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PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI
ODWIEDZIŁ KOLNO

MIASTO

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kolno

W

izyta związana była z kampanią prezydencką
Andrzeja Dudy. Premier Mateusz Morawiecki
w sobotę, 13 czerwca odwiedził miejscowości w trzech
województwach: mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Na trasie wizyty znalazło się też miasto Kolno. Spotkanie z szefem rządu rozpoczęło się przy
dworcu PKS w Kolnie, gdzie Mateusza Morawieckiego
przywitał gospodarz miasta - burmistrz Andrzej Duda.
Premier wspólnie z młodymi sympatykami Prawa
i Sprawiedliwości przespacerował ulicami Kolna pod
galerię handlową „Mila”. Po drodze witał się z mieszkańcami miasta, którym wręczał ulotki wyborcze kandydata na prezydenta RP w nadchodzących wyborach
prezydenckich. Pod galerią pomagał wieszać baner
wyborczy Andrzeja Dudy.

kim jako zwykły obywatel. Bo wierzę jako zwykły obywatel, że to, co dzieje się w Polsce, to co możemy zrobić razem
z panem prezydentem przez kolejne 5 lat, to wielka dawka
nadziei, że Polska może być jeszcze bardziej zasobnym krajem — dodał premier.
Na zakończenie przemówienia podziękował za współpracę, patriotyzm i wizję Polski urzędującemu prezydentowi.
Odwiedziny polityka zakończyły się w Kolneńskim
Ośrodku Kultury i Sportu.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Następnie wszyscy zebrali się przed Urzędem Miasta
Kolno, gdzie odbył się briefing prasowy, podczas którego
premier namawiał do głosowania na Andrzeja Dudę
w wyborach prezydenckich. W wystąpieniu wspomniał
między innymi, jak rząd radzi sobie z epidemią koronawirusa. Zaakcentował, że uratowano tysiące przedsiębiorców w poszczególnych województwach i setki miejsc
pracy.
– Warto podkreślić, że dzisiaj jesteśmy na kluczowym zakręcie historii – zaznaczał premier. Podkreślał też, że obecny
prezydent jest gwarantem programów społecznych i wizji
rozwoju kraju. – Gdzie byłaby Polska bez prezydenta
Andrzeja Dudy? Czy byłyby te programy „500+”, „300+”
i emerytura trzynasta oraz wszystkie inne społeczne programy? Nie byłoby tych programów — mówił Morawiecki.
– Dzisiaj jestem na tej trasie nie tylko jako premier. Jestem
tutaj jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszyst2
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Pomnik Niepodległości znalazł nowe miejsce

C

zęścią trwającej modernizacji kolneńskiego parku –
w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Kolno
z uwzględnieniem ważnych obszarów o znaczeniu historycznym i społecznym” – było przemieszczenie Pomnika
Nieodległości o 30 metrów w bok od obecnego usytuowania
monumentu. Całą tę skomplikowaną operację wykonano
(4 VI) za pomocą specjalnie sprowadzonego z Ostrołęki
dźwigu, który umożliwił przeniesienie ważącego 20 ton
pomnika.

się z akceptacją ze strony Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, która przekazała na ten cel 50 000 zł. Pozwoliło to na sfinansowanie projektu wraz z gipsowymi modelami nowych elementów w naturalnej wielkości, czyszczenie
i impregnację pomnika, wykonanie podestów z płyt granitowych oraz prace odlewnicze.

Bryła pomnika z piaskowca pińczowskiego składa się z czterech ścian szerokości ok. 120 cm i wysokości ok. 600 cm
ozdobionych sześcioma płaskorzeźbami, które poświęcone
Pierwsza próba przeniesienia obelisku odbyła się kilka tygo- są historycznym wydarzeniom z dziejów państwa polskiego
dni temu, jednak realizująca przedsięwzięcie firma Kolbud i miasta Kolno, między innymi upamiętniająca nadanie praw
uznała, że istnieje zbyt duże ryzyko zniszczenia pomnika. miejskich dla miasta Kolno przez Księcia Janusza I, odkrycie
Czwartkowa operacja nie należała do łatwych – mimo opra- Ameryki przez Jana z Kolna czy też poświęcona chwalebcowanego skrupulatnie planu nie wiadomo było, czy podjęte nym dziejom oręża polskiego. Na pomniku umieszczone
manewry nie zniszczą całej bryły. Zastosowano specjalne są też elementy takie jak: data 1918-2008, Orzeł Legionów,
podpory i zaprawę montażową, a obelisk odcięto od pod- tablica pamiątkowa o treści „WSZYSTKIM, KTÓRZY ZŁOłoża piłą diamentową.
ŻYLI SWOJE ŻYCIE NA OŁTARZU WOLNEJ OJCZYZNY” oraz medalion z popiersiem Józefa Piłsudskiego.
Pomnik Niepodległości to charakterystyczny element wpisujący się w historię naszego miasta. Pobudowany został Nowa lokalizacja ma w przyszłości ułatwić organizację kulw 1965 roku i w pierwotnej formie był symbolem upamięt- turalnych imprez plenerowych i małych koncertów oraz
nienia XX-lecia PRL. Po zmianie ustroju państwa stał się przebieg organizowanych przy pomniku uroczystości patrioobiektem aktów wandalizmu. W 2008 roku władze mia- tycznych. Cała inwestycja związana z rewitalizacją parku ma
sta uznały, że zostanie on przekształcony w monument być ukończona jesienią 2021 roku.
nawiązujący do przypadającej wówczas 90. rocznicy odzyTekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
skania przez Polskę niepodległości. Inicjatywa ta spotkała
Galeria zdjęć na stronie: www.umkolno.pl
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Minister Andrzej Adamczyk i prezes PKP PLK
Ireneusz Merchel z wizytą w Kolnie

Z

organizowana 17 czerwca przed siedzibą Urzędu
Miasta Kolno konferencja skupiona była przede
wszystkim na inwestycjach drogowych w naszym regionie – tych już zrealizowanych, a także tych planowanych. Szefowi infrastruktury towarzyszyli: prezes PKP
PLK Ireneusz Merchel, Poseł RP Kazimierz Gwiazdowski i Członek Zarządu PKP TELKOL Jerzy Szmit.
Gości przywitał gospodarz miasta – burmistrz Andrzej
Duda.
– Znajdujemy się przy drodze krajowej 63, która niedawno
została oddana do użytku w zmodernizowanej postaci
po wielu, wielu latach zabiegów. Droga, która przebiega
przez miasto, po której codziennie poruszają się tysiące
osób, odzyskała swoje parametry i wpłynęła na bezpieczeństwo. Miasto bardzo dużo korzysta z Funduszy Dróg
Samorządowych. Mamy przebudowaną drogę krajową,
przejście przez Kolno na odcinku 3 kilometrów. Została
ona generalnie zmodernizowana. Mamy bardzo nowoczesne rozwiązania – sygnalizację świetlną, ronda, nowe
chodniki, a rowerzyści do dyspozycji ścieżkę rowerową. Cieszymy się, że ta inwestycja została zakończona. Zyskaliśmy
przede wszystkim bezpieczne przejścia, które są w bardzo
dobry sposób rozwiązane, a które były do niedawna zmorą
naszego miasta — mówił burmistrz Andrzej Duda.
– Dzięki programom, które oferuje ministerstwo, możemy
znacząco modernizować nasze miasto, które nadrabia
zapóźnienia w stosunku do Polski centralnej czy zachodniej. W tej chwili zacierane są te różnice pomiędzy Polską
A, a Polską B. Na pewno dzieje się to dzięki programowi
Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki działaniom ministerstwa
4

