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Zdrowych
i Wesołych Świąt
Bożego
Narodzenia

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Kolna i Ziemi Kolneńskiej
życzenia szczęścia, miłości i spokoju płynącego zza Wigilijnego Stołu.
Niech ten szczególny i trudny czas,
z którym przyszło nam się wszystkim zmierzyć,
będzie okresem zadumy, wyciszenia i odpoczynku.
Życzymy świąt wypełnionych miłością,
niosących spokój i wiele optymizmu.
Niech w nadchodzącym Nowym 2021 Roku
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszcza,
a wiara codziennie dodaje sił i energii
do realizacji wyznaczonych celów.
Burmistrz Miasta Kolno
		
Andrzej Duda
					

Przewodniczący Rady Miasta Kolno
Mariusz Rakowski wraz 		
z radnymi

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
tak innych niż dotychczas,
życzę, aby przyjście na świat Chrystusa
przyniosło ze sobą radość.
Niech ten wyjątkowy czas będzie odpoczynkiem
od codziennego zabiegania i napełni Nas
wiarą na lepsze jutro.
Bezpiecznych, spokojnych i przede wszystkim zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2021 Roku
realizacji wszelkich planów i marzeń.
Komendant Powiatowy Policji
w Kolnie
podinsp. Grzegorz Malinowski
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Zakończono pierwszy etap rewitalizacji placu przy stadionie miejskim

P

rzedsięwzięcie: „Zaadaptowanie placu przy ulicy
Wojska Polskiego na potrzeby realizacji działań aktywizacyjnych społeczności lokalnych w ramach symbolu miasta – „Jana z Kolna” było realizowane w ramach
Rewitalizacji Miasta Kolno z uwzględnieniem ważnych
obszarów o znaczeniu historycznym i społecznym – zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w wysokości ok. 85% kosztów kwalifikowalnych.
Przestrzeń placu aktywizacyjno-integracyjnego utworzona
została jako wolna od zabudowy kubaturowej. W ramach
projektu usunięto starą nawierzchnię asfaltową i zbudowano kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową oraz
ułożono linię kablową do oświetlenia placu. Zamontowane elementy małej architektury i aranżacja terenu nowymi
nasadzeniami tworzą zupełnie nowy obszar na terenie Kolna. Głównym założeniem projektowym było utworzenie
atrakcyjnej przestrzeni miejskiej umożliwiającej aktywne
spędzanie czasu mieszkańcom.
Zadanie obejmowało: utwardzenie powierzchni z umiejscowieniem na głównej osi podłużnej okrągłego placu, który swym kształtem nawiązywać będzie do nazwy miasta
Kolno pochodzącej od wyrazu „koło” pojawiającej się po
raz pierwszy w źródłach historycznych w 1422 r.
Plac podzielono na cztery strefy: zieleniec – zlokalizowany
jest w zachodniej części terenu; pozwala on na odpoczynek
na łonie natury, organizację pikniku rodzinnego; skwer –
umiejscowiony w części północno-wschodniej placu,
o niejednorodnej nawierzchni, którą tworzą na przemian
pasy z nasadzeniami oraz pasy nawierzchni z płyt jasnych
i ciemnych; nawierzchnia utwardzona z alejką zamgła2020/11 (Nr. 247)

wiaczy – będzie to jednorodna przestrzeń służąca do zabawy dla dzieci w okresie letnim, wpływając na ich rozwój, poznawanie nowych znajomych, aktywne spędzanie
czasu wolnego rodzin na świeżym powietrzu; zakup małej
architektury – ławeczki, kosze; renowacja obiektów symbolicznych – renowacja lokomotywy i wagonu. Wszystkie
elementy „kolejki wąskotorowej” zostały odrestaurowane.
Drugi etap rewitalizacji rozpoczniemy po nowym roku. Będziemy wykonywali ponad 60 miejsc parkingowych przed
stadionem. Cały plac z miejscami parkingowymi będzie
oświetlony, a dodatkowo przy stadionie powstanie ciąg pieszy. Dofinansowanie to 90% kosztów inwestycji. Cały projekt
to koszt ok. miliona złotych. W jednym czasie nie dało się
tego wszystkiego zrobić ze względu na to, że przeszkadzałyby sobie brygady w pracy więc rozłożyliśmy to na dwa lata,
a finansowanie inwestycji pochodzi z różnych źródeł. W następnym roku ten etap będzie zakończony — informował
na piątkowej sesji 27 listopada Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda.
							
