamandra, nazywając ich „beatlesami” polskiej poezji.
Nasz gość wskazał na przełom, jaki dokonał się zarówno w
obyczajowości (strój), jak i literaturze – polegający na wkroczeniu
kobiet do poezji we własnej postaci. Następnie omówił twórczość
naszych wybitnych poetek, podkreślając nowatorskie treści i motywy,
które wprowadziły do literatury – świat kobiecych przeżyć i szczególną
emocjonalność. Waldemar Smaszcz wielokrotnie powoływał się na
opinie ówczesnych krytyków literackich nie zawsze przychylnych
naszym poetkom, m.in. Ostapa Ortwina.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z obu kolneńskich szkół średnich
– Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Zespołu
Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
MBP
7
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Wspomnienia o Lemanie zapamiętane z dzieciństwa

N

azywam się Andrzej Ranik, lat 49. Jestem miłośnikiem
historii, która często jest zakłamywana. Będąc dzieckiem,
słuchałem opowieści moich dziadków. Moi dziadkowie - rocznik
1908 - dobrze pamiętali wydarzenia z 1920 roku mordu pod
Lemanem.
Opowiadali, że zabłąkany oddział kozaków przypadkowo
napotkał polskich żołnierzy pod Lemanem. Nad ranem po zabiciu
wartowników okrążyli śpiących żołnierzy i zaatakowali. Większość
zginęła we śnie, a ci, którzy się obudzili, w panice uciekali,
wpadając wprost na kozackie szable. Jeden żołnierz, który przeżył,
o imieniu Władek, uratował się, wchodząc na drzewo; widział

śmierć swojego brata. Jest on na zdjęciu i klęczy przed księdzem,
obok wozaków z Lemana.
Moja babcia na zdjęciu poznała ludzi, mówiła nazwiska. Dziś
żałuję, że tego nie notowałem. Mój pradziadek Jan Koźliński był
wtedy kościelnym; babcia mówiła, że ściągał z zamordowanych
żołnierzy mundury, a siostry zakonne prały i reperowały mundury,
które wracały ponownie dla wojska.
Opisane wydarzenia pod Lemanem są ustną relacją moich
dziadków (Janiny i Jana Koźlińskich, którzy w tamtym okresie
mieszkali w Lemanie).

Oryginalne świadectwo udziału w kweście na pomnik ofiarom barbarzyństwa pod Lemanem. Wyżej fotografia z miejsca tragedii. Z prywatnego archiwum Andrzeja Ranika.
8
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Astma to choroba niezwykle dokuczliwa…
Astma oskrzelowa - dychawica
oskrzelowa
jest
alergiczną
chorobą układu oddechowego
charakteryzującą się dusznością
napadową spowodowaną zwężeniem dróg oddechowych
ustępującym samoistnie lub pod
wpływem leczenia. Obserwuje się
rozdęcie płuc, niskie ustawienie
przepony, przekrwienie oskrzeli
i zaleganie wydzieliny. Powstają
wzmożone opory w drogach oddechowych - wdech przy udziale
mięśni wdechowych. Wydech utrudniony przy udziale mięśni
wydechowych. Napady duszności mogą być lekkie lub ciężkie,
oddzielone długimi lub krótkimi przerwami. W czasie napadu
duszności chory stabilizuje obręcz kończyn górnych, czym ułatwia
pracę pomocniczych mięśni wdechowych. Wdech jest wydłużony
ze świstem. Po napadzie duszności chory odksztusza wydzielinę.
Napad występuje z reguły w nocy. Chorego budzi uczucie duszenia
się. Atak może trwać od kilku minut do kilku godzin. Choroba
występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. U ludzi z przewlekłą
dychawicą oskrzelową występuje tendencja do ukształtowania się
„klatki piersiowej beczkowatej” z uniesionymi żebrami, wysokimi
barkami i wydatnymi przednimi mięśniami szyi. Ruchomość klatki
piersiowej jest upośledzona, a oddech powierzchowny. Chory
oddycha wyłącznie górną częścią klatki piersiowej.
Leczenie:
Podstawowym warunkiem leczenia jest ustalenie i wyeliminowanie
alergenu.
Stosujemy ćwiczenia oddechowe po zastosowaniu leków
rozszerzających oskrzela w pozycji sprzyjającej rozluźnieniu
mięśni.
Stosujemy ćwiczenia oddechowe z nauką kontrolowania
oddychania.
Oto kilka z nich:
- wdychać i wydychać powietrze wyłącznie poprzez nos - w celu
ograniczenia nadmiernej wentylacji płuc.
- spać na lewym boku. Unikać spania na wznak.
- ćwiczenie z piłeczką do tenisa stołowego - wdech nosem dmuchanie w piłeczkę, aby potoczyła się jak najdalej.
- wdech nosem - wydech ustami
- nadmuchiwanie balonika
- dmuchanie przez rurkę włożoną w butelkę z wodą itp.
- wciągać brzuch - oduczyć garbienia się
- zajęcia sportowo-rekreacyjne, przede wszystkim pływanie w
ciepłej wodzie.
Fizykoterapia:
W czasie ataku celem postępowania jest jak najszybsze przerwanie
duszności. Stosuje się inhalacje ze środków rozszerzających
oskrzela i tlenu, leków rozrzedzających wydzielinę oskrzelową
i leków działających przeciwuczuleniowo i przeciwskurczowo.
Stosuje się również promieniowanie nadfioletowe, kąpiele rąk i
nóg.
W okresie międzynapadowym stosujemy: lampę Solux, prądy
diadynamiczne, prądy interferencyjne, diatermię krótkofalową i
diatermię mikrofalową, inhalacje, magnetoterapię, kuracje pitne,
saunę.
Masaż
W okresie napadu masażu nie wykonujemy.
W okresie międzynapadowym wykonujemy masaż klasyczny
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rozluźniający mięśnie oddechowe. Opracowujemy grzbiet i klatkę
piersiową, obręcz barkową, szyję i kark. Cel to obniżenie napięcia
mięśni.
Osoby chore na astmę nie powinny być pozbawione możliwości
uprawiania sportu. Uprawianie sportów nie tylko wpływa
pozytywnie na przebieg choroby, wzmacniając mięśnie
oddechowe, ale również poprawia samopoczucie i umacnia wiarę
we własne siły. Wysiłek fizyczny przyczynia się do prawidłowego
rozwoju fizycznego, pozwala uniknąć nadwagi, poprawia
kondycję i wydolność układu oddechowego. Sprawny ruchowo,
wysportowany pacjent ma lepszą kondycję, zdecydowanie rzadziej
zapada na infekcje i łatwiej znosi momenty zaostrzeń astmy.
Ćwiczenia fizyczne należy wprowadzać w stabilnym okresie
choroby, a zwiększanie wysiłku fizycznego powinno być stopniowe
(od 15-30 min) - stopniowo wydłużając.
W niektórych przypadkach wysokie stężenie alergenów ogranicza
możliwość uprawiania pewnych dyscyplin sportowych.
Sporty halowe są zalecane osobom uczulonym na pyłki roślin
wiatropylnych, natomiast zajęcia na wolnym powietrzu osobom
uczulonym na alergeny roztoczy kurzu domowego.
Dla chorych na astmę najbardziej zalecaną dyscypliną jest
pływanie. Wilgotne powietrze chroni przed skurczem dróg
oddechowych. Niektóre sporty walki, gry zespołowe, chód, jazda
na rowerze, tenis.
Prawidłowe leczenie astmy, umiejętność posługiwania się lekami
zabezpieczającymi przed skurczem oskrzeli, odpowiednie
dopasowanie dyscypliny sportu i warunków, w jakich wysiłek
jest wykonywany - są to podstawowe elementy warunkujące
bezpieczną kontrolę choroby.
Irena Gołębiewska
509 063 613

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. 121) podaje się do publicznej
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres
21 dni od dn. 4 czerwca 2018 r. wykaz w sprawie
sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr
1855/4 i 1856/7 o łącznej pow. 222 m2, położonej w m.
Kolno przy ul. M. Dąbrowskiej w przetargu ustnym
nieograniczonym.
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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Nowa pracownia endoskopowa

ową pracownię endoskopową górnego i dolnego odcinka
układu pokarmowego oddano do użytku w kolneńskim
szpitalu.

