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Prezydent Andrzej Duda odwiedził Kolno

MIASTO

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Kolno

W

izytę głowy państwa zorganizowano 9 stycznia. Pierwsze kroki prezydent skierował na cmentarz komunalny, gdzie złożył
hołd bohaterom poległym w bitwie pod Lemanem koło Kolna. 25
sierpnia 1920 roku starcia polskich żołnierzy z wrogiem były jednym z ważniejszych epizodów wojny polsko-bolszewickiej. Po zaciętej walce, Kozacy brutalnie zabili 48 żołnierzy, których grób znajduje się właśnie na kolneńskiej nekropolii. W tym roku przypada 100.
rocznica wojny z Sowietami, którą uroczyście będziemy obchodzić
w Polsce 15 sierpnia, w dniu Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem
nad Wisłą”. Prezydent Andrzej Duda, w obecności Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Wicemarszałka Marka Olbrysia
i Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy - na grobie zamordowanych polskich żołnierzy złożył wieniec. Następnie udał się pod
pomnik „Solidarności” upamiętniający ofiary stanu wojennego.
Prezydent dołączył też do konferencji regionalnej „Perspektywy dla
mieszkańców obszarów wiejskich”, poświęconej jakości i szansom
rozwoju życia mieszkańców małych miejscowości, która w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu rozpoczęła się o godz. 10:00.
Na zainicjowanym przez głowę państwa cyklu spotkań poszczególne ministerstwa: Klimatu, Infrastruktury, Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Cyfryzacji, Sportu, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - prezentują swoją ofertę dla obszarów
wiejskich i ich mieszkańców. Konferencja w Kolnie, w której wzięło
blisko 150 osób, to trzecie tego typu spotkanie z przedstawicielami
lokalnych samorządów. Prelegenci kolejno omówili możliwości korzystania z różnorodnych programów pomocowych, m.in.: dotyczących usług społecznych (w centrach CUS, które można tworzyć od
stycznia tego roku), finansowania usuwania wyrobów azbestowych
i foliowych, gospodarki wodno-ściekowej, programu „Czyste powietrze”, „Regeneracja środowiskowa gleby poprzez jej wapnowanie”,
„Agroenergia”, „Mój prąd”. Ogólnie ministerstwa proponują 115 programów, z których mogą korzystać lokalne samorządy. Przybliżono
rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie województwa podlaskiego, głównie powstania 45 km dróg ekspresowych w ramach S8
i rozpoczęcia budowy Via Baltica, na którą są już podpisane umowy
ze wszystkimi wykonawcami, ale też licznych remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejne inwestycje planowane w województwie to odtwarzanie linii kolejowych, połączeń autobusowych
i remonty dworców.
W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda kładł nacisk na
zrównoważony rozwój kraju. Dostęp do dóbr kultury, edukacji, komunikacji i bezpieczeństwa powinien mieć każdy Polak - przekonywał podczas przemówienia na sali widowiskowo-kinowej KOKiS
prezydent. Działania głowy państwa w tym kierunku są spuścizną
poprzednika – śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
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- Polska powinna być rozwijana równomiernie, a do tego fundusze
i różne możliwości rozwojowe muszą być rozdysponowane w sposób
sprawiedliwy i umiejętny, aby przede wszystkim mogły z niego korzystać
społeczności lokalne reprezentowane przez wybrane władze – wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast, władze powiatowe czy wreszcie przez
województwa. Środki muszą być dostępne dla realizacji konkretnych, dobrze przemyślanych programów, które faktycznie pozwalają ten rozwój
dobrze realizować – mówił Andrzej Duda.
- Trzynaście ministerstw prezentuje swoją ofertę różnych propozycji, jakie są przygotowane dla samorządów lokalnych, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju dla ich mieszkańców. Można spotkać się z przedstawicielami
ministerstw, można z nimi porozmawiać, można podyskutować, w jaki
sposób program realizować. Można także zapytać o to, gdzie są w tym
zakresie dobre doświadczenia – dodał prezydent.
Andrzej Duda przybliżył też w swoim przemówieniu dostępność programów, które nacisk kładą głównie na zanieczyszczone powietrze
i ochronę klimatu.
- Cieszę się, że tutaj - w Kolnie programy w tym zakresie realizowane są
od lat – docenił prezydent.
Na obiektach użyteczności publicznej zamontowane są kolektory słoneczne, które redukują koszty utrzymania, oraz zrealizowane przedsięwzięcia wspierające ekologię, m.in. termomodernizacja wielu budynków, modernizacja oczyszczalni komunalnej i oświetlenia ulicznego
poprzez wymianę wszystkich starych lamp ulicznych na LED-owe, co
wpisuje się w realizowany w Kolnie plan gospodarki niskoemisyjnej.
Na obrzeżach usytuowana jest też farma fotowoltaiczna, która w 2014
roku była największym tego typu obiektem w Polsce.
Prezydent dostrzegł też aktywność obywatelską na obszarze województwa podlaskiego, gdzie szybko rozwijana jest działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, modernizowane wiejskie szkoły i remontowanych wiele dróg.
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rozwój różnych usług społecznych w powołanych jednostkach CUS
związanych z edukacją, kulturą, sportem czy ochroną zdrowia. W jednym miejscu otrzymamy pomoc i niezbędne informacje oraz indywidualnie opracowany przez koordynatora plan rozwiązania problemów.
Takie ośrodki zapewnią lepszy przepływ informacji i zmianę myślenia
o opiece społecznej. Umożliwią też rozwijanie pracy środowiskowej
poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych, zaangażowanie wolontariuszy, usług sąsiedzkich czy usług podmiotów komercyjnych. CUS
ma świadczyć skoordynowaną pomoc dla każdego obywatela. Został
już ogłoszony konkurs na pozyskanie środków dla pilotażowych centrów.
Prezydent Andrzej Duda podziękował za spotkanie, organizację i przyjęcie Burmistrzowi Kolna.
Kolejnym punktem wizyty głowy państwa w Kolnie było spotkanie
z mieszkańcami miasta zorganizowane o godz. 16:00 w sali sportowej
dawnego gimnazjum. Zgromadzonych przywitał gospodarz uroczystości Burmistrz Kolna Andrzej Duda, który przybliżył inwestycje miejskie wykonane w ciągu pięciu lat od ostatniej wizyty Andrzeja Dudy,
który do Kolna przybył jeszcze jako kandydat na prezydenta.
- Wtedy spotkanie odbyło się na nowo oddanych do użytku terenach
inwestycyjnych i pan Prezydent otwierał w zasadzie te tereny. Składał
nam wtedy obietnice, że będzie dbał o naszą Ojczyznę, o Polskę, ale będzie również słuchał, co dzieje się w tych naszych małych ojczyznach,
takich jak Kolno, jak ziemia kolneńska, jak powiat – mówił burmistrz.
- Przez te 5 lat w mieście już oddaliśmy inwestycji za 60 milionów złotych. W trakcie mamy inwestycje za 10 milionów złotych i aplikujemy
o blisko 10 milionów. To razem daje prawie 80 milionów złotych. Ale
oprócz tego mieliśmy inwestycje rządowe w infrastrukturę drogową,
w infrastrukturę energetyczną. Przez ten czas, w którym pan Polsce patronuje - bo to pan jest orędownikiem zrównoważonego rozwoju, dzięki
któremu takie miasto, jak Kolno, takie małe powiaty, mogą się rozwijać zainwestowaliśmy ogromną, niewyobrażalną sumę ponad 110 milionów
złotych. Nadrabiamy ten czas do Polski centralnej, do Polski zachodniej
i bardzo z tego się cieszymy, i liczymy na to, że ta polityka będzie dalej
realizowana, bo mamy jeszcze trochę do zrobienia. Panie Prezydencie,
jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj mogę przemawiać w Pana obecności. Chcę w imieniu własnym, a także w imieniu mieszkańców ziemi
kolneńskiej przekazać najserdeczniejsze, z głębi serca płynące życzenia
wszelkiego powodzenia w misji, która jest odpowiedzialna, jest niewyobrażalnie trudna, ale również powodzenia w życiu osobistym – zakończył
burmistrz.

