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ŻYCZENIA

Drodzy Mieszkańcy Kolna i Ziemi Kolneńskiej!
Życzymy Wam
pełnych spokoju, radości i optymizmu Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją i siłą w obliczu trudności,
z którymi obecnie musimy się wszyscy zmierzyć.
Niech przy rodzinnym stole nie zabraknie wzajemnej życzliwości
i głębokiej wiary w odrodzenie, które niesie Zmartwychwstały Chrystus!

Burmistrz Miasta Kolno
		
Andrzej Duda

Przewodniczący Rady Miasta Kolno 		
Mariusz Rakowski

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Starosta Kolneński
Tadeusz Klama

Wicestarosta Kolneński
Karol Pieloszczyk

Przewodniczący Rady Powiatu
Michał Kulczewski
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Burmistrzowie i wójtowie Wigilia
powiatu
Muzyczna
wkolneńskiego
„Stokrotce”
Wigilia wesprą finansowo szpital

N

a spotkaniu, które odbyło 24.03.2020 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta z udziałem burmistrzów i wójtów powiatu kolneńskiego – podjęto wspólną decyzję o przekazaniu bezzwrotnej dotacji Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie. Jest to odpowiedź na apel dyrekcji
placówki o pomoc finansową, która przeznaczona będzie na zakup
materiałów niezbędnych do przeciwdziałania COVID–19. W pilnie
zorganizowanym zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda, Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska, Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Grabowo Andrzej
Piętka, Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała oraz Wójt Gminy Mały
Płock Józef Dymerski.
Samorządowcy już niejednokrotnie przekazywali środki finansowe,
by szpital poszerzał działalność leczniczą, z której korzystają wszyscy
mieszkańcy powiatu kolneńskiego.
Poza udzieleniem pomocy szpitalowi – na spotkaniu w kolneńskim
magistracie samorządowcy wymieniali również doświadczenia i ustalali wspólny kierunek ewentualnych działań na wypadek większego
zagrożenia oraz warunki pracy urzędów w poszczególnych gminach.
Kolneński szpital obecnie pracuje w trybie nadzwyczajnym. Ogłoszenie w Polsce pandemii COVID–19 spowodowało, iż wszelkie działania
przeciwepidemiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł
zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej nowym koronawirusem zostały wzmożone. Pracownicy i pacjenci
muszą być zabezpieczeni lepiej niż w trybie normalnej pracy, a to wymaga zwiększenia nakładów na zakup dodatkowych środków ochrony
osobistej, tj. fartuchów, maseczek i rękawic jednorazowych, środków
dezynfekcyjnych, w tym do dezynfekcji rąk i powierzchni, środków
czystości: mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych, sprzętu jednorazowego użytku, leków oraz innych wyrobów medycznych
niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych. Od 19 marca przed
budynkiem ustawiono specjalne namioty do weryfikowania pacjentów.
Jeśli chory będzie wykazywał objawy zarażenia koronawirusem, w namiocie poczeka na transport na oddział zakaźny. Przed wejściem do
szpitala znajdują się również maty dezynfekcyjne.
– Szkoły, przedszkola, żłobki, urzędy, restauracje i inne firmy i instytucje
ograniczyły swoją działalność do minimum, czego bez wątpienia nie może
zrobić nasza placówka — przekonuje dyrektor Krystyna Dobrołowicz. – Szpital na bieżąco dokonuje zapotrzebowań do Agencji Rezerw
Materiałowych, jednakże to, co otrzymał dotychczas, w żadnym stopniu
nie zabezpiecza potrzeb — dodaje Dobrołowicz w piśmie skierowanym
do samorządowców powiatu.
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Szpital od wielu lat, tak jak większość placówek medycznych w Polsce,
boryka z się z trudnościami finansowymi, które obecnie tylko się nasiliły. Kolneńska lecznica dodatkowo znalazła się w wykazie ośrodków,
które muszą przejąć pacjentów leczących się w szpitalu w Łomży przekształconym obecnie w placówkę jednoimienną zakaźną.
– W tej sytuacji należy jasno wskazać, że bez pomocy ze strony samorządów powiatu kolneńskiego szpital nie będzie w stanie zapewnić właściwej
ochrony zarówno pracownikom wykonującym pracę w warunkach wysokiego ryzyka i narażenia zdrowia swojego oraz swoich bliskich, jak również
pacjentom — uzasadnia Krystyna Dobrołowicz.
Bieżące trudności placówki to przede wszystkim: znaczne ograniczenie
lub całkowity brak na rynku produktów niezbędnych do zabezpieczenia pracy szpitala, ograniczenie dostaw wyrobów medycznych, środków czystości i środków do dezynfekcji, wynikające ze zwiększonego
na całym świecie popytu, ograniczenia w działalności wielu firm, rosnące ceny oraz żądanie ze strony dostawców zapłaty z góry, ze względu
na problemy z płynnością finansową szpitali oraz dostawców.
Burmistrz Kolna Andrzej Duda uważa, że nie można pozostać obojętnym na taki apel. Samorząd miasta – mimo iż nie jest dla szpitala
organem założycielskim – zawsze, w miarę swoich możliwości, stara się
pomóc kolneńskiej placówce. – Tam przecież leczą się nasi mieszkańcy
i my sami — powiedział Andrzej Duda poproszony przez Miesięcznik
Kolneński o ocenę zaistniałej sytuacji.
Burmistrz w ostatnim czasie wprowadził w mieście szereg zarządzeń
i decyzji, które na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej
Urzędu Miasta (www.umkolno.pl) oraz docierają do mieszkańców za
pośrednictwem aplikacji na telefon My Local News (do ściągnięcia ze
strony internetowej Urzędu Miasta).
Tekst i zdjęcia – Andrzej Konopka
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Obrady XI sesji Rady Miasta Kolno

W

piątek, 6 marca 2020 r. odbyła się XI zwyczajna sesja Rady
Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 12:00. Na
wstępie przyjęto protokół z poprzednich obrad i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

W ustnych zapytaniach radnych poruszono m.in. kwestie dotyczące możliwości zakupienia przez miasto pojemników na plastikowe
zakrętki. Zwrócono uwagę, że tego typu pojemniki znajdują się już
w Stawiskach i Łomży. W ten sposób mieszkańcy pomagają chorym dzieciom. Tego typu akcje prowadzone są w wielu miastach.
Wystarczy zbierać nakrętki z plastikowych butelek i wrzucać je do
specjalnego opakowania, przeważnie w kształcie serca. Nakrętki
trafiają zazwyczaj do fundacji charytatywnej, która przekazuje dochód na leczenie potrzebującym. Radni uważają, że miasto powinno
taki pojemnik zakupić. Koszt jednego to kwota od 3 do 4 tysięcy
złotych. Burmistrz poinformował, że miasto w tym roku nie planuje zakupu pojemników na zakrętki. Być może w następnym, już po
remontach. – Z tego co wiem, to prezydent Łomży już chętnie by się
z tego wycofał, ponieważ to jest dosyć trudny temat — mówił Andrzej
Duda. – Trzeba napisać, dla kogo się zbiera i już się zaczyna problem,
jak się napisze, bo takich ludzi potrzebujących jest sporo. To nie jest
takie proste. Włodarz Kolna uważa, że miasto nie powinno angażować się w zbiórkę tylko dla jednej osoby. To powinna robić określona
fundacja. – Pomyślimy – ja nie mówię, że nie — podsumowuje Andrzej Duda.
Nawiązano też do wizyty Prezydenta RP w Kolnie. Radni dopytywali
burmistrza, czemu zostały zaproszone tylko nieliczne poczty sztandarowe. W uroczystości np. uczestniczyło Bractwo Kurkowe z Łomży, a lokalne stowarzyszenia nie brały w niej udziału. – Kto miał na
to wpływ — dopytywali samorządowcy. Burmistrz wytłumaczył,
że o formule spotkania decydowano w Kancelarii Prezydenta. Poproszono nas wcześniej o przedstawienie wszystkich organizacji. To
kancelaria ostatecznie decydowała, jakie poczty sztandarowe znajdą
się w pobliżu głowy państwa.
Przekazano też informację o braku światła na ulicy Żeromskiego
oraz interesowano się szansą rozwiązania tej kwestii. Pytano również
o możliwość remontu ulicy Łąkowej i wybudowanie przez miasto na
ul. Łabno Duże placu zabaw dla dzieci. Radni rozmawiali również
o zakupie i wymianie starego sztandaru Urzędu Miasta na nowy.
W dniu obrad podjęto uchwały:

–– w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kolno,
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–– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Świerkowej, Dębowej i Klonowej w Kolnie,
–– w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 r.
–– w sprawie wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat,
–– w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którego
właścicielem jest Miasto Kolno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
–– w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno,
–– w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę,
–– w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta
Kolno na 2020 rok.
Na sesji przyjęto też sprawozdania:

–– z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2019 rok,
–– z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-

nych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez miasto Kolno w 2019 roku,
–– z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2019 roku,
–– z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2019 r.
–– z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za rok 2019,
–– z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w mieście Kolno za rok 2019.
Podczas sesji Rada Miasta Kolno przyjęła również stanowisko w sprawie proponowanego przebiegu linii kolejowej przez miasto Kolno.
W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Centralny Port Komunikacyjny w sprawie planowanego przebiegu korytarzy kolejowych przez Polskę w ramach inwestycji SPK, w szczególności korytarza i przebiegu torów przez Kolno.
RADA MIASTA KOLNO:

1. Pozytywnie opiniuje planowaną przez CPK inwestycję, dzięki
2.

której Kolno uzyska bezpośrednie połączenie kolejowe z planowanym lotniskiem zlokalizowanym pomiędzy Warszawą a Łodzią.
Uważamy, że włączenie Kolna do sieci miast kolejowych w Pol-
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3.
4.

5.
6.

sce jest bardzo ważnym impulsem pobudzenia rozwoju miasta
i będzie najważniejszym wydarzeniem w Kolnie w XXI wieku.
Rada zauważa, że dotychczasowe opóźnienia cywilizacyjne miasta wynikają w dużej mierze z jego wykluczenia transportowego,
czemu będzie skutecznie przeciwdziałać uruchomienie linii kolejowej przez Kolno.
Zauważając powyższe, bardzo pozytywne aspekty inwestycji
i akceptując przedstawiony korytarz w ramach studium wykonalności, Rada wnioskuje o uwzględnienie w dalszych pracach
nad projektem przede wszystkim interesu mieszkańców. Miasto Kolno ma powierzchnię ok. 25 kilometrów kwadratowych
i w dużej części jeszcze niezabudowanej. Tym samym jest możliwe w ramach korytarza – zaplanować przebieg torów w odległości nie mniejszej niż 300 metrów od istniejących zabudowań.
Biorąc powyższe pod uwagę, naszym zdaniem z przedstawionych trzech wariantów powinien być odrzucony ten przebiegający pomiędzy cmentarzem komunalnym a ulicą św. Floriana.
Z pozostałych dwóch wariantów powinien zostać wybrany ten,
który zapewnia odległości wskazane w punkcie 4 a ponadto
taki, który nie będzie powodował wyburzeń budynków mieszkalnych.

Powyższe stanowisko Rada Miasta przyjęła przez aklamację.
Rada Miasta zobowiązuje Burmistrza do przedłożenia niniejszego
stanowiska – w ramach ogłoszonych konsultacji społecznych – do
władz Centralnego Portu Komunikacyjnego – do 10 marca 2020
roku.
Radni nie przesądzili w swoim stanowisku, które rozwiązanie z zaproponowanych trzech tras jest im bliższe, tylko zaakceptowali poprowadzenie kolei przez miasto. Burmistrz tłumaczył, że zaproponowane warianty są dosyć sztywne i być może będą mogły podlegać
tylko minimalnej korekcie. Są tak przeprowadzone, żeby nie burzyć
domostw i budynków (na mapce widać, że są poprowadzone pomię-

dzy budynkami, małe plamki to zabudowania).
Burmistrzowi najbardziej podoba się wariant zielony przechodzący
za Łabną w wariant pomarańczowy. Jest on najdalej od zabudowań,
po granicy miasta i gminy. W przyjętym stanowisku najważniejsza
jest kwestia odległości przebiegu torów, nie mniejsza niż 300 metrów
od istniejących zabudowań. – Jesteśmy za koleją, ale nie chcemy, aby
szkodziła ona naszym mieszkańcom — podkreśla Andrzej Duda. –
Żeby nie było tak, że ktoś pobudował dom za oszczędności swojego
życia i my dzisiaj powiemy, niech tutaj biegnie kolej 50 metrów od jego
domu. Nikt z was by tego nie chciał. 300 metrów to jest spora odległość,
bo to są 3 stadiony. To byłoby na końcu rezerwy planu zagospodarowania przestrzennego. To załatwia nam temat prośby, że my chcemy
tej kolei, ale szanujcie naszych obywateli, odsuńcie się od tych domów
przynajmniej 300 metrów, bo naprawdę mamy dosyć spory areał.
Burmistrz uważa, że przy ostatecznym wyborze pod uwagę będą brane
3 elementy: aspekt finansowy, społeczny i środowiskowy. – Mam nadzieję, że to będzie przebieg zielony, a jeżeli niebieski, to odsunięty od
zabudowań — dodaje burmistrz. – Ten niebieski ma plus, bo biegnie
bardzo blisko terenów inwestycyjnych. Chociaż sami przedsiębiorcy,
zainteresowani ciężką produkcją, uważają, że to dla nich bez różnicy,
czy będzie to 200 metrów, czy kilometr. I tak muszą towar dowieść na
rampę.
Przyjęto też informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę
Miasta Kolno w 2019 roku.
W sesji wzięli udział: Burmistrz Miasta Kolno, radni miejscy, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych
miastu, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele
lokalnych mediów.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Muzyczna
Wigilia wizyt w Urzędzie Miasta
Apel Burmistrza Miasta Kolno
o ograniczenie
Wigilia
w „Stokrotce”
Kolno i Miejskim
Ośrodku
Pomocy Społecznej

S

zanowni Państwo, w związku z istniejącym
zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z gorącym apelem do
wszystkich Mieszkańców Kolna, aby ograniczyć,
w miarę możliwości do niezbędnego minimum,
osobiste wizyty w Urzędzie Miasta Kolno i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.
Jeżeli jest to możliwe, prosimy o załatwianie wszelkich urzędowych spraw za pośrednictwem:
–– poczty elektronicznej: kolno@home.pl
–– platformy E–PUAP
–– lub telefonicznie nr tel. 86 278 21 33 (sekretariat
Urzędu Miasta Kolno)
Apeluję, aby kontaktować się z Urzędem Miasta
Kolno lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej tylko w sprawach koniecznych i pilnych,
z bezpośrednim pracownikiem prowadzącym
daną sprawę.