Pacjenci mają do dyspozycji przestronne i funkcjonalne
pomieszczenia oraz możliwość zrobienia badania na wysokim
poziomie medycznym. Wszystko zostało przebudowane i
dostosowane do potrzeb pacjentów.
W tej chwili jest to w pełni samodzielna i nowoczesna pracownia,
która w niedługim czasie powinna posiadać kontrakt z NFZ
i może realizować badania zarówno dla pacjentów, którzy są
hospitalizowani, jak i dla pacjentów ambulatoryjnych.
-Komfort pracy i komfort dla pacjentów jest w nowej pracowni
nieporównywalny. Wykonujemy badania górnego i dolnego odcinka
układu pokarmowego. Nasza pracownia wykonuje pełną diagnostykę
z możliwością oceny i dokumentacji fotograficznej oraz opcją
pobrania wycinków do badania histopatologicznego. Wykonujemy
także drobne zabiegi, które najczęściej się zdarzają, jak: tamowanie
krwawień, zakładanie klipsów termostatycznych czy usuwanie
polipów – powiedziała Krystyna Dobrołowicz.

Oficjalnego otwarcia pracowni dokonał Wojewoda Podlaski
Bohdan Józef Paszkowski, Dziekan Kolneński ks. kan. Stanisław
Uradziński, Wicedziekan Kolneński ks. Wojciech Stefaniak,
Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty oraz Dyrektor Szpitala
Ogólnego w Kolnie Krystyna Dobrołowicz.

ZST w Pradze

T

echnicy ekonomiści z Zespołu Szkół Technicznych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyli w drugiej
edycji Projektu EkonomistaEu Erasmus+.
Uczniowie wzięli udział w 3-tygodniowych stażach, które odbyły
się w Pradze. W tym okresie zapoznali się z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw oraz zdobyli konkretne umiejętności praktyczne.
Pracodawcy z entuzjazmem przyjęli stażystów z Polski. Uczniowie
wykonywali prace biurowe, zaznajomili się ze specyfiką pracy za
granicą, poznali ekonomiczne aspekty działalności przedsiębiorstw.
W czasie wolnym od pracy zwiedzali urokliwą stolicę Czech.
Staże zagraniczne były traktowane jako zaliczenie obowiązkowej
praktyki zawodowej. Do głównych celów projektu należą:
•

podwyższenie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw)
ucznia/uczennicy, w celu poszerzenia jego możliwości
rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na
europejskim rynku pracy,
zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników,
zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru
kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

•
•

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Poniżej krótka fotorelacja z
pobytu.
10
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Uroczyste Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

W

dniu 16 maja 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie
i poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kolnie. Jest to pierwsza tego typu placówka działająca na terenie
powiatu kolneńskiego. W uroczystości wzięło udział grono
szacownych gości, uczestnicy i kadra ŚDS.

rozwijają swoje umiejętności i doskonalą sprawność manualną
oraz pracowni komputerowej, gdzie uczą się korzystania ze sprzętu
komputerowego. Uczestnicy mają również możliwość użytkowania
sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki któremu poprawiają swoją
sprawność ruchową. Placówka zapewnia bezpłatny transport.
Uroczystość otwarcia rozpoczęła od przywitania gości pani Beata
Kozłowska - kierownik ŚDS. Udział w uroczystości wzięli m.in.:
Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, Poseł na Sejm RP
Lech Antoni Kołakowski, Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty,
Wicestarosta Kolneński Robert Nadara, ks. Dziekan Stanisław
Uradziński oraz ks. Wojciech Stefaniak. Tego dnia gościliśmy
również włodarzy z terenu powiatu kolneńskiego, dyrektorów
placówek oświatowych, dyrektorów i kierowników ośrodków
pomocy społecznej z powiatu kolneńskiego wraz z pracownikami,
służby mundurowe, wielu znamienitych gości oraz uczestników i
kadrę ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie działa od 01.03.2018
r. i nareszcie doczekał się swojego oficjalnego otwarcia. ŚDS to
placówka pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek dysponuje 20
miejscami, w chwili obecnej jest 15 uczestników. Dom prowadzi
zajęcia terapeutyczne w formie treningów udoskonalających
prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Zajęcia
odbywają się w: pracowni kulinarnej, gdzie uczestnicy pod okiem
instruktora przygotowują ciepły posiłek, w pracowni artystycznej

Po uroczystym przecięciu wstęgi nastąpiło pobłogosławienie i
poświęcenie ŚDS przez ks. Wojciecha Stefaniaka - proboszcza
parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.
Następnie głos zabrali: pan Stanisław Wiszowaty - Starosta Powiatu
Kolneńskiego, pan Bohdan Józef Paszkowski - Wojewoda Podlaski
oraz pan Lech Antoni Kołakowski - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej. W swoich przemówieniach panowie wyrazili zadowolenie
z powstałego i funkcjonującego ośrodka, obiecali współpracę i
życzyli dużo sukcesów i wytrwałości w prowadzeniu ŚDS.
Na koniec uczestnicy ŚDS wręczyli przybyłym gościom
własnoręcznie wykonane upominki.

Rada powiatu przyznała dotacje na zabytki
Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Borkowie na wykonanie
prac polegających na wymianie posadzki prezbiterium. Każda z
parafii otrzyma środki finansowe w wysokości 10 tys. zł. Dotacji
udzieliła Rada Powiatu Kolneńskiego uchwałą Nr XXXIV/256/18
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Budowa poszerzeń dróg powiatowych

W
S

tarostowie Kolneńscy Stanisław Wiszowaty i Robert Wacław
Nadara oraz skarbnik powiatu Dorota Waszkiewicz podpisali
umowy dotacyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na terenie powiatu kolneńskiego.
Dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Grabowie
na konserwację 18 dużych okien polegającą na oczyszczeniu
metalowych ram okiennych, szprosów i szyb okiennych,
wymiany szyb popękanych, uszczelnienie i pomalowanie ram
i szprosów okiennych preparatem zabezpieczającym metal;
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli na
wykonanie konserwacji nawy głównej kościoła poprzez: usunięcie
przemalowań z powierzchni stropu nawy, wzmocnienie struktury
drewna na stykach desek, uzupełnienie ubytków drewna i zapraw
na stykach, pełną konserwację odsłoniętej polichromii (podklejenie
odspojonych warstw malarskich, uzupełnienie warstw malarskich,
retusze naśladowcze, zabezpieczenie malowidła) i Parafii
nr. 05(219)2018

miejscowości Danowo rozpoczęły się prace związane z
poszerzeniem nawierzchni jezdnej drogi powiatowej.
Powiat w ramach wsparcia finansowego otrzymał od gminy Kolno
dotację w wysokości 13 tys. zł. Poszerzenie drogi wykonywane jest
z kostki brukowej. W ubiegłym roku zostało położone 360 mb
poszerzenia. Wykonawcą robót drogowych jest Powiatowy Zarząd
Dróg w Kolnie.
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Wójt Gminy podpisał umowę na dofinansowanie dla jednostek OSP

W

siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie (gm.
Grajewo) Wójt Gminy Mały Płock podpisał 29 maja z
Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim
i członkiem zarządu Stefanem Krajewskim umowę na pomoc
finansową dla jednostek OSP z terenu gminy.
Z dodatkowych środków na wyposażenie, sprzęt gaśniczy czy
umundurowanie cieszyć się mogą strażacy z OSP w Kątach, Korzenistem,
Rogienicach Wielkich, Chludniach-Włodkach oraz Małym Płocku.
W ramach dotacji strażacy mogą znacząco poprawić jakość swojego
sprzętu, kupując specjalistyczną odzież ochronną: ubrania ochronne,
buty, rękawice strażackie, hełmy itp., ale też drobny sprzęt ratowniczogaśniczy, służący do zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony
przeciwpożarowej.

