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W tym roku krajowe dożynki Premier
Mateusz Morawiecki zorganizował w Kolnie
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II Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. W tym roku krajowe
dożynki Premier Mateusz Morawiecki zorganizował w Kolnie.

W

niedzielnych dożynkach, z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana
Krzysztofa Ardanowskiego, licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta
i okolicznych miejscowości oraz goście z całego województwa podlaskiego. W ogólnopolskim święcie wzięli też udział: posłowie i senatorowie RP, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, burmistrz Kolna
Andrzej Duda, samorządowcy z całego województwa podlaskiego,
radni miejscy i powiatowi, a także dyrektorzy, prezesi i kierownicy
jednostek samorządowych. Impreza zorganizowana 25 sierpnia na
placu przy ulicy Kolejowej miała charakter rodzinnego pikniku.
II Ogólnopolskie Święto pod hasłem „Wdzięczni Polskiej Wsi” rozpoczęło się o godzinie 12:00 uroczystą polową mszą świętą pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego z udziałem bpa Tadeusza Bronakowskiego i bpa seniora Stanisława Stefanka
oraz proboszczów i kapłanów obu kolneńskich parafii.
Ordynariusz łomżyński w homilii podkreślał rolę polskiej wsi w rozwoju państwa.
- Bogu dziękujemy za ziemię i za plony, a szczególnie za rolników, którzy
pozostali na tej ziemi i budują jej przyszłość – mówił biskup. - Panie
Boże błogosław rolnikom i tym, którzy starają się nakreślić właściwą politykę dla rolnictwa.
Podczas nabożeństwa poświęcono wieńce dożynkowe – symbol pracy
i wdzięczności rolników za tegoroczne plony.
Po mszy świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę dętą, na czele z premierem, udał się pod główną scenę. Tam
podczas oficjalnej części, po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, jako
pierwszy głos zabrał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W swoim wystąpieniu podziękował Mateuszowi Morawieckiemu za to, że
„taką opieką i takim wkładem pracy otacza polskie rolnictwo”. Podkreślał też, że wieś to nie tylko miejsce pracy, ale również nauki, kultywowania kultury i tradycji. Dziękował rządowi i parlamentarzystom za
programy rozwoju infrastruktury, oświaty i komunikacji. Wojewoda
przypomniał też o niedawnych obchodach 100-lecia niepodległości,
a także dziękował premierowi za wybranie Kolna na miejsce uroczystego świętowania.
Po wystąpieniu wojewody zespół Kurpie Zielone zaprezentował obrzęd
żniwny. Przyjmując dożynkowy chleb, premier Mateusz Morawiecki
mówił: Dziękuję za ten chleb, symbol pracy rolnika, uświęcony tradycją naszych ojców. Obiecuję mądrze i sprawiedliwie go dzielić tak, aby
go nie zabrakło i dla wszystkich wystarczyło.
Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia podkreślał wagę polskiej
tradycji.
- To w tych tradycjach polskiej wsi przechowana została niepodległość,
pragnienie niepodległości. Za to też chcę podziękować polskiej wsi. Polska
tradycja jest zaczynem przekazywanym pokoleniom. Dlatego tak pielęgnujemy polską kulturę. Wiemy, że byłaby ona uboższa bez polskiej
wsi. To tradycja, na której budujemy naszą przyszłość. Ta tradycja jest
wspaniała, zbudowała nas. Chcemy wspaniałej przyszłości, by Polska
małych miast, terenów wiejskich, nie wyludniała się, przyciągała. Do
tego dążymy. Taka będzie polska wieś!
Premier zapewniał też o wsparciu polskiego rolnictwa przez rząd. Polska musi być jak tarcza i w biedzie pomagać polskiemu rolnikowi.
Dlatego zdecydowaliśmy o dopłacie tysiąca złotych do hektara, kiedy
straty spowodowane przez tegoroczną suszę są wyższe niż 70 proc. Polskie
państwo nie zostawi rolników w potrzebie – zaznaczał premier.
Mateusz Morawiecki porównał podsumowanie żniw do upływającej
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Od lewej: Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz
Rakowski i Mirosław Bajorek Sekretarz Kolna, przy wieńcu
dożynkowym Miasta Kolno
kadencji. - Tak jak żniwa, tak koniec kadencji jest podsumowaniem, gdy
prezentujemy nasze plony - to, do czego się zobowiązywaliśmy i czego
dokonaliśmy. Naszym głównym celem był program 500 plus i wywiązaliśmy się z niego z nawiązką. Jest 500 plus od pierwszego dziecka.
Szef rządu mówił też o wizji polskiej wsi.
- Chcemy, żeby wieś była nowoczesna, żeby Polska małych miast i terenów wiejskich była atrakcyjna i przyciągająca. Do takiej Polski dążymy!
Premier podziękował polskim rolnikom, Kołom Gospodyń Wiejskich
i Ochotniczym Strażom Pożarnym za przechowanie tradycji „Polski suwerennej, niepodległej, silnej, dumnej, chrześcijańskiej i wiernej wielkiej
Rzeczpospolitej”.
Oficjalne wystąpienia zakończył minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, również podkreślając wagę polskiej wsi. - To polska wieś
zapewnia polskiemu społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe, bo nie
będzie żadnego innego bezpieczeństwa: militarnego, zdrowotnego, gospodarczego, jeśli nie będzie żywności, jeżeli nie będziemy mieli bezpieczeństwa żywnościowego, które zapewnia nam polska wieś i polskie rolnictwo
– mówił Ardanowski. Nawiązując do wypowiedzi premiera o pomocy
dla rolników, zapowiedział, że pierwsze wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych przez suszę powinny ruszyć już we wrześniu. - Będzie to
ponad miliard, może dwa miliardy; zobaczymy, jakie będą oszacowane
straty. Minister informował też o innych metodach wsparcia polskiego rolnictwa i programach zapobiegających skutkom suszy. Pieniądze
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będą pochodziły z realizowanych przez rząd programów retencji i zatrzymywania wody. Na dodatkowe środki finansowe będą mogły liczyć
gospodarstwa, które będą budować systemy nawadniające i retencyjne
- jak studnie czy zbiorniki. Na te programy rząd ma przeznaczyć aż
14 mld zł. Ardanowski przypomniał też o dofinansowaniu wapnowania gleb, zbiórki plastiku i azbestu oraz regulacjach umożliwiających
rolnikom sprzedaż bezpośrednią.
Premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski na zakończenie oficjalnej części niedzielnego święta wręczyli
Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości najbardziej zasłużonym
rolnikom i stowarzyszeniom rolniczym. Medalami uhonorowano 37
rolników i trzy Koła Gospodyń Wiejskich - z Małego Płocka, Zabiela
i Dzięgiel.
Satysfakcji z organizacji Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej
Wsi” właśnie w Kolnie - nie krył burmistrz Andrzej Duda.
- Bardzo cieszymy się, że tę wdzięczność polskiej wsi możemy okazywać
tu, w Kolnie, będącym stolicą powiatu typowo rolniczego. To na Ziemi
Kolneńskiej, w gminie Turośl po raz pierwszy w Polsce wdrożony został
program, który pokazywał polskim rolnikom, jak można produkować
ekologiczne i zdrowe mleko. To my byliśmy prekursorem projektów, które
później zostały rozpowszechnione na całą Polskę. Dlatego dziś zarówno
nasz powiat, jak i całe województwo podlaskie jest krainą mlekiem płynącą - przyznaje Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały stoiska z płodami rolnymi
i rękodziełem ludowym. Można też było posmakować tradycyjnych
potraw (często z przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie).
Nie zabrakło własnego wyrobu wędlin, pieczywa, pierogów, bigosu,
bab ziemniaczanych i słodkich ciast. Taka forma prezentacji regionalnych smaków przypadła do gustu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który odwiedzał poszczególne stoiska. Szef rządu nie odmawiał też krótkich rozmów i wspólnych fotografii.
W międzyczasie na scenie wystąpił m.in. Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone działający przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Białymstoku oraz Kolneńskie Dziewczyny z Plusem. Gwiazdą wieczoru był Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. Na zakończenie
plenerowej imprezy bawiono się przy muzyce disco.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
Galeria zdjęć na: www.umkolno.pl
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Nasz człowiek, zawsze słucha ludzi i pomaga

ozmowa z posłem na Sejm RP - Kazimierzem Gwiazdowskim, kandydatem z listy
PiS, pozycja nr 4, w wyborach do Sejmu RP.

godzić pracę w gospodarstwie rolnym z polityką, więc musiałem podjąć decyzję - przekazać
swoje gospodarstwo w dzierżawę i na poważnie
zająć się polityką.
Praca w Sejmie to już są obszary wielkiej polityki, która ma oczywiście wpływ na to, jak
Polacy żyją, na rozwój gospodarki. Czy to nie
oddala od ludzi w terenie?

Chciałbym zrozumieć, poznać, jak to się stało, że rolnik Kazimierz Gwiazdowski trafił
do polityki?
- Losami człowieka, jaką pójdzie drogą, gdzie
spełnią się jego życiowe cele, nierzadko rządzi
przypadek albo okoliczności, których nie przewidywaliśmy. Jestem człowiekiem wierzącym,
myślę, że w planach Opatrzności Bożej były jakieś zamiary wobec mnie. O politykę otarłem
się dość dawno, kiedy działały komitety obywatelskie, terenowe struktury zwolenników
„Solidarności”. Mnie, rolnika ze wsi Mścichy,
obecny powiat grajewski, zachęcono, ażebym
w 1990 roku wystartował w wyborach na Wójta Gminy Radziłów. Najpierw byłem sołtysem
w swojej wsi, dość dobrze ocenianym. Rada
Gminy zagłosowała, wybrała mnie na wójta.
Jak patrzę na tamte lata, a byłem wójtem 16 lat,
sam się dziwię, że tak dużo udało mi się zrobić:
budowa szkoły w Radziłowie, zaczętej w czynie
społecznym, później sali gimnastycznej, urządzenie wysypiska śmieci z prawdziwego zdarzenia, budowa wodociągów i kanalizacji we
wsiach, a także oczyszczalni ścieków. I co też
jest bardzo ważne - sporo utwardzonych dróg.
Miałem zawsze wokół siebie dobrych ludzi,
utrzymywałem bliskie kontakty z mieszkańcami, którzy włączali się, aby pomagać w realizacji zakładanych przeze mnie celów.
Łączenie polityki z pracą w gospodarstwie
rolnym to nie lada sztuka. Samorządowiec
z doświadczeniem w swojej gminie, zostaje
też radnym w Sejmiku Województwa Podlaskiego, posłem do Sejmu RP, który ma teraz
dorobek intensywnej pracy parlamentarnej
przez trzy kadencje?
- Muszę jeszcze powiedzieć, by do końca wyjaśnić: na decyzję o starcie w wyborach do
Sejmu mieli wpływ politycy PiS znani dobrze
w regionie, z autorytetem, którzy autentycznie,
uczciwie podchodzą do swojej roli jako służby
społeczeństwu. Krzysztof Jurgiel oraz Dariusz
Piontkowski inspirująco przekonali mnie do
udziału w krajowej polityce. Trudno jest po4

- Znają mnie dobrze ludzie, poznali przez te
lata, kiedy byłem wójtem, radnym Sejmiku,
a także posłem. Województwo podlaskie to
taka „mała ojczyzna”, której sam bardzo dużo
zawdzięczam. Pragnę i staram się, aby rozwijała się gospodarczo, nawet lepiej od innych
regionów Polski. Różne historyczne przyczyny
złożyły się na zapóźnienia cywilizacyjne, szczególnie w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. Obecnie jest odczuwalny wyraźny postęp,
poprawa, do czego przyczyniły się rządy PiS.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju kraju,
zamiast krzywdzącej dla naszego województwa
polityki koalicji PO-PSL wspierania dużych
metropolii, bogatszych regionów, przynosi
efekty. Stereotypy, takie etykietki o Polsce „B”
odchodzą do lamusa.
Do mnie w biurze poselskim łatwo się dostać,
spotkać się, by porozmawiać o gnębiących ludzi problemach czy ewidentnych krzywdach.
Wysłuchuję każdego, staram się pomóc. Czasem trzeba przenieść jakieś istotne, nierozwiązane problemy na forum Sejmu: w interpelacjach, zapytaniach, w dyskusjach w komisjach
sejmowych, a szczególnie w Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi to wysoka pozycja
i możliwości oddziaływania na dobre rozwiązania dla rolnictwa, na jakość życia na
wsi, o czym politycy PiS często mówią. A czy
wprowadzają?
- Prezes Jarosław Kaczyński na konwencji
wyborczej w Wojniczu, nieopodal Wierzchosławic, skąd pochodził Wincenty Witos, powiedział, że PiS jest partią zaufania społecznego
polskiej wsi. My nie składamy pustych obietnic i o tym wiedzą mieszkańcy wsi. Jesteśmy
wiarygodni. Nasze działania, nasze decyzje
prowadzą do dobrych zmian w rolnictwie i na
obszarach wiejskich. Długa jest lista zmian,
ustaw sejmowych - długo by je można wszystkie wymieniać. Pokrótce muszę przypomnieć.
Wprowadziliśmy sprzedaż detaliczną produktów rolnych z własnego gospodarstwa, czego
nie zrobił poprzedni rząd, zasłaniając się rzekomymi unijnymi przepisami, których nie było.
Służy to wzmocnieniu małych gospodarstw rodzinnych, by mogły - sprzedając np. warzywa,
owoce, własne przetwory - uzyskać dodatkowe
dochody. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji ze strony dużych sieci handlowych oraz zakładów przetwórczych zaczyna
zmieniać przewagę silniejszych podmiotów
nad rolnikami. Pracujemy nad tym, aby prze-