Najwięcej uwagi Andrzej Duda skupił na nowej inicjatywie – tworzeniu Centrów Usług Społecznych. W Narodowej Radzie Rozwoju, przy
kancelarii prezydenta, powstał nowy program konsolidacji usług społecznych. - To jest pomysł nowoczesny na skalę europejską wpisujący się
we wszystkie aktualne trendy oferowania i świadczenia usług społecznych. Ustawa ma charakter nieobowiązkowy. Chcielibyśmy, aby się temu
państwo przyjrzeli, spróbowali, czy to rozwiązanie w postaci konsolidacji
usług społecznych, dodatkowego zachęcenia do wykorzystania potencjału
społecznego, wolontariatu - jest rozwiązaniem ciekawym – przekonywał
prezydent.
Umocowana aktem prawnym prezydencka inicjatywa możliwa jest do
realizacji od 1 stycznia tego roku. Projekt ma umożliwić samorządom

W czasie przemówienia do mieszkańców miasta Prezydent Andrzej
Duda przybliżył tematy poruszane na konferencji, w której wziął
udział. Nawiązał też do powstania Kolna, historii miasta na przełomie
dziejów, głównie zniszczeń podczas insurekcji kościuszkowskiej i II
wojny światowej. - Odbudowaliście Państwo waszą wspólnotę. Dzisiaj
miasto jest większe niż było przed II wojną światową, piękniejsze, dzisiaj
jest lepiej rozwinięte – zaznaczał prezydent. Andrzej Duda poruszył
też kwestie realizowanych programów społecznych: – Chcę, żebyśmy
w Polsce mieli jak najlepsze warunki życia. To jest moje wielkie dążenie i to jest moja wielka prezydencka ambicja, żeby Polska była krajem
silnym, żeby Polska była krajem, gdzie ludziom żyje się godnie – dodał
prezydent. W swoim wystąpieniu dziękował polskim żołnierzom na
misjach i zapewnił o ich bezpieczeństwie w obliczu ostatnich wydarzeń. Mocno również podkreślał naszą tożsamość narodową, tradycyjne wartości i zareagował na próbę zakłamywania historii z okresu
II wojny światowej.
„Polska jest dla nas na pierwszym miejscu” – powiedział Andrzej
Duda kończąc przemówienie.
Ostatnim punktem wizyty Prezydenta RP w Kolnie było bezpośrednie
spotkanie z mieszkańcami.
Tekst i zdęcia: Andrzej Konopka
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„Cuda, cuda ogłaszają” - Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna

K

ościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia
Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. W całej Polsce w tym dniu odbywają się orszaki nawiązujące do podróży, jaką odbyli trzej Mędrcy ze Wschodu do Betlejem, by pokłonić się nowo narodzonemu Chrystusowi. Tegoroczny
przemarsz, którego celem jest zamanifestowanie przywiązania do
życia zgodnego z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich, zorganizowano pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”. Orszaki odbyły
się w 872 miejscowościach całej Polski oraz w 21 za granicą. Wzięło w nich udział około 1 mln 300 tys. osób. Orszak Trzech Króli
wyruszył w Kolnie po raz siódmy.
Poniedziałkowe uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej o godzinie 12:30 w kościele św. Anny. Po nabożeństwie wierni obu parafii, w królewskich koronach na głowie, uformowali orszak, na czele
którego szli królowie przyodziani w barwne szaty, niemała grupa
starszych (głównie uczestnicy i pracownicy Centrum Integracji
Społecznej) i młodszych aniołów, królewięta i pasterze. Przemar-
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szowi ulicami miasta towarzyszył głośny śpiew najbardziej znanych
polskich kolęd.
Kolneńscy wędrowcy świętowanie zakończyli w kościele Chrystusa Króla Wszechświata. W świątyni wysłuchano pięknego koncertu kolęd w wykonaniu scholi działającej przy nowej parafii oraz
zaproszonych przez ks. proboszcza Wojciecha Stefaniaka i Annę
Podeszwik gości. Miłą niespodzianką dla najmłodszych był słodki
poczęstunek.
Wierni do swoich domów zanieśli też kredę i kadzidło, którymi zgodnie z dawnym polskim zwyczajem - na drzwiach kreślone są
pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora
i Baltazara (C + M + B) i cyfry roku. Ten zapis tłumaczony jest też
jako prośba, by Chrystus pobłogosławił dom: "Christus mansionem
benedicat". Takie oznakowanie stanowi świadectwo wiary.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Złote Gody

3

stycznia państwo Teresa i Wiesław Drężkowie z Kolna, otoczeni
najbliższą rodziną, obchodzili 50-lecie związku małżeńskiego. Jubileuszową uroczystość zorganizowano w USC w Kolnie. Do wielu
gratulacji i życzeń włączyli się obecni na Złotych Godach – kierownik
USC Barbara Tyszka i Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, który
wręczył małżonkom bukiet róż, pamiątkowy grawerton i odznaczył
jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP. Tradycyjnie, nie zabrakło również odśpiewanego przez zebranych dla jubilatów gorącego sto lat.
Jubilaci Teresa i Wiesław Drężkowie poznali się w 1966 roku w Janowie
dzięki bratu pani Teresy, którego pan Wiesław uczył gry na akordeonie.
Okres narzeczeństwa trwał 3 lata. Wspólną drogę małżonkowie rozpoczęli 22 XI 1969 roku słowami przysięgi złożonymi w USC w Kolnie.
Ślub kościelny państwo Drężkowie wzięli w kościele pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w Łosewie.

Po ślubie zamieszkali w Kolnie, gdzie pan Wiesław rozpoczął pracę
w Spółdzielni Kółek Rolniczych, a pani Teresa w restauracji Matysiaki. Pracę zawodową obydwoje zakończyli w Szkole Podstawowej nr 1
w Kolnie. Dziś małżonkowie są na zasłużonej emeryturze, ale nadal
prowadzą aktywny tryb życia. Wspólną pasją małżonków są spacery
i dbanie o warzywa i kwiaty na działce, którą często odwiedzają dzieci
i wnuki. Tym chętniej, że u babci zawsze czeka na nich przepyszne ciasto, a dziadek naprawi każdą zabawkę. Państwo Drężkowie doczekali
się dwojga dzieci i trojga wnucząt. Dla małżonków zawsze najważniejsza jest rodzina, miłość i wzajemny szacunek.
Dostojnym jubilatom życzymy jeszcze wielu lat wspólnego życia wypełnionego miłością i szacunkiem oraz doskonałym zdrowiem!
Tekst i zdjęcie: Andrzej Konopka

Informacja Starosty Kolneńskiego
Starosta Kolneński, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, informuje, że dnia 15 stycznia 2020 r. podał do publicznej wiadomości:
1) Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Stawiskach, na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży,
2) Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w obrębie Borkowo gm. Kolno, na rzecz Gminy Kolno oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Pełna treść Zarządzeń wraz z załącznikami została zamieszczona na okres 21 dni na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie
www.powiatkolno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
Kolno, dnia 15 stycznia 2020 r.
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Starosta Kolneński
Tadeusz Klama
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Akcja Rewitalizacja, czyli ponad 53 mln zł na nowe oblicza podlaskich
miast i gmin

Z

dotacji na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego (RPOWP) skorzysta 13 miast i gmin,
w tym miasto Kolno.

Symboliczne czeki na ten cel przekazał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, podczas piątkowej (31.01) konferencji. Marszałkowi towarzyszył wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu:
Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz radny wojewódzki Paweł
Wnukowski.
– Mam nadzieję, że takich wniosków w ramach kolejnych konkursów, tak
dobrze złożonych i różnorodnych, będzie jeszcze więcej. To jest naszym
zadaniem, żeby fundusze europejskie jak najszybciej zagospodarować po
to, żebyście mogli działać, zmieniać estetykę swoich miejscowości, podnosić komfort życia mieszkańców – mówił marszałek województwa.
W imieniu Burmistrza Miasta Kolno symboliczny czek z rąk marszałka
31stycznia odebrał Andrzej Jarzyło z kolneńskiego Wydziału Rozwoju

Gospodarczego Urzędu Miasta.
Miasto Kolno zaadaptuje plac przy ulicy Wojska Polskiego na potrzeby
realizacji działań aktywizacyjnych, odnowi też park miejski wraz z zabytkowym układem urbanistycznym. Projekt ma kosztować 4,9 mln
zł, dotacja wyniesie 4,4 mln zł.
Konkurs w ramach działania 8.5 RPOWP został rozstrzygnięty
w grudniu ub. roku. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększeniu jego budżetu, dotację otrzymały wszystkie projekty,
które przeszły pozytywnie ocenę komisji. Łącznie wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 53,5 mln zł (pierwotnie budżet konkursu
wynosił 48 mln zł).
Andrzej Konopka, Źródło: Wrota Podlasia,
fot. Anna Augustynowicz / UMWP
Link: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/akcja-rewitalizacja-czyli-ponad-53-mln-zl-na-nowe-oblicza-podlaskich-miast-i-gmin.html

Karolina Tyszka z Kolna stypendystką premiera i ministra edukacji
147 najlepszych uczniów otrzymało stypendia
Prezesa Rady Ministrów i ministra edukacji narodowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
w Białymstoku. Wśród nagrodzonych znalazła się
uczennica z klasy II a I Liceum Ogólnokształcącego Karolina Tyszka.
W uroczystości wzięli udział minister edukacji
Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan
Paszkowski oraz kurator oświaty Beata Pietruszka.
Karolina jest jedyną stypendystką z Kolna. Została
nagrodzona za wzorowe wyniki w nauce. Średnia
ocen uczennicy to - 5,29.
Gratulujemy!
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Z życia Centrum
Wigilia wIntegracji
„Stokrotce”
Społecznej