Gmina Mały Płock będzie współrealizatorem projektu „Cyfrowy Senior”

D

la współczesnych emerytów cyfrowy świat to bardzo często
czarna magia. Z drugiej strony np. dla tych, którzy nie mogą
wychodzić z domu, możliwość załatwienia czegoś kliknięciem
może być wybawieniem. Dlatego seniorzy z terenu naszej gminy
zostaną objęci wsparciem dotyczącym nabycia, utrwalenia i
podniesienia kompetencji cyfrowych.
Program szkoleń, w których będą uczestniczyć seniorzy, obejmuje obsługę
poczty elektronicznej, nabycie umiejętności korzystania z zasobów
internetu, korzystania z serwisów społecznościowych, a także korzystania
z rozwijających się e-usług w zakresie administracji publicznej czy
bankowości internetowej. Zajęcia będą realizowane metodą projektową
z wykorzystaniem nowo nabytej wiedzy w praktyce.
Inicjatywy aktywizacji społecznej seniorów są niezwykle istotne. Daje
to nowe możliwości dla tych, którzy w ostatnim okresie swojego życia
pozostali sami i bardzo często nie mogą liczyć na pomoc najbliższych.

Droga powiatowa w RudceSkrodzie doczeka się remontu

D

roga powiatowa przebiegająca przez obszar gminy Mały
Płock w miejscowości Rudka-Skroda począwszy od drogi
wojewódzkiej nr 648 zostanie przebudowana.
Inwestycję zrealizuje powiat kolneński przy wsparciu finansowym gminy
Mały Płock. Remont, o który od dawna zabiegały gminne władze z uwagi
na fatalny stan nawierzchni, stanie się faktem. Zgodnie z założeniami
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
inwestycja musi być wykonana jeszcze w tym roku.

Mały Płock, dn. 21.05.2018 r.

Wójt Gminy Mały Płock
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości, że
w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock został wywieszony
na okres 21 dni od dnia 21.05.2018 r. wykaz lokalu
użytkowego o pow. 30,10 m2 przeznaczonego do najmu,
położonego w miejscowości Mały Płock.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej – w
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.malyplock.
wrotapodlasia.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Mały
Płock http://www.malyplock.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie
Gminy Mały Płock lub telefonicznie pod numerem
86 279-13-22.
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TUROŚL

Pasowanie na czytelnika

B

iblioteka Publiczna Gminy
Turośl w ramach Tygodnia
Bibliotek oficjalnie przyjęła do
grona czytelników uczniów klas
I Szkoły Podstawowej w Turośli
i w Lemanie.
Uroczystość rozpoczęła się od
lekcji bibliotecznej, w trakcie
której uczniowie odpowiadali na
pytania, rozwiązywali zagadki
oraz szczegółowo poznali proces
powstania książki. Zostali również
oprowadzeni po bibliotece oraz
poznali układ książek na półkach.
Punktem kulminacyjnym spotkania
była uroczyście złożona przysięga
oraz wręczenie dyplomów i
upominków.
Po
pasowaniu
czekała na dzieci niespodzianka
w postaci teatrzyku edukacyjnego
promującego czytanie książek
pt. „Tajemnica starej szafy”
wystawionego przez „EDU-ARTIS”
z Krakowa. Spektakl obejrzały
również przedszkolaki z terenu
naszej gminy.

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak

H

asłem tegorocznego tygodnia bibliotek jest „(DO)
WOLNOŚĆ CZYTANIA”.
Swoje działania zainicjowaliśmy już
7 maja od spotkania autorskiego
z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak,
autorką znanych powieści obyczajowych, a także zbeletryzowanych
biografii: Marii Skłodowskiej-Curie
„Zanim” oraz Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego „Ty jesteś moje imię”
Najnowszą jej książką jest „Historia
złych uczynków”. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a na
zakończenie każdy mógł nabyć
książkę z autografem autorki.
Ponadto uczestnicy spotkania (44
osoby) otrzymali pamiątkowe torby,
promujące Bibliotekę Publiczną
Gminy Turośl.

G

„Idźmy w przyszłość, nie zapominając o przeszłości”
– warsztaty etnograficzne 2018

minny Ośrodek Kultury w Turośli otrzymał dofinansowanie
na realizację projektu pn. „Idźmy w przyszłość, nie
zapominając o przeszłości” ze środków Muzeum Historii Polski w
Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
Warsztaty kurpiowskiej sztuki ludowej odbędą się 19 czerwca 2018
roku na terenie Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego przy ośrodku
kultury. Warsztaty z szesnastu dziedzin przeprowadzone zostaną przez
doświadczonych i pamiętających lokalną tradycję twórców ludowych.
Skierowane są one do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Dzięki
nr. 05(219)2018

takim imprezom Gminny Ośrodek Kultury w Turośli pragnie zachować
i reaktywować tradycyjne techniki wyrobu rękodzieła ludowego.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
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GRABOWO

W rocznicę Konstytucji 3 Maja
3 maja władze gminy Grabowo wspólnie ze Stowarzyszeniem
Sportowo-Jeździeckim w Grabowie uczcili symbolicznie 227
rocznicę uchwalenia Konstytucji.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w grabowskim kościele, po której
złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach poległych za Ojczyznę, a
spoczywających na cmentarzu parafialnym w Grabowie.
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GRABOWO

Rodzinne wędkowanie
Rodzinnymi Zawodami Wędkarskimi o Puchar Wójta Gminy
Grabowo, Grabowskie Stowarzyszenie Wędkarskie rozpoczęło
oficjalnie sezon wędkowania.

Jak sama nazwa podpowiada, w zawodach uczestniczyły całe rodziny, a
najlepszą wędkarską ekipą została rodzina Kazimierza Bzury, która złowiła
też największą rybę zawodów, a mianowicie amura o wadze 1,78 kg. Drugie
miejsce zajęła rodzina Jarosława Ślaskiego, a trzecie Stanisława Mizgiera.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Nagrody ufundowali Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka i Starosta
Kolneński Stanisław Wiszowaty. Na zakończenie zawodów organizatorzy
przygotowali dla zawodników gorące i zimne napoje, pączki oraz kiełbaski
z grilla.