infrastruktury i programom zrównoważonego rozwoju
możemy konkurować o środki z wielkimi aglomeracjami,
co nas bardzo cieszy, bowiem pozwala nadrabiać te wszystkie zaszłości.
Minister jako wzorową ocenił przebudowę drogi krajowej
nr 63 przez miasto Kolno, podkreślając, że inwestycja była
możliwa dzięki dobrej współpracy lokalnego samorządu
z jednostkami rządowymi.
– Chciałem podziękować panu burmistrzowi, wszystkim
mieszkańcom Kolna i okolic oraz wszystkim tym, którzy
przez Kolno w tym trudnym czasie modernizacji drogi krajowej przejeżdżali. To nie był łatwy czas. Ale widać efekt
przebudowy dokonanej z funduszy Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Jak powiedział pan burmistrz, celem tych przedsięwzięć było wyrównanie szans.
Celem tych przedsięwzięć było wreszcie doprowadzenie do
tego, że Polska nie dzieli się na Polskę A i B. Bo Polska jest
przecież jedna i o tym często mówi pan prezydent Andrzej
Duda. O tym mówiła premier Beata Szydło. O tym mówi
premier Mateusz Morawiecki — stwierdził Adamczyk.
– Ta inwestycja to przykład dobrej współpracy. To też
przykład zapobiegliwości samorządu. Są również inne
inwestycje, które wykonuje samorząd Kolna i samorząd
powiatu kolneńskiego – realizowane z Funduszu Dróg
Samorządowych. To olbrzymie środki finansowe – aż 3,2
miliarda złotych w roku bieżącym i 6 miliardów złotych
w roku poprzednim. Dzięki tym środkom, dzięki wsparciu finansowemu inwestycji na drogach samorządowych
mieszkańcy mogą cieszyć się komunikacyjnym bezpieczeństwem – a tych dróg na pewno będzie przybywało —
zapewniał minister.
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kuję — mówił Kazimierz Gwiazdowski.
Dostęp do transportu kolejowego to szansa dla mieszkańców całego regionu – uważa prezes PKP PLK Ireneusz Merchel: „Całe Podlasie jest objęte szeregiem inwestycji
kolejowych. Modernizujemy linię do Czeremchy, Hajnówki
i Białegostoku. Mamy nadzieję, że szprycha nr 3, jak ją
nazywamy – biegnąca od Warszawy poprzez północne
Mazowsze, Ostrołękę, Łomżę i właśnie Kolno, później w kierunku Pisza i Giżycka – powstanie za kilka lat. Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu – szybkim oraz
Uczestnicy konferencji prasowej w Kolnie zaznaczyli, że bezpiecznym – i ta kolej powinna w takich miejscowościach
miasto wkrótce uzyska nowe szanse rozwojowe dzięki jak Kolno powstać” — zaznaczył Merchel.
budowie linii kolejowej w ramach projektu Centralnego
Portu Komunikacyjnego.
17 czerwca 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wizytował również inwestycje drogowe i kolejowe rea– Przyczyni się to do tego, że takie małe miejscowości będą lizowane w województwie warmińsko-mazurskim, m.in.
się rozwijać i będą powstawać nowe miejsca pracy. Z Kolna w Węgorzewie, Ełku i Piszu.
będzie można dojechać do Warszawy już w półtorej godziny
i za tego typu inwestycje jako poseł tej ziemi wszystkim dzięTekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
O potrzebie rozwoju małych miejscowości mówił też wiceminister Jerzy Szmit:
– Polska nie kończy się na Krakowie, Białymstoku czy na
Łodzi. Polska jest wszędzie i wszędzie Polacy muszą mieć
godne warunki do życia i godne warunki do podróżowania. A jeżeli dodamy tu wspaniałą współpracę samorządu
pana burmistrza Andrzeja Dudy z rządem i nie tylko jego
zabiegi, ale też konsekwencję w działaniu – to właśnie
mamy takie efekty.

Miasto rozpoczęło przebudowę ulicy Sikorskiego

W

Kolnie sukcesywnie remontowane są miejskie
ulice. Po modernizacji Bukowej i Akacjowej
w czerwcu rozpoczęto prace ziemne związane z przebudową ul. Sikorskiego. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” z Grajewa.
Kolno na modernizację ulicy otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Poziom dotacji
wynosi 60 % wartości zadania.

2020/06 (Nr. 242)

W ramach zadania przebudowana będzie jezdnia
o nawierzchni asfaltowej dług. 212,77 mb, szer. 6,00 m
z zatoką parkingową 70 mb; wraz z przebudową chodników z kostki brukowej o szer. zmiennej od 1,25 do 2,6 m;
przebudową zatok parkingowych o nawierzchni z kostki
betonowej, o łącznej długości 92,50 m.
Termin zakończenia prac planowany jest na koniec września 2020 r.
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WYBORY

Wybory Prezydenckie RP 2020

W

Kolnie zdecydowanie wygrywa Andrzej Duda. W niedzielnych wyborach prezydenckich 28 czerwca na Andrzeja
Dudę w Kolnie głosowało 2509 osób. Rafał Trzaskowski uzyskał 820 głosów.

Wyniki pozostałych kandydatów:
Biedroń 64, Bosak 434, Hołownia 494, Jakubiak 7, Kosiniak 120, Piotrowski 4, Tanajno 3, Witkowski 4, Żółtek 7.
Frekwencja w mieście wyniosła 55,9 % (w 2015 roku w wyborach prezydenckich kształtowała się na poziomie 43,47 %).
Uprawnionych do głosowania było 8 391 mieszkańców.
PKW na podstawie danych ze 100 proc. obwodów: Andrzej Duda - 43,5 proc., Rafał Trzaskowski - 30,46 proc.
Druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca 2020 r.

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w mieście Kolno
Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w mieście Kolno

Lp.

Nazwisko i imię
kandydata
Biedroń Robert
Bosak Krzysztof
Duda Andrzej
Sebastian
Hołownia Szymon
Franciszek
Jakubiak Marek
Kosiniak-Kamysz
Władysław Marcin
Piotrowski Mirosław
Mariusz
Tanajno Paweł Jan
Trzaskowski Rafał
Kazimierz
Witkowski Waldemar
Włodzimierz
Żółtek Stanisław
Józef

Razem liczba głosów
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4

6

9
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4
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0
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26

46

50
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37

29

45

100

43

0

434

199
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333

372

253
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293
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26
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75

49

65

40

50

112

45

1
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0

0

2

1

0

0

1

3

0

0

7

8

15

13

18

6

13

9

27

11

0

120

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

4

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

3

49

62

106

97

87

103

106

138

72

0

820

1

0

2

0

0

0

0

1

0

0

4

1

0

3

0

0

0

1

1

1

0

7

314

352

595

602

456

430

516

789

393

19

4466

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

Tel. 602 505 159
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Ewakuowano mieszkańców - swoje domy opuściły 304 osoby
Zwołano sztab kryzysowy, który mieścił się w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie. W sztabie był burmistrz oraz
służby ratownicze, Policja i Straż Pożarna. Została podjęta
decyzja o ewakuacji oraz o ewentualnym zasięgu i godzinie podjęcia akcji. Monitorowała ją Policja, Straż Pożarna
z Kolna oraz jednostki OSP z powiatu.

W

niedzielę, 7 czerwca na prywatnej posesji przy ul.
Plac Wolności w Kolnie znaleziono niewybuch – to
już 4. z kolei niebezpieczne znalezisko w regionie; pochodzący z II wojny światowej pocisk artyleryjski – kal. 75
i 31 cm długości – nie miał zapalnika.
Teren zabezpieczyła policja do czasu przybycia patrolu
saperskiego z Orzysza.