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka
3

MIASTO

102. Rocznica Odzyskania Niepodległości

11

listopada Polacy w kraju i na całym świecie
donośnie świętują Narodowy Dzień Niepodległości. W 1918 r. Rada Regencyjna przekazała pełnię
władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, który dzień
wcześniej przyjechał do Warszawy po uwolnieniu
z twierdzy w Magdeburgu. Święto Niepodległości zostało
uchwalone w 1937 r. i zniesione ustawą Krajowej Rady
Narodowej 22 lipca 1945 r. Świętowanie odzyskania
wolności 11 listopada Sejm przywrócił ustawą z lutego
1989 r. Dzień ten nazwano Narodowym Świętem Niepodległości i ustanowiono – jak napisano w preambule
do ustawy – „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania
przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego
oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość”.
„Kolneńskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości nie miały w tym roku oficjalnego charakteru.
Przed kościołem św. Anny w Kolnie, po wciągnięciu Flagi
Narodowej na maszt, odśpiewano Hymn Polski. O godzinie 11:00 w świątyni odprawiono mszę świętą w intencji
Ojczyzny, którą celebrował Dziekan Kolneński ks. proboszcz Stanisław Uradziński. Pod koniec nabożeństwa
Burmistrz Kolna Andrzej Duda przypomniał zgromadzonym symbolikę tego dnia w krótkim przemówieniu.
– 11 listopada to data szczególna. To data, która przypomina nam o naszych korzeniach wolności i o pragnieniach,
by żyć w demokratycznej Ojczyźnie. Miłość do kraju to
pamięć o naszych przodkach — mówił burmistrz. – Nie

można planować przyszłości bez pamięci o przeszłości. Dlatego pamiętajmy o tych, którzy walczyli za nasza Ojczyznę.
To dzięki nim możemy żyć w wolnej i demokratycznej Polsce. Nie pozwólmy nigdy odebrać wolności naszej Ojczyźnie
—podkreślał Andrzej Duda.
Burmistrz docenił też obecną pracę ochrony zdrowia –
Patriotyzm dzisiaj ma inny wymiar. Jest tym, co czynią
lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. To oni ratują
życie innym, narażając swoje i za to chcę im szczególnie
podziękować. Andrzej Duda życzył wszystkim mieszkańcom Kolna radosnego świętowania, a szczególnie zdrowia, które w tym czasie jest najważniejsze.
Po mszy świętej delegacje władz wojewódzkich, instytucji samorządowych miasta i powiatu kolneńskiego,
oraz organizacji pozarządowych – indywidualnie złożyły
wieńce, kwiaty i znicze w miejscach związanych z pamięcią narodową.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Galeria zdjęć na stronie: www.umkolno.pl
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Burmistrz miasta przypomina o obowiązku zawarcia umowy

nformacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na
odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
Burmistrz Miasta Kolno zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach przypomina, że każdy podmiot
prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest
podpisać umowę na korzystanie z usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych – z przedsiębiorcą,
wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: placówki
oświatowe, kulturalne, zdrowotne, sklepy, lokale gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura wszystkich jednostek i firm usługowych, obiektów produkcyjnych,
zakładów usługowych i handlowych itp.
Na terenie Miasta Kolno systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W sytuacji, gdy nieruchomość
posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą,
właściciele nieruchomości powinni:
• uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
• zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów
komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część
nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych
z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!!!

W związku z powyższym w 2021 roku planowane są
kontrole zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych z działalności gospodarczych. W ramach kontroli wszyscy prowadzący działalność gospodarczą będą
zobowiązani do przedłożenia kopii zawartych umów
oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust.
1 pkt 2 ww. ustawy).
Brak zawartej umowy będzie skutkował:
• wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie
tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);
• nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust.
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.,
poz.1439 z późn. zm.).
Burmistrz Miasta Kolno informuje o konieczności
dopełnienia ustawowego obowiązku przez wszystkich
przedsiębiorców.

Informacja Zarządu Powiatu Kolneńskiego
Zarząd Powiatu Kolneńskiego informuje, że dnia 18 listopada 2020 r. podał do publicznej wiadomości Uchwałę
Nr 56/277/20 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48, stanowiącej własność Powiatu
Kolneńskiego, oznaczonej działką nr 1371/1 o powierzchni 0,1796 ha na rzecz Fundacji Vita Familiae z siedzibą
w Łomży.
Pełny tekst Uchwały został zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie
www.powiatkolno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
Kolno, dnia 18 listopada 2020 r. 				
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W imieniu Zarządu Powiatu Kolneńskiego
Starosta Kolneński
Tadeusz Klama
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XV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno
w ygląda monitorowanie
nauczania w trybie pracy
zdalnej i czy dla nauczycieli,
którzy w sposób szczególny
przykładają się do kształcenia młodzieży przewidziane
są jakieś nagrody?