pisy były bardziej rygorystyczne, by karano surowo za ich lekceważenie. Nie może być tak, że
zyski w przeważającej mierze zgarniali pośrednicy, przetwórcy, trafiały do hipermarketów,
a rolnikowi pozostawały ochłapy. Wspomnę
jeszcze o wzmocnieniu grup producenckich
oraz ważnej ustawie o spółdzielniach rolników. To konieczność wynikająca z doświadczeń zachodnich rolników, którzy zrzeszają się
w celu zwiększenia siły przetargowej w skupie
artykułów rolnych, urządzają własne zakłady
przetwórcze, wspólnie organizują eksport.
Zmiany obejmują nie tylko sferę produkcji
rolnej, ale też warunki życia na wsi. O czym
chciałby Pan powiedzieć, że to nasza zasługa, bo rząd PiS idzie w tym kierunku konsekwentnie?
- Obiecaliśmy przyłączyć do Polski wieś, która
najbardziej została obciążona skutkami liberalnych reform Balcerowicza, pozostawiona
na uboczu rozwoju cywilizacyjnego. A nawet
cofała się przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL. Budujemy więc drogi, realizujemy inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, powstają
nowe ośrodki kultury. Na wieś wracają zlikwidowane wcześniej urzędy pocztowe, komisariaty i połączenia komunikacyjne. Najnowszy
program odbudowy komunikacji autobusowej
rzeczywiście ułatwi dostęp do usług w mieście, do lekarza, ale równocześnie pozwoli na
usprawnienie dojazdu do szkół oraz miejsc
pracy pozarolniczej.
Jakościowa zmiana dotycząca warunków życia
dokonuje się dzięki innowacyjnym programom, takim jak: Rodzina 500+, Dobry Start
300+, Mama 4+. Pokaźny strumień pieniędzy
popłynął do rodzin wiejskich, którym żyło się
ubogo, przy niskich dochodach, a mających na
wychowaniu dzieci. Teraz bardzo konkretnie
odczuwają poprawę. Poza tym podwyższyliśmy najniższe emerytury i renty, które dodatkowo wzrosną po zmniejszeniu stawki podatku
PIT. Pamiętajmy również o przywróceniu poprzedniego wieku emerytalnego. A podwyższył
go, za zgodą PSL, rząd Tuska. Ze szczególną
ostrością uderzyli w rolników. W zapracowane
kobiety wiejskie - najbardziej.
Mocnym punktem w działalności Pana Posła jest realna pomoc. Powiedziałbym twarde, skuteczne dążenie, aby w naszym województwie były realizowane inwestycje, które
zwiększają szanse rozwojowe. A też zwyczajnie - służą dobrze ludziom. O jakich z nich
warto przypomnieć?
- Jest tego naprawdę dużo i każda ważna. Czy
to w skali ogólnopolskiej, czy tylko w wymiarze
lokalnym. Wskutek moich licznych interwencji będzie modernizowana droga wojewódzka
w Klimaszewnicy, za sumę ok. 9 mln złotych.
Z satysfakcją uczestniczyłem niedawno w uroczystym oddaniu do użytku obwodnicy Suwałk, która kosztowała prawie 300 mln zł. O tę
inwestycję zabiegałem od 2009 roku. Jestem
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bardzo zaangażowany, aby sfinalizować budowę drogi ekspresowej S 16 Ełk – Knyszyn przez
Grajewo i Mońki, która została ujęta w docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych, przyjętej przez nasz rząd. Wspólnie z samorządami
występowałem o podjęcie kolejnych kroków,
niezbędnych procedur warunkujących proces
inwestycyjny. Ta trasa ma połączyć dwa ważne
szlaki komunikacyjne w naszym regionie: Via
Baltica oraz Via Carpatia. Na różne sposoby
starałem się o budowę drogi ekspresowej Via
Baltica. Obecnie trwa jej realizacja. Zakończenie całości prac związanych z budową Via
Baltica powinno nastąpić w 2023 roku. Z drogi
ekspresowej skorzystają również mieszkańcy
Kolna. Znam nie tylko problemy mojego regionu, ale też wspieram innych samorządowców.
Wspólnie z Burmistrzem Kolna Andrzejem
Dudą zabiegaliśmy o uzyskanie dofinansowania remontu drogi krajowej nr 63 w kwocie
blisko 30 mln. Właśnie jej modernizacja dobiega końca. Pomagałem również burmistrzowi w pozyskiwaniu środków na modernizację
oczyszczalni ścieków, wcześniej zabiegałem też
o środki na modernizację gospodarki wodno-ściekowej. Chętnie uczestniczę też w uroczystościach organizowanych w regionie, w tym
w Kolnie. Dzięki temu poznaję życie społeczne
innych miejscowości.
Do sportu i strażaków z OSP ma Pan Poseł
szczególne uczucia. Pełni Pan funkcję prezesa Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Czy ta społeczna
aktywność przyniosła konkretne rezultaty,
czym można się pochwalić?
- Nie pracuję społecznie dla pochwał, ale to
wynika z zamiłowania do sportu, właściwie
od dzieciństwa. Strażaków ochotników cenię
nadzwyczajnie; wiem z własnego doświadczenia, że to prawdziwa służba w imię miłości bliźniego. Rycerze św. Floriana zawsze są gotowi do
obrony życia i mienia ludzkiego.
Wsparcie inwestycji sportowych stawiałem
wśród priorytetów mego działania przez
wszystkie kadencje w Sejmie. Tak jak w ogóle
- rozwój sportu w małych miastach, w środowisku wiejskim, zwłaszcza młodzieży i dzieci.
Pomagałem samorządowcom i różnym stowarzyszeniom w zdobywaniu środków na
budowę obiektów sportowych. Przez ostatnie
cztery lata powstały „siłownie pod chmurką”
w Goniądzu, Słuczu, Szorcach, Kramarzewie.
Wspierałem starania o budowę hal sportowych
w Stawiskach i Czarnej Białostockiej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kolnie. Jak
tylko mogłem, pomagałem strażakom w uzyskaniu środków finansowych na zakup sprzętu i wyposażenia. Nie będę wyliczał, jakim
jednostkom OSP udało się pomóc. W jakich
wsiach – wiedzą strażacy. Chodzi mi o to, aby
poprawiało się bezpieczeństwo mieszkańców.
Na jakich sprawach chciałby Pan skupić swoje działania, jeśli uzyska mandat posła?
- Jest dużo niedokończonych spraw, niezaspokojonych potrzeb. Można to ująć tak: pragnę
2019/07-08 (Nr. 231-232)

Remont drogi krajowej nr 63 w Kolnie

Budowa bocznego boiska przy miejskim stadionie

Remont Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
kontynuować starania w obszarze rolnictwa.
Z pomocą naszego posła w Parlamencie Europejskim, Krzysztofa Jurgiela, budżet unijny dla
rolnictwa polskiego nie powinien być mniejszy.
Musimy wygospodarować środki finansowe na
zakładanie małych przetwórni surowców rolnych, warzyw i owoców, aby przełamać dyktat
cenowy dużych firm z zagranicznym kapitałem. Dalej starać się trzeba o budowę i remonty dróg, zwłaszcza tych lokalnych w regionie

oraz w skali krajowej - strategiczne inwestycje
drogowe i kolejowe, których trzeba pilnować,
by zostały wykonane. Powtarzające się susze
przekonują dobitnie do pilnej realizacji obiektów dużej i małej retencji, nawadniania pól, jak
też do zwiększenia nakładów na melioracje.
Dziękuję za rozmowę.
					
Rozmawiał: Leszek Koleśnik
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Wybory do Sejmu i Senatu RP - dlaczego warto głosować
w wyborach parlamentarnych 2019?

13

października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Kampania wyborcza
ruszyła na dobre. Znamy już programy i listy wyborcze poszczególnych partii, które będą walczyć o mandaty.
Wybory do Sejmu i Senatu muszą się odbyć w ciągu 30 dni przed upływem kadencji obu izb parlamentu. Prezydent Andrzej Duda zdecydował 6 sierpnia, że do urn wyborczych udamy się 13 października.
Uprawnieni do głosowania polscy obywatele wybiorą 460 posłów oraz
100 senatorów. Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się raz na 4 lata.
Wybory parlamentarne mają ogromne znaczenie dla każdego Polaka.
Kompetencje władzy ustawodawczej są rozległe. Decyzje, które zapadają w parlamencie, mają wpływ na codzienne życie polskich obywateli. Właśnie z tego powodu nie powinieneś rezygnować z głosowania!
Każdy głos ma znaczenie - znane są w historii przypadki, gdy zaledwie
garstka głosów przeważyła o wynikach.

Wybory parlamentarne 2019 - jak głosować?
1. Głosujący w wyborach parlamentarnych w 2019 r. otrzymają dwie
karty do głosowania - jedna dotyczy wyborów Sejmu, druga - do Senatu.
2. Żeby oddać ważny głos, należy postawić X w kratce przy nazwisku
kandydata.
3. Każdy głosujący może oddać jeden głos.
4. Głosować może każdy obywatel Polski, który ukończył 18 rok życia
i nie zostało mu odebrane czynne prawo wyborcze.
5. Lokale wyborcze są otwarte w godz. 7:00 – 21:00.
W Mieście Kolno głosowanie będzie w tych samych lokalach wyborczych co do Parlamentu Europejskiego.

REKLAMA

6

2019/07-08 (Nr. 231-232)

MIASTO

C

Przebudowa drogi - ul. Marii Dąbrowskiej w Kolnie

ały czas trwają prace remontowe na ulicy Marii Dąbrowskiej. Na
dofinansowanie zadania – „Przebudowa drogi gminnej ul. Marii
Dąbrowskiej w Kolnie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
miasto Kolno otrzymało 601 741,14 zł.
Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, które wyłoniono w drodze
przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą zadania została
podpisana w dniu 06.06.2019 r.
Wartość całej inwestycji po przetargu: 1 215 372,00 zł
Termin realizacji: 06.06.2019 - 18.10.2019
Długość przebudowanych dróg: 668, 22 m

2019/07-08 (Nr. 231-232)

Realizacja inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej - ulicy Marii
Dąbrowskiej. Długość ulicy objętej wnioskiem wynosi 668,22 m. Zaprojektowano przebudowę: nawierzchni jezdni szer. 6,0 m dług. 370
mb z betonu asfaltowego, zatok parkingowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, chodnika z betonowej kostki brukowej
o szerokości do 1,5 m, wraz ze ścieżką rowerową o szerokości 2,0 m
z betonowej kostki brukowej bezfazowej. W ciągu drogi gminnej od
km 0+100,00 zaprojektowano przejście dla pieszych z kostki brukowej
betonowej grub. 8 cm, wyniesione ponad nawierzchnię drogi celem
ograniczenia prędkości pojazdów i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. W pasie drogowym zaprojektowano przebudowę kanału deszczowego o długości 75 m z rur betonowych i żelbetowych. Zaplanowano też montaż dwóch znaków aktywnych z panelami zasilającymi
baterią słoneczną o pow. ponad 0,3 m2.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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99. rocznica Bitwy Warszawskiej

C

orocznie 15 sierpnia kolneńska społeczność bierze udział w obchodach poświęconych Bitwie Warszawskiej – zwycięskiej walce oręża polskiego nad bolszewikami. W 1920 roku na przedpolach
Warszawy polskie wojsko, pod dowództwem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, odparło natarcie Armii Czerwonej. Bitwa nazwana
„Cudem nad Wisłą” stała się przełomowym wydarzeniem, które powstrzymało inwazję bolszewicką na Europę. Ten dzień związany jest
również ze świętem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
W kolneńskich uroczystościach uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta
Kolno, władze samorządowe powiatu i gminy Kolno, przedstawiciele
miejskich instytucji, zakładów pracy, funkcjonariusze KPP i PSP, pracownicy OHP oraz członkowie organizacji społecznych. Organizatorem 99. rocznicy „Cudu nad Wisłą” był Związek Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oddział w Kolnie.
Obchody rozpoczęto na placu przed kościołem św. Anny, gdzie po
wciągnięciu Flagi Państwowej odśpiewano Hymn Polski. Następnie
uczestnicy uroczystości przeszli do świątyni, by wspólnie modlić się
w intencji Ojczyzny podczas nabożeństwa celebrowanego przez Dziekana Kolneńskiego ks. proboszcza Stanisława Uradzińskiego.

Po mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą smoleńską przed kościołem. Kolejno – w asyście pocztów sztandarowych,
przedstawicieli Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ułanów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – przemaszerowano na stary cmentarz pod pomnik poległych pod Lemanem
w 1920 roku. Po drodze delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego i pomnikiem Solidarności. Uroczystości na cmentarzu poprowadził Ireneusz Mieczkowski – prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oddział
w Kolnie. Okolicznościowe przemówienie do zgromadzonych wygłosił
Burmistrz Kolna Andrzej Duda, który przypomniał o znaczeniu bitwy
stoczonej na przedpolach Warszawy w 1920 roku. Burmistrz podziękował też organizatorom i uczestnikom patriotycznego święta za udział
w obchodach.
Po modlitwie Dziekana Kolneńskiego w intencji poległych poszczególne delegacje złożyły wiązanki, kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych pod Lemanem i na grobie Nieznanego Żołnierza. Na
zakończenie obchodów chętni mogli skosztować wojskowej grochówki
serwowanej na placu przy Szkole Podstawowej nr 2.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
Foto: Sylwester Nicewicz
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II Ogólnopolskie Święto - Wdzięczni Polskiej Wsi

W

dniu 25 sierpnia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kolno z okazji II Ogólnopolskiego Święta
"Wdzięczni Polskiej Wsi".
II Święto Plonów rozpoczęło się mszą św. dziękczynną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, który w homilii podkreślał, że dożynki są przede wszystkim czasem dziękczynienia za trud i pracę rolników i czasem dziękczynienia Bogu za
uzyskane plony. Po nabożeństwie odbyło się poświęcenie wieńców
i złożenie darów ołtarza. Następnie dożynkowy korowód przeszedł
od ołtarza polowego na plac, gdzie rozpoczęła się część oficjalna
obchodów. Odśpiewano Hymn Narodowy, a zebranych przywitał
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Starostowie Dożynek,
zgodnie z tradycją, wręczyli bochen chleba gospodarzowi kolneńskiego święta - Mateuszowi Morawieckiemu.
Na zakończenie części oficjalnej premier Mateusz Morawiecki
i Minister Rolnictwa wręczyli Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości najbardziej zasłużonym rolnikom i stowarzyszeniom
rolniczym. W Kolnie wręczono 37 medali osobom indywidualnym.
Trzy medale otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich.