Kasia Sokołowska – wyróżniona
przez WOAK w Białymstoku
Kasia Sokołowska z III klasy Szkoły Podstawowej w Grabowie, po
zwycięstwie w eliminacjach powiatowych zdobyła wyróżnienie
w wojewódzkim finale konkursu recytatorskiego „Baje, bajki,
bajeczki…” organizowanym przez WOAK w Białymstoku.
Etap wojewódzki odbył się 25 maja, a nasza recytatorka ujęła jurorów
interpretacją wiersza “Włos” J. Brzechwy.

nr. 05(219)2018

Termomodernizacja na start
Ruszył pierwszy etap realizacji projektu “Termomodernizacja
energetyczna obiektów użyteczności publicznej gminy Grabowo”.
Obecnie jest demontowana stara instalacja centralnego ogrzewania w
budynkach szkoły oraz Urzędu Gminy. Cały projekt, poza wymianą
instalacji c.o. obejmie w obu budynkach docieplenie ścian zewnętrznych,
piwnic i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji
fotowoltaicznej i odgromowej. Realizacja inwestycji jest efektem
dofinansowania uzyskanego przez gminę Grabowo w kwocie ponad
2,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu wynosi ponad
2,8 mln zł.
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FESTYN RODZINNY Z
KOLNEŃSKĄ POLICJĄ

SZKOLENIE W
RAMACH PROGRAMU
„MAM WYBÓR…
WYBIERAM
ROZSĄDEK”

Kolneńscy policjanci podczas festynu
rodzinnego zaproponowali uczestnikom
konkursy o tematyce prewencyjnej, zapoznanie
z aplikacją Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz pokaz sprzętu służbowego.
Atrakcje przy stoisku policyjnym cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
Policjanci zajmujący się profilaktyką oraz dziel-

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Kolnie w trosce o bezpieczeństwo podróżujących
drogami naszego powiatu włączyli się do
ogólnopolskiej akcji “Jednośladem bezpiecznie
do celu”. W ramach tych działań mundurowi
prowadzą kontrole drogowe głównie pod
kątem bezpieczeństwa motocyklistów oraz
rowerzystów. Wzięli udział w inauguracji
sezonu motocyklowego, omawiając najważniejsze aspekty bezpieczeństwa oraz
kształtowanie właściwych postaw i zachowań.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Kolnie wspólnie z pracownikami stacji
sanitarno-epidemiologicznej spotkali się w
maju z pedagogami powiatu kolneńskiego, w
ramach programu profilaktycznego „Mam
wybór… wybieram rozsądek”. Głównym jego
celem było zwiększenie świadomości osób w
zakresie zagrożeń związanych z używaniem
środków psychoaktywnych oraz zapobieganie
i zwalczanie zjawiska demoralizacji w
środowisku dzieci i młodzieży.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Kolnie wspólnie z pracownikami stacji sanitarnoepidemiologicznej zaprezentowali założenia
programu “Mam wybór… wybieram rozsądek”.
W szkoleniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i
pedagodzy z powiatu kolneńskiego.
Mundurowi w ramach Programu “Mam
wybór… wybieram rozsądek” prowadzą liczne
przedsięwzięcia, których głównych celem jest
zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów
prawnych w zakresie zagrożeń związanych
z zażywaniem środków psychoaktywnych.
Funkcjonariusze spotykają się również z
dziećmi i młodzieżą, aby edukować je w zakresie
odpowiedzialności prawnej nieletnich, którzy
popełniają czyny karalne i dopuszczają się
demoralizacji. Policjanci prowadzą również
szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie
procedur postępowania nauczycieli w przypadku
ujawnienia ucznia będącego pod wpływem
środków psychoaktywnych bądź posiadającego
takie środki.
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nicowi z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie
uczestniczyli w festynie rodzinnym połączonym
z Dniem Dziecka, zorganizowanym dla
wszystkich szkół z gminy Turośl. Funkcjonariusze
zaproponowali najmłodszym mnóstwo atrakcji.
Dzieci miały okazję uczestniczyć w konkursie
z zakresu profilaktyki wakacyjnej, dotyczącej
bezpiecznych zachowań nad wodą, w lesie czy
podczas prac polowych. Podczas konkurencji
omówiono również zasady bezpiecznego
poruszania się jednośladami. Powyższa tematyka
przedstawiona została w ramach ogólnopolskiej
akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Ponadto
zainteresowani przy stoisku policyjnym mieli
możliwość zapoznania się z aplikacją Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi
zaprezentowali również uczestnikom festynu
policyjny sprzęt i radiowóz, a także odpowiadali
na liczne pytania na temat swojej pracy, zachęcając
do wstąpienia w policyjne szeregi. Atrakcje policji
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

“JEDNOŚLADEM
BEZPIECZNIE DO
CELU” W POWIECIE
KOLNEŃSKIM

Policjanci z kolneńskiej drogówki wzięli udział
w rozpoczęciu sezonu motocyklowego na
terenie powiatu. W trosce o bezpieczeństwo
podróżujących drogami włączyli się do
ogólnopolskiej akcji “Jednośladem bezpiecznie
do celu”. W ramach tych działań policjanci
prowadzą kontrole drogowe głównie pod
kątem bezpieczeństwa motocyklistów oraz
rowerzystów.
Celem akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”
jest przede wszystkim:
przypominanie
i
uświadamianie
motocyklistom,
motorowerzystom
i
rowerzystom, że niestosowanie się do przepisów
ruchu drogowego, w tym niedostosowanie
prędkości,
nieprawidłowe
wyprzedzanie,
niezachowanie bezpiecznej odległości czy też
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu –
to najczęstsze przyczyny wypadków, których
sprawcami są użytkownicy jednośladów;
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań
wśród uczestników ruchu drogowego oraz
promowanie dbałości o własne bezpieczeństwo
na drodze poprzez stosowanie właściwego ubioru
chroniącego szczególnie motorowerzystów i
motocyklistów, używanie certyfikowanych i
dopasowanych kasków, jak również elementów
odblaskowych;
-wzmacnianiepoczuciawspółodpowiedzialności
za bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego.
O szczególnej popularności rowerów,
motorowerów czy motocykli decyduje wiele
elementów. Do głównych należą m.in. możliwość
sprawnego przemieszczania się po zatłoczonych
ulicach miast, łatwe parkowanie, styl życia czy
pasja.
nr. 05(219)2018
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Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach
zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwzględniając
specyfikę tej grupy. Wypadki z udziałem
użytkowników jednośladów stanowią duży
problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki.
Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne
działania mające na celu ograniczenie liczby
wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie –
zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.
Tego rodzaju akcje będą kontynuowane.

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w miesiącu maju 2018

•
•
•
•

•

• Ujawniono 16 wykroczeń, wystawiono 3 mandaty karne na kwotę 300,00 zł,
zastosowano 13 pouczeń,
• Strażnicy zabezpieczali 2 mecze IV ligi piłki nożnej drużyny „Orzeł” Kolno z
drużynami: „Cresovia” Siemiatycze i „Wigry II” Suwałki,
3 maja funkcjonariusze SM pomagali w organizacji i zabezpieczeniu obchodów „227. Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”,
Strażnicy w m-cu maju przeprowadzili akcje „odławiania” bezpańskich psów, które odwieziono
do schroniska miejskiego,
24 maja strażnicy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Drogowego KPP Kolno wzięli udział
w zabezpieczeniu „Rajdu rowerowego” uczniów SP nr.1 w Kolnie,
25 maja przeprowadzili wspólną akcję wraz z pracownicami Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Kolnie, podczas, której kontrolowano punkty sprzedaży produktów
spożywczych,
W tym okresie Inspektor Wiesław Niedbała odbył 1 służbę patrolową z funkcjonariuszami KPP
w Kolnie z Wydziału Prewencji.
Planowane działania w miesiącu czerwcu 2018:
W miesiącu czerwcu strażnicy prowadzić będą akcję „Sprzątamy po swoim psie”. W tym
miesiącu prowadzone będą też wyrywkowe kontrole posesji w/z art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g. Strażnicy
będą pomagali również w organizacji ruchu drogowego w/z rozbudową drogi krajowej nr 63.