Zachęcam także Państwa do regulowania płatności przez Internet, a nie bezpośrednio w budynku Urzędu Miasta Kolno.
Jednocześnie ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Powyższe działanie ma charakter profilaktyczny i jest konieczną ostrożnością w celu ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania
się zakażeń w naszym mieście.
Burmistrz Miasta Kolno
2020/03 (Nr. 239)
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Edukacja na odległość w kolneńskich szkołach

Z

godnie z odgórnymi wytycznymi w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r.
wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość i realizacja podstawy programowej. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają
możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania
tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia zdalnego.
W Szkole Podstawowej nr 1 nauczyciele wysyłają informacje przede
wszystkim na konto dziecka (w zależności od wieku do rodzica).
Zalogowanie się dziecka na swoje konto daje możliwość kontaktu z nauczycielem i odczytanie wszystkich wiadomości. Nauczyciel widzi, który
uczeń jest zalogowany i ma możliwość weryfikacji aktywności dziecka
w danej chwili. Od 25.03.2020 r. każdy nauczyciel będzie do dyspozycji ucznia w godzinach wynikających z planu lekcji. Do uczniów będą
przesyłane wiadomości z e-dziennika, jak też odpowiednie linki, prezentacje, edytowalne pliki, które będą mogli oni odesłać po wykonaniu
(zgodnie z podaną przez danego nauczyciela instrukcją). Częściej tego
typu zadania będą dotyczyły uczniów ze starszych klas. Natomiast nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą przesyłać zadania do wykonywania w ćwiczeniach i kartach pracy. Przesyłając materiały do ucznia
w e-dzienniku nauczyciele będą mogli zaznaczyć w zadaniu domowym
opcję z możliwością odesłania zrobionego zadania przez ucznia (tylko
wówczas, kiedy nauczyciel zaznaczy taką możliwość) Obecność uczniów
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będzie sprawdzana i zaznaczana na podstawie logowania się na swoich
kontach w danym dniu.
W „Dwójce” nauczyciele kontaktują się z uczniami min. poprzez pocztę
elektroniczną lub przez messenger. Są to zajęcia realizujące nowe treści
podstawy programowej. – W najbliższym czasie otrzymacie materiały
do opracowania w domu, które będą wysyłane przez wychowawców drogą elektroniczną. Prosimy, abyście codziennie śledzili informacje polecone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Jeżeli macie problemy,
możecie zwrócić się o pomoc do swoich nauczycieli — czytamy na stronie
internetowej SP2.
Szanowni Rodzice,
w tym trudnym dla wszystkich okresie zwracamy się do Państwa
o wspieranie swoich dzieci w procesie edukacji, stały kontakt on-line
z nauczycielami oraz zapewnienie swoim dzieciom dostępu do sprzętu
komputerowego.
Szanowni Nauczyciele,
wspierajmy się wzajemnie. Sytuacja jest dla nas wszystkich nowa i trudna. Formy kontaktu z uczniami, instrukcje, polecenia, zadania do lekcji, karty pracy przygotowujemy i udostępniamy uczniom wybranymi
wcześniej drogami komunikacji – apeluje dyrektor Dariusz Łosiewski.
Źródło: www.sp2kolno.pl i https://szkolanrjeden.edupage.org/
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To niebywałe. Wystarczyło niespełna dwa tygodnie, aby mały Wiktorek
uzbierał na operację w Austrii

G

dy publikowany była 2 kwietnia na portalu kolniak24 apel
o pomoc dla Wiktora, w skarbonce było ponad 50 tys. To już
była duża kwota, tym bardziej że zbiórka została ogłoszona 31 marca. Na operację tymczasem chłopiec potrzebował ponad 400 tys.
Wydawało się to sumą wręcz nierealną do uzbierania. Udało się
jednak i jest to naprawdę znakomita wiadomość w tym trudnym
okresie.
Cała akcja pokazała, że mieszkańcy Kolna i powiatu kolneńskiego
(zapewne nie tylko, ale oni głównie) są nieprawdopodobni. Dzięki
ich inicjatywie, energii i szczodrości - udało się zebrać wymaganą
sumę w tak krótkim czasie. Wpłacano kwoty małe i duże, ale wszystkie ze szczerego serca.
W akcję pomocy zaangażowała się masa osób, organizowano między innymi aukcje charytatywne i różnego rodzaju zbiórki. Całość
propagowano na portalach społecznościach, aby jak najwięcej osób
dowiedziało się o apelu.
Aż miło było obserwować, jak z minuty na minutę rosła kwota tak
bardzo potrzebna małemu mieszkańcowi Kolna. Tempo tej zbiórki
przerosło wszelkie oczekiwania i śmiało można teraz powiedzieć, że
nie ma rzeczy niemożliwych.
Rodzina chłopczyka musi wpłacić całą potrzebną sumę tydzień przed
zabiegiem i miała na jej zebranie tylko 3 tygodnie. Tymczasem zo8

stało jeszcze 11 dni, a pieniądze już znalazły się na koncie Fundacji
siepomaga.
Zbiórka została na stronie Fundacji ogłoszona 31 marca. W chwili
publikacji tego tekstu na koncie jest ponad 422 tys. Licznik darczyńców wskazuje 7044 osoby. Brakuje jeszcze kilku tysięcy, ale to już
kwestia paru godzin, sądząc po tym, w jakim tempie wpłacane są
pieniądze. Gdy rano się obudzimy, formalności stanie się zadość.
Chłopiec ma wadę serca - przełożenie wielkich naczyń z ubytkiem
przegrody międzykomorowej, zwężenie tętnicy płucnej, anomalię
tętnic wieńcowych.
Teraz musimy Wszyscy trzymać kciuki za powodzenie operacji i życzyć Wiktorkowi dużo zdrowia!
PS. Dane z godziny 08.43. Zbiórka zakończona. Tuż przed zamknięciem anonimowy darczyńca wpłacił jeszcze 800 zł. Uzbierano 428
960,67 zł (100%). Licznik darczyńców - 7 089.
Aktualizacja z godziny 08.50: Wsparło 7 090 osób, 428 980,67 zł
(100,01%).
Czytaj tutaj: www.siepomaga.pl/waleczne-serce
Fot. Archiwum siepomaga.pl
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Konkurs z okazji 595–lecia Kolna

1

marca 2020 r. w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie przy
ul. Teofila Kubraka – z okazji 595–lecia nadania praw miejskich
Kolnu – zorganizowano konkurs wiedzy na temat naszego miasta.
Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu kolneńskiego,
a także do młodzieży skupionej przy domach kultury, świetlicach, stowarzyszeniach oraz dorosłych mieszkańców powiatu kolneńskiego.
W pierwszym etapie konkursu należało przesłać prezentacje multimedialne dotyczące Kolna i Ziemi Kolneńskiej, na przestrzeni 595 lat oraz
przygotować pracę plastyczną związaną z tematem konkursu, wykonaną dowolną techniką i w dowolnym formacie.

lewska, Natalia Zielińska – uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy ZST w Kolnie.
Organizatorzy – Zespół Szkół Technicznych i Powiatowa Biblioteka
Pedagogiczna w Kolnie dziękują wszystkim uczestnikom i opiekunom za zaangażowanie w ideę przedsięwzięcia, w szczególności zaś
– patronującym konkursowi: Staroście Kolneńskiemu, Burmistrzowi Miasta Kolno oraz Dyrektorowi Oddziału IPN w Białymstoku.
Zdjęcia – Andrzej Konopka