P

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Stawisk

oprawa bezpieczeństwa ruchu w Stawiskach została zrealizowana poprzez zamontowanie progów zwalniających na ul. Polowej w ciągu drogi powiatowej nr 1821B Stawiski-Rogale-Sokoły-Romany-Wilamowo-Słucz.

10

Przy ul. Polowej zlokalizowane są dwa budynki oświatowe - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach oraz kompleks boisk
sportowych „Orlik”, co przekłada się na wzmożony ruch pieszych.
Nadmierne prędkości rozwijane przez kierowców stwarzają realne
zagrożenie dla przechodniów. Przeciwdziałać mają temu: ograniczenie na całym odcinku ulicy prędkości dopuszczalnej dla pojazdów do 30 km/h oraz zamontowanie ww. progów zwalniających.
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Obchody 99. rocznicy bitwy pod Lemanem

W

niedzielę, 25 sierpnia 2019 roku odbyły się uroczyste obchody 99. rocznicy Bitwy pod Lemanem, w których uczestniczył
Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk. Obchody rozpoczęły się
o godz. 9:00 uroczystą mszą świętą. Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości.
Przy dźwiękach hymnu państwowego, wykonanego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Wasilków, nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi narodowej na maszt. Następnie odbył się apel poległych
zakończony salwą honorową wykonaną przez XV Mazurski Batalion Saperów z Orzysza. Złożono również kwiaty i znicze pod
pomnikiem. Uroczystości zakończyła rekonstrukcja fragmentu bitwy w wykonaniu Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie.

Kolejne remonty w kolneńskim szpitalu

S

zpital Ogólny w Kolnie rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych
w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”, który będzie realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 2 014 039,61 zł. Planowany termin realizacji projektu: II-IV kwartał 2019.
Projekt obejmuje swoim zakresem zakup nowoczesnego sprzętu
i aparatury medycznej na potrzeby geriatrii, opieki paliatywnej
i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych, a także wykonanie
niezbędnych robót budowlanych w Pododdziale Geriatrycznym
oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej.

2019/07-08 (Nr. 231-232)
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D

Starosta Kolneński na Dożynkach Gminnych w Czerwonem

ożynki Gminne w Czerwonem odbyły się w sobotę, 24 sierpnia
2019 roku. Uczestniczyli w nich Starosta Kolneński Pan Tadeusz Klama oraz Wicestarosta Kolneński Pan Karol Pieloszczyk.
Imprezę zainaugurował orszak dożynkowy prowadzony przez
Orkiestrę Dętą z Tenczyna, który przeszedł ulicami Czerwonego.

Kolejnym punktem była msza św. na placu przy Szkole Podstawowej w Czerwonem, którą o godz. 13:00 odprawił ks. Infułat
Jan Sołowianiuk. Podczas mszy św. na ręce ks. Infułata został
przekazany przez włodarzy powiatu kosz dożynkowy. Podczas
wystąpienia na scenie Starosta Kolneński wyraził słowa uznania
i wdzięczności dla rolników z gminy Kolno.

Święto Wojska Polskiego w Kolnie

M

szą za ojczyznę rozpoczęły się kolneńskie obchody
Święta Wojska Polskiego. Po mszy
złożono wiązanki i zapalono znicze pod Pomnikiem Ofiar Tragedii
Smoleńskiej. Następnie uczestnicy
udali się ulicami miasta na Stary
Cmentarz.
W uroczystości uczestniczyli również Wicestarosta Kolneński Karol
Pieloszczyk oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Michał Kulczewski.
Po drodze delegacje złożyły kwiaty
pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego i pomnikiem Solidarności. Na cmentarzu oddano hołd
poległym pod Lemanem oraz złożono kwiaty na Grobie Nieznanego
Żołnierza. Uroczystości zakończyły
się przy grochówce na placu przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie.
12
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo-Łosewo-Niksowizna

P

rzedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej
Nr 1891 B na dwóch odcinkach o łącznej długości 3 528,77 m.
W ramach zadania wykonywana jest nowa nawierzchnia jezdni
o szerokości 5,5 m, obustronne pobocza o szer. 1 m, zjazdy gospodarcze oraz wykonane zostaną przepusty pod koroną drogi, pod
drogami bocznymi oraz zjazdami.
Łączny koszt inwestycji wynosi 4 083 193,36 zł, z czego:
- dofinansowanie z FDS-u (50% kosztów) – 2 041 596,68 zł
- wkład własny powiatu – 1 541 596,68 zł
- dotacja z gminy Kolno – 500 000,00 zł
Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Budownictwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży.
Termin zakończenia robót drogowych: 31 października 2019 r.
Kolno, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Informacja Starosty Kolneńskiego
Starosta Kolneński, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, informuje, że dnia 23 sierpnia 2019 r. podał do
publicznej wiadomości Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w mieście Kolno przy
ul. Plac Wolności 15, oznaczonej numerem geodezyjnym 2922, o powierzchni 408 m2 oraz sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Pełny tekst Zarządzenia wraz z załącznikiem został zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kolnie www.powiatkolno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
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Starosta Kolneński
Tadeusz Klama
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Grabowska „Pamięć Września ’39”

wudniowe obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowano w Grabowie.

31 sierpnia odbyła się Msza za Ojczyznę i Apel Pamięci z udziałem
Kompanii Honorowej Garnizonu Orzysz, pocztów sztandarowych,
władz i mieszkańców gminy Grabowo. Drugi dzień obchodów był
sentymentalną podróżą do Grabowa lat 30-tych, za sprawą przedsięwzięcia „ W przedwojennym Grabowie”, na które złożyły się wystawa archiwalnych zdjęć z gminy Grabowo, prezentacja przedwojennej mody oraz plenerowa wystawa IPN „Sybiracy” z prelekcją
Zbigniewa Rogowskiego.
Wydarzeniu towarzyszyła akcja Narodowego Czytania 2019 z „Katarynką” B. Prusa w roli głównej. Nie bez znaczenia dla imprezy
było miejsce, w którym się odbywała a mianowicie klimatyczny
kompleks przykościelnych zabudowań gospodarczych z XIX wieku. Zwieńczeniem obchodów była inscenizacja wypadu Podlaskiej
Brygady Kawalerii na Prusy Wschodnie z września 1939 r, wg scenariusza Wiesława Mieczkowskiego z udziałem 7 stowarzyszeń historycznych.
Organizatorami „Pamięci Września ’39 byli: Wójt Gminy Grabowo, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Gminy
Grabowo, Biblioteka Publiczna i Parafia Grabowo, przy wsparciu
Małgorzaty Jarząbek i OSP Grabowo.

14
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Przenikaniaseniorów:
Z życia kolneńskich

d 1 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie realizuje
projekt „Przenikania - my w przedwojennym kostiumie i fotografii”, dofinansowany kwotą 10 tys. 700 zł z programu Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021.
Projekt zakłada edukację dzieci i młodzieży z zakresu lokalnego dziedzictwa historycznego gminy Grabowo, obejmującego lata 30-te.
W ramach projektu zorganizowano już historyczną grę terenową
„Ułańskie Echa ‘39” oraz warsztaty tworzenia przedwojennych kostiumów, prowadzone przez scenografów z Teatru Lalki i Aktora
w Łomży Ewę i Przemysława Karwowskich. Od września rozpoczną się warsztaty fotograficzne z podstaw fotografii portretowej,
komputerowej obróbki starych zdjęć oraz tworzenia kolaży.
Partnerami projektu są Małgorzata Jarząbek, Biblioteka Publiczna
i Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo.
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Jedziemy do Spały

G

mina Grabowa z zespołem Grabowianie wspólnie z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim Ośrodkiem
Animacji Kultury w Białymstoku będą reprezentować województwo podlaskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, które
odbędą się 14 i 15 września. Obszerną relację z udziału w wydarzeniu zamieścimy w najbliższym miesięczniku.

Dofinansowanie dla OSP
Grabowo

G

mina Grabowo otrzymała 25 000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup
sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania jednostkom
OSP (OSP Grabowo – 15 000 zł, OSP Siwki – 10 000 zł).
Wręczenie symbolicznych czeków odbyło się 19 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno. W spotkaniu uczestniczyli: Juliusz
Jakimowicz – z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Adam Wojciech Sekściński
– radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Gminę Grabowo reprezentowali: Wójt Gminy Grabowo- Andrzej Piętka, Prezes OSP
Grabowo – Dariusz Trzonkowski, Komendant OSP w Siwkach –
Robert Banachowski oraz Członek Zarządu OSP w Siwkach – Ireneusz Sokołowski.
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Kurpiowskie
Prezentacje
Kulturalne
Z życia kolneńskich
seniorów:

lipca w plenerze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej na terenie
Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Ptakach po raz pierwszy odbyła się impreza rekreacyjna pn. Kurpiowskie Prezentacje
Kulturalne. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14:00. Na scenie
jako pierwsi zaprezentowali się artyści ludowi z gmin leżących
na obszarze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Występy zespołów
ludowych odbyły się w ramach organizowanego po raz pierwszy
przeglądu konkursowego.
Na scenie zaprezentowały się zespoły reprezentujące następujące
gminy: Zbójna, Turośl, Lelis, Rozogi, Łyse. Po wysłuchaniu występów komisja przyznała następujące nagrody: I miejsce - Zespół
Śpiewaczy ze Zbójnej, Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy, Zespół
Śpiewaczy z Turośli, Orkiestra Kurpiowska z Lelisa. II miejsce zajęły: Klonowskie Kurpianki, Grupa Śpiewacza Kobiet z Łysych, Pniaki i Krzaki z Lelisa, oraz Kapela Kurpiowska Jana Kani.
O godzinie 15:00 uroczystego rozpoczęcia imprezy dokonał Wójt
Gminy Turośl Pan Piotr Niedbała. Dobrej zabawy oraz mile spędzonego popołudnia życzyła uczestnikom imprezy Posłanka na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Bernadeta Krynicka. Następnie na scenie wystąpili artyści polskiej sceny muzycznej i kabaretowej. Publiczność miała możliwość obejrzeć skecze w wykonaniu
Kabaretu Kałamasz z aktorami serialu Ranczo oraz pobawić się
w rytmach muzyki w wykonaniu grup Groovebusterz, Basta, Czerwone Gitary.
Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa ludowa z zespołem Matrix z Zabiela. W trakcie imprezy swoje umiejętności zaprezentowali również uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia organizowane w ośrodku kultury: uczniowie grający na skrzypcach, harmonii
pedałowej, gitarze oraz uczęszczający na lekcje śpiewu do grupy
Kantylena. Odbyła się również prezentacja kurpiowskiej sztuki ludowej, przygotowana przez twórców ludowych, którzy na swoich
stoiskach prezentowali uczestnikom imprezy różne dziedziny rękodzieła ludowego.
Podczas imprezy odbył się również konkurs dla publiczności,
w którym nagrodą był rower. Temat konkursu obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o regionie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu
otrzymanemu z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2019”.

18

2019/07-08 (Nr. 231-232)

TUROŚL

Obchody
99. rocznicy
Bitwyseniorów:
pod Lemanem
Z życia
kolneńskich

W

niedzielę, 25 sierpnia 2019 roku odbyły się obchody 99.
rocznicy bitwy pod Lemanem. Uroczystość rozpoczęła się
o godz. 9:00 - odprawioną przy pomniku mszą polową, którą koncelebrował Proboszcz Parafii Leman ks. Roman Zaremba oraz
ks. Marcin Loba – z-ca dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
Głównym organizatorem uroczystość był Wójt Gminy Turośl
Pan Piotr Niedbała. Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystość
uświetnili swoją obecnością żołnierze z 15 Mazurskiego Batalionu Saperów z Orzysza, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wasilkowa,
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
z Kolna, motocykliści z gminy Turośl, a także zaproszeni goście.
Po zakończeniu mszy św. odbyły się przemówienia Wójta Gminy
Turośl Pana Piotra Niedbały, Posłanki na Sejm RP Pani Bernadety
Krynickiej oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana
Marka Olbrysia. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego
nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi narodowej na maszt. Po tym
odbył się apel poległych zakończony salwą honorową wykonaną
przez XV Mazurski Batalion Saperów z Orzysza. Złożono również
kwiaty i znicze pod pomnikiem.
Uroczystość zakończyła rekonstrukcja fragmentu bitwy w wykonaniu Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.
Po zakończeniu inscenizacji wszyscy mogli skosztować smacznej
grochówki przygotowanej przez żołnierzy z XV Mazurskiego Batalionu Saperów z Orzysza.

III Letni Turniej Piłki Nożnej - Leman 2019

4

sierpnia 2019 r. na boisku Szkoły Podstawowej w Lemanie
odbył się III Letni Turniej Piłki Nożnej - Leman 2019. Organizatorem Turnieju była Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Krupki w Lemanie, a pomysłodawczynią i koordynatorem - Maria Czyż.
Cztery drużyny dorosłych mieszkańców z miejscowości: Ksebki,
Leman, Łacha i Zimna rozegrały krótkie mecze. Zwyciężyła drużyna z Łachy, drugie miejsce zajęła drużyna z Ksebek, a medale
brązowe otrzymali zawodnicy z Zimnej i Lemana. To była piękna
sportowa rywalizacja na dość wysokim sportowym poziomie, ale
głównym celem turnieju jest integracja lokalnej społeczności.
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Bardzo dziękujemy sponsorom: Kiełbaski ufundował Zakład JBB
z Łysych, a pieczywo Piekarnia Serafin. Medale dla zawodników
ufundował i osobiście wręczał pan Piotr Niedbała - Wójt Gminy
Turośl. Statuetki dla najlepszego piłkarza i najlepszego bramkarza ufundował pan Waldemar Kosowski z firmy „Dako”. Dziękuję
też za pomoc paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Lemana oraz
panu Grzegorzowi Trzcińskiemu za sędziowanie meczów. Dziękuję za obecność i pomoc Grupie Ratowniczej Nadzieja z Kolna
i wszystkim przybyłym mieszkańcom Lemana i sąsiednich miejscowości za obecność i piękne kibicowanie zawodnikom.
Leszek Czyż
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MAŁY PŁOCK

Złote gody 2019

W

yjątkowa uroczystość miała miejsce w niedzielę 11 sierpnia
2019 roku w kościele parafialnym p.w. Znalezienia Krzyża
Świętego w Małym Płocku. Małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą
pięćdziesiąt lat, zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

19

Do Złotych Jubilatów zwrócił się Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski: „Życzę wam, aby płomień tej miłości nie słabnął, abyście szli
dalej przez życie zawsze uśmiechnięci, zawsze razem. Pielęgnujcie
waszą miłość wciąż tak pięknie i dbajcie o nią, by mogła trwać wiecznie.”