T

o już cztery miesiące działalności CIS. Od 1 grudnia, 20-osobowa grupa realizuje projekt ,,Regionalne Innowacje Społeczne – Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
Beneficjenci uczestniczyli we wsparciu doradcy zawodowego,
psychologa, pracownika socjalnego, socjoterapeuty oraz w kursie
przedsiębiorczości. Oprócz działań zawodowych realizujemy także działania społeczne. W ich ramach aktywnie uczestniczyliśmy
w Święcie Trzech Króli. Beneficjenci projektu wzięli też udział
w uroczystym orszaku, który przemaszerował ulicami miasta
Kolno. Aktywność uczestników projektu widoczna była również
w przygotowaniach do 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Nawiązaliśmy współpracę z wieloma instytucjami, które wspierają
naszych uczestników. Organizujemy spotkania w bibliotece pedagogicznej mające na celu przybliżenie wartości płynącej z czytelnictwa
i obcowania z książką. W związku ze styczniową choinką w okolicznej szkole podstawowej w Janowie, nasze uczestniczki poprowadziły
animacje dla najmłodszych. Były zabawy, tańce i malowanie twarzy
dla dzieciaków. Zabawa się udała i najmłodsi byli przeszczęśliwi.
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22 stycznia zorganizowałyśmy Dzień Dziadka i Babci. Zaprosiliśmy
uczestników z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wnuczki i dzieci naszych uczestników na kreatywne spędzenie czasu w naszym
centrum. Były prowadzone animacje, wspólne zabawy, tańce oraz
tworzenie zwierząt z kolorowych balonów i malowanie twarzy dla
chętnych. Na koniec zorganizowaliśmy słodki poczęstunek.
Dbając o rozwój naszych uczestników organizujemy spotkania
i szkolenia zawodowe, a także spotkania z przedstawicielami Grupy
Ratowniczej Nadzieja.
W marcu planujemy ruszyć z drugą grupą rekrutacyjną liczącą
20 osób. W związku z tym aktualnie prowadzimy rekrutację osób
długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
niepobierających żadnych świadczeń. Po szczegóły zapraszamy
do naszej siedziby mieszczącej się w Kolneńskim Domu Kultury
oraz pod numerem telefonu: 729 888 796
Zapraszamy wszystkie chętne osoby z terenu Kolna, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zmienić swoje życie
i znaleźć pracę.
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Kolneńscy hodowcy gołębi pocztowych z wizytą u marszałka

Sławomir Stachelski, Prezes Sekcji Kolno Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wręcza puchar Arturowi Kosickiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

O

statnio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
gościli hodowcy gołębi pocztowych z Kolna.

Podczas spotkania wręczyli Arturowi Kosickiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego i Wojciechowi Sekścińskiemu, Radnemu Sejmiku
Województwa Podlaskiego oryginalne puchary w postaci statuetek gołębi, w podziękowaniu za ich wsparcie dla działalności kolneńskiej sekcji
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
− Jestem mile zaskoczony, taką formą uhonorowania naszej współpracy.
Cieszę się, że jako Samorząd Województwa Podlaskiego możemy pomóc
w rozwijaniu państwa pasji – powiedział Marszałek Artur Kosicki.
Kolneńscy hodowcy z sukcesami biorą udział w licznych zawodach,
a także organizują wystawy gołębi, w trakcie których zbierają m.in.
fundusze na cele charytatywne.
− Bardzo dziękujemy panu marszałkowi Arturowi Kosickiemu i panu
radnemu Wojciechowi Sekścińskiemu za docenienie i wsparcie naszej
pasji - powiedział Sławomir Stachelski, Prezes Sekcji Kolno Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Uczestnicy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
od lewej: Sławomir Stachelski (Prezes Sekcji Kolno Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych), Waldemar Klama (członek Sekcji Kolno), Artur Kosicki
(Marszałek Województwa Podlaskiego), Krzysztof Kowalczyk (członek Sekcji
Kolno), Wojciech Sekściński (Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego).

Gołębie towarzyszą człowiekowi od ponad 3000 lat. Ich hodowla w Polsce oraz w naszym regionie jest bardzo popularna. Najwspanialsze gołębie są powodem do wyjątkowej dumy hodowców. Osoby, które pasjonują się tym hobby, często czynią to od najmłodszych lat. Nie bez
znaczenia są także tradycje rodzinne – zamiłowanie do hodowania
gołębi zazwyczaj przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Dla udanego wychowu gołębi należy przygotować odpowiedni gołębnik. Musi być on przede wszystkim przytulny, posiadać wystarczającą
ilość wygodnych siodełek, cel gniazdowych i przestronny wylot.
Hodowla gołębi jest więc nie tylko pasją, ale również ciężką i wytrwałą
pracą. Tym większe jest więc uznanie dla osób, które potrafią się jej bez
reszty poświęcić, tak jak goszczący u marszałka województwa – hodowcy z Kolna.
Rzecznik Marszałka p. Izabela Smaczna-Jórczykowska
fot. Małgorzata Sawicka / UMWP
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Wizerunek gołębia, który otrzymał marszałek Artur Kosicki to gołąb pocztowy
rasy Mulemans.
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Muzyczna
Pożegnanie śp.
BiskupaWigilia
Stanisława Stefanka

„Byłeś prawym człowiekiem, autentycznym chrześcijaninem, prawdziwym ojcem, bratem, pasterzem i przyjacielem każdego człowieka” ( Bp
Ignacy Dec)
23 stycznia w Katedrze Łomżyńskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Biskupa Stanisława Stefanka. Trumna z ciałem spoczęła w krypcie biskupów łomżyńskich pod kaplicą Matki Bożej Pięknej
Miłości.
Śp. Biskup Stanisław Stefanek zmarł w piątek, 17 stycznia w Centrum
Onkologii w Lublinie. Uroczystej mszy św., z udziałem ponad trzydziestu
biskupów, 350 kapłanów, alumnów, sióstr i braci zakonnych, przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. W ostatniej drodze duszpasterza wzięli też udział wierni z obu
kolneńskich parafii oraz Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.
Śp. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r.
w Majdanie Sobieszczańskim. Wyświęcony został na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym dnia 28 czerwca 1959 r. w Poznaniu.
Sakrę biskupią przyjął w dniu 24 sierpnia 1980 r. w katedrze szczecińskiej z rąk biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego. Zanim został biskupem duszpasterzował w Stargardzie
Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu
i wikariuszem generalnym Zgromadzenia. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek przybył do diecezji łomżyńskiej w 1996 roku. Dnia 11 listopada
2011 r. zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny i przeszedł
na emeryturę. Jako Biskup Senior nie zaprzestał posługi sakramentalnej, ale w dalszym ciągu aktywnie podejmował działania duszpasterskie,
zwłaszcza na rzecz rodzin, głosił katechezy i konferencje.
Wyrazem uznania dla posługi Biskupa Stanisława był Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, nadany decyzją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 2 października 2009 r. W 2016 r. otrzymał również
Honorowe Obywatelstwo Łomży.
Źródło: http://www.diecezja.lomza.pl/
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Modernizacja szkoły - pierwsza tak duża od blisko pół wieku

o pierwsza od ponad 45 lat tak poważna modernizacja
w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie. W placówce,
która kształci m.in. przyszłych rolników, elektryków czy
mechaników zmodernizowane będą pracownie i budynek,
w których uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności.
Remont był konieczny, bo wszystkie urządzenia były bardzo
wyeksploatowane - mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Eugeniusz Gromadzki.
„Postanowiliśmy napisać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w osiemdziesięciu pięciu
procentach projektu „Nowy wymiar kształcenia zawodowego” w ZST w Kolnie. Dzięki temu wyremontowaliśmy
warsztaty szkolne, a co ważne - około dwa i pół miliona
złotych przeznaczyliśmy na zakup sprzętu do wyremontowanych sal warsztatów.”

Teraz uczniowie będą mogli zdobywać praktyczne umiejętności na sprzęcie, który spotkają u potencjalnych pracodawców - maszynach CNC sterowanych numerycznie i nowoczesnym sprzęcie pomiarowym - co zwiększy ich szansę na
zdobycie bardzo dobrej pracy.
Kształcenie praktyczne, w zawodach, które są potrzebne na rynku
pracy, jest bardzo istotne - mówi Starosta Kolneński Tadeusz Klama.
Dlatego tak ważne jest rozwijanie i modernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.
„Odbieram to osobiście, bo jestem absolwentem tej szkoły. I dlatego
cieszy mnie, że nabiera takiego nowoczesnego wyglądu i dalej kształci

ludzi, którzy chcą wykonywać ten trudny i potrzebny zawód; że nasza
szkoła może zapewnić wykwalifikowanych pracowników zakładów
mechanicznych. Dzisiaj tacy fachowcy są potrzebni. Myślę, że konieczne jest teraz uczenie młodych ludzi konkretnych zawodów.”
Tak duża modernizacja jest możliwa dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie prace i zakup nowoczesnego
sprzętu będą kosztowały cztery miliony złotych. Wkład własny to sześćset tysięcy złotych. Modernizacja potrwa do końca sierpnia.