Celem współzawodnictwa w ramach zorganizowanego konkursu było
kształcenie postaw patriotycznych, wzmacnianie integracji społecznych i regionalnych i kształtowanie zainteresowań związanych z historią Ziemi Kolneńskiej.
Do współzawodnictwa zgłosiło się 65 uczestników, pogrupowanych
w 16 zespołów, więc komisja w składzie: dr Waldemar Brenda, dr
Marian Piotr Krysiak i Wiesław E. Boć – stanęła przed zadaniem
ocenienia 16 dostarczonych jej prac.
Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – tutaj zwycięzcami okazali się Oliwia Sielawa i Karol Szczepankowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie;
– uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – I miejsce zajęły: Zuzanna Kłys, Katarzyna Podchul i Aleksandra Wojsław oraz Aleksandra
Podchul i Szymon Kędzierski – z tej samej szkoły;
– uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, młodzież skupiona przy domach kultury, świetlicach i stowarzyszeniach,
mieszkańcy powiatu kolneńskiego – najlepsi w tej kategorii: Magdalena Gleba, Jarosław Kaczmarczyk, Milena Ołdakowska, Maria Za-
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Ogłoszenie Starosty Kolneńskiego
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS–CoV–2 w Polsce
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii ogłaszam ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Kolnie.
Od 23 marca 2020 r. do odwołania:
–– wprowadzam ograniczenie dostępu do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kolnie dla interesantów, w ten sposób, że
wszelkie podania, wnioski, pisma, oraz pozostałą dokumentację – należy składać w zamkniętych kopertach do skrzynki
podawczej znajdującej się na holu w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie;
–– prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu pozostawić nr telefonu kontaktowego;
–– ograniczam wykonywanie zadań w terenie dotyczącym prowadzenia kontroli, oględzin i cechowania drewna;
–– sprawy urzędowe, w miarę możliwości, należy załatwiać drogą telefoniczną , poprzez pocztę elektroniczną
(poczta@powiatkolno.pl), cyfrowy urząd https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10050 oraz
ePUAP: /41cg6jxl9r/skrytka lub /41cg6jxl9r/SkrytkaESP
–– w sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, należy wcześniej umówić wizytę telefonicznie.
Numery kontaktowe:
–– Sekretariat – 86–278–24–29
–– Buro Obsługi Interesanta – 86–262–30–15
Wydział Komunikacji i Dróg:
–– rejestracja pojazdów – 86–278–37–73
–– prawa jazdy – 86–278–48–96
–– przewoźnicy, organizacje ruchu, OSK, SKP i inne – 86–272–22–78
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
–– wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji gruntów i budynków – 86–278–48–92
–– mapy zasadnicze (do celów projektowych i do wniosków o warunki zabudowy) – 86–278 48–91
–– wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, gospodarka nieruchomościami
– 86–278–48–90
–– inne nietypowe sprawy niecierpiące zwłoki – 86–278–48–89
Wydział Budownictwa i ochrony Środowiska
––
––
––
––

sprawy z zakresu budownictwa – 86–278–48–83 i 86–278–34–97
sprawy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 86–278–48–85
sprawy z zakresu leśnictwa – 86–278–48–82
Naczelnik Wydziału – 86–278–48–84

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie – 86–278–47–03

10

2020/03 (Nr.239)

POWIAT KOLNEŃSKI

Apel Starosty Kolneńskiego

S

ytuacja, w której się znaleźliśmy, jest bardzo nietypowa. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nic nas nie ogranicza. Możemy wszędzie
pojechać, pójść czy spotkać się ze znajomymi. A teraz wszyscy nam
mówią – jeżeli możesz, zostań w domu. I trzeba tych zaleceń słuchać.
Dla swojego, dla naszego bezpieczeństwa.
Ograniczenia, o których mówił Premier, nie są wymierzone przeciwko nam. Nie oznaczają blokady. To są narzędzia, dzięki którym
odpowiednie instytucje mają możliwość wyegzekwowania tego, żeby
nieodpowiedzialne osoby się nie spotykały. I nas w ten sposób nie
narażały. Żeby nie robić ognisk, grilla, nie spotykać się w parkach i na
placach zabaw. Nie robić imprez.
Każdy z nas – jeżeli nie może pracować z domu – będzie mógł pojechać do pracy, będzie mógł zrobić zakupy czy odwiedzić rodziców lub

dzieci. Chodzi tylko o to, żebyśmy się ograniczali i żeby odpowiednie
instytucje miały możliwość zwrócić uwagę komuś, kto zachowuje się
nieodpowiedzialnie.
To także czas, kiedy trzeba zainteresować się, czy nasi sąsiedzi, starsi
czy niesamodzielni, nie potrzebują pomocy. Wystarczy zadzwonić czy
zapukać i nawet przez zamknięte drzwi zapytać, czy nie trzeba zrobić
zakupów.
Nie wstydźmy się maseczek, dezynfekowania i mycia rąk, zachowywania bezpiecznej odległości. To wszystko jest dowodem na nasze
odpowiedzialne podejście. Bo to, jak się zachowujemy, pokazuje, czy
myślimy tylko o sobie, czy także o najbliższych.
								
Starosta Kolneński
Tadeusz Klama

Szpital – kredyt tańszy niż dług
problem może wyniknąć, jeżeli nie uregulujemy zobowiązań – brak lekarzy. Są nieopłacone
kontrakty. Lekarze nigdy nie żądali odsetek,
nie stawiali nas pod ścianą. Ale ich cierpliwość
również się kończy. Kredyt chcemy przeznaczyć na spłatę zobowiązań wobec kontrahentów, to jest dwa i pół miliona złotych. Milion
jest dla lekarzy i milion zł to pożyczka, która
została zaciągnięta w dwóch latach – 2018
i 2019.”
Zgodę na wzięcie kredytu w wysokości czterech i pół miliona złotych wyrazili podczas
sesji wszyscy radni. Obsługa tego kredytu powinna być tańsza niż koszt obsługi obecnych
długów.

T

rzeba obniżyć koszty obsługi zadłużenia szpitala – mówiła podczas sesji Rady Powiatu dyrektor placówki Krystyna Dobrołowicz. Dzięki temu będzie możliwe sprawniejsze funkcjonowanie
szpitala, a także mniejsze będą koszty jego utrzymania. Dlatego
poprosiła radnych o możliwość zaciągnięcia kredytu, który ma być
przeznaczony na spłatę zaległych zobowiązań.
To, co w tej chwili proponujemy, da nam szansę normalnie funkcjonować. Zmniejszy też koszty, które wynikają z naliczeń kar za niespłacone
zobowiązania. Od każdej takiej faktury możemy otrzymać od firmy karne naliczenie. Dlatego musimy zrobić porządek z tymi zobowiązaniami.
Wtedy szpital nie będzie miał tzw. wymagalnych zobowiązań – mówiła
Krystyna Dobrołowicz.
Jak dodała, spłata zaległych zobowiązań pozwoli szpitalowi normalnie
funkcjonować. Teraz są np. problemy z kupowaniem sprzętu, bo firmy
nie chcą go sprzedawać, skoro nie są opłacone poprzednie faktury. Niedługo może się też pojawić problem z brakiem lekarzy.
„Jeżeli szpital zalega z płatnościami, jest trudno pozyskać dostawców
leków czy sprzętu jednorazowego, ponieważ ta płatność się przeciąga.
A firmy mają swoje granice wytrzymałości finansowej. Dodatkowy
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Sytuacja Szpitala nie jest łatwa. Inwestujemy
w niego, wyposażamy cały czas, staje się coraz bardziej przystępny i bardziej nowoczesny. Ale są też zobowiązania, które placówka
musi zapłacić. Dlatego Rada Powiatu wyraziła
zgodę na wzięcie kredytu lub pożyczki przez
szpital. Według naszych analiz wzięcie tego kredytu lub pożyczki będzie tańsze od spłaty długu, który teraz ma szpital – mówi Starosta
Kolneński Tadeusz Klama.
Dyrektor Szpitala przekonywała radnych, że szpital powinien sobie
poradzić ze spłatą nowego kredytu.
Szpital kończy rok 2019 bez konieczności pokrywania wyniku ujemnego
przez powiat. W 2019 roku otworzyliśmy OIOM i dwa miesiące jego działalności dały pozytywny efekt finansowy. Mam nadzieję, że w tym roku też
uzyskamy za te wszystkie procedury, które były wykonane, płatność w stu
procentach. Dodatkowo od marca rozpoczynamy działalność ortopedii, to
też są dodatkowe pieniądze. A mam nadzieję, że przejdziemy pozytywną
ocenę i od 1 kwietnia będzie działał Ośrodek Dzienny dla Dzieci i Młodzieży oferujący im pomoc psychologiczną. Jest też szansa na kontrakt na
tomografię komputerową. To wszystko daje efekty finansowe. Mamy więc
szansę to udźwignąć.
Wynik finansowy szpitala na 2019 rok jest ujemny, jednak nie ma potrzeby pokrywania tego wyniku jak to miało miejsce za rok 2018. Stało się to możliwe dzięki zainwestowaniu funduszy w rozwój, tj. zakup
sprzętu, modernizację szpitala oraz zwiększenie kontraktów z NFZ.
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Ruszyło nauczanie na odległość

d 25 marca, odkąd na mocy rozporządzenia MEN „nauczanie
zdalne” stało się obowiązkowe, szkoły z terenu gminy Grabowo realizują treści podstawy programowej. Każdy nauczyciel indywidualnie
przygotowuje własny materiał dla uczniów, może korzystać z proponowanych przez MEN materiałów, zasobów dostępnych w Internecie.

– Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy przez koronawirusa, jest nietypowa dla
wszystkich – mówi Małgorzata Rybicka, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Konopkach–Monetach. – Szkoły również stanęły przed nowym wyzwaniem. Tradycyjne klasy, tablica, bezpośredni kontakt z uczniem – musiały
zostać zastąpione przez urządzenia służące do zdalnej komunikacji.
Na początku najistotniejsze stało się zebranie informacji, w jakich warunkach będziemy realizowali zadanie, jakim sprzętem dysponujemy, jakie
urządzenia mają do dyspozycji nasi uczniowie, czy wszyscy mają dostęp
do Internetu itp. Wychowawcy klas zadbali, by wszyscy uczniowie mieli
możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, przy użyciu e–maili własnych lub rodziców. Opracowaliśmy zasady „pracy na odległość”, określiliśmy reguły jej prowadzenia. Zostali o nich poinformowani
za pomocą e–maili uczniowie i rodzice – kontynuuje dyr. Rybicka.
Pracujemy w domu. Każdy nauczyciel dysponuje zazwyczaj własnym
komputerem. Wszyscy uczniowie odbierają informację za pośrednictwem
internetu i komputera bądź smartfona. Mamy to szczęście, że wszyscy
mają dostęp do Internetu! Uczniowie, zgodnie ze wskazówkami nauczycieli, starają się realizować zaproponowane działania, mają możliwość
kontaktu z nauczycielem za pomocą telefonu lub za pośrednictwem Messengera. Odsyłają wykonane prace bądź zdjęcia z nimi.
Nie wszystko jednak wygląda tak „różowo” My też, jak inne szkoły, borykamy się z różnymi problemami, np. płynnością łącz internetowych.
(W niektórych szkołach nie wszyscy uczniowie i nauczyciele mają w ogóle
dostęp do Internetu.) Coraz więcej osób narzeka na „trudności z zalogowaniem się na skrzynkę elektroniczną, problemy z odtworzeniem filmu czy
przesłaniem pliku ze zdjęciami prac. Wszyscy „uczymy się” nowej rzeczywistości, więc także „zdalnego nauczania”. Bądźmy więc dla siebie życzliwi, wymieniajmy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, pomagajmy sobie.
Pozwoli nam to przetrwać ten trudny, niezwyczajny czas – podsumowuje
pani Małgorzata.
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XV sesja Rady Gminy Grabowo

27

marca odbyła się kolejna sesja Rady
Gminy Grabowo zwołana nie tylko
w celu przegłosowania niezbędnych uchwał,
ale też dla przedstawienia sytuacji w gminie Grabowo w związku z epidemią koronawirusa. Zebrani po raz pierwszy uczestniczyli w sesji w maskach i rękawiczkach
ochronnych.
Na wstępie wójt poinformował zebranych
o sposobie funkcjonowaniu Urzędu Gminy
Grabowo w stanie zagrożenia epidemicznego. Zarówno w urzędzie, jak i jednostkach
organizacyjnych Gminy Grabowo, ograniczono do niezbędnego minimum bezpośrednie wizyty interesantów w swoich biurach. Wszelkie sprawy urzędowe, w miarę
możliwości, załatwiane są telefonicznie, za
pośrednictwem platformy E–PUAP bądź
drogą elektroniczną. W trosce o bezpieczeństwo pracowników zakupiono podstawowe
środki do ochrony osobistej w postaci płynów do dezynfekcji oraz masek i rękawiczek
ochronnych.
Na sesji podjęto uchwały m.in. dotyczące niewyodrębnienia w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki na rok 2021, udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, deklaracji o opłatach za gospodarowanie odpadami.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grabowie za rok 2019, a także sprawozdaniem
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Grabowo.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Grabowie

Z

uwagi na zagrożenie epidemiczne Wójt Gminy Grabowo zarządzeniem z 11 marca 2020 r. powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Urzędzie Gminy w Grabowie.
Skład Zespołu:
1. Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy
2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Skarbnik
3. Członkowie Zespołu:
a) Pracownik ds. Oświaty, Obrony Cywilnej i Działalności Gospodarczej
b) Pracownik Utrzymania Dróg, Utrzymania Porządku i Czysto-

ści w Gminie;
c) Komendant Gminny Straży Pożarnej;
d) Pracownik ds. Obsługi Rady Gminy, Zabytki;
e) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
f) Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
W przypadku braku możliwości wykonywania zadań zespołu w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie, zapasowym miejscem pracy
zespołu będzie siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie,
przy ul. Szkolnej. Członkowie zespołu nie otrzymują dodatkowego
wynagrodzenia za udział w jego pracach.

Dyżury pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

W

związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od
18 marca br. do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Interesantów. Pracownicy nadal będą wykonywali swoje obowiązki, a kontakt z nimi
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej będzie odbywał za
pośrednictwem:

–– poczty elektronicznej: opsgrabowo@interia.pl, ops@grabowo.pl
–– poprzez platformę ePUAP.
–– poczty tradycyjnej
–– lub telefonicznie – nr tel. 86 279 00 21 (wew. 47)
Wszelkie pisma, dokumenty i wnioski do Ośrodka Pomocy Społecznej
będzie można także złożyć poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie
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do specjalnego pojemnika umieszczonego na parterze urzędu, w pobliżu wejścia. W tym przypadku nie jest możliwe potwierdzenie wpływu
pisma na żądanie interesanta. Aby ułatwić kontakt, w treści składanego
dokumentu należy podać numer swojego telefonu.
Informujemy, że każdego dnia w godzinach 7.30–19.00, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, pełnione są
dyżury pod nr telefonu: 86 279 00 21 wew. 47 w godzinach od 7.30 do
15.30.
Zwracamy się z ustawicznym apelem do Mieszkańców gminy Grabowo
o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, pozostanie w domu oraz
unikanie bezpośrednich kontaktów.
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MAŁY PŁOCK

Akcja „Zostańcie w domu” w gminie Mały Płock

O

chotnicza Straż Pożarna w Małym Płocku zaangażowała się w akcję zachęcania mieszkańców do pozostania w domach. Od piątku,
27 marca strażacy objeżdżają miejscowości gminy Mały Płock, przypominając mieszkańcom o tym, że trwa stan epidemii. Ochotnicy
emitują komunikaty ostrzegawcze przez megafon z samochodu ratowniczo–gaśniczego.
Komunikaty przypominają, że w razie konieczności wyjścia z domu należy pamiętać o unikaniu bezpośredniego kontaktu z innymi osobami
i ograniczyć czas przebywania poza domem do niezbędnego minimum.
– Mam nadzieję, że te działania przyniosą efekt. Musimy wzajemnie zadbać o swoje bezpieczeństwo – wyjaśnia Wójt Gminy Mały Płock
Józef Dymerski.

J

Wkrótce ruszają prace termomodernizacyjne

eszcze w kwietniu mają ruszyć prace związane z termomodernizacją
budynków użyteczności publicznej,
na które gmina Mały Płock pozyskała dotację z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada prze prowadzenie
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków dwóch szkół: Szkoły Podstawowej w Małym Płocku oraz
Szkoły Podstawowej w Kątach.
Prace budowlane polegać będą między innymi na ociepleniu ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, stropodachów i stropów, wymianie stolarki
drzwiowej i okiennej, montażu instalacji fotowoltaicznych, wymiany 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.
14

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%.
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TUROŚL

Spotkanie seniorów z okazji Dnia Kobiet

6

marca w miłej i przyjemnej atmosferze upłynęło piątkowe popołudnie uczestnikom imprezy zorganizowanej przez Gminny Ośrodek
Kultury w Turośli z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
W tym szczególnym dniu wszystkim
przybyłym seniorom z terenu gminy
Turośl życzenia złożył Wójt Gminy
Turośl Piotr Niedbała, wręczając z tej
okazji kwiaty oraz słodkie upominki.
Życzenia seniorom złożył także ks.
Krzysztof Karwowski, proboszcz parafii w Turośli, który dla przybyłych
gości przygotował miłą niespodziankę, przynosząc tort. Spotkanie odbyło
się przy kawie i herbacie oraz słodkim
poczęstunku przygotowanym przez
pracowników ośrodka. Było również
okazją do rozmów, których efektem
są plany zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla seniorów.