Gmina Mały Płock otrzymała dofinansowanie na zakup
sprzętu gaśniczego dla OSP

lipca w Kolnie odbyło się uroczyste wręczenie czeków na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z powiatu kolneńskiego.

Gmina Mały Płock otrzymała wsparcie w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek OSP w Małym Płocku, Kątach, Rogienicach Wielkich, Chludniach-Włodkach i Korzenistem. Pozyskane środki zostały przyznane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
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Odnowiona Małopłocka Maryja

K

ościół Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku przechowuje najstarszą relikwię, którą stanowi łaskami słynący
obraz NMP zwany przez parafian Matką Bożą Małopłocką. Obraz
liczy sobie prawie 300 lat. Od czasów Polski rozbiorowej cieszy się
dużym kultem wśród wiernych w parafii i nie tylko. Znany jest
w całej okolicy słynny odpust 3 maja, kiedy przed ołtarzem staje
kilkadziesiąt feretronów maryjnych z każdej ulicy i wszystkich wsi
naszej parafii. Obecnie trwa peregrynacja kopii tegoż obrazu po
wszystkich rodzinach wspólnoty parafialnej. Nawiedziny Matki
Bożej Pani Małopłockiej mają swoją uroczystą formę – gromadzą
nie tylko rodzinę, ale również sąsiadów, gości z odległych miast,
zaś w mniejszych wioskach schodzi się codziennie cała wieś, aby
uwielbiać Boga przez Maryję. Wierni znają wiele pieśni i modlitw
do Pani Małopłockiej, które rozbrzmiewają w czasie peregrynacji.

Obraz przechodził przez ponad pół roku gruntowną renowację pod
kierunkiem pani Elżbiety Bogdanowicz – konserwator dzieł sztuki
pracującej dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz jest namalowany temperą, tzn. farbą z naturalnych barwników na bazie
żółtka kurzego. Wykonany jest na płótnie lnianym. Autor nieznany.
Przy dolnej krawędzi umieszczony jest napis po łacinie: „Ten obraz
namalowano w Rzymie Roku Pańskiego 1738 w dni marcowe”.
Obraz Maryi z Dzieciątkiem został namalowany w technice temperowej na białej zaprawie kredowo-klejowej, na płótnie lnianym.
Warstwa malarska jest położona grubo, impastowo. Budowa technologiczna obrazu wskazuje rzeczywiście zgodnie z napisem na
jego czas powstania w pierwszej połowie XVIII wieku. Płótno podobrazia było rozpięte na drewnianym krośnie.
Jeśli chodzi o stan zachowania przed konserwacją, to obraz był
kiedyś już konserwowany. Wycięto wtedy wizerunek, postać MB
z większej całości i naklejono na klej PVA na nowe płótno. Płótno
z doklejonym wizerunkiem rozpięto na krośnie i pomalowano niefachowo powierzchnię obrazu dookoła zachowanego. Krosno było
spróchniałe i nie spełniało swojej funkcji.
Obecnie wykonane prace konserwatorskie przebiegały następująco. Najpierw zabezpieczono lico bibułą japońską na klej Beva 371,
zdjęto obraz z krosna, usunięto płótno, na które naklejono kiedyś
wizerunek Matki Bożej. Następnie przygotowano nowe płótno - tło
dla wizerunku, wycięto w tym nowym płótnie miejsce do wklejenia
na styk starego wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po wklejeniu starej części obrazu wykonano dublaż na nowe płótno przy
użyciu kleju Beva 371 i nabito całość na nowe krosno. Następnie
położono na powierzchnię tła warstwę zaprawy kredowo-klejowej
i wyszlifowano ją. Uzupełniono ubytki na powierzchni wizerunku
kitem akrylowym. Zretuszowano ubytki warstwy malarskiej farbami akwarelowymi i akrylowymi w tle. Zawerniksowano obraz
werniksem satynowym. Potem znowu wykonano retusze farbami
olejno-żywicznymi firmy Mussini i na sam już koniec ponownie
zawerniksowano obraz werniksem matowym w sprayu. Całość stanowi ogrom wykonanych koronkowych prac.

Krzysztof Góralczyk z gminy Mały Płock
dostał wyróżnienie podczas wystawy
klaczy ze źrebiętami w Piątnicy

K

rzysztof Góralczyk z gminy Mały Płock, który wystąpił wraz
z klaczą Zyką oraz źrebięciem Zyber, dostał wyróżnienie podczas wystawy klaczy ze źrebiętami, która odbyła się 14 lipca na terenie Stadniny Koni Forteca w Piątnicy.
Na imprezie cieszącej się dużym zainteresowaniem wystąpili najlepsi
hodowcy z regionu. Oferowane były także przejażdżki na wystawianych koniach.
Na wystawie swoje wyroby zaprezentowało także Koło Gospodyń
Wiejskich w Małym Płocku.

Efekt końcowy bardzo cieszy nie tylko panią konserwator, ale również parafian. Na takich dziełach sztuki doświadczenie uczy, że nie
warto oszczędzać. W trosce o zachowanie dziedzictwa religijnego
i kulturowego trzeba i warto poświęcić czas i środki finansowe, aby
wierni cieszyli się przez długi jeszcze czas tymi dziełami kultu.
W wymiarze duchowym trudno oszacować, jak wielkie dary spływają na tych wiernych, którzy z otwartym sercem przyjmują łaski
Boże wyproszone przez Maryję w tymże wizerunku Matki Bożej
Małopłockiej. Zawierzamy całą naszą parafię z jej duszpasterzami
opiece NMP Małopłockiej. Maryjo, do Syna swego nas prowadź.
								
				
Ks. J.P.
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CHCESZ MIEĆ
CIEKAWY ZAWÓD?
ZOSTAŃ JEDNYM
Z NAS!
Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, mieć stabilną i dającą
satysfakcję pracę – wstąp w nasze szeregi! Policjant to trudny zawód, ale także
wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem
i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego,
chcesz pomagać innym - ZOSTAŃ POLICJANTEM!
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu
i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r
o Policji).
Zastanawiasz się…
Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje między innymi ciekawą
i satysfakcjonującą służbę, stabilne zatrudnienie, wysoki poziom nauczania
i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia
zawodowego i rozwój zawodowy, służbę w organizacji zaufania społecznego,
szeroki katalog specjalizacji, wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to
nie tylko zawód, jest to przede wszystkim służba społeczeństwu.
Podjąłeś/jęłaś już decyzję…
Zadzwoń i dowiedz się więcej: tel. 86 474 16 18
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KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ
BEZPIECZEŃSTWA – DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO
POLICYJNEGO NARZĘDZIA
Czego obawiają się mieszkańcy w Twojej okolicy? Jakie zagrożenia
są najbardziej uciążliwe dla Ciebie? Odwiedź Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź i podziel się swoimi
spostrzeżeniami z innymi.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie mające
służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki
aplikacji internauci mogą dokładnie wskazać, co jest problemem
w danym rejonie oraz przekazać policjantom informacje na
temat występujących tam uciążliwości. Obsługa Mapy została
zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł
z niej skorzystać każdy obywatel.
Informacje wykorzystywane w Mapie zagrożeń opierają się na
trzech filarach. W pierwszym filarze gromadzone są informacje
z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar to
część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców,
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz
organizacji pozarządowych. Trzeci filar opiera się o informacje
pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany
informacji.
Za pomocą interaktywnej strony obywatele mogą przekazywać
informacje o zagrożeniach występujących w ich okolicy. Następnie
policjanci weryfikują te sygnały. Jeśli informacje są potwierdzone
– podejmują działania zmierzające do likwidacji wskazanych
zagrożeń.
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Wsparcie dla OSP z Kolna

tys. zł dotacji na zakup sprzętu gaśniczego otrzymało 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kolneńskiego. W piątek (19 lipca) czeki w imieniu Zarządu Województwa
Podlaskiego włodarzom poszczególnych gmin przekazywał Juliusz
Jakimowicz, wicedyrektor Gabinetu Marszałka i Adam Wojciech
Sekściński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Wsparcie kolneńskiej jednostki to 25 tys. zł. - Pieniądze te są szalenie
potrzebne – podkreślał podczas spotkania w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Burmistrz Kolna Andrzej Duda, który jest również członkiem
Zarządu Głównego Związku OSP RP. – Ochotnicy wypełniają tę niszę,
której nie byliby w stanie zagospodarować zawodowi strażacy. Chodzi
nie tylko o pożary, ale także o podtopienia czy zdarzenia drogowe, jak
wypadki i kolizje – zaznaczał burmistrz.
Prawidłowo złożonych wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia
przez zarząd województwa gratulował podczas spotkania w Kolnie
Adam Sekściński, radny wojewódzki. – Dzięki tym pieniądzom podniesie się poziom bezpieczeństwa, ale i komfort życia mieszkańców powiatu
– podkreślił i dodał – Mam nadzieję, że zakupiony dzięki dotacji sprzęt
posłuży jedynie do ćwiczenia.

Dotacje otrzymały też jednostki OSP ze Stawisk, Grabowa, Małego
Płocka i gminy Kolno.
Zarząd Województwa Podlaskiego na zakup specjalistycznych pojazdów, urządzeń, mundurów bojowych w tym roku przeznaczył już ok.
2 mln zł. W ostatnim rozdaniu ponad 600 tys. łącznie trafiło do powiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego i grajewskiego.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w miesiącu sierpniu 2019 r.
- Ujawniono 30 wykroczeń, wystawiono 6 mandatów karnych na kwotę 950,00 zł, zastosowano
24 pouczenia.
- W lipcu strażnicy 1 osobę nietrzeźwą odwieźli do miejsca zamieszkania.
- 01.08.2019 r. funkcjonariusze SM brali udział w organizacji i zabezpieczeniu 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
- 15.08.2019 r. strażnicy zabezpieczali obchody „Święta Wojska Polskiego”.
- zabezpieczono 2 mecze piłkarskiej ligi okręgowej pomiędzy drużynami: „Orzeł” Kolno - UM Krynki,
„Rudnia” Zabłudów.
- Prowadzono wyrywkowo kontrole posesji w/z art. 10 ust. 2 U.U.C.P.G.
- W tym okresie strażnicy odbyli 7 służb z funkcjonariuszami KPP w Kolnie.
- Funkcjonariusze SM 25 sierpnia wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Kolnie wzięli udział
w zabezpieczeniu II Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”.
Planowane działania na wrzesień 2019:
We wrześniu funkcjonariusze SM będą kontynuować kontrole posesji zgodnie z art. 10 ust. 2 U.U.C.P.G. Patrol miejsc wskazanych na
mapie zagrożeń bezpieczeństwa sporządzonej w KPP Kolno - kierowcy parkujący na trawnikach; Plac Solidarności-spożywanie alkoholu. Patrol ulic miasta z/u na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w/z rozbudową drogi krajowej nr 63.
24
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Zakończenie programu wakacyjnego w Kolneńskim Hufcu Pracy

ojewódzki program wakacyjny „Przyjdź do nas – my wiemy, co
robić w wakacje” w kolneńskim Hufcu Pracy w Kolnie, który realizowany był w lipcu i sierpniu, dobiegł końca. Młodzi ludzie atrakcyjnie, kreatywnie, pożytecznie i bezpiecznie spędzili wakacyjny czas.
Program wakacyjny został rozpoczęty spotkaniem z przedstawicielem
Straży Miejskiej i ratownikiem medycznym, którzy wprowadzili temat bezpiecznych wakacji i zagrożeń, które wynikają z aktywnych
form spędzania wolnego czasu.
Na przełomie lipca uczestnicy wzięli udział w plenerowych zajęciach
fotograficznych, gdzie starali się uchwycić ciekawe letnie pejzaże. Ta
pora roku jest bardzo kolorowa i radosna, dlatego każdy z uczestników
szybko znalazł sobie interesujący obiekt do fotografowania. Dodatkowo uczestnicy postanowili skorzystać z dobrej pogody i wspólnie spędzili czas na grach na świeżym powietrzu. W trakcie kolejnych zajęć
uczestnicy skorzystali z oferty wyjścia na basen. Młodzież dowiedziała
się o relaksacyjnych właściwościach pływania i korzystnym wpływie
wodnych aktywności na ludzki organizm. Pływanie dobrze wpływa
na organizm człowieka: wzmacnia mięśnie kręgosłupa i niweluje stres.
W trakcie trwania programu młodzież odwiedziła Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kolnie w ramach zajęć „One apple a day, keep a cancer
away”, które uświadamiały wszystkim o korzystnych właściwościach
owoców w diecie człowieka. Hufcowa młodzież wraz z uczestnikami
ŚDS wzięła udział w tematycznych zajęciach plastycznych i otrzymała
w nagrodę jabłka. Ostatnie lipcowe, plastyczno-integracyjne zajęcia
– również z gościnnym udziałem grupy ze Świetlicy Środowiskowej
Stokrotka w Kolnie – zorganizowano pod hasłem „Myślę zdrowo”. Celem spotkania był rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dzieci. Podczas zajęć młodzi ludzie oraz prowadzący mieli
możliwość namalowania swoich wymarzonych wakacji. Rysunki były
dla nich źródłem przyjemności estetycznej i radością z własnej twórczości. Poza tym przeprowadzono szereg gier i zabaw integracyjnych.
W trakcie sierpniowych spotkań młodzi ludzie uczestniczyli w plenerowych zajęciach plastycznych pod nazwą „Artystyczny sierpień”,
podczas których mieli możliwość poznania piękna i dobra natury.
Uczestnicy programu na terenie placu zabaw malowali obrazy przedstawiające sierpniowe krajobrazy. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się także zajęcia zawierające elementy Pilates. Pilates to świadomy
trening, kontrola własnego ciała oraz praca z oddechem. Poza tym
ćwiczenia te efektywnie uelastyczniają kręgosłup i kształtują prawidłową postawę, co jest szczególnie ważne w okresie dorastania, kiedy to
z powodu braku ruchu i złych nawyków tworzą się wszelkiego rodzaju
skrzywienia kręgosłupa.
Program zakończył się w formie wspólnego ogniska z grami oraz zabawami na świeżym powietrzu z udziałem dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Stokrotka w Kolnie. Podczas zajęć panowała radosna atmosfera,
uczestnicy rozwijali swoje zdolności i umiejętność pracy w grupie. Po
aktywnie spędzonych zajęciach uczestnicy wracali do domów pełni
pozytywnych wrażeń oraz w poczuciu dobrze spędzonego czasu.
Autorka: Agnieszka Duda – st. wychowawczyni Hufca Pracy w Kolnie
fot: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie
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Z życia kolneńskich seniorów