Większe możliwości Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
nym życiu. Kształtują swoje osobowości.
W pracowni kulinarnej uczą się gotować,
robią zakupy, przygotowują wszystkie
składniki, żeby ugotować posiłek. Poznają
zasady, jak zachować się przy stole. Takie
podstawowe czynności, które są niezbędne
w życiu. Po prostu się usamodzielniają dodaje Anna Wilińska.
Ten dom, to nie tylko szansa na rozwój
dla osób niepełnosprawnych, ale także
bardzo duża pomoc dla ich rodzin. Dzięki
temu opiekunowie mogą zostawić dzieci
pod okiem fachowców i w tym czasie np.
pójść do pracy czy załatwić formalności
w urzędzie. Dlatego warto inwestować
w rozwój Środowiskowego Domu Samopomocy - mówi Starosta Kolneński Tadeusz Klama.

„Po adaptacji pierwszego piętra otrzymujemy możliwość przyjęcia
do naszego domu dodatkowo 10 osób. Do tej pory pomagaliśmy 20
osobom, teraz będziemy mogli 30. Są to osoby, które mają stwierdzone lekkie upośledzenie umysłowe. Przebywają w naszym domu
codziennie od 8:00 do 15:00. Mogą korzystać z pracowni kulinarnej,
artystycznej i ruchowej.”
Dzięki codziennej pracy ze specjalistami podopieczni domu zdobywają podstawowe umiejętności, które mogą wykorzystać w codzien10

„Jest grupa osób, która potrzebuje takiej
pomocy. Są one odbierane z domu, później są odwożone, a w międzyczasie, przez 6 godzin, 5 dni w tygodniu
mają stałą opiekę. Ten ośrodek jest taką pomocą dla rodzin osób,
które w nim przebywają. W tym czasie mogą zająć się różnymi sprawami, a ich dzieci są pod opieką wychowawców.”
Remont jest już zakończony, trwają procedury odbioru niezbędne
do tego, żeby można było przyjmować podopiecznych. Prace związane z rozbudową kosztowały ponad milion dwieście tysięcy złotych,
pieniądze na ten cel pochodziły z rezerwy celowej Budżetu Państwa.
2020/01 (Nr.237)
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Zmiana komendanta w Powiatowej Policji w Kolnie

I

nspektor Artur Żebrowski nie jest już Komendantem Powiatowym
Policji w Kolnie. Po blisko czterech latach na tym stanowisku, obejmie podobne – w Policji zambrowskiej. Artur Żebrowski z Policją
w Kolnie związany był od ośmiu lat. W tym czasie nadzorował pion
kryminalny, pełnił funkcję zastępcy komendanta, a od 2016 roku Komendanta Powiatowego Policji.
O pracy Artura Żebrowskiego mówił m.in. Wicestarosta Kolneński
Karol Pieloszczyk:

„Wpisał się pan już na zawsze w historię kolneńskiej Policji. Mieszkańcy powiatu będą pana pamiętać jako dobrego gospodarza, szczególnie
kiedy będą mijać odnowiony budynek Policji.”
W uroczystościach związanych ze zmianą na stanowisku Komendanta
Powiatowego Policji w Kolnie brali udział m.in. Poseł i były Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz, a także
przedstawiciele lokalnych samorządów. Nowym Komendantem Powiatowym Policji w Kolnie jest nadkom. Grzegorz Malinowski.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na emeryturze

P

o 21 latach kierowania Urzędem Pracy na emeryturę przechodzi
Wacław Sójko.

Podczas uroczystego pożegnania, na które zaprosił współpracowników
i przyjaciół, mówił o tym, co jest, według niego, najważniejsze:
“Każdy sukces i każde dobro, jakie się dokonywało, było naszym
wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszego urzędu - dobry wizerunek”.
Wspominał też początki swojej pracy w Kolnie i to, jak zmieniał się
przez te lata rynek pracy:
“W Kolnie pracowałem ponad dwadzieścia jeden lat. Rozpocząłem
pracę tutaj jeszcze za czasów województwa łomżyńskiego, jako kierownik Rejonowego Urzędu Pracy. A po reformie samorządowej, kiedy powstało województwo podlaskie, została mi powierzona funkcja
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. W rejonie naszego
działania było wtedy ponad pięć tysięcy bezrobotnych, dzisiaj jest ich
około dwóch tysięcy. Stopa bezrobocia była wtedy dosyć wysoka, bo
2020/01 (Nr. 237)

było ponad 20% osób bez pracy. Połowa z nich otrzymywała zasiłki
dla bezrobotnych, tak zwane “kuroniówki”. Dlatego wtedy Urząd
Pracy był bardzo popularnym urzędem, bo wypłacał dużo pieniędzy.
Potem się to zmieniło i dzisiaj już tylko około 9% osób zarejestrowanych ma prawo do zasiłku. Oczywiście rynek pracy był wtedy słabszy,
bo byliśmy akurat po reorganizacji i nie było zakładów pracy”.
Wacław Sójko nigdy nie bał się wyzwań - mówił podczas spotkania
Starosta Kolneński Tadeusz Klama:
„Pan Wacław Sójko jest bardzo lubiany i szanowany. W pracy nigdy nie bał się nowych rzeczy, był kreatorem i koordynatorem wielu
programów, które miały aktywizować osoby bezrobotne. Dla wielu
osób jest autorytetem, w swoim środowisku i biur pracy z całego województwa”.
Wacław Sójko będzie pełnił swoją funkcję do końca stycznia. Na razie
stanowisko odchodzącego dyrektora zajmie jego zastępczyni, Dorota
Konopka.
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MAŁY PŁOCK

Z

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku - podsumowanie

imowy wypoczynek już za nami. Mimo braku śniegu i pochmurnej
aury w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku było gwarno,
radośnie i dynamicznie.
W tegorocznej ofercie zajęć każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego.
Przygotowano bogatą propozycję spędzenia wolnego czasu dla wszystkich dzieci, które ferie spędzały w domu. Wśród oferowanych zajęć były:
zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, taneczne, manualne, kulinarne, pokazy filmowe czy nauka języka angielskiego.

Gmina Mały Płock podpisała umowę na termomodernizację

W

ójt Gminy Józef Dymerski podpisał umowę na dofinansowanie
inwestycji.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Mały
Płock: Szkoły Podstawowej w Małym Płocku oraz Szkoły Podstawowej
w Kątach.
Wykonawcą inwestycji będzie firma Top Construction Spółka Akcyjna
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Wartość robót wyceniona na łączną kwotę 5 521 608,84 zł. Prace mają być zakończone 31
grudnia 2020 roku.
Prace budowlane polegać będą między innymi na ociepleniu ścian
zewnętrznych, ścian w gruncie, stropodachów i stropów, wymianie
12

stolarki drzwiowej i okiennej, montażu instalacji fotowoltaicznych,
wymianie źródeł ogrzewania, wymianie opraw oświetleniowych na
energooszczędne.
Planowane zmiany, wynikające z opracowanych dla budynków audytów energetycznych, podniosą efektywność energetyczną obiektów, obniżą zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, co obniży koszty eksploatacji placówek, a zarazem podwyższą estetykę budynków.
Łącznie dla całej inwestycji: oszczędność kosztów energii wyniesie
433 271 zł/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
wyniesie 624,21 równoważnika CO2/rok, efektywność energetyczna
wzrośnie o 71,32%.
2020/01 (Nr.237)

TUROŚL

Aktywnie i kreatywnie - ferie w GOK w Turośli

G

minny Ośrodek Kultury w Turośli, jak co roku w okresie ferii zimowych, przygotował codziennie zajęcia, by wypełnić czas wolny. W tym okresie ośrodek przedstawił bogaty w różne przedsięwzięcia program zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych z terenu
gminy Turośl.
W programie ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia w ośrodku kultury, m.in. warsztaty wykonywania tradycyjnych kwiatów kurpiowskich z bibuły, które poprowadziła twórczyni ludowa pani Elżbieta
Cieloszczyk z Ksebek, zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy
wykonywali prace z wykorzystaniem różnych form, oraz zajęcia kulinarne, które poprowadzili pracownicy ośrodka. Podczas ferii uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w rozgrywkach gier planszowych.
Atrakcjami, z których najchętniej korzystały dzieci podczas ferii zimo-
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wych, były zajęcia techniczne z wykorzystaniem klocków Lego. Podczas ferii Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował również
wycieczkę skierowaną do dzieci i młodzieży klas I-VIII SP.
Program wycieczki obejmował wizytę w kinie na film „Jumanji: następny poziom”, zwiedzanie ekspozycji Muzeum Świat Iluzji, podczas
której uczestnicy mieli okazję obejrzenia i skorzystania z tamtejszych
eksponatów. Dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się również spektakl teatralny „Pinokio” w reżyserii teatru KRAK-ART z Krakowa, na który wstęp był bezpłatny. W trakcie ferii prowadzone były
również stałe formy pracy z dziećmi – zajęcia gry na gitarze, pianinie,
skrzypcach, harmonii pedałowej, warsztaty z tańca kurpiowskiego oraz
zajęcia grup śpiewaczych dzieci i młodzieży. Ferie zimowe zakończyły
się balem karnawałowym w rytmach disco.
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GRABOWO

J

Grabowski Orszak 3 Króli

uż po raz drugi ulicami Grabowa przemaszerował uroczysty Orszak
3 Króli zorganizowany przez Parafię Grabowo.