Podjęcie niewybuchu przez patrol saperski zaplanowano
na godz. 15:30. W strefie rażenia została zamknięta ulica
Wojska Polskiego oraz okoliczne drogi dojazdowe. Sztab
kryzysowy wyznaczył strefę ewakuacji o promieniu 400 m.
W tym w rejonie znajdują się m.in. remontowany park
miejski, kościół Św. Anny, Bank PKO i prywatne posesje.
Proces ewakuacji rozpoczął się o godz. 13:30. Saperzy
z Orzysza zakończyli akcję podjęcia pocisku o godzinie 15:42. Niewybuch został przez nich zabezpieczony
i wywieziony z miasta.
Po godzinie 16:00 ewakuowani powrócili do swoich miejsc
zamieszkania.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Kolejne 75 000 zł dla kolneńskich szkół

M

iasto Kolno w ramach projektu „Zdalna szkoła +”
pozyskało grant do 75 000 zł na zakup sprzętu
komputerowego niezbędnego do kształcenia zdalnego
dla nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z kolneńskich szkół podstawowych.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami
koronawirusem. Sprzęt komputerowy umożliwił uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas takich
możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości
74 999,98 zł zakupiono 22 laptopy dla nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+)
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie. Projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny
2020/06 (Nr. 242)

dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
7

WYWIAD

Wywiad ze Starostą Powiatu Kolneńskiego Tadeuszem Klamą

N

a początku kadencji podjęliśmy
odważne decyzje, żeby przygotować jak najwięcej dokumentacji do
inwestycji drogowych. Okazało się,
że był to „strzał w dziesiątkę”. Złożyliśmy pięć wniosków i na wszystkie otrzymaliśmy dofinansowanie.
Dodatkowo rynek zareagował na
kryzys w sposób, którym nam, samorządom przynosi oszczędności —
mówi Starosta Kolneński Tadeusz
Klama o inwestycjach w czasie pandemii i wyzwaniach, jakie w tym czasie
stają przed samorządowcami.

T.K.: Na początku kadencji
podjęliśmy odważne decyzje,
żeby przygotować jak najwięcej dokumentacji do inwestycji drogowych. Okazało się,
że był to „strzał w dziesiątkę”.
Złożyliśmy pięć wniosków
i na wszystkie otrzymaliśmy
dofinansowanie.
Dodatkowo rynek zareagował na kryzys w sposób,
którym nam, samorządom
przynosi oszczędności. Prostym przykładem są inwestycje drogowe, na które
teraz rozstrzygnęliśmy przetargi. Na pięć postępowań tylko oferta
jednego z przedsiębiorców przekraczała – i to nieznacznie – kwoty, jakie
mieliśmy zarezerwowane na ten cel.
W pozostałych czterech przetargach
oferty były zdecydowanie tańsze.
W dwóch – o ponad milion złotych.
W sumie dzięki temu zaoszczędziliśmy blisko trzy miliony siedemset
tysięcy złotych. I te „oszczędności”
możemy teraz przeznaczyć na kolejne
inwestycje.

MK: Cały czas staracie się też o pieMK: Panie Starosto, ostatnie mie- niądze z funduszy rządowych i unijsiące to bardzo trudny czas dla nych.
samorządów.
T.K.: Na szczęście z sukcesami. InweT.K.: Faktycznie, sytuacja była i jest stycje drogowe, o których mówiłem,
bardzo skomplikowana. Z jednej nie byłyby możliwe do zrealizowastrony ograniczenia wprowadzone nia bez wsparcia z Funduszu Dróg
w trosce o zdrowie nas wszystkich, Samorządowych. Z rąk wojewody
a z drugiej ich konsekwencje dla odebrałem symboliczny czek na
przedsiębiorców i samorządów. Bo ich ponad szesnaście milionów złotych.
i nasza sytuacja są ze sobą powiązane. Połowa tej kwoty trafiła do gmin
Budżety samorządów, w dużej mierze, z terenu naszego powiatu, a połowa
zależą przecież od sytuacji firm, które do naszego budżetu. Dzięki temu
są na naszych terenach. Jeżeli te firmy możemy zmodernizować pięć odcinnie zarabiają, nie odprowadzają podat- ków dróg powiatowych: Świdryków, to i samorządy nie otrzymują ich -Gnatowo-Siwiki-Wilamowo, Rudkaczęści. A to może oznaczać problemy, -Zaskrodzie-Wścieklice – do drogi
np. z realizacją inwestycji.
wojewódzkiej 647, Włodki-Chludnie,
drogę przez miejscowość Glinki. A co
MK: Ale, paradoksalnie, okazało się, najważniejsze – odcinek ulicy Konopże to dobry czas do realizacji inwe- nickiej w Kolnie do miejscowości
stycji.
Górskie.
8

MK: To wspólna inwestycja z miastem Kolno.
T.K.: Tak. I jej realizacja jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy
z burmistrzem Kolna; ale także dobrej
pracy powiatowych radnych. Trzeba
pamiętać, że to poprzednia Rada
Powiatu przygotowała dokumentację
do przebudowy ulicy Konopnickiej.
Obecnie została ona jednak zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb
mieszkańców.
Rozszerzyliśmy zakres prac – zaplanowaliśmy m.in. przebieg ścieżki rowerowej, chodnika, a także parkingi na
wysokości ogródków działkowych
oraz wydłużyliśmy długość remontowanej drogi.
MK: Jeżeli mówimy już o inwestycjach i dofinansowaniu, to powiat,
dosłownie przed chwilą, otrzymał
kolejne wsparcie od rządu.
T.K.: To nowy program rządowy,
czyli Fundusz Inwestycji Samorządowych. Jak wspomniałem na początku
naszej rozmowy, ostatnie kilka miesięcy, kiedy wiele firm znalazło się
w trudnej sytuacji w związku z pandemią, spowodowało spadek wpływów z podatków do samorządowych
budżetów. A pamiętajmy o tym, że
bez takich wpływów samorządy nie
mają pieniędzy na inwestycje. Nawet
kiedy można uzyskać bardzo duże
dofinansowanie, potrzebny jest wkład
własny. A pieniądze, które gminy, ale
także powiat, otrzymają z funduszu,
mają zniwelować w pewnym stopniu
te braki. Powiat otrzymał promesę na
blisko dwa miliony złotych. To daje
nam szansę na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji drogowych. Ale
także na kontynuację inwestycji związanych ze szpitalem i przychodnią.
W tych dwóch przypadkach mamy
już gotową dokumentację, projekty
są złożone w Ministerstwie Zdrowia,
Narodowym Funduszu Zdrowia czy
PEFRON-ie. Ale ich oceny, a także
2020/06 (Nr.242)
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konkursy są zawieszone. Pieniądze
z funduszu będą naszą rezerwą na
czas, kiedy znowu projekty będą realizowane, a my będziemy potrzebowali
wkładu własnego.
MK: Wiele razy wspominał pan
o sytuacji związanej z pandemią.
A nie była ona łatwa, zwłaszcza dla
pracowników i zarządzających kolneńskim szpitalem.

odzieży służbowej w domu, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo
ich i ich bliskich w czasach, kiedy walczymy z pandemią koronawirusa.