nr. 05(219)2018
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Dzień strażaka w kolneńskiej Straży Pożarnej
4 maja był dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie dniem wyjątkowym; odbyły się uroczystości związane
z obchodami powiatowego „Dnia Strażaka”. Wydarzenie to
związane jest z przypadającym w tym dniu świętem patrona
strażaków św. Floriana. Uroczystość poprzedzona została mszą
świętą w kościele pw. św. Anny w Kolnie, którą celebrował dziekan
kolneński ks. kan. Stanisław Uradziński, ks. Wojciech Stefaniak,
ks. kpt. Wojciech Ejsmont - kapelan podlaskich strażaków, ks.
Radosław Kubeł wraz z księżmi przybyłymi z całego powiatu
kolneńskiego.
W trakcie uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyło się wręczenie
odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz przyznanie
wyróżnień kolneńskim strażakom.
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, nadanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, odznaczony został aspirant. Józef
Adam Banach.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla aspiranta Andrzeja
Pietruszki i młodszego aspiranta Roberta Zachłowskiego.
Tego dnia nie obyło się również bez awansów w stopniach służbowych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień kapitana dla
młodszego kapitana Sylwestra Dudy oraz stopień młodszego kapitana dla
aspiranta Józefa Adama Banacha.
Komendant Główny PSP nadał stopień aspiranta – młodszemu aspirantowi
Andrzejowi Pietruszce.
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał
stopień:
• ogniomistrza - mł. ogn. Góralczyk Sylwester, mł. ogn. Podlaski Karol,
mł. ogn. Sielawa Grzegorz
• młodszego ogniomistrza - st. sekc. Bałdyga Adam, st. sekc. Bazydło
Maciej, st. sekc. Biedrzycki Marcin, st. sekc. Dudziński Paweł, st. sekc.
Kosk Tomasz, st. sekc. Rogiński Wojciech, st. sekc. Skrodzki Łukasz, st.
sekc. Załęcki Łukasz.
• starszego sekcyjnego – sekc. Bagiński Paweł, sekc. Sikora Łukasz.
Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Staży Pożarnej za wzorową
postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał
starszy kapitan Arkadiusz Obrycki.
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z okazji
Dnia Strażaka przyznał nagrodę pieniężną za wzorowe wykonywanie
obowiązków służbowych mł. asp. Adamowi Dudzie.
Kolejnym elementem uroczystości było przekazanie Komendzie Powiatowej
PSP w Kolnie łodzi ratowniczej Marims 500, która została zakupiona w
całości ze środków budżetu państwa. Uroczystego przekazanie kluczyków
i dowodu rejestracyjnego dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm RP pan Jarosław Zieliński
oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej – st. bryg. Piotr Pietraszko. Poświęcenia łodzi dokonał
Dziekan Kolneński ks. kan. Stanisław
Uradziński i ks. kpt. Wojciech Ejsmont - kapelan podlaskich strażaków.
W trakcie uroczystości nastąpiło również uroczyste przekazanie
porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Kolnie a Grupą Ratowniczą „Nadzieja” Kolno - będącą
terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom
„Nadzieja” w Łomży, reprezentowaną przez druha prezesa OSP Grupy
Ratowniczej Nadzieja ks. Radosława Kubła.
Wręczenia porozumień dla kierowników obu jednostek formalnie
nawiązujących współpracę dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
18

Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński
oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej – st. bryg. Piotr Pietraszko.
nr. 05(219)2018
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“Kręci mnie bezpieczeństwo...” - Przedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie
9 maja 2018 roku w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…
przez cały rok szkolny” strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie odwiedzili Przedszkole
Miejskie nr 4.
W trakcie spotkania przybliżono dzieciom, na czym polega służba w
Państwowej Straży Pożarnej. Maluchy dowiedziały się, że strażacy nie
tylko gaszą pożary, ale są wzywani także do innego typu zdarzeń, jak
np. wypadki komunikacyjne czy zdarzenia związane z ratowaniem
zwierząt. Przedszkolaki z bliska mogły podziwiać wyposażenie,
jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy
strażacy. Z zaciekawieniem oglądali węże, prądownice i inne elementy
wyposażenia pojazdów pożarniczych. Niebywałą atrakcją była
możliwość nałożenia strażackich hełmów oraz próba ,,gaszenia’’
fikcyjnego pożaru.
Na zakończenie spotkania dyrektor przedszkola przekazała
funkcjonariuszom „Podziękowanie”, po czym zostało wykonane
pamiątkowe zdjęcie.

Wzrasta limit zarobków dla dorabiających emerytów i rencistów
Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osiągnięcie
powszechnego wieku emerytalnego przez pracujących emerytów
i rencistów wiąże się z tym, że nie muszą przestrzegać progów
przychodu, które osiągają pracując. Osoby, które nie osiągnęły
powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego obecnie 60 lat dla
kobiety i 65 lat dla mężczyzny, muszą pamiętać, że przy dorabianiu
obowiązują ich limity. Ich przekroczenie wiąże się z pewnymi
konsekwencjami i z tego przychodu trzeba się rozliczyć. Dodatkowe
zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy
świadczenie emeryta albo rencisty.
Co trzy miesiące wraz z aktualizacją wysokości przeciętnego
wynagrodzenia zmieniają kwoty, które pracujący emeryci i renciści
mogą dorobić. Kolejna nowelizacja nastąpi 1 czerwca i jest uzależniona
od wysokości wynagrodzenia z pierwszego kwartału 2018 r. które
wyniosło 4 622,84 zł - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny
rzecznik ZUS województwa podlaskiego. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych co kwartał ogłasza kwoty przychodów dla pracujących
emerytów i rencistów. Nowe progi, które wejdą w życie już 1 czerwca
tego roku, będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące do 31 sierpnia
br.
Warto wiedzieć, ile wynoszą, i powiadomić ZUS o wysokości
osiąganego przychodu, jeśli nie mieścimy się w limitach. Jeżeli z
zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć,
wynika, że: nie przekroczymy 3 235,99 zł miesięcznie – świadczenie
będzie wypłacane w pełnej wysokości, przekroczenie 3 235,99 zł,
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ale nie więcej niż 6 009,69 zł wpłynie na zmniejszenie wypłacanego
świadczenia, przekroczenie 6 009,69 zł zawiesimy wypłatę
świadczenia. Maksymalna kwota zmniejszenia zmienia się wraz z
waloryzacją emerytur i rent, od 1 marca 2018 roku wynosi: 582,38
zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 436,82
zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 495,06 zł - renta
rodzinna dla jednej osoby. Jeśli jest kilka osób uprawnionych do
renty rodzinnej, to jest ona zmniejszana proporcjonalnie do liczby
uprawnionych osób.
Od 1 czerwca wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać
osoby pobierające rentę socjalną. Wyniesie ona 3235,99 zł. W
przypadku tego świadczenia nie są stosowane kwoty zmniejszenia.
Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy się osiągnie 70 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.
ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania
przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna
wysokość gwarantowana jest również w przypadku renty inwalidy
wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia
lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy
wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po
żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.
Katarzyna Krupicka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego
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Goście w bibliotece
Przed pięcioma laty Miejska Biblioteka Publiczna realizowała
projekt „Memoria gratum facit”. Jego istotą była inwentaryzacja
zachowanych nagrobków na „starym” cmentarzu w Kolnie, a
także stworzenie w oparciu o zapisy w Księgach Zmarłych wykazu
osób tam spoczywających. Efektem tego działania było wydanie
liczącej 914 str. publikacji i wykonanie strony internetowej
www.cmentarz.kolno.home.pl W projekcie uczestniczyła
trzynastoosobowa grupa młodzieży „Optymiści”. Wydawałoby
się, że projekt nie mógł być bardziej odległy od spraw bliskich
młodym ludziom. W swym założeniu miał zwrócić ich uwagę na
potrzebę troski o pamięć przodków. Po kilku latach dla jednej z
uczestniczek życie dopisało zaskakujący ciąg dalszy …