W rolę Królów wcielili się ułani z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo, a Marię i Józefa zagrali Patrycja Wiszowata i Alan Szumowski
z Liturgicznej Służby Ołtarza w Grabowie. Gratulujemy organizatorom,
a uczestnikom orszaku dziękujemy za wspaniałą frekwencję. Dziękujemy
również strażakom z OSP w Grabowie za zabezpieczenie trasy przemarszu, uczniom ze szkoły podstawowej w Grabowie i ich opiekunom za
piękne jasełka, a pani Wiesi Nawrockiej za słodkie „nowolatki”.

S

Ferie w gminie Grabowo

pecjalną ofertę na okres ferii zimowych dla uczniów z terenu gminy Grabowo przygotowali Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Grabowie. Uczniowie skorzystali z wyjazdu do kina i na
lodowisko, aktywnie uczestniczyli w warsztatach budowania maszyn
z klocków Lego a także w zajęciach tanecznych. Dla starszych uczniów
zorganizowano turniej tenisa stołowego oraz, we współpracy ze szkołą
podstawową w Grabowie, turniej halowej piłki nożnej o Puchar Zimy
2020.
Ponadto w celach profilaktycznych przeprowadzono zajęcia „W sieci”
ukazujące pułapki uzależnień od Internetu oraz wspólnie z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Stawiskach i kolneńskiej „drogówki”
przeprowadzono Eksperyment Odblaskowy, którego uczestnicy mogli
naocznie przekonać się, jak elementy odblaskowe stosowane przez pieszych zwiększają ich widoczność nocą.
Uzupełnieniem oferty był spektakl Teatru Maska z Krakowa pt. „Pradawna książnica” a na finał ferii tradycyjnie zorganizowano bal przebierańców. Organizatorzy serdecznie dziękują Iwonie Rogińskiej i Dorocie
Wróblewskiej za pomoc i współpracę przy realizacji programu.
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GRABOWO

Uczestnicy Turnieju Halowej Piłki Nożnej o „Puchar Zimy 2020”

Zajęcie „W sieci” przeciw uzależnieniom od Internetu

Warsztaty „Budujemy L-maszyny”

Amatorzy jazdy na łyżwach

Uczestnicy warsztatów „Budujemy L-maszyny”
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Zabawy z Teatrem Maska
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Z ŻYCIA SŁUŻB

AKCJA EDUKACYJNOINFORMACYJNA PN. „ŚWIEĆ
PRZYKŁADEM!"
Policjanci z Posterunku Policji w Stawiskach
w raz z kolneńską „drogówką” oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie
zaprosili mieszkańców Grabowa do
udziału w „eksperymencie odblaskowym”.
Obserwujący przedsięwzięcie mogli przekonać
się, że pieszy wyposażony w odblaski jest
widoczny z dużo większej odległości, niż ten
bez odblasków. Działania prowadzone były
w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej
pn. „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!"

kierowcy pojazdu. Do dzieci z odblaskami
dołączył również funkcjonariusz policji
ubrany w kamizelkę odblaskową. Dzięki temu
uczestniczący w eksperymencie obserwatorzy
mogli się przekonać, że osoby wyposażone
w elementy odblaskowe są znacznie lepiej
widoczne w ciemności, niż osoby bez
odblasków.
Udział w przedsięwzięciu pokazał, że
dla własnego bezpieczeństwa elementy
odblaskowe warto również nosić w terenie
zabudowanym. Dodatkowo funkcjonariusze
przypomnieli zgromadzonym, że kierowca
jest w stanie zauważyć pieszego ubranego
w ciemny strój dopiero z odległości około
30 m. Dzięki elementom odblaskowym,
przy dobrych warunkach atmosferycznych

dystans ten wzrasta nawet do 300 metrów. Ta
duża dodatkowa odległość pozwala kierowcy
na bezpieczne ominięcie pieszego lub
wyhamowanie i uniknięcie potrącenia.
Policjanci przypominają!
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami każdy pieszy, który porusza się
po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, zobowiązany jest do noszenia
elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla kierujących. Za brak odblasku grozi
mandat karny w wysokości do 100 złotych.
Pamiętajmy, że to nie grożąca grzywna i nie
obowiązek powinny sprawić, że piesi będą
korzystać z takich elementów, ale przede
wszystkim dbałość o własne zdrowie i życie.

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w miesiącu styczniu 2020:
• Ujawniono 19 wykroczeń, wystawiono 8 mandatów karnych na kwotę 600,00 zł, zastosowano
11 pouczeń.
• 09.01.2020 r. funkcjonariusze straży miejskiej
zabezpieczali wizytę Prezydenta RP Andrzeja
Dudy.
• 12.01.2020 r. funkcjonariusze SM czuwali nad
bezpieczeństwem wolontariuszy WOŚP w Kolnie.
• SM prowadziła Akcję „Bezdomni 2019/2020”.
• W miesiącu styczniu prowadzono również wyrywkowo kontrole posesji
w/z art. 191 ustawy o odpadach.
• W styczniu strażnicy udzielali pomocy właścicielom pojazdów w uruchamianiu silników w/z awariami akumulatorów.
Planowane działania na miesiąc luty 2020:
W miesiącu lutym funkcjonariusze SM będą brali udział w akcji „Bezdomni 2019/2020 r.”. SM będzie też kontynuować kontrole posesji w/z ustawą
o odpadach. W przypadku termicznego przekształcania odpadów, właściciel
posesji zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. mogą być
ukarani mandatem karnym od 20 do 500 zł.

24 stycznia policjanci z Posterunku Policji
w Stawiskach wraz z policjantami Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Kolnie oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Grabowie – przeprowadzili „odblaskowy
eksperyment”. Do udziału w przedsięwzięciu
zaproszeni zostali mieszkańcy Grabowa.
W pierwszej części spotkania policjanci
przypomnieli wszystkim słuchaczom
podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Następnie w słabo oświetlonym
miejscu przystąpiono do eksperymentu.
Kilkadziesiąt metrów przed radiowozem
z włączonymi światłami mijania ustawiono
wybrane osoby, bez elementów odblaskowych,
chwilę później tym samym osobom wręczono
elementy odblaskowe i poproszono je
o umieszczenie ich w miejscu widocznym dla
16

Z całego serca dziękujemy wszystkim,
którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek,
okazali wiele serca i życzliwości, wspierali modlitwą
i uczestniczyli we mszy świętej
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ukochaną Żonę i Mamę

śp. Krystynę Irenę Ossowską
pogrążeni w smutku
mąż, córka i syn.
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MIASTO

„Zima w Mieście, Lato w Sercach”

P

odczas ferii zimowych w dniach 23-24 stycznia 2020 roku
Urząd Miasta Kolno ze środków profilaktyki alkoholowej sfinansował realizację autorskiego programu profilaktyczno-edukacyjnego, wraz z atrakcjami towarzyszącymi, w kolneńskich szkołach podstawowych.
Program o tytule „Zima w Mieście, Lato w Sercach” przeprowadzony przez pana Andrzeja Piaseckiego z Gdyni to zabawa zimowa
przygotowana z myślą o wszystkich dzieciach i ich rodzinach, to
również kontynuacja spotkań warsztatowych o charakterze profilaktyki uzależnień prowadzona z uczniami podczas zajęć lekcyjnych. Uczestnicy programu poprzez zabawę uczyli się zachowań
asertywnych, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
i cyberprzemocy. Do dyspozycji uczniów były drewniane klocki,
z których grupami budowali „Kolno marzeń”, klocki Lego, narkogogle, alkogogle, „garaż komputerowego gracza”, kącik bobasa, kącik
pracy twórczej oraz popcorn. Organizatorzy dziękują wszystkim za
przybycie i skorzystanie z przygotowanego programu.

SP1

SP1

SP1

SP1

SP2

SP2

SP2
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H

Hej, kolęda, kolęda!

istoria kolęd sięga średniowiecza. Franciszkanie – przybywając do Polski w XIII w. – rozpoczęli kult adoracji żłóbka
i kołysania Dzieciątka. Nabożeństwom tym towarzyszyły pieśni.
Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej z nich jest
św. Franciszek z Asyżu. W Polsce kolędy zaczęto śpiewać w XV w.
Pierwsza zachowana polska kolęda „Zdrów bądź Królu Anielski”
pochodzi z 1424 r. W XVI-wiecznych rękopisach odnaleźć można
do dziś śpiewane słowa „Anioł pasterzom mówił”.
Kolędy w wykonaniu młodych adeptów sztuki z Państwowej Szkoły Muzycznej zabrzmiały 8 stycznia 2020 r. w auli naszej szkoły
(budynek gimnazjum) i 19 stycznia 2020 r. w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Zagrali uczniowie klas gitary, klarnetu
i akordeonu.
Dziękując za przybycie naszym wiernym słuchaczom, już dziś zapraszam na kolejne koncerty.
Anna Nadolna

Łucja Lubiejewska

F

Julia Wyrwas

OSP Kolno podsumowuje 2019 rok
„Ferie z OHP”

erie to długo wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas. Można
nieco wypocząć po trudach pierwszego semestru nauki i przygotować się do drugiego półrocza szkoły.