Hospicjum Domowe. Jest wyremontowany i nowocześnie wyposażony
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i sala pooperaMK: Pandemia trochę pokrzyżowała cyjna na tym oddziale. Jest też nowy
plany rozwoju szpitala.
i nowoczesny Oddział Intensywnej
Opieki Medycznej. To wszystko spraT.K.: Są sytuacje, na które nie mamy wia, że mieszkańcy naszego powiatu
wpływu, a są też i takie, z którymi mają coraz lepszą opiekę medyczną
możemy coś zrobić. Pandemii nie w naszym szpitalu. A szpital, dzięki
mogliśmy przewidzieć, ale cały czas nowym oddziałom, może starać się
szukamy sposobów na to, żeby szpital o nowe kontrakty i dzięki temu być
się rozwijał. Jak np. policzyliśmy, że lepiej finansowany.
kredyt jest tańszy niż dług. I zamiast
pracować z obciążeniem niespła- MK: Planujecie już kolejne inwestyconych zobowiązań i wynikających cje związane ze szpitalem.
z tego problemów, zdecydowaliśmy,
że tańsze będzie zaciągnięcie kredytu. T.K.: Tak jak już wspomniałem –
Tak unikniemy problemów z zamó- mamy gotową i złożoną dokumentawieniami leków czy wysokimi odset- cję na kolejne remonty i przebudowę
kami karnymi. Dzięki temu spłacamy szpitala, a także rozwój przychodni.
tańsze raty i odsetki, a szpital może Ale niestety na razie oceny projektów
sprawnie funkcjonować. Od wielu i konkursy są wstrzymane. Dlatego –
lat – także nasi poprzednicy starali się mimo, że otrzymaliśmy dodatkowe
o to, żeby w szpitalu był nowoczesny środki do realizacji inwestycji –
tomograf komputerowy. Nam udało musimy czekać.
się zdobyć pieniądze na jego kupno, A bez wsparcia zewnętrznego trudno
więc sprzęt jest już w kolneńskim szpi- jest realizować tak duże projekty,
talu i już działa. To kolejny przykład szczególnie te, które dotyczą szpidobrej współpracy z burmistrzem tala czy też wcześniej wspomnianych
Kolna, który wsparł nas w tych stara- dróg. Cieszę się, że koniunktura nam
niach.
sprzyja.

T.K.: Sytuacja skomplikowała się
dodatkowo, kiedy Szpital Wojewódzki
w Łomży stał się szpitalem jednoimiennym. Wtedy do naszej placówki
zaczęli trafiać pacjenci z oddziałów
łomżyńskich. Także nasz SOR miał
więcej pacjentów. Szpital wymagał też
dodatkowego wsparcia. Dlatego podjęliśmy decyzję o jego doposażeniu.
Przeznaczyliśmy ponad trzysta tysięcy
złotych na zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników szpitala. To
m.in. sprzęt do ochrony indywidualnej, taki jak maseczki czy fartuchy. Ale
także sprzęt do oczyszczania powietrza – bardzo nowoczesny i wydajny.
Czasami wspieraliśmy także medyków
dużo prostszym i tańszym, ale bardzo
potrzebnym sprzętem. Pracownicy
kolneńskiej Stacji Pogotowia poprosili nas o pralkę z suszarką. Wydawałoby się, że w skali innych zakupów
to mało istotna rzecz. A wręcz prze- W szpitalu mamy też nowy Oddział MK: Dziękuję za rozmowę.
ciwnie – bardzo ważna. Bo dzięki niej Geriatryczny, zmodernizowany
pracownicy pogotowia nie muszą prać Oddział Paliatywny i doposażone
Opracował: Andrzej Konopka

Wszystkim Czytelnikom Miesięcznika Kolneńskiego
życzymy udanych, słonecznych i beztroskich
letnich urlopów i wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu –
po dwumiesięcznej przerwie.
Redakcja MK
2020/06 (Nr. 242)
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Tarcza inwestycyjna dla samorządów

T

o szansa dla samorządów na stabilny rozwój mimo
sytuacji związanej z koronawirusem. W związku
z licznymi ograniczeniami wiele firm znalazło się
w trudnej sytuacji, co wpłynęło na zmniejszenie ich
dochodów, a przez to mniej pieniędzy z tytułu podatków
wpłynęło do samorządów.

Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) pozwoli uzupełnić te różnice.
„Fundusz Inwestycji Samorządowych został utworzony
w ramach Tarczy Antykryzysowej nr 4. Wiadomo, że samorządy, podczas epidemii, borykają się z problemami jak
również niektóre tracą płynność finansową. Potrzebne są
te środki m.in. na wkłady własne do realizacji inwestycji.
Widzimy, że gospodarkę można ożywić tylko poprzez realizację inwestycji. Te środki kierujemy po to, żeby samorządy
mogły je realizować. Żeby nasza gospodarka mogła się jak
najszybciej odbudować w czasie tego kryzysu. I właśnie po
to jest ten fundusz. Zostało na niego przeznaczonych sześć
miliardów złotych. Na nasze województwo przypada dwieście trzydzieści milionów. Na dwa powiaty: grajewski i kolneński przypada ponad osiemnaście milionów. Dziesięć na
grajewski i osiem na kolneński. Myślę, że te środki przyczynią
się do tego, że samorządy będą inicjatorem wielu inwestycji”
— mówił podczas spotkania z samorządowcami w Stawiskach poseł Kazimierz Gwiazdowski.

zowane w 2021 roku. Przeważająca ich część dotyczy dróg.
Na szpital również muszą znaleźć się środki, gdyż jest już
przygotowana dokumentacja. Cele, na które te środki
zostaną przeznaczone, zależą od tego, jakie będą programy,
z których będziemy mogli skorzystać.
Kolejna inwestycja dotyczy przychodni. Przygotowana
jest kompletna dokumentacja. Wnioski są w Ministerstwie
Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia i w PEFRON-ie.
Obecnie oczekujemy tylko na ocenę i akceptację złożonych
wniosków. Jednak z powodu pandemii rozpatrywanie wniosków zostało wstrzymane i zmuszeni jesteśmy czekać. Być
może na te projekty wykorzystamy te pieniądze” — mówi
Tadeusz Klama.
Celem FIS jest ożywienie lokalnego rynku poprzez
inwestycje prowadzone przez samorządy. Z pieniędzy
tych będzie można realizować wszelkie inwestycje,
a także wykorzystać je jako wkład własny.

Powiat Kolneński otrzyma z Funduszu Inwestycji
Samorządowych blisko dwa miliony złotych. Jak mówił
Starosta Kolneński Tadeusz Klama, pieniądze te będą
przeznaczone na inwestycje związane ze służbą zdrowia
i drogami.
„Przede wszystkim będziemy chcieli zabezpieczyć wkład
własny na inwestycje, które w tej chwili planujemy wykonać.
Częściowo przeznaczymy je na inwestycje, które będą reali10
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Przetargi rozstrzygnięte bez problemów i z oszczędnościami dla budżetu
niż zakładaliśmy. To zupełnie inaczej
niż większość przetargów, które samorządy ogłaszały w ciągu ostatnich lat.
Wielkim problemem było to, że oferty
były o wiele droższe niż możliwości
samorządów. Dlatego trzeba było kilka
razy powtarzać przetargi z nadzieją,
że znajdą się tańsze oferty, albo szukać
dodatkowych pieniędzy. Nam udało się
tego problemu uniknąć” — mówi Starosta Kolneński Tadeusz Klama.
Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów udało się uzyskać ceny niższe od
ięć dróg w powiecie kolneńskim będzie miało nową planowanych o ponad trzy i pół miliona złotych. Zaoszczęnawierzchnię. Udało się rozstrzygnąć wszystkie ogło- dzone w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć
szone przetargi. Inwestycje będzie można zrealizować na inne inwestycje.
dzięki pieniądzom z Funduszu Dróg Samorządowych,
z którego powiat otrzymał blisko szesnaście milionów Nową nawierzchnię będzie miało w sumie blisko osiem
złotych. To połowa kwoty potrzebnej do wykonania prac. kilometrów dróg. Największą i najdroższą inwestycją jest
Pozostała część jest współfinansowana przez Powiat Kol- modernizacja ulicy Konopnickiej w Kolnie, która jest reaneński i samorządy, w których dane odcinki dróg leżą, lizowana przy współpracy Powiatu Kolneńskiego i Miasta
czyli Stawiski, Grabowo, miasto Kolno, gminę Kolno Kolno. Prace będą kosztowały blisko osiem milionów złoi Mały Płock.
tych i potrwają do końca czerwca przyszłego roku.

P

„Bardzo się cieszę, że udało się rozstrzygnąć przetargi i to Prace na pozostałych odcinkach mają być zakończone do
na tak dobrych warunkach. Oferty, które wygrały, są tańsze listopada 2020.