Dzień Kobiet z KGW w Lemanie

W

niedzielne popołudnie 8 marca Koło Gospodyń Wiejskich z Lemana już po raz kolejny zorganizowało uroczystość z okazji Dnia Kobiet.
Ten wyjątkowy dzień świętowały nie tylko Panie z Lemana, ale również zaproszeni goście z Turośli, Nowej Rudy, Borkowa czy Kolna.

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Lemanie przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez członkinie koła. Podczas wydarzenia
odbył się premierowy występ artystyczny przygotowany przez KGW z Lemana, do którego scenariusz przygotował pan Leszek Czyż – dyrektor SP
w Lemanie. Część artystyczna wywołała niejeden uśmiech na twarzy, a życzenia, kwiaty i upominki dopełniły całości spotkania.

2020/03 (Nr. 239)
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Z ŻYCIA SŁUŻB

Działania podejmowane przezSpotkania
strażaków zopłatkowe
powiatu
kolneńskiego w związku z epidemią koronawirusa

W
KOLNEŃSCY POLICJANCI
NADAL SPRAWDZAJĄ
PRZESTRZEGANIE NOWYCH
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
Policjanci kontynuują sprawdzenia celu
wyjścia, wyjazdu z domu oraz to czy piesi oraz
kierowcy stosują się do nowych obostrzeń.
W dalszym ciągu będziemy przypominać
o zasadach, jakimi w trosce o zdrowie powinni
się wszyscy kierować. Bądźmy ostrożni
i stosujmy się do nowych zasad!

ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 kolneńscy strażacy
rozstawili przed Szpitalem Ogólnym w Kolnie namiot, który służy do przeprowadzania przez personel szpitala wstępnej oceny
pacjentów.
W dniach 27-29 marca 2020 r. strażacy z OSP
KSRG Mały Płock oraz OSP Kolno, przy
wykorzystaniu samochodów pożarniczych,
zaangażowali się w przekazywanie komunikatów wystosowanych do mieszkańców, aby
pozostać w domu.
Opracowanie: bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP
w Kolnie,
Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Mieczkowski, KP PSP
w Kolnie

Policja najlepiej
Spotkania
ocenianą
opłatkowe
instytucją w Polsce

Z

ostatniej edycji badań oceny wybranych instytucji wynika, że Policja po raz kolejny,
czwarty raz z rzędu, jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Działania Policji dobrze ocenia aż 80% ankietowanych. Jest
to wynik o 5% wyższy niż w dwóch ostatnich edycjach badania i zarazem najlepszy w całej
historii badań. Tak wysoka ocena działalności Policji jest najlepszą formą podziękowań za
codzienny trud służby. Warto dodać, że badania przeprowadzono jeszcze przed działaniami
związanymi z ograniczeniem pandemii wirusa – otrzymaliśmy więc ogromny kredyt zaufania od Polaków, za co dziękujemy, ale traktujemy również jako jeszcze większą mobilizację
i zobowiązanie w obecnej sytuacji.
CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje
opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że ośmiu na
dziesięciu ankietowanych (80%) dobrze ocenia jej działalność – co jest najlepszym wynikiem
w całej historii badania realizowanego od września 1990 roku.
Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud
służby, poświęcenie i służbę policjantów oraz pracowników polskiej Policji. Chociaż badania
przeprowadzono jeszcze przed działaniami związanymi ze zwalczaniem pandemii COVID-19
właśnie szczególWykres. 1
nie w tym trudnym Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji? (%)
czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest
to dla nas bardzo
ważne i mobilizujące. Kredyt zaufania,
który otrzymaliśmy
jest dla nas bardzo
ważny i mobilizujący
do jeszcze lepszych
działań.

Źródło: CBOS,
5-15 marca 2020 r.,
N=919.
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KOKIS

Muzyczna
Wigilia
10–lecie zespołuWigilia
„Kolneńskie
Dziewczyny z Plusem”
w „Stokrotce”
– Dyrektora KOKiS – Alicji Szymańskiej i Beaty Orzołek
– Starosty Kolneńskiego – Tadeusza Klamy
– Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie – Krzysztofa Kajki.
Słowa podziękowania zespół kieruje również dla osób prywatnych:
Piotra Górskiego, państwa Gabrysiów, Ireny i Józefa Stanisławskich,
Katarzyny Chmielewskiej i Justyny Dąbkowskiej oraz Joli Dudzińskiej.
Serdeczne podziękowania płyną też do zaprzyjaźnionych zespołów,
których delegacje przybyły na jubileusz: Zespołu „Piszanie”, Zespołu
„Piątniczanie”, Zespołu „Iskierka Nadziei” z Pieck, delegacji z Łomży
i Wysokiego Mazowieckiego. Najbardziej gorące podziękowania należą
się dla byłych członków naszego zespołu: Teresy Cieplińskiej, Reginy
Kałudzińskiej, Apolonii Melnik, Teresy Rogińskiej i Dariusza Wróblewskiego.
Zdjęcia – Andrzej Konopka

W

niedzielę, 8 marca na scenie widowiskowej Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu wystąpił zespół „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem”. Koncert z okazji Dnia Kobiet oraz jubileuszu 10–
lecia istnienia zespołu jak zwykle cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Publiczność doskonale bawiła się przy
utworach żywiołowo wykonanych przez grupę kolneńskich seniorów.
Wśród publiczności oczywiście nie zabrakło zaproszonych gości,
wśród których byli samorządowcy z województwa podlaskiego, powiatu kolneńskiego i miasta Kolno. Nie zabrakło też delegacji z zaprzyjaźnionych zespołów i ośrodków kultury naszego regionu. Wszystko
zaczęło się 10 marca 2010 roku, kiedy to kilka pań i jeden pan – postanowiło przygotować niespodziankę dla Klubu Seniora z okazji Dnia
Kobiet. Występ bardzo się spodobał. Zachęceni przez publiczność
dopiero „raczkujący” artyści postanowili iść za ciosem i kontynuować swoją działalność. Trwa to już dziesięć lat, w ciągu których zespół
uczestniczył w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, festynach,
rocznicach i świętach państwowych, goszcząc na scenach ponad czterdziestu miejscowości.
Ważnym epizodem w życiu zespołu było nagarnie płyty z utworami
autorstwa Stanisława Rojeckiego w aranżacji drugiego plusa – Pawła
Podeszwika. Tak na marginesie, te dwa plusy odpowiadają za całą stronę muzyczną zespołu; pozostali członkowie grupy to: Jadwiga Dąbkowska, Zofia Górska, Jadwiga Gromkowska, Barbara Kordal, Teresa
Pomichowska, Eugeniusz Regliński i Bogumiła Ranik.
Na zakończenie koncertu na scenę wjechał tort urodzinowy, którym
częstowana była publiczność. W jednym zdaniu – tego dnia było coś
i dla duszy, i ciała z miłym kwiecistym akcentem i życzeniami dla
wszystkich mieszkanek Kolna od Burmistrza Miasta Kolno.
Jubileusz odbył się dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez
Województwo Podlaskie.
Specjalne podziękowania zespół „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem”
kieruje do:
– Burmistrza Miasta Kolno – Andrzeja Dudy
– Posła na Sejm RP – Kazimierza Gwiazdowskiego
– Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego – Wojciecha Sekścińskiego
18
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Wytyczne Ministerstwa Klimatu i GIS w sprawie postępowania
z odpadami w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