Różnorodność przygotowanych zajęć sprawiła, że nikt na nudę nie narzekał. Ferie z OHP okazały się doskonałą alternatywą dla uczestników,
którzy czas wolny spędzali w domu.

Hufiec Pracy w Kolnie przygotował ofertę rozmaitych zajęć i atrakcji
dla uczestników, by wspólnie spędzić wolny czas w sposób aktywny
i kreatywny. Dlatego też w trakcie ferii szkolnych chętni uczestnicy
mogli m.in. grać w różne gry planszowe podczas Dnia Planszówek.
Dzięki zajęciom z grami planszowymi uczestnicy mieli okazję poznać „starą” formę rozrywki i oderwać się od urządzeń teleinformatycznych. Ciekawym punktem ferii był wyjazd wraz z opiekunami na
kręgle do kręgielni Labirynt w Łomży zakończony wizytą w pizzerii
Niebiańska Pizza w Kolnie. Pobyt na kręgielni był wspaniałą rozrywką dla uczestników. Gra okazała się niezwykle wciągająca. Uczniowie
świetnie radzili sobie z tą nową dla nich dyscypliną sportu. Wyjazd
dostarczył młodzieży wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. Okazał
się fantastycznym sposobem aktywności ruchowej i zabawy.

Autorki: Dorota Nicewicz – Komendant HP Kolno, Milena Samul –
wychowawczyni HP
fot.: Dorota Nicewicz – Komendant HP Kolno

Podczas kolejnego przedsięwzięcia młodzież mogła uczestniczyć
w zajęciach integracyjnych ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Kolnie, podczas których wykonywane były maski karnawałowe
oraz rozgrywane „partyjki” bilarda. Pierwszy tydzień ferii zakończyło
spotkanie pt. Rodzinnie z OHP. Uczestnicy przyjemnie spędzili dzień
w hufcu, gdzie mogli się zrelaksować, grając w piłkarzyki, jengę czy
rozwiązując łamigłówki. Spotkanie zakończył seans filmowy.
18
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Osobowość Roku 2019 Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej

agłosuj na osoby, które wyróżniły się w kulturze, nauce, dobroczynności,
polityce albo biznesie – w naszym powiecie.

Miło nam powiadomić, że przedstawiciele powiatu kolneńskiego uzyskali nominację do tytułu Osobowość Roku 2019 Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Kapituła doceniła wkład w życie lokalnej społeczności, przyznając nominację za działania godne pochwały i uznania. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy
naszego powiatu chętnie oddadzą głos w plebiscycie. Zachęcamy do śledzenia
publikacji oraz wyników głosowania na stronach serwisu internetowego GW
pod adresem: www.wspolczesna.pl/osobowosc
Oto lista nominowanych w określonej kategorii:
Biznes:
Michał Kulczewski, prezes firmy "ZM KOLNO", Kolno
Robert Zuzga, właściciel firmy Agrozet, Stawiski
Krzysztof Korzep, wspólnik w firmie Hetman, Kolno

Bogumiła Ranik, opiekunka grupy Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, Kolno
Tadeusz Halicki, promotor kultury, Grabowiec
Kazimierz Korzep, promotor kultury, Kolno

Działalność społeczna i charytatywna:
Krzysztof Sobiewski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Kolno
Magdalena Banach, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Kolno
Krystyna Marianna Dobrołowicz, prezes Fundacji Szpitala Kolneńskiego, dyrektor Szpitala Ogólnego, Kolno
Jerzy Rybicki, prezes Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego w Stawiskach
Magdalena Szymańska, terapeutka, Kolno

Polityka, samorządność i społeczność lokalna:
Andrzej Duda, Burmistrz Kolna
Agnieszka Rutkowska, Burmistrz Stawisk
Elżbieta Parzych, prezes Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca", Mały
Płock
Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno.

Kultura:
Grażyna Kamionowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Stawiski
Przemysław Zadroga, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Turośl
Alicja Szymańska, dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Kolno
Anna Podeszwik, KOKiS – Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, Kolno

Prezentacje kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2019 będą się ukazywać także na łamach drukowanego wydania „Gazety Współczesnej” oraz na
fanpage’u Dziennika na Facebooku.
Być może przedstawiciel właśnie naszego powiatu zdobędzie ten zaszczytny
i honorowy tytuł.

REKLAMA
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Turniej w piłkę
siatkową
Puchar
Burmistrza
XXVIII
PieszyoRajd
„Drogi
do wolności”Miasta Kolno

minioną niedzielę, 26 stycznia na hali sportowej KOKiS rozpoczęli
boje siatkarze, rywalizując o Puchar Burmistrza Miasta Kolno.

Na osiem zgłoszonych drużyn stawiło się siedem, tj. REDBeeS Białystok, Dream Team Wąsewo, AQUA-SPORT Grajewo, WMS Wysokie
Mazowieckie oraz lokalni zawodnicy OLD SCULL Kolno, MGŁA Zabiele, Janowo. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy, z każdej do
półfinału awansowały najlepsze dwie drużyny. Cieszy nas, że powiat
kolneński reprezentowały trzy drużyny. Zabrakło szczęścia w losowaniu dla drużyny OLD SCULL Kolno, która trafiła do najsilniejszej grupy z Wąsewem i Grajewem. Z kolneńskich drużyn najlepiej wypadła
drużyna Mgły Zabiele, zajmując ostatecznie 4. miejsce.
Impreza wniosła dużo emocji, a mecze stały na wysokim poziomie. Na
pochwalę zasłużył team z Janowa, który po wyrównanym meczu w tie-breaku pokonał drużynę z Białegostoku. Niestety wcześniejsze poraż-

ki nie pozwoliły im wyjść z grupy. Ostatecznie po kilkugodzinnych
walkach pod siatką najlepszym zespołem okazał się AQUA-SPORT
Grajewo, wygrywając w finale z Dream Team Wąsewo, a po wygranej
z Mgłą Zabiele na trzeciej pozycji uplasował się zespół WMS Wysokie
Mazowieckie.
Puchary dla zwycięskich drużyn wręczył Przewodniczący Rady Miasta
Kolno Mariusz Rakowski; podziękował zawodnikom za udział w turnieju, życząc wszystkim kontynuacji tak pięknej pasji; jednocześnie
zaprosił uczestników do udziału w przyszłych turniejach organizowanych przez KOKiS.
Wyniki finału:
Grajewo - Wąsewo 2:0 (25:18, 25:23)
- o III miejsce
Wysokie Mazowieckie - Zabiele 2:0 (25: 18, 25:23)

Tenisiści KOKiS sprawdzali formę

M

artyna Gąsiewska, Aleks Prusinowski i Patryk Chrzanowski 18
stycznia 2020 r. uczestniczyli w XII Otwartych Mistrzostwach
Radziłowa w Tenisie Stołowym. Rozgrywane po raz dwunasty mistrzostwa zyskały wysoką rangę, a dowodem było uczestnictwo wielu
zawodników z woj. warmińsko-mazurskiego: z Gołdapi, Ełku, Pisanicy
i wielu ośrodków woj. podlaskiego.
Kolneńscy zawodnicy zagrali w kategorii szkół podstawowych dla klas
V-VIII. Najbliżej podium w kategorii dziewcząt była Martyna Gąsiewska,
która w końcowej klasyfikacji wywalczyła miejsce IV, Aleks Prusinowski
jako trzecioklasista wywalczył miejsce VII, a Patryk Chrzanowski miejsce IX.
Przed najważniejszą częścią sezonu Aleks Prusinowski 26.01.2020 r.
w Sokółce sprawdzał swoją formę w turnieju o Puchar Burmistrza tego
miasta i wywalczył miejsce piąte, co można uznać za słabszy występ
w kategorii klas IV i młodsi. Następne turnieje niebawem – 1 i 2 lutego
w Goniądzu i Dobrzyniewie Dużym. Już na początku marca odbędą się
indywidualne mistrzostwa szkół, a dalej III grand prix i mistrzostwa woj.
podlaskiego we wszystkich kategoriach wiekowych POZTS.

20
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IX edycja Miejskiej Ligi Halowej

W

pogodnej atmosferze 19 stycznia br. zakończyły się tegoroczne
rozgrywki MHLPN edycji IX o Puchar Burmistrza Miasta Kolno.