Piąta od lewej – Annette z mężem, kuzynami z Kolna i pracownikami
z miejskiej biblioteki.
W styczniu na adres mailowy naszej biblioteki napisała Annette –
Australijka, której panieńskie nazwisko brzmiało Kozikowski. Wiosną
tego roku wybierała się do Polski, by odwiedzić Ojczyznę swego Ojca. Jan
Kozikowski urodził się 24 czerwca 1919 r. w Kolnie. W październiku 1939
r. został zabrany ze swojego rodzinnego domu przez niemieckich żołnierzy.
Przekazany następnie Rosjanom. W wojennej poniewierce trafił następnie
do armii gen. Andersa, by przez Iran i Włochy dotrzeć do Anglii. Został
wielokrotnie odznaczony za wzorową służbę. Z Anglii – uciekając od
traumatycznych wspomnień – zawędrował aż do Australii. Starał się tu o
wizę do USA, ale nieskutecznie. Poznał Helen i założył rodzinę. Doczekali
razem trójki dzieci – córek Annette i Carolyn oraz syna Michała. Nigdy nie
chciał wracać do wspomnień z czasów wojny i nie wyjeżdżał z Australii.
Bardzo jednak tęsknił za Polską, szczególnie za matką. W okresie świąt miał
zawsze zły humor. Lubił polską kuchnię i muzykę. Bardzo cieszył się, gdy
Karol Wojtyła został papieżem. Miał jego zdjęcia w całym domu.
Jan Kozikowski doczekał się dziesięciorga wnucząt i był dla nich
fantastycznym dziadkiem. Uwielbiał bawić się z nimi i rozpieszczać. Zmarł
11 listopada 1997 r. w Tailem Bend w wieku 78 lat. Żona - Helen ma ich
obecnie 87 i w dobrym zdrowiu nadal mieszka w tym samym domu.
Jego córka postanowiła przyjechać do Kolna, aby złożyć kwiaty na grobie
swojej babci – matki Jana, za którą w dalekiej Australii jej ojciec bardzo
tęsknił. Po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwisk swoich krewnych trafiła
na stronę biblioteki i poprosiła nas o pomoc. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności dość szybko odnaleźliśmy bliską rodzinę jej ojca. Okazało
się, że Pani Lucyna, do której dotarliśmy, jest cioteczną siostrą Annette. Jej
mama - Weronika poszukiwała swojego brata - Jana Kozikowskiego przez
Polski Czerwony Krzyż, ale nie uzyskała żadnych informacji. Jak napisała w
następnym mailu Annette, długo płakała i nie mogła uwierzyć, że w maju
będzie mogła spotkać swoją tak bliską kuzynkę, o której istnieniu przez lata
nic nie wiedziała. Od tego momentu obie panie kontaktowały się ze sobą
za pośrednictwem wnuczki pani Lucyny, która w tych kontaktach była
tłumaczem.
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18 maja Annette ze swoim mężem i rodziną „odzyskanej” kuzynki
odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie. Z zaskoczeniem
odkryliśmy kolejny zbieg okoliczności – wnuczką pani Lucyny okazała się
Ada – przed pięcioma laty uczennica LO, która brała udział w projekcie
„Memoria gratum facit”. W tym miejscu wypada tylko powtórzyć za
naszym poetą, księdzem Janem Twardowskim, że nie ma spotkań
przypadkowych.
W mieście swego ojca Annette odwiedziła jego rodzinny dom, złożyła
kwiaty na grobach bliskich. Odkryła, że w rodzinnym mieście ojca ma
wielu kuzynów. Uczestnicząc 21 maja w spotkaniu z grupą młodzieży
kolneńskiego Gimnazjum w Miejskiej Bibliotece Publicznej, stwierdziła, że
bardzo podoba się jej Polska, a szczególnie ludzie i ich gościnność.
MBP
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ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2018
W tym roku już po raz szósty zaprosiliśmy do udziału w
ogólnopolskiej imprezie Odjazdowego Bibliotekarza. Po raz
kolejny organizowaliśmy ją we współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną w Turośli. W roku obchodów stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę pojechaliśmy na miejsce Bitwy pod
Lemanem 1920 r. Trasa tegorocznej edycji bibliotecznej imprezy
rowerowej była dość wymagająca. Przejazd w obie strony miał
dystans około 50 km. Pogoda była wręcz wymarzona. Trasa
prowadziła m.in. przez malownicze zakątki rezerwatu przyrody
„Ciemny Kąt”.
Wyruszyliśmy z Kolna o godz. 9°°. Zatrzymaliśmy się chwilę na cmentarzu
przy grobie, w którym spoczywają polegli w potyczce żołnierze z Pułku
Strzelców Kowieńskich. Zapaliliśmy znicz, odmówiliśmy krótką modlitwę i
ruszyliśmy dalej. Po krótkim postoju w połowie drogi do celu dojechaliśmy
kwadrans po godz. 11. Tam już oczekiwali na nas uczestnicy z Turośli.
Ponieważ oni mieli do przejechania dystans o połowę krótszy, oczekiwali
na nas z poczęstunkiem przy płonącym ognisku. Po podreperowaniu
smacznym posiłkiem nadwątlonych sił udaliśmy się pod pomnik pamięci,
gdzie wysłuchaliśmy wykładu Leszka Czyża – nauczyciela historii i

dyrektora Szkoły Podstawowej w Lemanie na temat wydarzeń z sierpnia
1920 r. i późniejszych losów dowódcy sowieckiego III Korpusu Kawalerii
Gaji Gaja Bżiszkjana. Następnie młodzież ruszyła w las, uczestnicząc w
grze terenowej „Tropiąc Niepodległą”. Po wykonaniu wszystkich zadań,
w tym opatrzeniu rannych, drużyny wróciły ze śpiewem na miejsce akcji,
gdzie miały okazję uczestniczyć w przygotowanych grach i zabawach. Dla
ochłody przed wyjazdem w drogę powrotną skonsumowaliśmy lody.
Przed godziną szesnastą wróciliśmy do Kolna.
Nasza wyprawa mogła odbyć się bezpiecznie dzięki wsparciu Kolneńskiej
Grupy Pierwszej Pomocy i policjantów z Komendy Powiatowej Policji
w Kolnie. Serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy również sponsorom naszego przedsięwzięcia – firmom: JBB
w Łysych, Agropasze Zbigniew Szymański, ZPCh Hetman, Bankowi
Spółdzielczemu w Kolnie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie i przygotowanie
miejsca naszej imprezy – pani Krystynie Butler oraz panu Lucjanowi
Kossewskiemu.
MBP

Profilaktyczno-Edukacyjny PIKNIK RODZINNY
W dniu 18.05.2018 r. Urząd Miasta Kolno ze środków profilaktyki
alkoholowej sfinansował realizację Profilaktyczno-Edukacyjnego
PIKNIKU RODZINNEGO prowadzonego przez PROF. – ART.
Anna Piasecka z Gdyni.

W pikniku brali udział uczniowie obu Szkół Podstawowych w Kolnie, a
po południu również społeczność lokalna. Uczestnicy mieli do dyspozycji
zestawy namiotów o charakterze „poszczególnych wysp”, czyli namiot
nr. 05(219)2018

wideogracza, kącik artystyczno-plastyczny, malowanie twarzy: quady i
gokarty, plac zamków i zjeżdżalni wielogabarytowych dmuchanych placów
zabaw, budolandia – klocki drewniane, strefa najmłodszego – bobasowo, do
tego kuchnia smakosza + wata cukrowa i popcorn. Dziękujemy serdecznie
za wspólną zabawę i za mile spędzony czas.
E.P.
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Wystawa pt. „Florian Czarnyszewicz: żołnierz, pisarz, robotnik, patriota polski”
23 maja 2018 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło
się otwarcie wystawy pt. „Florian Czarnyszewicz: żołnierz,
pisarz, robotnik, patriota polski.”