W

związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych
nim sytuacji kryzysowych, określa się poniższe wytyczne, dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na
wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania
pandemii/epidemii).
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy,
komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być
wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Postępowanie z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:
• które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
• zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
• mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
• chorych na COVID-19 należy postępować w sposób opisany
w poniższych Wytycznych szczegółowych.
Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze
względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te
wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub
chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych
co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych
materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami
postępować zachowując szczególne środki ostrożności.
WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE
A. Wytyczne dla gmin:
Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy
Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu
z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym lit. a i b;
a. w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym ko20

b.
c.

d.

lorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu
jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;
zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;
zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do
instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków,
o których mowa w lit. a lub wyznaczonych przez gminę miejsc
zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych
objętych izolacją;
zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku
oraz środków transportu odpadów transportujących odpady
z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób
stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka
zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:
a. a. odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych
pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b. b. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane
przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach,
które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi
tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski
np. wracający do kraju).
• wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia
worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
• osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku
przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać
preparatem wirusobójczym;
• worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
• po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca
izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
• osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugie2020/03 (Nr.239)
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•
•
•

•

•

go worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego
zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz
godzinę zamknięcia worka;
worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca
przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę
możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub
dezynfekować ręce;
odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu
w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych
pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej
prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji
w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób
postronnych oraz zwierząt.

D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami:
a. odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie,
b. jeżeli worek, o którym mowa w Części A lit. a jest rozerwany
lub niezamknięty należy w miarę możliwości poinformować
osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki
na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów,
c. zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do
przetworzenia,

G

d.

e.

•
•
f.
g.

odpady w workach, o których mowa w Części A lit. a, nie
powinny być przetwarzane z udziałem osób sortujących –
w przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez
udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do
unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub
bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania),
w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub zagospodarowywania odpadów zaleca się:
zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych
odpadów z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,
zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów,
o których mowa w Części A. lit. a – w celu zapewnienia ciągłości odbioru i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów,
zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników;
w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków
ochrony indywidualnej tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.

E. Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których mowa w Części A lit. a, zaleca się:
a. stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
takich jak gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza
i ochronna,
b. ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz
pranie odzieży roboczej; wymiana rękawic;
c. regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych,
kabin urządzeń na liniach sortowniczych w zakładach,
d. w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja,
e. wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem
dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk. Kontakt w sprawie
wytycznych - infolinia Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku: tel. 575 139 100.
Źródło:https://www.gov.pl

GIS ostrzega – e–papieros może być przyczyną uszkodzenia płuc

łówny Inspektor Sanitarny wprowadził od stycznia 2020
roku obowiązkowy monitoring powikłań po używaniu e–
papierosów. Rozporządzenie zobowiązuje szpitale do informowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zachorowaniach na
zespół EVALI (ostre uszkodzenie płuc, związane z inhalowaniem
związków chemicznych, powstających na skutek podgrzewania
w e–papierosach liquidu, który gromadzi się w płucach, co prowadzi do ich chorób i urazów związanych z waporyzacją).
Wpływ na decyzję GIS o wprowadzeniu monitoringu miały doniesienia o wcześniejszych możliwych przypadkach śmiertelnych
w Polsce związanych z e–papierosami.
Śmierć młodego mieszkańca Kolna w Szpitalu Wojewódzkim
w Łomży w lutym tego roku również lekarze wiążą z paleniem
e–papierosów. Przebieg toksycznego uszkodzenia płuc u 19–latka był piorunujący. Według medyków sekcja zwłok oraz tempo
pogarszania się stanu zdrowia mężczyzny sugerują, że przyczyną
zgonu mogą być właśnie e–papierosy.
E–papierosy są pod baczną obserwacją Komisji Europejskiej,
a wprowadzony monitoring zachorowań na zespół EVALI jest
jednym z jej zaleceń.
W USA od kwietnia 2019 r. zanotowano 2290 przypadków ostrej
niewydolności oddechowej wskutek użycia e–papierosa i 47 zgonów z tym związanych.
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Inwestycje w mieście

M

imo panującej pandemii koronawirusa zaplanowane inwestycje
i przedsięwzięcia w budżecie miasta Kolno na rok 2020 są realizowane bez przeszkód.
Aktualnie trwają roboty budowlane na dwóch ulicach miejskich: Akacjowej i Bukowej, których stan realizacji jest już mocno zaawansowany.
Ponadto wykonywana jest termomodernizacja na budynkach komunalnych przy ul. Ks. Janusza 3, 5, 7 oraz 14 i 16. Prace obecnie są wykonywane wewnątrz budynków oraz od strony podwórek. Przedsięwzięcie to
jest również znacznie zaawansowane.
Rozpoczęły się również prace związane z realizacją projektu rewitalizacji
parku miejskiego. W tygodniu przedświątecznym wykonawca ogrodził
już teren Placu Wolności i rozpoczął prace budowlane. Jak dotychczas
trwają one bez żadnych zakłóceń i zgodnie z harmonogramami. Mamy
nadzieję, że tak będzie do końca ich realizacji — mówi Andrzej Jarzyło
– Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta podczas
wywiadu dla Miesięcznika Kolneńskiego.
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Podlaski Pakiet Gospodarczy – wsparcie otrzymają lokalne przedsiębiorstwa

142

mln zł to wartość pierwszej części wsparcia dla podlaskich
firm w związku z panującą epidemią koronawirusa. 72 mln
z tej kwoty zostanie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników, a 70 mln na korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw.
Pierwszą część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, przygotowanego
przez Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawił w czwartek
(2.04) marszałek Artur Kosicki.
– Walczymy ze skutkami pandemii, ale chcemy również pomóc podlaskim firmom i osobom samozatrudnionym. W ramach pierwszej części
Podlaskiego Pakietu Gospodarczego przeznaczyliśmy na ten cel, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też częściowo ze środków
budżetu państwa, 142 mln zł — informował Artur Kosicki – Przez
ostatnie tygodnie opracowywaliśmy działania minimalizujące skutki
gospodarcze pandemii w naszym województwie. Chciałbym serdecznie podziękować pracownikom urzędu marszałkowskiego za wiele dni
żmudnej pracy.
Ochrona miejsc pracy – filar projektu
Pierwsza część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego zakłada wsparcie
w dwóch obszarach.
Pierwszy z nich dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników
małych i średnich przedsiębiorstw i osób samozatrudniających się. Na
ten cel zagwarantowano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy 72 mln zł.
Jak wyjaśniał Hubert Ostapowicz, z-ca dyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Białymstoku na każdego z pracowników, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie części wynagrodzenia
i składki ZUS
– Jeżeli obroty przedsiębiorcy w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy
spadły w porównaniu z analogicznym okresem z roku ubiegłego, o co
najmniej 30 proc., to do takiego przedsiębiorcy trafi wsparcie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie
społeczne — wyjaśniał Hubert Ostapowicz – Ta kwota wynosi dzisiaj
1533 zł na jednego pracownika — dodał.
Wsparcie będzie udzielane przez trzy miesiące, pod warunkiem utrzymania pracownika firmy przez minimum trzy miesiące.
Przedsiębiorcy, których obroty spadną powyżej 50 proc. mogą liczyć
24