W

związku z rezygnacją dotychczasowego korespondenta seniorów, od maja nie pojawiała się informacja w MK dotycząca ich działalności. Jednak kolneńscy seniorzy w dalszym ciągu
aktywnie spędzają czas. Wyjeżdżają, słuchają i uczestniczą w wielu przedsięwzięciach.
Wystarczy wspomnieć, iż w maju pięćdziesięcioosobowa grupa wyjechała na dziesięciodniowy wypoczynek do Krynicy Zdroju. Natomiast 12 czerwca czterdziestoosobowa grupa wybrała się na musical
"Piloci" do Teatru "Roma" w Warszawie. W ostatnich dniach sierpnia, tj. 27-28 nasi zwiedzali Góry Świętokrzyskie. W Sandomierzu
poznali Świat Ojca Mateusza. Ponad trzydziestostopniowy upał nie
zniechęcił naszych seniorów do zwiedzania między innymi przepięknych wąwozów czy podziemnych korytarzy.
W Alei Miniatur „Cudowny Świat” w miejscowości Sabat Krajno
zobaczyliśmy najwspanialsze budowle i dzieła stworzone przez naturę. Znajduje się ona w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, u stóp Łysicy, najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Jest
to jedyny park w Europie usytuowany na wzgórzu, z którego można
podziwiać panoramę całego obiektu. Większość modeli wykonana
jest w skali 1:25, dzięki czemu łatwo można porównać wielkość poszczególnych budowli, których doliczyliśmy się ponad 60 sztuk. Tam
również spotkaliśmy Miss Ziemi Świętokrzyskiej, a której nie było
na Łysej Górze - czarownicę.
Sercem całego kompleksu jest watykańska bazylika z Placem Świętego Piotra. Miniatura jako jedyna na świecie wykonana została w skali 1:13. Będąc w Rzymie koniecznie trzeba zobaczyć także Koloseum i wrzucić monetę do fontanny Di Trevi, aby, jak głosi legenda,
zapewnić sobie powrót do Wiecznego Miasta. Skoro mowa o Włoszech, wśród miniatur nie mogło zabraknąć słynnego mostu Rialto
w Wenecji i tak chętnie odwiedzanych przez turystów baptysterium
i Krzywej Wieży w Pizie.
Z Włoch przenosimy się w czasie i przestrzeni, przed słynną Operę w Sydney. Stąd wędrujemy do Ameryki Północnej, a konkretnie
do Orlando na Florydzie, gdzie zobaczymy znany z filmów Walta
Disney’a Zamek Kopciuszka. Jego twórcy wzorowali się na pewnej
XIX – wiecznej budowli, którą napotkamy w dalszej części naszej
podróży. Dumą parku są jedyne w Europie modele zniszczonych
w zamachu terrorystycznym wież World Trade Center. Mimo, że są
25 razy mniejsze od pierwowzoru, to i tak zadziwiają swoją wielkością królując nad pozostałymi obiektami. Wraz z iglicą mierzą ponad
21 metrów, a więc prawie tyle co sześciopiętrowy budynek.
Na Twin Towers spogląda Statua Wolności, obok której znajduje się
kolejny symbol Stanów Zjednoczonych – Biały Dom. Od niedawana
w Alei Miniatur można podziwiać Górę Rushmore upamiętniającą
prezydentów USA. Ameryka Północna to miejsce, które zachwyca
nie tylko niebanalną, nowoczesną architekturą, ale też niezwykłymi
wytworami natury. Zobaczyliśmy kolorowe gorące źródła z Parku
Narodowego w Yellowstone i miniaturkę wodospadu Niagara w skali 1:50. Wracamy na Stary Kontynent. W Londynie zsynchronizujemy nasze zegarki z Big Benem, w Paryżu koniecznie musimy sobie
26

zrobić zdjęcie pod Wieżą Eiffla, na tle Katedry Notre Dame i Łuku
Triumfalnego. W stolicy Niemiec zobaczymy Bramę Brandenburską
i udamy się przed pokaźną, mierzącą ponad 6 metrów wysokości,
Katedrę Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii. Kolejną atrakcją jest baśniowy Zamek Neuschwanstein znany też jako
Nowy Kamienny Łabędź.
Od Cerkwi Błogosławionego Wasyla w Rosji rozpoczynamy przegląd budowli charakterystycznych dla różnych religii świata. Legenda głosi, że twórcę moskiewskiej świątyni oślepiono, żeby nigdy nie
wybudował podobnej konstrukcji. Równie ciekawa historia towarzyszy powstaniu Tadź Mahal w Indiach. Nie bez powodu mówi się,
że to najsłynniejszy pomnik miłości na świecie. Mauzoleum zostało
wybudowane przez wywodzącego się z dynastii Wielkich Mogołów
Szahdżahana, na cześć przedwcześnie zmarłej żony. Obok znajduje
się okazała, największa w Indiach bahaistyczna świątynia, która ze
względu na swój kształt nazywana jest Świątynią Lotosu. W rzeczywistości mierzy 40 metrów wysokości. Kolejnym punktem naszej
wycieczki jest miniaturowa Ziemia Święta – The Holy Land. Spacer
rozpoczynamy od Wzgórza Świątynnego ze Ścianą Płaczu i górującą
nad Jerozolimą Kopułą na Skale. Obejrzeć można tutaj miniatury
ważnych dla chrześcijan miejsc kultu. To Bazylika Grobu Świętego,
Kościół Wszystkich Narodów, Bazylika Przemieniania Pańskiego na
górze Tabor oraz Bazylika Zwiastowania Pańskiego Świątynia Getsemani w Ogrodzie Oliwnym, w którym Jezus modlił się tuż przed
pojmaniem. Opuszczamy The Holy Land po to, żeby zobaczyć fragment Wielkiego Muru Chińskiego i kawałek Japonii w postaci miniaturowego wulkanu Fuji w skali 1:1000. Zbliżając się już do szczytu
, nie możemy pominąć Katedry Matki Bożej z Aparecidy w Brasílii,
nie bez powodu uznawanej za arcydzieło współczesnej sztuki sakralnej. Naszym oczom ukazuje się już Pomnik Chrystusa Odkupiciela,
który błogosławi brazylijskie Rio i ateński Akropol oraz słynna Piramidę Słońca w Meksyku. Na szczycie odkrywamy skarby starożytnego Egiptu: Świątynię Ramzesa II w Abu Simbel i pilnowaną przez
Sfinksa Piramidę Cheopsa, przy której pewien nachalny Arab może
poprosić nas o bakszysz. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy we Włoszech i tam też ją zakończyliśmy podziwiając Wulkan Etna. W znajdującej się na szczycie alei kawiarence sezonowej znajduje się taras
widokowy, dzięki któremu jednym spojrzeniem możemy objąć cały
miniaturowy świat.
W ramach spotkań integracyjnych w 26 czerwca br. w Restauracji
Colnus odbyła się zabawa taneczna, natomiast 6 lipca odwiedziliśmy
seniorów w Rozogach, a 22 sierpnia w Pieckach. Oczywiście w omawianym terminie nie zabrakło również wykładów. Pomimo, iż to
czas wakacyjny, dwukrotnie miejscowi seniorzy spotkali się z przedstawicielami Policji dot. ich bezpieczeństwa.
Nie próżnuje również Seniorski Zespół "Kolneńskie dziewczyny
z plusem". W w/w okresie uczestniczył m.in. w Przeglądzie Zespołów w Piszu, Baranowie, w obchodach 25-lecia ARiMR w Łomży,
wystąpił na festynie "Imieniny Jana z Kolna" oraz w II Ogólnopolskim Święcie Wdzięczni Polskiej Wsi.
2019/07-08 (Nr. 231-232)
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Halowy turniej drużyn osiedlowych – wakacje z KOKiS-em 2019

ramach wakacji z KOKiS-em w trzydniowych zmaganiach
współzawodniczyli piłkarze nożni w halowym turnieju
drużyn osiedlowych. Wystartowało 9 zespołów w trzech kategoriach
wiekowych – szkół podstawowych klas I-IV (2 drużyny ), klasy 7-8
(2 drużyny) oraz najliczniejsza grupa ze szkół średnich (5 drużyn).
Po rozegraniu wszystkich spotkań w poszczególnych kategoriach
wyłoniono najlepszych: w najmłodszej grupie zwyciężył zespół
Juwentusu przed BKL Teamem V 2, a królem strzelców został
Maciej Pomichowski. W kategorii klas 7-8 pierwsze miejsce zajął
zespół z Lachowa, a na drugiej pozycji uplasowali się Rewolwerowcy
z Kolna; najwięcej bramek strzelił Mateusz Staniszewski.
W najstarszej grupie, po zaciętej walce, ostatecznie zwyciężył zespół
FC PO Nalewce. Na drugiej pozycji uplasował się BKL Team,
a trzecie miejsce zajęli Ludzie z Kortu; w tej kategorii bezapelacyjnie
królem strzelców został Marcin Ałajko.
Dekoracji zwycięskich drużyny dokonała pani dyrektor KOKiS Alicja
Szymańska, wręczając piłkarzom medale, a najlepszym strzelcom
okolicznościowe statuetki. Organizator dziękuje sędziom za sprawne
przeprowadzenie turnieju, a zawodnikom za zaangażowanie i grę
fair play. Sumując – cieszy nas duża liczba drużyn biorących udział
w rozgrywkach.

Turniej oldbojów 35 plus

N

a 5 drużyn deklarujących swą obecność na Turnieju Oldbojów
o Puchar Burmistrza Miasta Kolna, ostatecznie stawiły się dwie
z Grajewa i Kolna. Pomimo upału
przekraczającego 30 stopni, zawodnicy zdecydowali rozegrać mecz 2 razy
30 minut. Lejący się z nieba żar nie
przeszkodził piłkarzom, aby rozegrać
dobry mecz, była walka o każdą piłkę,
o każdy metr boiska.

Puchary kapitanom drużyn, wręczyła pani dyrektor KOKiS Alicja
Szymańska.

Pierwsza połowa zakończyła się remisem, ale po 60 minutach więcej bramek strzeliła drużyna z Grajewa i pomimo wygranej gości zawodnicy obu
drużyn zdecydowali, że zagrają jeszcze 15-minutową „dogrywkę prawdy”.
Ostatecznie jednak zwyciężyło Grajewo wynikiem 7:5.
Organizator bardzo dziękuje zawodnikom za świetny mecz, grę fair play
i gratuluje wytrwałości i kondycji.
Mamy nadzieję, że w następnym turnieju spotkamy się w większym gronie.
28
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Piłka plażowa na pożegnanie wakacji

W

sobotę od 10.00 na obiektach KOKiS spotkało się 10 zespołów,
męskich dwuosobowych, ażeby stoczyć bój w turnieju piłki
plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Zespoły przybyły
z terenu naszego powiatu, jak również z Grajewa, Łomży a nawet
z Piotrkowa Trybunalskiego.
Pogoda dopisała - było słonecznie i bezwietrznie. Drużyny
zostały losowo podzielone na trzy grupy i po rozegraniu meczy
„każdy z każdym” najlepsze z grupy oraz czwarta z największą
liczbą zdobytych punktów - zagrały mecze finałowe. Mecze były
wyrównane, nie brakowało pięknych ataków i obron oraz asyst.
Ostatecznie w kategorii open mężczyzn najlepszymi okazali się Jakub
Rogiński i Piotr Romatowski, drugie miejsce przypadło zespołowi
w składzie Jakubczyk - Tymecki, trzecie miejsce zajął team K. Nowak
- S. Nowak, na czwartym uplasowali się zwycięzcy ubiegłorocznego
turnieju - Dawid Góralczyk - Maciej Wiszowaty.
W turnieju ponadto zagrali: Socik–Makarewicz, Kiełczewski–
Święczkowski, Kuliś–Rejka, Truskolaski–Duda, Kosiewicz–
Ramatowski, Falkowski– Gugnacki.

wytrwał przez wszystkie mecze. Dyrektor KOKiS Alicja Szymańska
wręczając puchary, gratulowała zwycięzcom w imieniu Burmistrza
Miasta Kolno, podkreśliła bardzo wysoki poziom gry zawodników,
nadmieniając, że bardzo cieszy nas udział w turnieju drużyn z innych
miast, podnosząc rangę tej imprezy. Wszystkich zawodników
zaprosiła do udziału w następnych rozgrywkach organizowanych
przez KOKiS.