W trakcie wernisażu prelekcję o Florianie Czarnyszewiczu
wygłosił pan Paweł Murawski - instruktor Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Wystawa poświęcona jest
urodzonemu w 1900 r. w Bobrujsku Czarnyszewiczowi, autorowi
powieści „Nadberezyńcy”, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej,
emigrantowi. Osoba pisarza odzwierciedla losy tysięcy Polaków,

mieszkańców Kresów, którzy musieli zmierzyć się m.in. z faktem
utraty ziem dawnej Rzeczpospolitej. Ciekawe zdjęcia z minionej
epoki ukazujące życie na emigracji wzmocnione opisami, jak żyli
nasi rodacy na początku XX wieku, poszukując swojego miejsca na
ziemi. Wystawa została przygotowana przez pracowników Biblioteki
Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires przy udziale Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Oddział IPN w Białymstoku. Zapraszamy do
obejrzenia, wystawa czynna będzie do 6 czerwca w kawiarni KOKiS.

Duże-małe zmiany na pływalni
Modernizacja krytej pływalni KOKiS współfinansowana była ze
środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki, zadania pn. „Przebudowa budynku krytej pływalni
Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie dostosowania
obiektu do nauki pływania, rehabilitacji i uatrakcyjnienia oferty
programowej”. Pozyskano środki z Ministerstwa Sportu w kwocie
340 000 zł, a pozostałe pochodziły z budżetu miasta Kolno.
Całkowity koszt projektu wyniósł 750 000 zł.

zamontowane w cokole niecki po jednym dla dorosłych i dzieci.
W bocznej ścianie niecki zamontowaliśmy pięć dysz masujących o
rożnym natężeniu masażu na rożnych wysokościach; podczas ćwiczeń
lub indywidualnego pływania woda będzie delikatnie masowała
ciało i działała relaksacyjnie. Wszyscy wchodzący do szatni zauważą
wymienione szafki basenowe z ławeczką, zarówno w szatni męskiej,
jak i damskiej, w sumie 88 sztuk. Wymienione zostały drzwi na nowe,
aluminiowe czy nowe suszarki. Na niecce został wymieniony zegar
basenowy oraz liny torowe, kosze i półki na sprzęt, a oświetlenie
niecki szatni i korytarzy zostało zastąpione energooszczędnymi
żarówkami LED. Zostały wymalowane wszystkie ściany na niecce, w
szatniach i korytarzach. W holu wejściowym zwiększyliśmy obszar
oczekiwania dla klientów, wyposażając go w nowe ławki przyścienne,
a co najważniejsze – zorganizowaliśmy kącik zabaw dla najmłodszych
przebywających na obiektach.
Wcześniej - przed modernizacją pływalnia została wyposażona
w system UV, który uzdatnia wodę basenową, niszcząc szkodliwe
bakterie, a złoże antracytowe w filtrach zostało wymienione na zoolit.
Te działania pozwalają sprostać bardzo rygorystycznym wymogom
dotyczącym jakości wody na pływalniach, a przeprowadzane
obowiązkowe co 2 tygodnie badania wody są pozytywne, o czym
informujemy na stronie KOKiS. Serdecznie zapraszamy.

Zamiarem zarządcy było dostosowanie basenu dla różnych grup
wiekowych, dodając atrakcję tak, żeby basen nie stracił swojej
pierwotnej funkcji, czyli dalej służył do pływania i dawał możliwość
korzystania przez szkoły. Wybudowanie wodnego placu zabaw dla
dzieci o pow. 30 m2 z atrakcjami wodnymi (zjeżdżalniami, żółwikami,
delfinami, armatkami pryskającymi wodą) otwiera możliwość zabawy
w wodzie grupom przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodzicom
ze swoimi najmłodszymi pociechami do lat sześciu. To pierwszy etap
nauki pływania, oswajania z wodą (temperatura w brodziku od 30 do
32o C).
Wanna hydromasażowa 6-osobowa wpuszczona w posadzkę posiada
systemy masażu nóg oraz górnych części ciała z 32 dyszami na różnych
wysokościach. Uzupełnieniem masażu w jacuzzi są płaszcze wodne
22
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Olimpiada Przedszkolaka 2018
Zabawa z piłką, utrzymanie równowagi, sprinterskie balony,
ringo na celowniku, ćwiczymy celność – w takich konkurencjach
sześć reprezentacji przedszkolnych ze szkół podstawowych nr
1 i nr 2 rywalizowało w ramach Kolneńskiej Miniolimpiady
Przedszkolaków, walcząc o Puchar Burmistrza Miasta Kolno.

Na odświętnie udekorowanej hali KOKiS wszystkie ekipy 5-latków,
tj. Leśne Duszki, Gumisie, Motylki, Smerfy, Sówki oraz Biedronki –
stawiły się na czas, wspierane przez liczne grono kibiców zarówno z
własnych szkół, jak i pobliskiego gimnazjum i oczywiście nie mogło
zabraknąć rodziców i dziadków. Po wprowadzeniu flagi olimpijskiej i
zapaleniu znicza pani dyrektor KOKiS oficjalnie otworzyła olimpiadę,
życząc wszystkim zwycięstwa, ale przede wszystkim wspaniałej
zabawy. Rozpoczęły się zmagania pełne radości, uśmiechu i emocji.
Wszystkie drużyny wspierane przez kibiców walczyły do ostatniego
tchu.
Po ostatniej konkurencji sędziowie zdecydowali o dogrywce Biedronek
i Smerfów w konkurencji rzutów do celu. I wtedy wszystko stało się
jasne. Miejsce I i Puchar Burmistrza Kolna zdobyła reprezentacja
Gumisiów ze SP nr 2, II miejsce Biedronki (SP 2), III miejsce Smerfy
(SP 2), IV miejsce Motylki (SP 1), V miejsce Sówki (SP 1) i VI miejsce
Leśne Duszki (SP 1). Puchar i medale zwycięzcom oraz wszystkim
startującym wręczali pani dyrektor KOKiS Alicja Szymańska i
dyrektorzy szkół – panowie Dariusz Łosiewski i Lech Owczarczyk,
którzy dopingowali uczestników podczas trwania zawodów.
Organizator bardzo dziękuje paniom przygotowującym drużyny za
zaangażowanie, opiekę i pomoc w przeprowadzeniu olimpiady. Cieszy
nas radość dzieci, dla nas zwycięzcami są wszyscy – zapraszamy za rok
na olimpijskie zmagania.
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Miłość w KOKiS
W ostatnią niedzielę maja, mogliśmy kolejny raz obejrzeć program
kabaretowy zespołu KOKiS „Kolneńskie dziewczyny z plusem”.
Program nosił tytuł „Miłość....” i nawiązywał m.in. do Dnia Matki,
i nie tylko. Złożyły się na niego, jak zwykle, pełne humoru skecze i
piosenki. Gościnnie, w rolach tancerzy i kelnerów, wystąpili Kasia i
Kuba. Tradycyjnie na występie naszych artystów dopisała publiczność,
wypełniając do ostatniego miejsca salę widowiskową. Na następny
program kabaretowy zapraszamy na jesieni br.