Drobny zakup - większe bezpieczeństwo

P

racownicy Pogotowia Ratunkowego w Kolnie mają
dodatkowe wsparcie w walce z COVID-19. Nie
zawsze konieczny jest skomplikowany i drogi sprzęt. Czasami wystarczy… pralka z suszarką. Prosili o nią pracownicy kolneńskiego oddziału Pogotowia.

„Epidemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich. Dzięki
darczyńcom otrzymaliśmy sprzęt jednorazowego użytku,
ale dużym problemem pozostało dla nas noszenie odzieży
ochronnej do prania w naszych domach. Dlatego zwróciliśmy się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Kolnie
o zakup pralki i suszarki. Dzięki szybkiej reakcji starostwa
otrzymaliśmy potrzebny sprzęt. Cała odzież jest teraz prana
i suszona na miejscu, nie nosimy jej do domu. Mamy na
bieżąco czyste ubrania do pracy i nie martwimy się o to, że
zarazimy naszych pacjentów czy nasze rodziny, i możemy
spokojnie pracować” — mówi Teresa Krysiak, kierownik
kolneńskiego oddziału Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Łomży.
Jak mówi Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, czasami nie jest istotna wartość udzielonej pomocy, a to, że
2020/06 (Nr. 242)

można ułatwić służbom medycznym pracę.
„Cały czas wspieramy służbę zdrowia. Czasami jest to pomoc
dla szpitala warta kilkaset tysięcy złotych, a czasami rzeczy
dużo tańsze, ale równie potrzebne. Tak jak w tym przypadku, kiedy przekazujemy pralkę z suszarką, o którą prosili pracownicy pogotowia. Nie jest to sprzęt bardzo drogi,
ale niezbędny w codziennej pracy. Zwłaszcza teraz, kiedy
w związku z koronawirusem personel medyczny musi znacznie częściej niż zwykle prać służbowe ubrania” — powiedział Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.
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GRABOWO

Boże Ciało w Grabowie

T

radycyjnie już w Boże Ciało – w Grabowie przeszła uroczysta procesja do czterech ołtarzy ustawionych przy
ulicach W. Witosa, Jakuba Wagi i Kościelnej. W organizację
procesji jak zwykle włączyli się strażacy z gminy Grabowo,
zabezpieczając jej trasę. Dziękujemy wszystkim za udział.

L

Rodzinne wędkowanie

eszek i Adam Gordonowie zwyciężyli w tegorocznych
Zawodach Rodzinnego Wędkowania, zorganizowanych przez Grabowskie Stowarzyszenie Wędkarskie. Miejsce drugie zajęła rodzina Jarosława Ślaskiego, a trzecie
Andrzeja Ślaskiego.

Jarosław Ślaski złowił też największą rybę zawodów, karpia
ważącego 1,15 kg. Ponadto organizatorzy przyznali specjalna nagrodę dla najmłodszego uczestnika zawodów, 6-letniego wędkarza z rodziny Kamila Remez.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom:
Wójtowi Gminy Grabowo, Firmie Prywatnej „KOJA”, Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie, sklepowi Danieli Jackowskiej, piekarni Michała Mieńkowskiego, firmie TomBruk –
Tomasza Świderskiego oraz Andrzejowi Świecińskiemu.
12
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Kolejna tura „Cyfrowego Seniora”

22

czerwca 9-osobowa grupa seniorów z gminy Grabowo zakończyła cykl szkoleń w ramach programu
„Cyfrowy Senior. Na zajęciach seniorzy uczyli się korzystania z Internetu, w tym internetowych zakupów, obsługi
konta bankowego, załatwiania spraw urzędowych on-line
czy korzystania z internetowych komunikatorów.

Spotkania obejmowały 45 godzin zajęć komputerowych
i 12 godzin zajęć animacyjnych, a odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowie.
W uroczystym podsumowaniu, poza grupą seniorów
i prowadząca zajęcia Ewą Szwedo, uczestniczyli również
dyrektor Biura NOT w Łomży Piotr Grabani – koordynator projektu oraz Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka.

Promujemy własne dziedzictwo kulturowe

D

obiega końca realizacja projektu Towarzystwa
Przyjaciół Gminy Grabowo pod nazwą „Promocja dziedzictwa kulturowego gminy Grabowo” realizowanego we współpracy z Gminą Grabowo i Gminnym
Ośrodkiem Kultury.

gminy Grabowo”, zestaw 10 kartek pocztowych promujących gminę, namiot promocyjny i zewnętrzny system
wystawienniczy. Wykonano również i zamontowano
2 „witacze” gminne w Wiszowatych i Świdrach. Koordynatorem całego projektu jest Dariusz Piekarski.

W ramach projektu wykonano i zainstalowano na ulicach Projekt otrzymał ponad 37,5 tys. zł unijnego dofinansoGrabowa 4 plenerowe tablice i mapę gminy Grabowo, wania z programu PROW na lata 2014-2020.
tworzące ścieżkę edukacji historycznej. Ponadto opracowano i wydrukowano folder „Historia i teraźniejszość
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MAŁY PŁOCK

Wójt Gminy Mały Płock w gronie 19 odznaczonych samorządowców z woj. podlaskiego

W

ójt Gminy Mały Płock – Józef Dymerski
został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę. Odznaczenie odebrał z rąk
wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.
Józef Dymerski znalazł się w gronie 19 samorządowców z województwa podlaskiego odznaczonych za zasługi na rzecz działalności dla społeczności lokalnej.
Odznaczenia te prezydent RP przyznał na wniosek Związku Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Święto to jest obchodzone 27
maja – w rocznicę zorganizowania w 1990 roku
pierwszych wyborów samorządowych w Polsce.
Były to jednocześnie pierwsze w pełni wolne
wybory w III RP.

Gmina Mały Płock otrzyma dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych
1 056 090 zł trafi do gminy Mały Płock ze środków
pochodzących z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Symboliczny czek z rąk posła na sejm Kazimierza Gwiazdowskiego odebrał 25 czerwca w Stawiskach wójt gminy Józef Dymerski.
Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych, zwanego tarczą antykryzysową dla samorządów, można
będzie wykorzystać na inwestycje ważne dla mieszkańców, np. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a także budowę dróg.
Przyznane środki znacznie poprawią kondycję finansową gminy.
Łącznie w skali całego kraju do samorządów trafi aż 6
miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach
powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).

K

Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich z Małego Płocka

oło Gospodyń Wiejskich z Małego Płocka otrzymało dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań województwa podlaskiego w obszarze „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych”.
Dzięki pozyskanej dotacji małopłockie koło będzie mogło zakupić niezbędne wyposażenie i zorganizować warsztaty kulinarne oraz rękodzielnicze.
Celem zadania jest upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego związanych z tradycjami kulinarnymi i rękodzielniczymi poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.
14
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TUROŚL

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Turośl

K

kursu ofert na realizację zadań województwa podlaskiego.
W ramach realizowanych projektów koła zorganizują dla lokalnej społeczności wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Zakupione zostaną również
różnego rodzaju sprzęty AGD i wyposażenie do
prowadzenia działalności KGW, a także stroje kurpiowskie. Pozyskane środki są szansą na rozwój kół
oraz pozwolą na realizowanie nowych inicjatyw na
Koła z gminy Turośl znalazły się w gronie 57 podmio- rzecz lokalnej społeczności gminy Turośli.
tów, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konoło Gospodyń Wiejskich w Lemanie, Koło Gospodyń
Wiejskich „Cieloszczanki”, Koło Gospodyń Wiejskich
w Kruszy, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Rudzie
oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Pisą” w Cieciorach
– otrzymały dofinansowanie w kwocie po 10 tys. złotych
dla każdego koła w ramach konkursu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kino plenerowe w Turośli

G

minny Ośrodek Kultury w Turośli po raz
pierwszy zorganizował dla mieszkańców
gminy Turośl atrakcję w postaci kina plenerowego. Projekcja filmu odbyła się 12 czerwca na boisku szkolnym. Uczestnicy spotkania
obejrzeli nagrodzoną Oscarem hollywoodzką produkcję, w której wystąpili Lady Gaga
i Bradley Cooper – „Narodziny Gwiazdy”.
Warunki pogodowe okazały się idealne do
organizacji tego typu wydarzenia, co przyciągnęło licznie zgromadzoną widownię. Pozytywne komentarze i nastroje widzów świadczą, iż projekcje plenerowe filmów mogą wejść
na stałe w kalendarz imprez organizowanych
przez GOK w Turośli.