Wszystkim zespołom należą się słowa uznania i podziękowania za
dobrą grę i dużą wytrzymałość, bo czasami temperatura w słońcu
przekraczała 35 stopni Celsjusza. Szczególne uznanie dla sędziego
Piotra Ossowskiego, który w tym skwarze na podwyższeniu
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Wakacje z KOKiS-em

ry, zabawy akrobatyka, skałka wspinaczkowa, halowa
piłka nożna, rolki, ale też zorganizowana nauka pływania
i oswajania z wodą - wszystkie te atrakcje czekały na dzieci
i młodzież podczas wakacji na sportowo z Kolneńskim Ośrodkiem
Kultury i Sportu.

30

Zabawy sportowe pod opieką doświadczonych instruktorów
odbywały się od poniedziałku do piątku, całkowicie bezpłatnie.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych
milusińskich, którzy mogli spędzić aktywnie czas na obiektach
sportowych.
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14-letnia Wiktoria Czerwińska z Kolna debiutuje na Spotify
z mocnym przekazem do rówieśników
„Nadszedł moment, w którym w końcu chcę podzielić się ze światem
moją historią”. Wiktoria Czerwińska to nastoletnia wokalistka,
uczennica 8 klasy szkoły podstawowej w Kolnie, która w środę 21
sierpnia wydała swoją pierwszą, autorską piosenkę pt.: „Miękki
błękit”.
Utwór „Miękki błękit” to głośny sprzeciw i manifest Wiktorii
wobec zawiści, z którą młoda wokalistka spotyka się na co dzień.
– Stwierdziłam, że przeszłam już etap milczenia i nadszedł moment,
w którym chciałabym podzielić się ze światem moją historią. – mówi
Czerwińska. – Za pośrednictwem piosenki wysyłam jasną wiadomość
do wszystkich, otaczających mnie fałszywych osób: Wasze kłamstwa
i fałsz sprawiły tylko, że po tylu latach jestem jeszcze silniejsza! –
dodaje wokalistka.

– Tworzenie utworu zajęło parę miesięcy, ufff ! Na początku
nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wymagające jest pisanie
i nagrywanie własnego utworu, ale efekt finalny jest naprawdę świetny!
Dzięki wytwórni Delphy Records bardzo dużo dowiedziałam się na
temat produkcji utworów, zasad pisania tekstów, poruszania się po
social media, itd. – opisuje Wiktoria i dodaje: – Dziękuję osobom
z Delphy, które ze mną pracowały i mnie tego wszystkiego nauczyły!
Management: Edyta Czerwińska / tel.: 508 144 942 / mail: wikiczer.05@wp.pl

Wiktoria Czerwińska to skromna, niepozorna nastolatka z Kolna,
laureatka wielu festiwali i przeglądów piosenki w Polsce – posiada
ponad 200 dyplomów! Jak mówią jej rodzice, śpiewa od pierwszych
chwil od narodzin, a swoją przygodę z muzyką rozpoczęła od…
„tupania nóżką w Kościele”. Jej pierwsza autorska piosenka ukazała
się na Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer i innych platformach
cyfrowych w środę 21 sierpnia.
– „Miękki błękit” jest totalnie w moim stylu. Piosenka muzycznie jest
prosta i lekka, a przesłanie ukryte w tekście jest z kolei bardzo „ciężkie”
i emocjonalne. – opisuje Wiktoria. – Od początku chciałam, aby
aranżacja utworu nie przytłoczyła mojej barwy głosu i przekazu, który
już od dawna leżał mi na sercu i bardzo chciałam go wykrzyczeć. –
tłumaczy.
Piosenka autorstwa songwriterki Dee oraz producenta Patricka
Multana, powstała w ramach współpracy z warszawskim
inkubatorem artystycznym dla wokalistów Delphy Records.

W

FOTO: Krzysztof Koliński / materiały prasowe

Historia ziemi kolneńskiej zapisana w fotografiach

sierpniu, Sylwester Nicewicz – związany z Powiatem
Kolneńskim i gminą Kolno, autor wspomnień sybirackich,
archiwista, kronikarz, fotografik i społecznik, wydał album
fotog raficzny „Kozioł i ziemia
kolneńska w Dolinie Pisy”. Pierwsze
egzemplarze można było obejrzeć
i zakupić podczas Dożynek Gminnych
w Czerwonem i na Ogólnopolskim
Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi”
w Kolnie.

wprowadzeniu. - Mam nadzieję, że ta fotograficzna podróż zachęci
Państwa do odwiedzenia tego pięknego zakątka - zachęca autor.
Andrzej Konopka

Piękno ziemi kolneńskiej autor
uwiecznił w urokliwych kapliczkach,
przydrożnych krzyżach, okolicznych
kościołach i miejscach pamięci
narodowej. Fotograficzna podróż
przez malownicze tereny związana
jest też z wydarzeniami historycznymi
i naj w a ż n i e j s z y m i i mpre z am i
okolicznościowymi oraz bogactwem
tradyc ji w w ymiarze świeckim
i religijnym. W kadrze autor uchwycił
również bogactwo przyrody w jej
różnych okresach kalendarzowych.
„Oddaję w Państwa ręce album, który
jest moim subiektywnym spojrzeniem
na uroki Kozła i okolicy” – czytamy we
2019/07-08 (Nr. 231-232)
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Wakacje ze „Stokrotką”

egoroczne wakacje w Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”
obfitowały różnorodnymi atrakcjami. Jeszcze przed wakacjami
odbyło się krótkie spotkanie na temat zachowania bezpieczeństwa
nad zbiornikami wodnymi oraz profilaktyki przeciwko kleszczom,
prowadzone przez panie z kolneńskiej PSSE. Przez cały lipiec
trwały półkolonie. Dzieci brały udział w różnych konkursach
i turniejach, m.in. w turnieju sportowym, konkursach plastycznych,
muzycznych. Dwa razy w tygodniu wychodziły na pływalnię,
gdzie pod okiem wychowawców i ratowników korzystały z uroków
bezpiecznej zabawy w wodzie. Codziennie wychowawcy dbali
o pyszny posiłek, w tym również o słodkie desery, tj. gofry i lody.
Grupa odwiedziła także kilka razy pizzerię.
Nie zabrakło oczywiście czasu na profilaktykę. Prowadzone zajęcia
miały na celu uświadomienie uczestnikom szkodliwości spożywania
napojów energetycznych oraz innych używek, od których
uzależniają się coraz młodsze dzieci. Podopiecznych odwiedzili
także funkcjonariusze policji, którzy uwrażliwiali wszystkich na
niebezpieczeństwa czyhające podczas letniego wypoczynku.
Podsumowaniem półkolonii była wycieczka do Warszawy, w ramach
której dzieci odwiedziły Miejski Ogród Zoologiczny i Hulakula –
Rozrywkowe Centrum Miasta, gdzie przyszedł czas na relaks
w największej sali zabaw oraz kręgielni. Do swoich domów mali
podróżnicy wrócili zadowoleni z pięknymi wspomnieniami.
Dalsza część wakacji również upłynęła na przyjemnościach.
Gdy pogoda dopisywała, dzieci wychodziły z wychowawcami
na plac zabaw i boisko sportowe. W dalszym ciągu korzystały
z pływalni. W ramach współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy,
dzieci brały udział w aktywnościach związanych z wojewódzkim
programem wakacyjnym „Przyjdź do nas, my wiemy, co robić
w wakacje”. Wakacyjna współpraca z OHP zakończyła się wspólnym
spotkaniem przy ognisku, jedząc pyszne kiełbaski i bawiąc się na
świeżym powietrzu. Na miejscu, w świetlicy, również było ciekawie:
oprócz zabaw grupowych dzieci miały do dyspozycji komputery
z internetem, xboxa oraz bogaty wybór gier planszowych.
Jak to w życiu bywa, wszystko co dobre szybko się kończy również wakacje nieuchronnie dobiegły końca. W naszej świetlicy
dobre humory towarzyszą wszystkim również w roku szkolnym,
zapraszamy więc wszystkie chętne dzieci w wieku szkolnym oraz ich
rodziców do zapoznania się z naszą ofertą i zapisania do placówki.
Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”
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Rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020

akończyły się wyjątkowo długie wakacje. 2 września polscy
uczniowie powrócili do szkolnych ław. Wraz z nowym rokiem
szkolnym weszły też zmiany w systemie oświaty. Po 20 latach
zaprzestano nauczania na poziomie gimnazjalnym. Szkoły średnie
muszą zmierzyć się z przyjęciem dwóch roczników jednocześnie. Do
liceów, techników i szkół zawodowych rekrutowali się zarówno
absolwenci gimnazjum, jak również szkół podstawowych.
Od września rozpocznie się także wdrażanie nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych,
jak i nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego.

SP 1
Jest to wyraz uznania dla ich zdolności i pracowitości. Władze
miasta Kolno złożyły serdecznie gratulacje stypendystom, rodzicom
oraz nauczycielom za trud włożony w naukę i wychowanie tak
uzdolnionej młodzieży.
Lista stypendystów Burmistrza Miasta Kolno
Szkoła podstawowa nr 1:

SP 1
W roku szkolnym 2019/2020 naukę w placówkach oświatowych
zarządzanych przez miasto Kolno rozpocznie 1193 uczniów, w tym w
Szkole Podstawowej nr 1 – 494 uczniów (68 - 5-latków, 39 - 6-latków,
387 uczniów w kl. I-VIII) – 23 oddziały, w Szkole Podstawowej nr
2 – 550 uczniów (47 - 5-latków, 56 - 6-latków, 447 uczniów w kl.
I-VIII) – 26 oddziałów. Do miejskiego przedszkola uczęszczać będzie
149 dzieci w wieku 3 i 4 lat (6 oddziałów).
W uroczystych apelach zorganizowanych w szkolnych murach
uczestniczył Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda. Akademia
w „Jedynce” rozpoczęła się o godzinie 9:00, a w SP2 o 9:30. Po
wystąpieniach dyrektorów szkół głos zabrał burmistrz Andrzej Duda.
Burmistrz nawiązał do nowych wyzwań, z którymi od września musi
zmierzyć się samorząd oraz nauczyciele.
- Spotykamy się w nowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że
doświadczenia, które wynieśliście zarówno ze szkół podstawowych,
ale także z gimnazjum przysłużą się do budowania naprawdę dobrej
atmosfery i wychowania w sposób bardzo dobry naszych dzieci. Wiem,
że nie było łatwo tworzyć planów zajęć i arkuszy organizacyjnych.
Wszystko to jest istotne, ale mam nadzieję, że jesteście tego świadomi,
że najważniejsze w tym wszystkim są nasze dzieci i nasza młodzież
i to dla nich musimy podejmować działania, aby one potem budowały
nasz samorząd i nasz kraj.
Andrzej Duda wszystkim uczniom życzył jak najwięcej sukcesów
w nauce. Duszpasterskie słowo w obu szkołach wygłosił Dziekan
Kolneński ks. Stanisław Uradziński.
Podczas inauguracji nowego roku szkolnego 17 uczniów szkół
podstawowych otrzymało stypendia Burmistrza Miasta Kolno za
wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2018/2019.
Ich rolą jest motywowanie uczniów do osiągania jak najwyższych
wyników w nauce i rywalizacji sportowej. Tegoroczni stypendyści
osiągnęli duże sukcesy w zawodach sportowych, przeglądach,
konkursach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim
w nauce, kulturze i sztuce oraz w piłce nożnej, tenisie stołowym,
biegach i pływaniu.
Każdy z wyróżnionych uczniów otrzyma stypendium w wysokości
od 100 zł do 150 zł miesięcznie na okres roku szkolnego 2019/2020.
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1. Maciej Bagiński
2. Dominik Jarzyło
3. Dominika Biedka
4. Nadia Podeszwik
5. Julia Rydelek
6. Michał Górecki
7. Filip Pilch						
Szkoła Podstawowa nr 2:
1. Aleks Prusinowski
2. Mateusz Bągart
3. Amelia Szymańska
4. Dawid Kowalewski
5. Tobiasz Kowalewski
6. Sebastian Banach
7. Dorian Faltyn
8. Oliwier Zadroga
9. Wiktor Zadroga
10. Tomasz Filipkowski
					
Od 1 września 2019 roku w życie wchodzą zmiany wprowadzone
w Karcie Nauczyciela dotyczące kwestii związanych z zatrudnieniem:
awansu zawodowego, oceny pracy, wynagrodzenia, czasu pracy,
formy zatrudnienia czy spraw dyscyplinarnych. W sprawie
wynagrodzenia nauczycieli nowe obowiązujące zasady to: 300 zł
dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy, dodatkowe świadczenie
„na start” 1000 zł dla nauczycieli zaczynających pracę oraz skrócenie
ich stażu do 9 miesięcy i podwyżka pensji w wysokości 9,6 proc.
Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela stażysty wyniesie - 2 782
zł, nauczyciela kontraktowego - 2 862 zł, nauczyciela mianowanego
– 3 250 zł i nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł.
12 września w życie wejdzie również ustawa o opiece zdrowotnej
nad uczniami. Wszyscy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę
stomatologiczną oraz opiekę pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania albo higienistki szkolnej. Gabinety mają mieścić się
w szkołach albo w miejscu określonym w umowie o udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej. Opieka stomatologiczna ma
zapewniona być przez lekarza dentystę w gabinecie dentystycznym
w szkole albo w gabinecie poza szkołą, albo w dentobusie. Usługi
będą finansowane ze środków publicznych.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka (źródło: www.gov.pl)
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Widać już sztuczną nawierzchnię remontowanego boiska

N

a terenie realizowanej inwestycji – remontu bocznego boiska
przy stadionie miejskim, zrobiło się już zielono na całej
powierzchni treningowego boiska o wymiarach 64x100 m (pole gry)
ze sztucznej trawy.
Zakres prac obejmie w całości: budowę wraz z wybiegami bocznymi 3 m
i zabramkowymi 5 m, z wypełnieniem typu piasek kwarcowy
i granulat EPDM, budowę ogrodzenia, budowę piłkochwytów,
demontaż istniejącego ogrodzenia, budowę oświetlenia, budowę
kanalizacji deszczowej, przebudowę instalacji teletechnicznej,
przebudowę linii Sn, dostawę wyposażenia sportowego oraz