Brązowy medal dla Aleksa
Aleks Prusinowski, zawodnik UKS KOKiS Kolno, wywalczył
trzecie miejsce i brązowy medal na rozgrywanych 19 maja 2018 r.
Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w
tenisie stołowym w kategorii skrzatów.
Jest to najmłodsza kategoria wiekowa, w której prowadzone są
przez POZTS turnieje wojewódzkie kończące się rangą mistrzostw.
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Najmłodszy zawodnik z Kolna w sezonie 2017/2018 startował w
trzech turniejach wojewódzkich, na których stawał na najniższym
szczeblu podium. W nowym sezonie Aleks będzie rozstawiany z
numerem 2 w I turnieju wojewódzkim, jeszcze w kategorii skrzatów,
ale również będzie startował w wyższych kategoriach – żaków i
młodzików.
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O złotą różdżkę Dobrej Wróżki 2018
29 maja w kawiarni Kolneń-skiego Ośrodka Kultury i Sportu,
odbyły się eliminacje powiatowe Konkursu Recytatorskiego dla
Przedszkolaków „ O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”.
Komisja Konkursowa po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiła na
eliminacje wojewódzkie w
Białymstoku zakwalifikować
Kornelię Raszczyk i Lenę
Skrodzką. Ponadto wyróżnienia
otrzymali
Lena
Orzołek,
Maja Szymańska, Oliwier
Pomichowski,
Maja
Modzelewska, Anna Dobrowolska
i Lena Ciszewska.
Dla wielu uczestników tego konkursu był to pierwszy tak poważny
występ przed szeroką publicznością, niejednokrotnie towarzyszyły
występującym różne emocje. Jednak wszyscy mali wykonawcy spisali
się na medal, dając radę tremie i przełamując strach przed występem.
W przerwie przed werdyktem dzieci bawiły się wspólnie z opiekunami
przy dźwiękach muzyki. Na zakończenie uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez organizatora.

”Otwarcie Sezonu Wędkarskiego 2018”
W dniu 19 maja 2018 roku impreza p.t. ”Otwarcie Sezonu
Wędkarskiego 2018” rozpoczęła się o godz. 6:00 zawodami
wędkarskimi dla dorosłych.

W zawodach uczestniczyło 15 zawodników w tym jedna kobieta.
Zawody wygrał Adam Banach. Drugie miejsce zajął Marek Ludant, a
trzeci był Dariusz Gąsiewski. O godz. 10:00 do rywalizacji przystąpiły
dzieci. W zawodach uczestniczyło 18 dzieci w tym 8 chłopców i 10
dziewczynek w wieku od 8 do 16 lat. Zawody wygrał Adam Sielawa.
Drugie miejsce zajęła Oliwia Misierewicz, zaś trzecie Krystian Fituła.
Po zawodach została odprawiona msza święta w intencji wędkarzy.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i puchary. W imprezie uczestniczyło
około 60 osób. Zawody mogły odbyć się dzięki hojności sponsorów za
co wędkarze i dzieci serdecznie dziękują.
Imprezę sponsorowali: Burmistrz Miasta Kolno, Bank Spółdzielczy
Kolno, PUK w Kolnie, Wójt Gminy Kolno, Starosta Powiatu
Kolneńskiego, Sklep Zoologiczno-Wędkarski Dorota i Jacek Bąk oraz
Firma Agrotim Ełk.
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Odszukaj miejsca wpisania wyrazów

Określenia poszczególnych wyrazów podano w przypadkowej
kolejności. Do diagramu wpisano niektóre litery, które mają
ułatwić odszukanie miejsc wpisania wyrazów. Litery w
ponumerowanych polach, uszeregowane w kolejności od 1
do 17, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe rozwiązanie (wyłącznie na
kartach pocztowych) do Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 20 (pokój 3) zostanie
rozlosowana nagroda, którą będzie publikacja ,,Zeszyty Kolneńskie nr 11”. Termin
nadsyłania odpowiedzi - 28.06.2018 r.

Krzyżówkę panoramiczną nr 04/2018 prawidłowo rozwiązała
i nagrodę wylosowała Janina Modzelewska z Kolna.
Hasło brzmiało: „Maj bogaty sieje kwiaty”.
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Wyrazy współczucia i szczerego żalu

- chybione kopnięcie piłki,
- pogawędka,
- miasto w Indiach, wielki port u ujścia Gangesu,
- prawie restauracja,
- na nosie pana Hilarego,
- rzeka w Chinach, Indiach i Pakistanie,
- hotelowa miara czasu,
- Józef, generał albo Ewa, piosenkarka,
- dziurawa potrawa,
- anion,
- chód żołnierzy,
- palcem w bucie,
- wierzba,
- kształt swobodnej powierzchni cieczy w rurkach, może być wklęsły lub
wypukły, zależnie od tego czy ciecz zwilża, czy nie zwilża ścianek rurki,
- władca Koryntu w tragedii Eurypidesa “Medea”,
- dwukołowy wóz otwarty z tyłu, używany w starożytności podczas wjazdów
triumfalnych,
- ceniona w jubilerstwie,
- “Szanowny Panie Dyrektorze! Pani Kowalska rozwiązuje w czasie pracy
krzyżówki. Nowak”,
- lina,
- żołnierz, który nosił półzbroję ze skrzydłami u ramion,
- imię Coopera, aktora amerykańskiego,
- czasem zakryta przez wąs,
- zagłębienie w nawierzchni drogi wyjeżdżone kołami pojazdów lub wybite
kopytami zwierząt,
- obłok kurzu,
- plenarna sejmu,
- wykonywanie utworu muzycznego na instrumencie,
- sprawiedliwy płyn,
- zapisany w testamencie,
- poeta i satyryk, autor popularnych tekstów estradowych, współpracownik
Juliana Tuwima,
- zjazd duchownych katolickich,
- państwo z Syberią,
- sklep z koszykami,
- “Nad pięknym, modrym Dunajem”,
- przyjaciel Sherlocka Holmesa.

,,Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie bliskich,
ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić ich myślami”.

Żonie

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

z powodu śmierci

śp. Stanisława Malinowskiego
składają
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda
wraz z Radą Miasta Kolno

Żonie

śp. Stanisława Malinowskiego

wieloletniego pracownika, dyrektora i członka zarządu
składają
Zarząd i pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w
Łomży.
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Nasze maleństwa
Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom, życząc szczęścia, radości
i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

Jaskólska, córka Kamili i Marcina,
ur. 02.05.2018 r., godz. 07.40

Nalewajek, córka Beaty i Bartosza,
ur. 06.05.2018 r., godz. 03.05

Zach, syn Justyny i Marcina,
ur. 04.05.2018 r,. godz. 22.25

Filipkowski, syn Justyny i Marcina,
ur. 05.05.2018 r., godz. 00.20

Zduńczyk, syn Justyny i Mateusza, Mieczkowska, córka Małgorzaty i Mariuur. 09.05.2018 r., godz. 12.15
sza, ur. 12.05.2018 r., godz. 05.05

Grużewska, córka Ewy i Grzegorza,
ur. 05.05.2018 r., godz. 12.05

Perzan, syn Magdaleny i Piotra,
ur. 14.05.2018 r. godz.11.10

Paliwoda, córka wiolety i Romana, Walus Charubin, syn Doroty Joanny Konopka, syn Katarzyny i Jarosława,
i Jarosława, ur. 22.05.2018 r., godz. 05.15
ur. 22.05.2018 r., godz. 12.55
ur. 16.05.2018 r., godz. 02.30

Wyka, córka Iwony i Kamila,
ur. 22.05.2018 r., godz. 22.47

Kokoszko, córka Ewy i Marcina,
ur. 23.05.2018 r., godz. 08.04

Walewski, syn Marleny i Piotra,
ur. 23.05.2018 r., godz. 14.25

Lipiński, syn Małgorzaty i Cezarego,
ur. 26.05.2018 r., godz. 20.10

Przyborowski, syn Katarzyny i Jerzego,
ur. 29.05.2018 r. godz. 15.15

Konopka, syn Doroty i Marcina,
ur. 30.05.2018 r., godz. 05.45
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Iwaszkiewicz, córka Justyny i Pawła,
ur. 25.05.2018 r., godz. 08.40
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