Już przedostatnia kolejka rozgrywek wyłoniła zwycięzców ligi. Do końca
jednak nie było pewne, kto zajmie miejsce drugie i trzecie, o tym miała zadecydować ostatnia kolejka rozgrywek. Drugie miejsce przypadło
drużynie Black&White po zwycięstwie z Agrocentrum (4:2), pozostał
do rozegrania mecz Niebiescy z LZS Team, który zadecydował o trzecim
miejscu. Niebiescy dali z siebie wszystko - nie dając możliwości strzelenia bramki przeciwnikowi, wygrali 3:0 i zapewnili sobie „pudło”. Na
uwagę zasługuje wynik UT Wymiar, który zwyciężył z Trzynastym 7:2.
Obserwując ich grę, myślę, że w X edycji rozgrywek Drewniaki będą
mieli godnego przeciwnika.
Liga jak zwykle przyniosła wiele emocji i niespodzianek. W tym roku
zagrało 9 drużyn. Zawodników cechowała duża rozpiętość wiekowa, co
dodaje smaku tym rozgrywkom; wielokrotnie w drużynie grał ojciec
i syn i to nas bardzo cieszy jako organizatorów. Rośnie nowe pokolenie
adeptów nożnej piłki halowej. Do końca turnieju nie zabrakło kibiców,
którzy każdej niedzieli zapełniali trybuny na hali KOKiS. Ostatecznie
po raz kolejny w rozgrywkach pierwsze miejsce zajęła drużyna Drewniaków, na drugim uplasował się zespół Black&White, a trzecią pozycję
wywalczyła drużyna Niebieskich. Tytuł króla strzelców powędrował do
piłkarza z UT Wymiar Marcina Nerko, który strzelił 16 bramek. Najlepszym bramkarzem został wybrany Przemysław Dęby.

2020/01 (Nr. 237)

Puchary, statuetki oraz medale zwycięskim drużynom wręczyła dyrektor KOKiS pani Alicja Szymańska. Pogratulowała zwycięzcom oraz
podziękowała wszystkim drużynom za zaangażowanie i piękną grę; jednocześnie zaprosiła na przyszłą - jubileuszową - już X edycję rozgrywek,
ponadto podziękowała sędziom prowadzących ligę oraz pracownikom
za sprawne przeprowadzenie imprezy.
Klasyfikacja strzelców
1. 16 - Marcin Nerko
2. 11 – Patryk Banach, Paweł Kaczmarczyk
3. 9 – Martyn Potaś
4. 6 – Tomasz Kulczewski, Adrian Grabowski, Damian Bastek
5. 4 – Jakub Dziczek, Karol Grala
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Drewniaki
Black and White
Niebiescy
UT Wymiar
LZS Team
Agrocentrum
Mlekpol
Trzynasty
In-Kol

8
8
8
8
8
8
8
8
8

26
16
13
12
12
9
8
6
6

27:6
24:18
16:15
26:17
16:13
19:28
11:18
18:29
13:26
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Następcy Lewandowskiego

W

trosce o aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w czasie ferii,
w ramach „odciągania od komputera” – jedną z form, jaką
KOKiS zorganizował, były rozgrywki Zimowej Halowej Ligi w piłkę nożną drużyn osiedlowych.
Do rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn w trzech kategoriach: dwie
z klas I-IV, cztery (V-VIII) i cztery ze szkół średnich – łącznie ok.
90 piłkarzy. Zawodnicy zagrali w systemie „każdy z każdym”. Drużyny zagrały na wysokim poziomie, prezentując dojrzały styl gry.
Na zakończenie ligi medale i statuetki wręczał w imieniu burmistrza miasta naczelnik UM w Kolnie Andrzej Jarzyło. Stwierdził
wtedy: Miło jest widzieć tylu zawodników grających tak dobrze
i mam nadzieję, ze zarówno wasze talenty, jak i rozwijająca się ciągłe baza sportowa Kolna przyczyni się do tego, by w naszym mieście wyrósł następca Lewandowskiego.
Ostatecznie rywalizacja ligi przedstawia się następująco:

II miejsce - BKL Team
II miejsce - Kreciki
Król strzelców - Marcin Ałajko
Liga nie została jeszcze zakończona – w związku koniecznością wyjazdu podczas ferii najmłodszych uczestników zawodów finał tej
grupy odbędzie się po feriach.

Klasy V-VIII
I miejsce - Snajperzy
II miejsce - Czarne Koszule
III miejsce - Kokosy
Król strzelców - Patryk Chrzanowski
Szkoły średnie
I miejsce - Rewolwerowcy

Miniwarsztaty plastyczne w KOKiS

20

stycznia – na początek ferii zimowych najmłodsi mieszkańcy
miasta mieli możliwość spotkać się na miniwarsztatach plastycznych w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.
Każdy z uczestników mógł wykonać własnoręcznie upominek dla dziadka i babci. Słodkie serca, które zrobili uczestnicy, powędrują w dniu jutrzejszym do naszych rodzinnych seniorów. Zajęcia plastyczne prowadziła pani Anna Reglińska.

22

2020/01 (Nr.237)

KOKIS

Ferie z KOKiS-em

W

raz z rozpoczęciem ferii dzieci i młodzież pozostająca w naszym
mieście ma możliwość skorzystania z propozycji KOKiS-u, zarówno sportowych jak i kulturalnych. Na dzieci i młodzież chcącą spędzić
czas na obiektach sportowych czekali instruktorzy, którzy w zależności
od wieku uczestników dopasowywali zajęcia.
Poniedziałki i środy były dniami gier zespołowych, we wtorki i czwartki
na parkiecie szaleli rolkomaniacy, akrobatki oraz maluchy grające w piłkę
nożną (halę możemy podzielnic na trzy niezależne boiska) i jak zawsze
w piątki zdobywanie kolneńskiej skałki wspinaczkowej dla wszystkich
chętnych lokalnych i przyjezdnych. Młodzi adepci piłki nożnej zagrali
w zimowej lidze, a zwycięzcy otrzymali medale i statuetki.
Równolegle do odbywających się zajęć na hali młodzież korzystała z uroków pływalni i jak co roku w wakacje i ferie zimowe uczniowie ze szkół,
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których organem założycielskim jest burmistrz Kolna, otrzymują 50%
zniżki. W drugim tygodniu ferii dzieci powyżej 6 lat mogły nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach na basenie, oswajając się z wodą, ucząc się
podstawowych zasad pływania poprzez gry i zabawy w wodzie. W tym
roku już po raz kolejny dodatkową atrakcją dla korzystających z pływalni był zamontowany wodny tor przeszkód, który cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.
Kto chciał, mógł ferie spędzić aktywnie i bezpiecznie. Na uczniów czekały przygotowane obiekty, zaplanowane zajęcia oraz odpowiednio przygotowani instruktorzy. Ferie się skończyły, ale obiekty sportowe nadal są
otwarte; sprawdź ofertę zajęć na stronie KOKiS, a my postaramy zorganizować Twój wolny czas.

23

KOKIS

16

XIII Konkurs
Wigilia wKolęd
„Stokrotce”
i Pastorałek

stycznia w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się
XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek. Konkurs od lat cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród śpiewających młodych artystów
z naszego powiatu.
Wysoki poziom wykonania utworów sprawił, że jeszcze raz przenieśliśmy się w klimat świąteczny. Jury po wysłuchaniu wszystkich
uczestników postanowiło nagrodzić „Rozśpiewanymi Aniołkami”
następujących wykonawców:
• w kat. do lat 9:
- Zuzannę Drężek
• w kat. kl. IV-VI:
- Aleksandrę Skrodzką - I miejsce
- Jakuba Liszewskiego - II miejsce
- Magdalenę Targońską - III miejsce
• w kat. kl. VII-VIII:
- Julię Rydelek - I miejsce
- Amelię Szymańską - II miejsce
- Wiktorię Czerwińską i Annę Wróblewską - III miejsce
• w kat. szkół średnich i osób dorosłych - Ewę Kodłubajską
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki książkowe ufundowane przez organizatora.
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BajkaSpotkania
dla dzieciopłatkowe
"Kraina Lodu"