Rozpoczęcie wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury

S

pektaklem teatralnym oraz wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku dzieci i młodzież z gminy Turośl
rozpoczęły wakacje. Podczas wydarzenia, które odbyło się 30 czerwca na
placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli, wystąpił teatr Krak-Art
z Krakowa, który przedstawił dla
zgromadzonej publiczności „Przygody
Pippi Skarpetki”.
Po zakończonym spektaklu uczestnicy
zaproszeni zostali na ognisko, na którym piekli kiełbaski ufundowane przez
Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB
Bałdyga. Impreza zakończyła się zabawą w rytmach muzyki disco. Przygotowana przez ośrodek impreza dla najmłodszych spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców, a uśmiechy na twarzach dzieci mogą świadczyć o dobrej zabawie.
2020/06 (Nr. 242)
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„Wirtualny bieg
po bezpieczne wakacje”

organizowany w ramach wojewódzkiego programu „ Mam wybór…wybieram rozsądek”
z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Termin: 26 czerwca - 15 lipca 2020 roku
Miejsce: teren leśny województwa podlaskiego
Dystans: 1000 metrów — uczniowie w wieku 13 - 15 lat
2000 metrów — uczniowie w wieku 16 - 19 lat
Liczba miejsc nieograniczona

Serdecznie zapraszamy!!!
Regulamin biegu dostępny jest na stronie internetowej www.podlaska.policja.gov.pl
Baner - „Bieg po bezpieczne wakacje”.
Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy i upominki, a wszyscy uczestnicy - wirtualny dyplom.
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Z ŻYCIA SŁUŻB

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020 r.
W okresie tym Straż Miejska realizowała podstawowe działania ustawowe:
• 03.05.2020 r. strażnicy wraz z funkcjonariuszami KPP w Kolnie zabezpieczali obchody Święta
Konstytucji 3 Maja.
• W II kwartale strażnicy miejscy przeprowadzili akcję odławiania bezpańskich psów,
które zostały odwiezione do schroniska dla zwierząt w Kolnie.
• W/z Poleceniem Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego z dnia 24.03.2020 r.
ZK-I.967.52.2020.DW w oparciu o art.11 ust.1 ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem
SARS-CoV-2, strażnicy oddelegowani byli do KPP Kolno. Funkcjonariusze SM w Kolnie odbyli w tym okresie 102
wspólne służby patrolowe z funkcjonariuszami KPP w Kolnie z Wydziału Prewencji.

ZOSTAŃ POLICJANTEM!
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I WYBIERZ
WYJĄTKOWĄ DROGĘ
ZAWODOWĄ!
Kończysz szkołę średnią? Studia? A może po
prostu jesteś w momencie podjęcia decyzji
o wyborze swojej drogi zawodowej? Wysokomazowiecka Policja zachęca – dołącz do nas!
To służba z wyjątkową misją pomocy drugiemu
człowiekowi, możliwością rozwoju i stabilnym
zatrudnieniem. Sprawdź szczegóły!

W okresie tym:
• Ujawniono 47 wykroczeń.
W II kwartale funkcjonariusze straży miejskiej zastosowali następujące środki karne:
• w kwietniu wystawiono 0 mandatów na kwotę 000,00 zł,
• w maju wystawiono 8 mandatów na kwotę 650,00 zł,
• w czerwcu wystawiono 10 mandatów na kwotę 550,00 zł,
• w sumie w okresie sprawozdawczym wystawiono:
18 mandatów karnych na kwotę 1 200,00 zł
• zastosowano 29 pouczeń.

Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie
marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością
jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć
miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Bycie policjantem to przede
wszystkim codzienna satysfakcja z pełnionej
służby.
Dołącz do drużyny profesjonalistów i zostań
jednym z nas!
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie i dobre zarobki;
- prawa emerytalne po 25 latach służby;
- możliwość rozwoju osobowego;
- szeroki katalog specjalizacji.
Podjąłeś/jęłaś już decyzję…
Zadzwoń i dowiedz się więcej: 86 4741618
Informacji na temat zasad prowadzonego
naboru do służby w Policji udzielają specjaliści
Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 29 w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.
2020/06 (Nr. 242)
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Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Wiosna w koronie”

czerwca br. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny
pt. „Wiosna w koronie”, organizatorem którego był
Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.
Konkurs miał charakter otwarty i adresowany był do
wszystkich zainteresowanych osób zajmujących się
fotografią amatorsko. Uczestniczyło w nim 26 osób
w dwóch kategoriach wiekowych, wpłynęło 53 fotografie. Jury konkursu po obejrzeniu wszystkich prac
postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach
wiekowych.
W kategorii młodszej za fotografię pt. „Gniazdo”
nagrodę otrzymała Anna Filipkowska, a w kategorii
dorośli za „Kwiat wiśni” nagrodzona została Katarzyna
Sobieska. Obie panie otrzymują kartę podarunkową
w wysokości 300 zł do wykorzystania w sklepach na
terenie miasta Kolno. O sposobie realizacji i odbiorze
kart poinformujemy telefonicznie laureatki konkursu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za
udział w konkursie. Zapraszamy do uczestnictwa
w innych przedsięwzięciach organizowanych przez
Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.

GNIAZDO - Anna Filipkowska

KWIAT WIŚNI - Katarzyna Sobieska

Konkurs „Ku pokrzepieniu serc”- rozstrzygnięty
wykorzystania w sklepach na terenie miasta Kolno dla:
• Elżbiety Karwowskiej z Łomży
• Justyny Kulągowskiej z Kolna
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują album Sylwestra
Nicewicza pt. „Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy”.
Organizator poinformuje Państwa telefonicznie, w jaki
sposób można odebrać nagrody konkursowe.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
„Nie bój się”
Chcesz być szczęśliwy i kochany?

3

czerwca br. rozstrzygnięto również konkurs na hasło-fraszkę pn. „Ku pokrzepieniu serc”, ogłoszony
przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.

Nie bój się ludzi, nie bój się zmiany.
Odważ się własne mieć marzenia,
codziennie zmierzaj do ich spełnienia.

„Najważniejsze słowa”
Na konkurs wpłynęło 16 fraszek nadesłanych przez 6
autorów z Kolna, Łomży i Suwałk – wszystkie w kat. Niechaj w Twoim sercu goszczą jak najczęściej
osób dorosłych. Komisja konkursowa po zapoznaniu najważniejsze słowa: DOBRO, PIĘKNO, SZCZĘŚCIE.
się z ww. fraszkami postanowiła przyznać nagrody
w postaci karty podarunkowej w wysokości 200 zł do Elżbieta Karwowska
18
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Sanepid apeluje - dbajmy o siebie!

P

aństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie przypomina, iż nadal dotyczą nas kluczowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Mimo znoszenia obostrzeń musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie zdrowotnym.