na wyższą pomoc finansową.
O pomoc mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
– To jest konkretna kwota, konkretna pomoc nieobjęta pomocą publiczną, nieobjęta pomocą de minimis — mówił Hubert Ostapowicz.
70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw
Drugim elementem wsparcia w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego jest uruchomienie pożyczek na bardzo dobrych warunkach
finansowych i udogodnienia w spłatach dla dotychczasowych pożyczkobiorców.
– To 70 mln zł na pożyczki z zerowym oprocentowaniem, z wydłużonym okresem karencji i bez konieczności wnoszenia wkładu własnego
— wymieniał marszałek Artur Kosicki.
Poinformował też, że pożyczki będą dostępne również dla tych podmiotów, które już korzystały z funduszy unijnych w ramach RPO.
Przygotowano też szereg udogodnień dla przedsiębiorców, którzy
pożyczkę już zaciągnęli. Jak informowała Joanna Sarosiek, dyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Będą oni mieli możliwość pozyskania tzw. wakacji kredytowych do sześciu miesięcy,
zawieszenie rat kapitałowych i odsetkowych. Dla tych, którzy jeszcze
nie rozpoczęli spłaty rat, karencja może zostać wydłużona nawet do
12 miesięcy.
Marszałek Artur Kosicki zaproponował włączenie się w pomoc lokalnym przedsiębiorcom Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu.
I jak podkreślał, jest dobra wola ze strony BOF, ale „tu trzeba podejmować szybkie decyzje”.
Jak zapowiedział marszałek, kolejną część pakietu pomocowego
poznamy w najbliższym czasie.
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
- JAK WYLICZYĆ?
Przykład 1:
Przedsiębiorca zatrudnia 22 pracowników – wszyscy pracują w pełnym
wymiarze czasu pracy. Obroty gospodarcze firmy w okresie luty-marzec
2020 r. w związku z wystąpieniem COVID-19 spadły o 31% w porówna2020/03 (Nr.239)
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niu do łącznych obrotów osiągniętych w miesiącach luty-marzec 2019 r.
A zatem:
22 pracowników x 1566 zł (50% wynagrodzenia minimalnego,
powiększonego o ZUS) x 3 miesiące
= 103 356 zł (dotacja z RPOWP dla przedsiębiorcy)
Przykład 2:
Średni przedsiębiorca zatrudnia 100 pracowników – wszyscy pracują
w pełnym wymiarze czasu pracy. Obroty gospodarcze firmy w okresie luty-marzec 2020 r. w związku z wystąpieniem COVID-19 spadły
o 51% w porównaniu do łącznych obrotów osiągniętych w miesiącach
luty-marzec 2019 r. A zatem:

100 pracowników x 2192 zł (70% wynagrodzenia minimalnego,
powiększonego o ZUS) x 3 miesiące
= 657 600 zł (dotacja z RPOWP dla przedsiębiorcy)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

•
•

pod numerem telefonu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: 85 749 72 47;
wysyłając zapytanie na adres e-mail: tarcza@wup.wrotapodlasia.pl.

Źródło: Wrota Podlasia - https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_
gospodarka/wiadomosci/region/podlaski-pakiet-gospodarczy--wsparcie-otrzymaja-lokalne-przedsiebiorstwa.html

Samorząd Kolna zakupił maseczki ochronne

W

trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkanek i mieszkańców Kolna – a w szczególności seniorów i pracowników
jednostek podległych miastu – Burmistrz Miasta Kolno zdecydował o zakupie maseczek ochronnych, które będzie można
stosować w ramach zapobiegania przed zarażeniem wirusem
SARS–Cov–2.
Maseczki były rozdawane mieszkańcom, 30 marca przez kolneńską straż miejską. Jednostki podległe miastu, m.in. takie jak MOPS,
rozdysponują je swoim pracownikom i podopiecznym.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie zwróćmy największą
uwagę na to, czy osoby starsze nie potrzebują naszej pomocy, stosujmy się do zaleceń, unikajmy niepotrzebnego ryzyka, dbajmy
o siebie wzajemnie, a przede wszystkim zostańmy w domu!
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KRZYŻOWKA – OGŁOSZENIA

KRZYŻÓWKA NR 03/ 2020

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
15, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe zapisane na zwykłej
kartce rozwiązanie do Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 20 (pokój 3)
zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie album fotograficzny Sylwestra
Nicewicza ,,Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy”. Termin nadsyłania
odpowiedzi – 27.03.2020 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 02/2020 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Mirosława Szewczyk i Wiesław Niedbała z Kolna
Hasło brzmiało: ,,Kto nie ma nie traci"
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

– jezioro, nad którym leży Kruszwica,
– „… posłów greckich” Jana Kochanowskiego,
– powinna cechować nie tylko żołnierza,
– biały w zimie na polach, ulicach,
– dzierżawi placówkę handlową, usługową,
– odmiana marchwi,
– zaskakujący chwyt komediowy stosowany w filmie,
– fiskalna w sklepie,
– warzywo,
– melodyjnie śpiewający, pospolity w Polsce ptak,
– nazwa,
– do kreślenia odcinków, inaczej liniał,
– imię piosenkarki Bem,
– mniej niż przyjaciel, więcej niż znajomy,
– nieodpłatne przekazywanie,
– … w kubek,
– w mitologii greckiej: potwór o wielu głowach, które po ścięciu
odrastały,
– płynny tłuszcz,
– niedźwiadek australijski,
– nad dętką,
– film w reżyserii Romana Polańskiego,
– straż,
– małpa o bezwłosej, czerwonawej twarzy, żyjąca w południowej
Azji,
– dużo drzew,
– czasem może się uratować tylko… obrońców twierdzy,
– krzew o przyjemnie pachnących kwiatach,
– błyskawiczny – wszywany do wiatrówki,
– hotel przy szosie,
– gimnastyczna w szkole,
– kochanka Zeusa, matka Heleny, Klitajmestry oraz bliźniąt Kastora i Polluksa,
– część kościoła,
– zawód Alfreda Nobla,
– ciężka i duża kareta podróżna,
– miasto założone w końcu XVI w. przez Jana Zamoyskiego.

USŁUGI – POGOTOWIE HYDRAULICZNE
MAREK WRÓBLEWSKI
Wincenta 69 F
18–500 Kolno

Tel. 602 505 159
– 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: 02.04.2020

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

Załęski, syn Natalii i Mateusza,
ur. 01.03.2020 r. godz. 00.30

Nowak, córka Moniki i Mateusza,
ur. 02.03.2020 r. godz. 04.15

Konstanty, syn Magdaleny i Piotra,
ur. 04.03.2020 r. godz. 09.25

Niedbała, córka Magdy i Michała,
ur. 10.03.2020 r. godz. 08.25

Pomichowska, córka Wiktorii i Michała,
ur. 12.03.2020 r. godz. 08.55

Wyzner, syn Martyny i Rafała,
ur. 12.03.2020 r. godz. 11.55

Pardo, córka Katarzyny i Karola,
ur. 16.03.2020 r. godz. 12.50

Chrapowicz, córka Ewy i Rafała,
ur. 17.03.2020 r. godz. 02.40

Bednarska, córka Eweliny i Dana,
ur. 17.03.2020 r. godz. 17.45

Korzeniecka, córka Eweliny i Dariusza,
ur. 18.03.2020 r. godz. 09.30

Sekścińska, córka Marleny i Rafała,
ur. 18.03.2020 r. godz. 21.10

Filipkowska, córka Justyny i Piotra,
ur. 18.03.2020 r. godz. 23.10

Kropiewnicki, syn Doroty i Kamila,
ur. 20.03.2020 r. godz. 08.55

Pycza, syn Marleny i Mateusza,
ur. 21.03.2020 r. godz. 19.10

Gajda, córka Anity i Piotra,
ur. 21.03.2020 r. 22.45

Dymerski, syn Kamili i Zbigniewa,
ur. 22.03.2020 r. godz. 01.40

Parda, córka Eweliny i Zbigniewa,
ur. 23.03.2020 r. godz. 15.42

Kisiel, syn Iwony i Rafała,
ur. 24.03.2020 r. godz. 01.35

Maciejewski, syn Aleksandry i Macieja,
ur. 24.03.2020 r. godz. 13.25

Chojnowski, syn Zuzanny i Andrzeja,
ur. 24.03.2020 r. godz. 22.27

Szczerba, córka Wiktorii i Krystiana,
ur. 29.03.2020 r. godz. 19.00

Piszewska, córka Wiolety i Łukasza,
ur. 29.03.2020 r. godz. 20.10

Sakowska, córka Aleksandry i Tomasza,
ur. 30.03.2020 r. godz. 07.10
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