36

serwisowanie boiska w całym okresie objętym gwarancją.
Przedsięwzięcie zrealizuje przedsiębiorstwo GRETASPORT
z Dąbrowy Górniczej. Na inwestycję samorząd miasta pozyskał
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
Rozwój Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej, a modernizacja
obiektu sportowego kosztować będzie ponad 3 mln zł.
Modernizacja kolneńskiego obiektu sportowego, w ramach
rozstrzygniętego przetargu, powinna zostać zakończona do końca
września.
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Mieszkańcy ziemi kolneńskiej uczcili 75. rocznicę Powstania Warszawskiego

75

lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było
największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez
Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło
ok. 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad
dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys.
powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności
cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych
przy życiu mieszkańców Warszawy (ok. 500 tys.), wypędzono
z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone
i zburzone.
Mieszkańcy ziemi kolneńskiej w dniu 1 sierpnia 2019 r. uczcili
75. rocznicę Powstania Warszawskiego. O godzinie 16:45 przed
budynkiem Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu miała miejsce
zbiórka pocztów sztandarowych. Punktualnie o 17:00, w godzinę
„W”, zawyły syreny w całym mieście. Uczestnicy uroczystości
przemaszerowali pod pomnik Nieznanego Żołnierza na starym
cmentarzu.
W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, gminy
i powiatu kolneńskiego, ułani ze Stowarzyszenie im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie, członkowie Związku Oficerów
Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, członkowie
kolneńskiej „Solidarności”, OHP, harcerze z kolneńskiego hufca
ZHP i mieszkańcy miasta. Pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza
w atmosferze historycznej zadumy złożono kwiaty i zapalono znicze
w hołdzie Powstańcom Warszawskim.
Krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił Sekretarz Miasta,
Mirosław Bajorek. - Dźwięk syren w rocznicę godziny „W” w całej
Polsce i spotkania takie jak to w naszym mieście, stały się nieodłącznym
atrybutem obchodów rocznicowych. Ma to wszystko wymiar symbolu,
który powinien skłaniać do chwili refleksji nad ofiarą Powstańców
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Warszawskich i mieszkańców stolicy, jaką złożyli na ołtarzu Ojczyzny.
Bez wątpienia bilans powstania jest tragiczny. My jako naród polski,
żyjący w XXI w. jesteśmy winni ofiarom Powstania Warszawskiego
nie tylko pamięć, ale także szacunek i wdzięczność. Powstanie stało
się zresztą sprawą wszystkich Polaków, którzy doskonale wiedzieli,
że toczy się bitwa nie o stolicę, lecz o Polskę. Tam w Warszawie
prowadzona była heroiczna walka o wolność również dla mieszkańców
Kolna. W Warszawie walczyli zresztą ludzie z różnych części Polski.
Dlatego nie powinno już nikogo dziwić, że od kilkunastu lat rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego obchodzona jest w całym kraju. –
podkreślał Sekretarz Miasta Kolno Mirosław Bajorek.
Mirosław Bajorek w imieniu Burmistrza Kolna Andrzeja Dudy
podziękował również wszystkim mieszkańcom Kolna, którzy o godz.
17.00 zatrzymali się, by uczcić minutą ciszy poległych w Powstaniu
Warszawskim.
- Idea walki zbrojnej o wolność, umiłowanie Ojczyzny oraz patriotyzm
są przenoszone na naszych terenach z pokolenia na pokolenie.
Najbardziej cieszy fakt, że młode pokolenie Polaków ciągle inspiruje
się heroicznymi dokonaniami Powstańców Warszawskich. Większość
z nich to byli przecież ludzie bardzo młodzi. Oddali swe życie za
wolność stolicy i całej Polski. Kiedy myślimy o Powstaniu Warszawskim,
nie może nie imponować odwaga walczących. Warto podziękować
patriotom z tamtych lat. Przez 63 dni Powstańcy prowadzili heroiczną
i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna
od niemieckiej i sowieckiej okupacji. Między innymi dzięki ich
poświęceniu, dziś możemy żyć w wolnym kraju.
Cześć i chwała bohaterskim Powstańcom Warszawy!
Tekst: Andrzej Konopka
Foto: Sylwester Nicewicz
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02,09,
16,23,
30

Zmieszane

3.

4.

01,08,
14,22,
29

Zmieszane

ul. Św. Floriana, ul.Słoneczna
ul. Sadowa, ul. Wesoła,
ul. M. Konopnickiej, ul.
Zacisze, ul. Szkolna, ul.Krótka,
ul. Zakole, ul. J. Piłsudskiego,
ul. Armii Krajowej, ul. S.
Krupki
ul. Łabno Duże, ul. Łabno
Małe, ul. Grunwaldzka,
ul. Kopernika, ul.
Wyszyńskiego

2.

07,14,
21,28

Zmieszane

ul. Kościelna, ul. Polna,
ul. Boczna, ul. Łąkowa, ul.
Okrzei, ul. Zielona, ul. Czysta
ul. Staszica, ul. Strażacka,
ul. Konstytucji 3-go Maja,
ul. Sobieskiego, ul.Senatorska
ul. Plac Wolności, ul. Księcia
Janusza, ul. Żurawia

1.

06,
13,20,
27

Zmieszane

06,13,
20,27

05,12,
19,26

04,11,
18,25

03,10,
17,24

04,11,18,
25,31

03,10,17,
24,31

02,09,16,
23,30

01,08,15,
22,29

Odbiór odpadów zmieszanych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:
Adres punktu
Opis
wywozowego
odpadu
Terminy wywozu odpadów
nieruchomości
(wskazania dni wywozu w danym miesiącu)
zamieszkałej
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

ul. Mickiewicza, ul. Jana z
Kolna, ul. J. Słowackiego, ul.
Świerkowa, ul. Brzozowa, ul.
Kościuszki, ul. Sosnowa, ul. H.
Sienkiewicza, ul. Kolejowa
ul. Ogrodowa, ul. Dębowa, ul.
Jesionowa, ul. Akacjowa, ul.
Bukowa, ul. Grajewskiego
ul. Lipowa, ul.Woj. Polskiego
ul. I-go Maja, ul. Klonowa,
ul. Łazienna, ul. Chopina,
ul. Aleksandrowska, ul. S.
Żeromskiego, ul. Pastorczyk,
ul. Kasztanowa, ul. Witosa,
ul. Dąbrowskiej

1.

08,15,
22,29

07,14,
21,28

06,13,
20,27

05,12,
19,26

XI

Harmonogram odbioru i wywozu odpadów komunalnych w okresie: od 01.08.2019-31.12.2019 r.

XII

06,13,
20,27

05,12,
19,27

04,11,
18,24

03,10,
17,24,
31
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22

Selektywne

3

21

Selektywne

ul. Kościelna, ul. Polna,
ul. Boczna, ul. Łąkowa, ul.
Okrzei, ul. Zielona, ul. Czysta
ul. Staszica, ul. Strażacka,
ul. Konstytucji 3-go Maja,
ul. Sobieskiego,
ul. Senatorska
ul. Plac Wolności, ul. Księcia
Janusza, ul. Żurawia
ul. Łabno Duże, ul. Łabno
Małe, ul. Grunwaldzka,
ul. Kopernika,
ul. Wyszyńskiego
ul. Św. Floriana, ul.Słoneczna
ul. Sadowa, ul. Wesoła,
ul. M. Konopnickiej, ul.
Zacisze, ul. Szkolna,
ul.Krótka,
ul. Zakole, ul. J. Piłsudskiego,
ul. Armii Krajowej, ul. S.
Krupki

III

2

II

1.

I

30

27

23

Terminy wywozu odpadów
(wskazania dni wywozu w danym miesiącu)
IV
V
VI
VII
VIII
IX
20

Opis
odpadu

Selektywne

Adres punktu
wywozowego
nieruchomości
zamieszkałej

24

23

22

X

Zmiana terminu odbioru odpadów selektywnie zebranych

21

20

19

XI

Odbiór odpadów selektywnie zbieranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

ul. Mickiewicza, ul. Jana z
Kolna, ul. J. Słowackiego, ul.
Świerkowa, ul. Brzozowa, ul.
Kościuszki, ul. Sosnowa, ul.
H. Sienkiewicza, ul. Kolejowa
ul. Ogrodowa, ul. Dębowa,
ul. Jesionowa, ul. Akacjowa,
ul. Bukowa, ul. Grajewskiego
ul. Lipowa, ul.Woj. Polskiego
ul. I-go Maja, ul. Klonowa,
ul. Łazienna, ul. Chopina,
ul. Aleksandrowska, ul. S.
Żeromskiego, ul. Pastorczyk,
ul. Kasztanowa, ul. Witosa,
ul. Dąbrowskiej

Lp.

UWAGA

2.

19

18

17

XII

MIASTO

39

40

1.

Lp.

Adres punktu
wywozowego
nieruchomości
zamieszkałej

BIO

Opis
odpadu

I

II

III

IV

V

VI

VII
07,19

VIII
11,23

IX

Terminy wywozu odpadów
(wskazania dni wywozu w danym miesiącu)

09, 23

X

Odbiór odpadów BIO zbieranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

ul. Mickiewicza, ul. Jana z
Kolna, ul. J. Słowackiego, ul.
Świerkowa, ul. Brzozowa, ul.
Kościuszki, ul. Sosnowa, ul. H.
Sienkiewicza, ul. Kolejowa
ul. Ogrodowa, ul. Dębowa,
ul. ul. Jesionowa Akacjowa,
ul. Bukowa, ul. Grajewskiego
ul. Lipowa, ul. Woj. Polskiego
ul. I-go Maja, ul. Klonowa,
ul. Łazienna, ul. Chopina,
ul. Aleksandrowska, ul. S.
Żeromskiego, ul. Pastorczyk,
ul. Kasztanowa, ul. Witosa,
ul. Dąbrowskiej, ul. Kościelna,
ul. Polna, ul. Boczna, ul.
Łąkowa, ul. Okrzei, ul.Zielona,
ul. Czysta, ul. Staszica, ul.
Strażacka, ul. Konstytucji 3-go
Maja, ul. Sobieskiego, ul.
Senatorska, ul. Plac Wolności,
ul. Księcia Janusza,ul.Żurawia,
ul. Św. Floriana, ul.Słoneczna,
ul. Sadowa, ul. Wesoła, ul. M.
Konopnickiej, ul. Zacisze, ul.
Szkolna, ul. Krótka, ul. Zakole,
ul. J. Piłsudskiego, ul. Armii
Krajowej, ul. S. Krupki,ul.
Łabno Duże, ul. Łabno Małe,
ul. Grunwaldzka,ul.Kopernika,
ul. Wyszyńskiego

3.

06,20

XI

XII
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1.

Lp.

ul. Mickiewicza, ul. Jana z
Kolna, ul. J. Słowackiego, ul.
Świerkowa, ul. Brzozowa, ul.
Kościuszki, ul. Sosnowa, ul. H.
Sienkiewicza, ul.
Kolejowa,ul.Ogrodowa,
ul.Dębowa,ul. ul. Jesionowa
Akacjowa, ul. Bukowa, ul.
Grajewskiego,ul. Lipowa, ul.
Woj. Polskiego,ul. I-go Maja, ul.
Klonowa,ul. Łazienna, ul.
Chopina,ul. Aleksandrowska,
ul. S. Żeromskiego, ul.
Pastorczyk,
ul. Kasztanowa, ul. Witosa,
ul. Dąbrowskiej, ul. Kościelna,
ul. Polna, ul. Boczna, ul.
Łąkowa, ul. Okrzei, ul. Zielona,
ul. Czysta, ul. Staszica, ul.
Strażacka, ul. Konstytucji 3-go
Maja, ul.Sobieskiego, ul.
Senatorska, ul. Plac Wolności,
ul. Księcia Janusza, ul. Żurawia,
ul. Św. Floriana, ul. Słoneczna,
ul. Sadowa, ul. Wesoła, ul. M.
Konopnickiej, ul. Zacisze, ul.
Szkolna, ul. Krótka, ul. Zakole,
ul. J. Piłsudskiego, ul. Armii
Krajowej, ul. S. Krupki, ul.
Łabno Duże, ul. Łabno Małe,
ul.Grunwaldzka,ul.Kopernika,
ul. Wyszyńskiego

Adres punktu
wywozowego
nieruchomości
zamieszkałej

Wielkogabaryt
owe, sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

Opis
odpadu

I kwartał
(marzec)

II kwartał
(czerwiec)

III kwartał
(wrzesień)
04

Terminy wywozu odpadów
(wskazania dni wywozu w danym miesiącu)
IV kwartał
(grudzień)
04

4.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzęt elektryczny i elektroniczny zbieranych od mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

MIASTO

41

42

04,11,18,
25,31

Zmieszane

4.

02,09,16,
23,30

01,08,15,
22,29

03,10,17,
24,31

X

Zmieszane

IX

ul. Św. Floriana, ul.Słoneczna
ul. Sadowa, ul. Wesoła,
ul. M. Konopnickiej, ul.
Zacisze, ul. Szkolna, ul.Krótka,
ul. Zakole, ul. J. Piłsudskiego,
ul. Armii Krajowej, ul. S.
Krupki
ul. Łabno Duże, ul. Łabno
Małe, ul. Grunwaldzka,
ul. Kopernika, ul.
Wyszyńskiego

VIII

3.

VII

Zmieszane

VI

ul. Kościelna, ul. Polna,
ul. Boczna, ul. Łąkowa, ul.
Okrzei, ul. Zielona, ul. Czysta
ul. Staszica, ul. Strażacka,
ul. Konstytucji 3-go Maja,
ul. Sobieskiego, ul.Senatorska
ul. Plac Wolności, ul. Księcia
Janusza, ul. Żurawia

V

2.