OTO KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRYCH
BEZWARUNKOWO NALEŻY PRZESTRZEGAĆ:

Minimalna odległość między pieszymi powinna wynosić 2 metry (wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice
z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich
opiekunowie, osoby, które zasłaniają usta i nos).
◆ Nadal obowiązuje nas noszenie maseczek w:
• autobusie, tramwaju, pociągu,
• samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
• sklepie, banku, na targu i na poczcie,
• kinie i teatrze,
• kościele, w szkole, na uczelni,
• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu.
◆ Pamiętajmy o częstym i prawidłowym myciu rąk. Unikajmy dotykania okolic twarzy nieumytymi rękami.
Stosowanie rękawiczek jednorazowego użytku nie jest obowiązkowe. Używamy ich w przypadku, gdy brak jest możliwości umycia i zdezynfekowania rąk.
◆ Pod żadnym pozorem nie opuszczajmy domu, gdy jesteśmy w kwarantannie lub gdy mamy kaszel, gorączkę , duszność.
Pamiętajmy, że nasze odpowiedzialne zachowania mogą mieć wpływ na zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa!
◆

2020/06 (Nr. 242)
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Samorządowcy z Kolna i powiatu wyrazili poparcie dla Andrzeja Dudy

„#Podlaskie dla Dudy” to inicjatywa podlaskich samorządowców, która ma być wyrazem poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy. W ramach przedsięwzięcia
odwiedzone zostaną wszystkie powiaty w województwie
podlaskim. Kampania w piątek, 19 czerwca dotarła do
Kolna. Działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości
spotkali się na terenie dworca autobusowego.
Główny inicjator akcji – Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki dowodził, dlaczego warto oddać
swój głos przy urnie wyborczej na Andrzej Dudę.
– To człowiek odpowiedzialny, bo tylko on walczy o realizację wszystkich tych programów, które już zostały wdrożone,
z których mogą korzystać mieszkańcy całej Polski, w tym
ziemi kolneńskiej. To jest człowiek najlepiej przygotowany
do pełnienia tej funkcji. To jest też człowiek, który łączy,
a nie dzieli, który rozumie samorząd. Szanowni Państwo
– Andrzej Duda to człowiek skuteczny zarówno w polityce
zewnętrznej, jak i wewnętrznej — przekonywał Kosicki.
Marszałek przypomniał o programach społecznych
wprowadzonych przez PiS, środkach z Funduszu Dróg
Samorządowych, Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, dobrej współpracy z USA, co przekłada się na
wzmocnienie bezpieczeństwa kraju, czy porozumieniu
Trójmorza.
– Andrzej Duda jest politykiem, który gwarantuje rozwój
kraju w sposób zrównoważony — oceniał burmistrz
Kolna, przywołując w swoim wystąpieniu niedawną
22

wizytę urzędującego prezydenta w naszym mieście.
– Dzisiaj możemy czerpać pieniądze z programów
ponadregionalnych, tak jak wielkie aglomeracje. Przy
wsparciu prezydenta nasz rząd zapewnia środki zarówno
najbiedniejszym, by mogli funkcjonować, jak i samorządom, które do tej pory mogły liczyć na niewielkie wsparcie. Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości gonimy
zachód Polski, jako miasto Kolno i powiat kolneński,
ale również nadrabiamy zapóźnienia, które funkcjonowały od 50 lat. Jeśli spojrzycie Państwo na Kolno sprzed
10 lat, to zobaczylibyście miasto, które ma słabe ulice,
beznadziejną drogę krajową nr 63, a nie ma sali gimnastycznej przy „Jedynce”. Dzisiaj inwestycje w Kolnie są
rzędu 50 mln. To dla 10-tysięcznego miasta ogromny
rozwój. Wszystko było możliwe dzięki wsparciu rządu,
którego orędownikiem jest Andrzej Duda — przekonywał burmistrz Kolna.
Głos zabrała również burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska, która także wskazywała, jak zyskało jej miasto
oraz okoliczne miejscowości na polityce kładącej nacisk
na zrównoważony rozwój. – Popieramy taką politykę,
która pomaga małym miasteczkom i gminom — mówiła
Rutkowska.
Na zakończenie samorządowcy złożyli symboliczne
podpisy na bilbordzie pod hasłem „My, samorządowcy
województwa podlaskiego udzielamy poparcia w wyborach Prezydentowi Andrzejowi Dudzie”.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Galeria zdjęć na stronie: www.umkolno.pl
2020/06 (Nr.242)
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Nietypowe zakończenie roku szkolnego

U

czniowie w całej Polsce od połowy marca nie
chodzili na lekcje do szkół z powodu ogłoszonej pandemii koronawirusa. Zajęcia przedmiotowe prowadzone były przez ponad trzy miesiące
za pośrednictwem Internetu w domu. Nietypowo
zakończono również cały rok szkolny – bez uroczystych apeli i występów artystycznych.
Odbiór świadectw w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie przebiegał się w małych grupach w dwóch turach
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności
według wcześniej zaproponowanego harmonogramu.
Spotkanie z wychowawcami odbyło się w wyznaczonych salach. Do szkoły wchodzono dwoma wejściami – głównym i od strony biblioteki. Uczniowie
przynosili własne długopisy do podpisania świadectw.
W klasach przebywali w maseczkach, zachowując
bezpieczne odstępy od siebie.

Zakończenie roku i pożegnanie absolwentów w kolneńskiej „Dwójce”
„Każdy koniec jest początkiem nowej historii...”
– to hasło patronowało pożegnaniu absolwentów – uczniów klas VIII a i VIII b, którzy punktualnie o 8.00 rano 26 czerwca po raz ostatni
zasiedli w ławkach Szkoły Podstawowej nr 2 im.
H. Sienkiewicza w Kolnie.
52 absolwentów otrzymało świadectwa potwierdzające
ukończenie szkoły oraz okolicznościowe upominki
przygotowane przez uczniów klas VII. Dyrekcja i Rada
Pedagogiczna wyłoniły również Ucznia Roku, którym
została podwójna Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego – uczennica klasy VIII a –
Paulina Ramotowska. Tytuł Sportowca Roku otrzymał
uczeń klasy VIII b – Dawid Kowalewski.
Pozostali uczniowie swoje świadectwa odbierali indywidualnie w klasach.

2020/06 (Nr. 242)
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Modernizacja budynku MOPS w Kolnie rozpoczęta

T

rwa termomodernizacja obiektu użyteczności publicz- Przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynków, które realizuje Miasto Kolno, to projekt: ,,Termomonej – siedziby MOPS w mieście Kolno”.
dernizacja budynków komunalnych oraz obiektu użyteczW ramach prac wykonany zostanie: remont dachu ności publicznej – siedziby MOPS w mieście Kolno”, który
z wymianą pokrycia i docieplenie stropu oraz docieplenie obejmie: budynek administracyjno-socjalny MOPS, ul.
ścian zewnętrznych budynku. Wymieniona będzie stolarka Witosa 4; budynek mieszkalny, komunalny, ul. Plac Wolnookienna i drzwiowa oraz zamontowana instalacja fotowol- ści 24; budynki mieszkalne komunalne, ul. Księcia Janusza
taiczna. Zmodernizowana zostanie również instalacja elek- 14 i 16; budynki mieszkalne komunalne, ul. Księcia Janusza
3, 5, 7.
tryczna i instalacja c.o.
Wykonawcą prac jest firma USŁUGI OGÓLNO- Termin zakończenia prac planowany jest na koniec września 2020 r.
-BUDOWLANE Sławomir Andrzejczyk, Łyse.
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Jubileusz ks. proboszcza

W

ostatnich dniach maja kapłani obchodzą rocznice swoich
święceń. Proboszcz ks. Wojciech Stefaniak z Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie świętował w tym roku jubileusz 30-lecia.
30 lat kapłańskiej posługi –
w tym 16 lat w naszej parafii!
Jest co świętować, wiemy o tym
doskonale. Na Mszy św. wieczornej Rada Parafialna w imieniu
wszystkich parafian wręczyła
jubilatowi w podziękowaniu 30
czerwonych róż. Nie zabrakło
oczywiście słów wdzięczności,
życzeń i zapewnienia o wsparciu w działaniu i w modlitwie. Bogu
niech będą dzięki!
Nadmienić warto, że w tym samym tygodniu również ks. Łukasz
Polkowski wspólnie z kolegami kursowymi w naszym kościele
dziękowali Bogu za swoje 10 lat kapłaństwa. A potem jeszcze ks.