29

stycznia w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu, dzieci mogły zobaczyć przedstawienie teatralne pt. „Lodowa Kraina”.
Naszych najmłodszych mieszkańców odwiedzili aktorzy ze Studia
Teatralnego Krak Art. z Krakowa.
Publiczność dopisała wypełniając do ostatniego miejsca salę widowiskową, a na scenie można było zobaczyć fajną scenografię i grających
wyśmienicie aktorów. Tradycyjnie dzieci zostały wciągnięte do wspólnej zabawy na scenie. Bajka przeniosła widzów w magiczny zimny
świat lodu i śniegu, ale uczy najmłodszych że prawdziwa miłość potrafi
roztopić lód w sercu i dać nam wiarę na lepsze jutro.
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Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłową i gospodarczą
Uzasadnienie przetargu nieograniczonego.
Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które spełnią następujące warunki:
zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Część I – postępowania przetargowego
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Przemysłowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu
o nr 1346/7 o pow. 4670 m2, 1346/10 o pow. 4139 m2, o łącznej powierzchni 8809 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę
wieczystą nr kw LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. Nieruchomość posiada
przyłącze kanalizacji sanitarnej w drodze znajduje się miejska sieć wodociągowa. W odległości ok. 120 m. znajduje się również miejska
sieć c.o. z możliwością podłączenia.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1346/7, 1346/10, położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
- 7P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 309 812,00,- zł słownie: trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych. Minimalne postąpienie 3 100,- zł.
5. Wadium: wartość wadium 31 000,00 - zł, słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych.
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia.
Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu nieograniczonego
1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Przemysłowej.
2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr
IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
3. Oferent zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za
zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
d) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania
obowiązków, o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do
zapłaty na rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2% ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od
wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 100 000,00 zł, słownie: sto tysięcy złotych.
stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi
notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 30 maja 2026 r. Miasto
Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej
w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi
egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.
4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
Na sprzedaż nieruchomość w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10:00.
5. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości której
przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia
- 21 lutego 2020 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie
26
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jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
7. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w postępowaniu przetargowym.
8. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno
przed zawarciem umowy sprzedaży.
9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia od
podpisania umowy w formie aktu notarialnego w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi
na rzecz Miasta Kolno i nie będzie podlegało zwrotowi.
10. Informacje dodatkowe:
• Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
• Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób
trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu.
• Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 24 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży
oferent nie uzyska pozwolenia na budowę lub w terminie 48 miesięcy nie uzyska prawa na użytkowanie. W przypadku wykonania
przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od
Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
• Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży,
najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. Uczestnicy przetargu nieograniczonego ustnego winni:
legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się
oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie
aktu notarialnego osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
12. Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
13. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p.
118, tel., 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7:30 – 15:30.
14. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ wraz
z wzorami oświadczeń, mapą położenia nieruchomości, mapą ewidencyjną oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Kolno.

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY
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Wigilia
Zagraliśmy
w „Stokrotce”
z WOŚP!

gromna praca, oddanie i poświęcenie w dniu 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 44 wolontariuszy, zaangażowanie 13 członków sztabu, praca animatorów dziecięcych,
Studia Fotograficznego Łukasza Milewskiego, Cukierni Słodkie
Atelier podczas Baśniowego Balu Przebierańców dla dzieci, ofiarność sponsorów, a także wspaniała praca grupy 4x4 na terenie
Wieszałek, Grupy Ratowniczej Nadzieja oraz Kolneńskiej Grupy
Pierwszej Pomocy – przyniosły nieoczekiwane rezultaty. W dniu
12.01.2020 r. wspólnymi siłami zebraliśmy około 51 tys. zł – ofiarność naszej społeczności była ogromna.
Pracę charytatywnie, w swoim dniu wolnym, każdego roku świadczą też właściciele zakładu fryzjerskiego „Matrix” Beata i Zbigniew
Majkrzak, z którymi wspólnie do puszki strzygła fryzjerka Sylwia
Szyperek. Strzyżenie „do puszki” w salonie trwało od 10:00 do
17:00 i uzebrano tam kwotę 4 890,06 zł. Kwestował też zakład kosmetyczny ALUSZA, sklepy S.C. Szymańscy i Ewelina Modzelewska.
Tego dnia w naszym mieście organizatorzy zapewnili wszystkim
uczestnikom i tym małym, i dużym mnóstwo atrakcji.
Na scenie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu wystąpiły zespoły: Miejska Orkiestra Dęta Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, podopieczni Anny Podeszwik, czyli Dziecięcy Teatr Muzyczny,
DTM Junior, Rytmikabalerinka, ,,07 zgłoś się”, Bajorek D, Polityka,
The BL Blues Band. Między koncertami odbyły się licytacje fantów
przekazanych od sponsorów na rzecz WOŚP. Za wszystkie fanty
bardzo dziękujemy, ponieważ przyczyniły się one do zebrania tak
dużej sumy pieniężnej. Dzięki funkcjonariuszom Policji w Kolnie
oraz pracownikom Straży Miejskiej wolontariusze kwestujący na
ulicach czuli się bezpieczni.
Dziękujemy za pomoc i wsparcie. Szczególne podziękowania kierujemy do dyrekcji Banku Spółdzielczego za pomoc w organizacji
ostatniego etapu przedsięwzięcia WOŚP, a także do pana Macieja
Zielińskiego za nieocenioną pomoc podczas liczenia zebranych
pieniędzy kolneńskiego WOŚP. Dziękujemy również za udostępnienie sali kinowej i możliwość zorganizowania kolejnego 28. Finału WOŚP Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu. Jesteśmy
wdzięczni każdemu z osobna, kto pomógł lub wsparł działania kolneńskiego Sztabu WOŚP. Do następnego roku – SIEMA!
Kolneński Sztab WOŚP
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KRZYŻOWKA – OGŁOSZENIA

KRZYŻÓWKA NR 01/ 2020

- była pod Grunwaldem,
- rower na dwie osoby,
- “... dla reportera” to popularny program telewizyjny Elżbiety Jaworowicz,
- ogół pracowników przedsiębiorstwa,
- wymarły przodek bydła domowego,
- tłuszczyku narosło tu i ówdzie,
- np. karkówka,
- „…! To nie wypada!” to przedwojenny film,
- warszawski klub sportowy,
- miasto nad Bałtykiem, na północny wschód od Koszalina,
- kręci się przy studni,
- wydobywa się z wulkanu,
- załoga łodzi wioślarskiej,
- złodziej okradający kasy,
- zbiornik paliwowy w samochodzie,
- liczba egzemplarzy wydanej książki, jednego numeru gazety,
- targ, bazar,
- żeton,
- szarfa,
- figura szachowa,
- imię głównej postaci kobiecej w “Lalce” Prusa,
- używany do pokrywania innych metali dla zabezpieczenia ich przed
korozją,
- Żydówka w „Faraonie” Prusa,
- cicha rzeka w epopei Szołochowa,
- miłosny albo elektryk,
- nazwa zakładów produkujących opony albo klub sportowy w Olsztynie.

Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe zapisane na zwykłej
kartce rozwiązanie do Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 20 (pokój 3)
zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie album fotograficzny Sylwestra
Nicewicza ,,Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy”. Termin nadsyłania
odpowiedzi – 27.02.2020 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 12/2019 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali: Jarosław Bajno i Cecylia Nadolna z Kolna
Hasło brzmiało: ,,Co człowiek, to zdanie"
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

Odszukaj miejsca wpisania wyrazów
Określenia poszczególnych wyrazów podano w przypadkowej
kolejności. Do diagramu wpisano niektóre litery, które
mają ułatwić odszukanie miejsc wpisania wyrazów. Litery
w ponumerowanych polach, uszeregowane w kolejności od 1 do
11, utworzą ostateczne rozwiązanie.
- część pociągu,
- otyłość,
- wołanie,
- wabienie zwierząt,
- ciastko z białek,
- nie chciała Niemca,
- huśtawka małpy,
- roślina uprawiana na paszę i nawóz zielony, niektóre gatunki są
sadzone jako rośliny ozdobne,
– miesięcznik regionalny. Adres: 18 – 500 Kolno, ul. Konopnickiej 4,
tel. 86 278 94 40, e–mail: mkolnenski@kolno.home.pl
adres: www.umkolno.pl Wydawca: Burmistrz Miasta Kolno.
Redakcja: Andrzej Konopka (redaktor naczelny)
Współpraca: Wiesław Boć (korekta).
Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża. Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 31.01.2020

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, w nadesłanych zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.
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URODZENI STYCZEŃ 2020

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

Kozikowska, córka Mileny i Daniela,
ur. 06.01.2020 r. godz. 14.00

Dobrzycki, syn Karoliny i Marcina,
ur. 07.01.2020 r. godz. 16.40

Mieczkowska, córka Emilii,
ur. 08.01.2020 r. godz. 17.15

Jurczyk, córka Jolanty i Sebastiana,
ur. 08.01.2020 r. godz. 18.25

Malinowska, córka Eweliny i Adama,
ur. 10.01.2020 r. godz. 19.10

Uliszewski, syn Marty i Krzysztofa,
ur. 16.01.2020 r. godz. 09.15

Grzymała, syn Emilii i Adama,
ur. 16.01.2020 r. godz. 15.00

Gorzemba, córka Agnieszki,
ur. 17.01.2020 r. godz. 09.17

Karwowski, syn Sylwii i Piotra,
ur. 18.01.2020 r. godz. 12.20

Rydzewska, córka Edyty i Krzysztofa,
ur. 28.01.2020 r. godz. 00.10

Szewczyk, córka Emilii i Arkadiusza,
ur. 28.01.2020 r. godz. 02.50

Szczech, syn Mileny i Pawła,
ur. 28.01.2020 r. godz. 14.00

Jurkowska, córka Jolanty i Krzysztofa, Kulikowski, syn Karoliny i Przemysława,
ur. 31.01.2020 r. godz. 00.10
ur. 31.01.2020 r. godz. 05.30

Grajko, syn Kingi i Patryka,
ur. 31.01.2020 r. godz. 08.50

Uwaga!
Od 1.01.2020 r. następuje zmiana rachunku bankowego,
na który należy uiszczać opłaty za odpady komunalne.
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