IV

Zmieszane

III

ul. Mickiewicza, ul. Jana z
Kolna, ul. J. Słowackiego, ul.
Świerkowa, ul. Brzozowa, ul.
Kościuszki, ul. Sosnowa, ul. H.
Sienkiewicza, ul. Kolejowa
ul. Ogrodowa, ul. Dębowa, ul.
Jesionowa, ul. Akacjowa, ul.
Bukowa, ul. Grajewskiego
ul. Lipowa, ul.Woj. Polskiego
ul. I-go Maja, ul. Klonowa,
ul. Łazienna, ul. Chopina,
ul. Aleksandrowska, ul. S.
Żeromskiego, ul. Pastorczyk,
ul. Kasztanowa, ul. Witosa,
ul. Dąbrowskiej

II

1.

I

Terminy wywozu odpadów
(wskazania dni wywozu w danym miesiącu)

Opis
odpadu

Adres punktu
wywozowego
nieruchomości
zamieszkałej

JEDNORODZINNEJ

08,15,
22,29

07,14,
21,28

06,13,
20,27

05,12,
19,26

XI

5. ODBIÓR ODPADÓW TYPU POPIÓŁ OD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W ZABUDOWIE

06,13,
20,27

05,12,
19,27

04,11,
18,24

03,10,
17,24,
31

XII
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Staruszek Wiatrak

J

est to historia ,,Wiatraka”, który był zbudowany 97 lat temu i stoi
we wsi Janowo.

Jest zabytkiem. Stoi na górce i afiszuje się swoim jeszcze dobrym
wyglądem. Ma solidne mury, zbudowany z kamienia i cegły. Kształtem
przypomina rondo. Wysoki na trzy piętra. Wnętrze wiatraka nie jest
takie, jak jego zewnętrzny wygląd, no bo co tu mówić - ma swoje
lata i jest jako młyn nieczynny. Brak mu skrzydeł, które były wielkie
i sięgały do sklepienia drzwi, bo po obu stronach wiatraka były drzwi
jak również okna.
Jak wiatr poruszał skrzydła, to skrzypiały i tak jakby grały jakąś
wietrzną melodię. Cały urok wiatraka to były skrzydła.
Do młyna zjeżdżali się okoliczni gospodarze, by mielić zboże na mąkę.
Kolejki wozów załadowanych zbożem stały długo, nawet do późnego
wieczora. Obok młyna stał dom, w którym mieszkali właściciele
młyna, p. Serafinowie. Mam sentyment do tego miejsca, ponieważ
w wojnę mieszkaliśmy z mamą u p. Serafinów. Ukrywaliśmy się
przed Niemcami a potem przed Ruskimi. To był nasz azyl. Miejsce
zamieszkania było bezpieczne, bo dom i młyn stały na odludziu.
Późnym wieczorem do p. Serafinów schodzili się nieznani ludzie,
słuchali wolnego radia, rozmawiali o wynikach wojny jak również
o wywózkach na Sybir.

Pewnego wieczoru przyszedł do p. Serafinów człowiek i ostrzegł
moją mamę, żebyśmy się wyprowadzili jak najdalej, bo jesteśmy na
liście wywózki na Sybir, a w nocy w Janowie ma być łapanka. Więc
spakowaliśmy potrzebne rzeczy i późnym wieczorem opuściliśmy dom
p. Serafinów.
Po latach odwiedziłam tę posiadłość. Wiatrak stoi taki wyniosły, tylko
chaty p. Serafinów na posesji już nie ma.
W chwili obecnej jest nowy, młody właściciel, któremu los wiatraka
nie jest obojętny; stara się przywrócić wygląd wiatraka i dba o posesję
- wokół jest ogrodzenie i są posadzone ozdobne krzewy.
Jeżeli wiatrak będzie zadbany, to może jako zabytek przetrwać jeszcze
wiele lat.
A to motto:
Piękna jest radość,
Ciepłe są myśli Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Spisała Maria Alicja Pomichowska mieszkanka Kolna.

Nowy plac zabaw przy kościele

D

rugą częścią projektu zagospodarowania terenu wokół kościoła
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie było zbudowanie
placu zabaw dla najmłodszych. Część pierwsza, czyli zieleń wokół
świątyni, już od jesieni cieszy nasze oczy i upiększa plac kościelny.
W ostatnich tygodniach w kilku rzutach montowano instalacje
tworzące plac zabaw w rejonie boiska do siatkówki plażowej. Po
zainstalowaniu wszystkich przewidzianych urządzeń w dniu 8 lipca
cały obiekt został pobłogosławiony i poświęcony.
Tak więc w tej części miasta powstał cały kompleks sportoworekreacyjny, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy. Cieszyć się
należy, że parafia pełni nie tylko funkcję duszpasterską, ale również
cywilizacyjną i społeczną.
www.parafiakolno.pl
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Z ŻYCIA PARAFII

35. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę za nami

S

ierpień to czas pielgrzymowania do Częstochowy ze wszystkich zakątków Polski. Już po raz 35. pod hasłem ,,Idź za Bożym Duchem”
01.08.2019 ruszyła na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Łomżyńska.
W czterech grupach pielgrzymowało łącznie 525 pątników. Od wielu
lat najliczniejszą grupą była żółto – brązowa, w której pielgrzymowało łącznie 161 osób.
W tym roku na pątniczy szlak z Kolna wyruszyło 48 osób, wśród których kroczyła młodzież z Kolneńskiej Grupy Pieszej Pomocy. Mimo
trudu pielgrzymowania, który każdemu dawał się nie raz we znaki,
potrafili nieść pomoc potrzebującym. Ich hart ducha i wytrwałość
mogą być przykładem nie tylko dla ich koleżanek i kolegów ale też dla
niejednego dorosłego.
Pielgrzymka to niepowtarzalny czas rekolekcji w drodze. Tu w każdych warunkach atmosferycznych wędrujemy, modlimy się, śpiewamy
i milczymy. Każdy, kto chciał poznać swoje człowieczeństwo i pobyć
bliżej Boga trafił na właściwy szlak. Przez 14 dni nieśliśmy przed obraz
Matki Bożej w Częstochowie swoje prośby i intencje ludzi, którzy nam
je powierzyli. Mimo trudnych czasów ludzie witali pielgrzymów tym
co mają, ze łzami w oczach i radością, że nie ustajemy w drodze, że jest
ktoś, kto nie boi się wyznawać głośno, że Bóg jest wielki. Karmili nas,
poili i gościli w swoich domach nie oczekując w zamian niczego poza
modlitwą.
Ale czas pielgrzymowania to też nowe znajomości i sytuacje. 35 Piesza
Pielgrzymka Łomżyńska stała się bardzo medialna nie tylko w Polsce
ale i za granicą za sprawą piosenki ,,Mama ostrzegała” przerobionej na
pielgrzymkowy hit. Sami autorzy nowych słów, muzyczni grupy żółto –
brązowej, nie spodziewali się takiego sukcesu. Dzięki temu pokazywano nas w kilku telewizjach. Mamy nadzieję, że taka reklama zachęci aby
w przyszłym roku na pielgrzymi szlak wyruszy dużo więcej pątników.
Tegoroczna pielgrzymka była pod wieloma względami bardzo wyjątkowa dla członków grupy żółto – brązowej. To co najbardziej utkwiło
mi w pamięci to wejście naszej grupy na aleje jasnogórskie w rytmie
poloneza i podziękowanie za wszystko poprzez leżenie krzyżem przed
wejściem na Jasną Górę. Myślę, że wobec tych wydarzeń nikt nie pozostał obojętny.
Tych, którzy chcieliby zapoznać się z tym, co działo się na pielgrzymim
szlaku, zachęcam do odwiedzenia strony http://www.pielgrzymka.lomza.pl/.
B.K.
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KRZYŻOWKA – OGŁOSZENIA

KRZYŻÓWKA NR 07-08/2019

Odszukaj miejsca wpisania wyrazów
Określenia poszczególnych wyrazów podano w przypadkowej
kolejności. Do diagramu wpisano niektóre litery, które
mają ułatwić odszukanie miejsc wpisania wyrazów. Litery
w ponumerowanych polach, uszeregowane w kolejności od 1
do 21, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe rozwiązanie
(wyłącznie na kartach pocztowych) do Urzędu Miasta, ul. Wojska
Polskiego 20 (pokój 3) zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie
publikacja ,,Kolno i okolice. Szkic z zamierzchłej przeszłości”. Termin
nadsyłania odpowiedzi – 27.09.2019 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 06/2019 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali: Anna Łazicka i Marianna Szula z Kolna
Hasło brzmiało: ,,Czas na urlop”.
Nagroda do odebrania
w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

- spór, scysja,
- człowiek… nieznana,
- rodzaj opakowania,
- kolorowy łuk na niebie,
- niekiedy ma szale,
- odpowiada w górach,
- udzielana przez adwokata,
- kram na rynku,
- naród, narodowość,
- lęk, który ma wielkie oczy,
- podobna do pszczoły,
- zespół cech, który sprawia, że się coś podoba,
- atrakcyjność płciowa,
- trwa 45 minut w szkole,
- nasz ojczysty… to Polska,
- Wanda, dawna polska piosenkarka, nagrała płytę
z Czesławem Niemenem,
- … barani jest pieczony na rożnie,
- podaje wiadomości, nadaje muzykę,
- surowiec garncarza,
- pierwiastek chemiczny o symbolu Y,
- samochód, który był produkowany w NRD,
- ciastko z kremem,
- Andy… - słynny bokser zawodowy; wyraz można
ułożyć z następujących liter: i, r, u, z,
- początek wyścigu,
- „Jaki bochen, taka skórka, jaka matka, taka...”,
- krążownik, symbol rewolucji październikowej,
- Zawisza Czarny,
- budynek do rozbiórki,
- ptak łowny o brunatnym upierzeniu z czarnymi, płowymi lub rdzawymi wzorami, zamieszkujący podmokłe
tereny,
- winniczek

SKLEP ODZIEŻOWY - „AVA”

Do sprzedania:

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

- grabarka 7;
- sadzarka do ziemniaków (polska);
- lejek do siania nawozów;
- taśnociąg do obornika (4m dł.)
- krajzega z piłą 80;
- 4 drągi od kierata r.34m/32

604478385

781 455 174 / 86 279 11 17
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URODZENI LIPIEC 2019

URODZENI MARZEC 2019

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

Gacka, córka Ewy i Rafała,
ur. 01.07.2019 r. godz. 13.15

Rejka, syn Ewy i Roberta,
ur. 03.07.2019 r. godz. 05.35

Zalewski, syn Joanny i Adama,
ur. 06.07.2019 r. godz. 16.13

Szczech, syn Pauliny i Michała,
ur. 09.07.2019 r. godz. 09.03

Karwowska, córka Anny i Pawła,
ur. 10.07.2019 r. godz. 09.50

Konopka, córka Doroty i Marcina,
ur. 10.07.2019 r. godz. 11.45

Szmigiel, syn Marty i Tomasza,
ur. 11.07.2019 r. godz. 08.10

Danowska, córka Sylwii i Antoniego,
ur. 12.07.2019 r. godz. 13.15

Mrozik, syn Ewy i Adama,
ur. 16.07.2019 r. godz. 08.50
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Filipkowska, córka Justyny i Jarosława, Chojnowski, syn Anny i Bartłomieja,
ur. 18.07.2019 r. godz. 09.20
ur. 19.07.2019 r. godz. 08.50

Szczech, córka Eweliny i Krystiana,
ur. 19.07.2019 r. godz. 21.50

Obrycka, córka Justyny i Łukasza,
ur. 24.07.2019 r. godz. 12.00

Żyliński, syn Aleksandry i Roberta,
ur. 25.07.2019 r. godz. 02.35

Bajkiewicz, syn Weroniki i Daniela,
ur. 25.07.2019 r. godz. 10.55

Banach, córka Agnieszki i Michała,
ur. 26.07.2019 r. godz. 09.15

Ulążka, syn Anny i Alberta,
ur. 25.07.2019 r. godz. 17.30

Ruchała, syn Wiolety i Zbigniewa,
ur. 26.07.2019 r. godz. 22.10

Odachowski, syn Hanny i Wojciecha,
ur. 29.07.2019 r. godz. 23.35

Banach, córka Patrycji i Tomasza,
ur. 30.07.2019 r. godz. 04.45
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URODZENI SIERPIEŃ 2019

Lul syn Jolanty i Kamila
ur. 03.08.2019 r. godz. 16.05

Staniszewski syn Bożeny i Adama
ur. 03.08.2019 r. godz. 22.55

Sobocińska córka Izabeli i Kamila
ur. 05.08.2019 r. godz. 14.15

Sekściński syn Magdaleny i Marcina
ur. 06.08.2019 r. godz. 13.05

Kuliś syn Justyny i Arkadiusza
ur. 06.08.2019 r. godz. 23.30

Szczech syn Pauliny i Rafała
ur. 07.08.2019 r. godz. 02.15

Ptak syn Eweliny i Damiana
ur. 07.08.2019 r. godz. 08.25

Czarnecka córka Edyty i Roberta
ur. 11.08.2019 r. godz. 10.50

Pikura syn Marzeny i Grzegorza
ur. 14.08.2019 r. godz. 09.20

Krysiak córka Magdaleny i Kamila
ur. 14.08.2019 r. godz. 20.05

Lemański syn Eweliny i Grzegorza
ur. 16.08.2019 r. godz. 16.05

Grajko syn Wiolety i Michała
ur. 19.08.2019 r. godz. 06.45

Milczarski syn Justyny i Marcina
ur. 23.08.2019 r. godz. 12.00

Banach syn Patrycji i Michała
ur. 23.08.2019 r. godz. 23.05

Grużewski syn Beaty i Wojciecha
ur. 27.08.2019 r. godz. 06.10

Zaczek syn Anny i Norberta
ur. 28.08.2019 r. godz. 14.42

Pogorzelska córka Edyty i Krzysztofa
ur. 29.08.2019 r. godz. 11.50

Zaleśny syn Eweliny i Przemysława
ur. 30.08.2019 r. godz. 06.50

Przestrzelska córka Eweliny i Artura
ur. 31.08.2019 r. godz. 11.30

Szulnicki syn Eweliny i Jana
ur. 31.08.2019 r. godz. 21.50

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

www.topdruk24.pl
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