Adam Sierzputowski i rówieśnicy modlili się wspólnie w swoją
rocznicę święceń, wśród nich znany nam doskonale ks. Wiesław
Chmielewski.
Mogliśmy więc na żywo uczestniczyć w tych pięknych chwilach
kapłańskiej radości. Pamiętajmy o naszych kapłanach nie tylko
z okazji jubileuszy – najlepiej w codziennej modlitwie.
Źródło: www.parafiakolno.pl

Boże Ciało

U

roczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej,
po łacinie „Corpus Christi” lub „Corpus Domini”
zaliczana jest do świąt dogmatycznych, tj. ukazujących
Prawdy Wiary. Boże Ciało nie jest znane ani prawosławnym, ani protestantom.
Pewien czeski ksiądz Piotr z Pragi nie wierzył w realną
obecność Zbawiciela w konsekrowanej Hostii. Postanowił więc w 1263 r. odbyć pielgrzymkę do Rzymu, aby
umocnić swoją wiarę przy grobie św. Piotra. Zatrzymał
się w miejscowości Bolsena (środkowe Włochy). Podczas
odprawienia Najświętszej Ofiary w miejscowym kościółku
św. Krystyny zaraz po wypowiedzeniu słów Konsekracji
krople krwi zaczęły spływać z Hostii na ręce kapłana i na
rozłożony korporał ołtarza. Ogarnięty strachem Piotr
z Pragi chciał początkowo ukryć ten fakt, ale potem przerwał Mszę Świętą i udał się pośpiesznie do pobliskiego
Orvieto, gdzie zatrzymał się sam papież Urban IV. Ojciec
Święty wysłuchał relacji strwożonego księdza i zarządził
zbadanie całej sprawy, w wyniku czego jeszcze w tym
samym roku Hostia i zakrwawiony korporał zostały uroczyście przewiezione z Bolseny do Orvieto, gdzie spoczęły
w tamtejszej katedrze i gdzie do dziś są przechowywane.
11 sierpnia 1264 r. tenże sam papież Urban IV ustanowił
– na pamiątkę Mszy Bolseńskiej – Święto Bożego Ciała
dla całego Kościoła katolickiego, a w 1311 r. papież Klemens
V przeznaczył na obchodzenie tego święta czwartek po
Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Pierwsza procesja eucharystyczna odbyła się natomiast 19 czerwca 1264 r, a poprowadził ją uliczkami Orvieto sam Urban IV w towarzystwie
licznie zgromadzonych kardynałów i prałatów oraz tłumów
wiernych adorujących nie tylko konsekrowaną Hostię, lecz
także korporał z plamami Krwi Chrystusowej.
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„W święto Bożego Ciała odnawia się szczególna obecność Chrystusa na ulicach, placach i drogach. Przemawia On do nas
zgromadzonych już nie żywym słowem Ewangelii, jak ongiś,
ale jakże bardzo wymownym milczeniem eucharystycznym.
W tym milczeniu białej Hostii niesionej w monstrancji są
wszystkie Jego słowa, jest całe Jego życie oddane na ofiarę Ojcu
za każdego z nas. Starajmy się tak uczestniczyć w kulcie publicznym Bożego Ciała, aby tajemnica Chrystusa jeszcze głębiej
przeniknęła całe nasze życie.”
Św. Jan Paweł II
W tym pamiętnym roku wszystko jest inaczej niż zawsze.
Niemalże do ostatniej chwili ważyły się losy, czy procesja
w ogóle będzie i w jakiej formie. Była – Bogu niech będą
dzięki! Krótsza, bo tylko wokół posesji kościoła, ale ołtarzyki
były i przy ołtarzykach wszystko jak należy. A teraz przed
nami Oktawa i przedłużenie tej radości manifestacji wiary
wobec całego świata.
Źródło: www.parafiakolno.pl
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- czar, wdzięk,
- mknie po szynach,
- opad atmosferyczny,
- znak wysokości dźwięku,
- solny, azotowy albo siarkowy,
- placek serowy,
- grał na rogu w „Panu Tadeuszu”,
- mielony albo schabowy,
- świnia w lesie,
- wstrząs psychiczny,
- rudy grzyb,
- siostra syna,
- zionie z horroru,
- kończyna dolna,
- beczy na hali,
- korniszon,
- daje mleko,
- drożdżowe ze śliwkami.

OGŁOSZENIE
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 – 25.08.2020 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 05/2020 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Andrzej Pikuliński i Zofia Szewczyk z Kolna.
Hasło brzmiało: ,,Witamy lato"
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

Sprzedam działkę budowlaną 1762 m.,
ul. Kopernika w Kolnie.
Media w drodze.
Grunty rolne 2.3732 - pole w pobliżu
firmy mas bitumicznych.
Tel. 698 686 449 - 881 582 699

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.

- owoc grochu, fasoli,
- wet za wet,
- gwóźdź do zabicia w głowę,
- pierwiastek w arszeniku,
- słodka dziupla,
- … Martin – piosenkarz amerykański, grał w westernie
„Rio Bravo”,
- przeciwieństwo tyłu,
- gra w karty, popularna na Śląsku,
- najdłuższy równoleżnik,
- rzeka we wschodniej Azji albo ryba,
- wyrobisko prowadzące pionowo z powierzchni terenu do złoża,
- łagodzi wstrząsy samochodu,
- uczeń szkoły wojskowej,
- skrzynka wyborcza,
– 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: 30.06.2020

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 CZERWIEC 2020

Nasze maleństwa
Duda, syn Marleny i Dawida,
ur. 03.06.2020 r. godz. 09.10

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

Zuzga, córka Małgorzaty i Andrzeja,
Semborowska, córka Magdaleny
ur. 07.06.2020 r. godz. 15.35
i Tomasza, ur. 05.06.2020 r. godz. 19.00

Cichy, syn Moniki i Jarosława,
ur. 03.06.2020 r. godz. 10.35

Koc, syn Martyny i Marcina,
ur. 04.06.2020 r. godz. 10.15

Wiśniewska, córka Anny i Marcina,
ur. 11.06.2020 r. godz. 14.20

Samul, córka Emilii i Pawła,
ur. 12.06.2020 r. godz. 12.45

Kulas, córka Magdaleny i Tomasza,
ur. 13.06.2020 r. godz. 06.10

Dymczyk, syn Magdaleny i Macieja,
ur. 13.06.2020 r. godz. 09.20

Kalisz-Kuklewicz, syn Martyny i Rafała,
ur. 16.06.2020 r. godz. 13.40

Ruszczyk, syn Anny i Kamila,
ur. 17.06.2020 r. godz. 04.20

Nadolny, syn Emilii i Jarosława,
ur. 17.06.2020 r. godz. 17.55

Niegórski-Lewandowski, syn Anny i Jakuba, ur. 19.06.2020 r. godz. 08.50

Niedźwiecka, córka Alicji i Tomasza,
ur. 20.06.2020 r. godz. 17.44

Banach, córka Eweliny i Adriana,
ur. 21.06.2020 r. godz. 01.10

Orzołek, córka Izabeli i Marka,
ur. 25.06.2020 r. godz. 10.36

Papież-Sówka, syn Moniki i Roberta,
ur. 27.06.2020 r. godz. 12.35
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Semborowska, córka Moniki i Rafała,
Czartoryska, córka Katarzyny
ur. 25.06.2020 r. godz. 06.30
i Roberta, ur. 22.06.2020 r. godz. 09.20

Welszyng, córka Ewy i Waldemara,
ur. 27.06.2020 r. godz. 12.35

Lisiecka, córka Sylwii i Kamila,
ur. 28.06.2020 r. godz. 09.05
27
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