W

piątek, 27 listopada 2020 r.
odbyła się XV zwyczajna sesja
Rady Miasta Kolno. Ze względu
na sytuację epidemiczną samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie rozpoczęto
o godzinie 12:00.
Na wstępie prz y jęto protokół
z poprzednich obrad i wysłuchano
sprawozdania Burmistrza Miasta
z prac między sesjami.
W ustnych zapytaniach poruszono
m.in. temat inwestycji przy ul. Księcia
Janusza i termomodernizacji budynków, czy prace są zakończone, czy
jeszcze nie?
– Prace zostały zakończone zgodnie
z umową i już nastąpił ich odbiór.
Budynki te są też podłączone do ogrzewania miejskiego — poinformował
burmistrz.
Rozpatrywano także czy inwestycje
takie jak: modernizacja oczyszczalni
ścieków, rewitalizacja parku przy
Placu Wolności i rewitalizacja skweru
przy stadionie miejskim są realizowane zgodnie z harmonogramem.
Burmistrz Andrzej Duda poinformował, że prace przy wszystkich projektach realizowane są zgodnie z harmonogramem, a w przypadku miejskiego
parku znacząco nawet wyprzedzają
założone plany.
Radnych nurtowała również praca
nauczycieli w czasach pandemii. Jak
2020/11 (Nr. 247)

– Jeśli chodzi o temat oświaty
– to wielokrotnie wyjaśniałem, ale przypomnę, że ocena
merytoryczna pracy nauczycieli nie
należy ani do burmistrza, ani do Rady
Miasta. Należy ona tylko i wyłącznie
do dyrektorów szkół i Kuratorium
Oświaty. Tylko te podmioty są uprawnione do nadzoru wewnętrznego
i zewnętrznego. Oceny placówki dokonują na podstawie wyników ewaluacji
wewnętrznych i zewnętrznych, egzaminów zewnętrznych, kontroli oraz
monitorowania pracy nauczycieli. My
jako organ prowadzący odpowiadamy
za stronę organizacyjną. Co do ewentualnych nagród – dyrektorzy mają
własne budżety szkół, chociaż te są
bardzo napięte. Samorząd aktualnie
ze względu na skutki pandemii musi
wygospodarować dodatkowe środki na
wzrost płac, chociażby z tego względu,
że około 20% nauczycieli przebywało
na zwolnieniach lekarskich i na kwarantannie. Wiąże się to z tym, że zwolnienia w większości nie są powyżej 35
dni i my ponosimy koszty finansowe.
Musimy dokonać 80% wypłaty osobom, które są na kwarantannie czy
zwolnieniu. Dodatkowo też musimy
zapłacić nauczycielom, którzy mają
zastępstwa. To są dość spore środki,
ale oczywiście je w budżecie znaleźliśmy. Nagrody dla nauczycieli to kwestia oceny dyrektorów i ewentualnych
wolnych środków, którymi dysponują
— mówił burmistrz.
Ze względu na to, że część pracowników urzędu czy jednostek pracuje w tej
chwili zdalnie samorządowców interesowało, czy jest jakaś zauważalnie
zwiększona ilość skarg mieszkańców
na potencjalne utrudnienia w urzędzie.

– Jeśli chodzi o pracę zdalną w urzędzie, staramy się załatwiać wszystkie
sprawy od ręki. Na moje ręce nie wpłynęła żadna skarga na urzędników
i na ich działania. Otrzymałem nawet
podziękowania za to, że załatwiamy
petentów w sposób bardzo szybki, jeżeli
chodzi na przykład o sprawy związane
z wydawaniem decyzji, czy z pracą
związaną z Urzędem Stanu Cywilnego.
Ludzie z zewnątrz dzwonili i dziękowali twierdząc, że w innych miastach
trwa to o wiele dłużej — podkreślał
burmistrz.
Podczas sesji poruszono także kwestię zaśmiecania miasta. Podano konkretny przykład z jednego z okręgów.
– Co jakiś czas na skrzyżowaniu ulicy
Strażackiej z drogą dojazdową często zbierają się niektóre osoby i piją
alkohol — tłumaczył jeden z radnych
dodając, że po tych libacjach zostają
śmieci. – Dzisiaj przechodziłem
i nazbierało się pół pojemnika. Myślę,
że dobrze byłoby, aby nasze służby to
zebrały, a nasza straż miejska od czasu
do czasu tam przyjeżdżała. Może akurat ich zastaną — mówił radny zaznaczając, że zdaje sobie sprawę, że jest to
ciężki temat.
Burmistrz Kolna wyjaśnił, że służby
porządkowe pracują zgodnie z harmonogramem. Być może powinien
on zawierać więcej tych objazdów, ale
wiąże się to również z pieniędzmi.
– Jeśli takie wysypisko jest na gruncie
miasta, to nie ma wątpliwości, że zostanie zlikwidowane — mówił burmistrz –
Jeśli znajduje się na terenie prywatnym,
to niestety nie. Każdy właściciel posesji
musi sam tego dopilnować.
Burmistrz przy okazji zaapelował do
mieszkańców, by aktywniej korzystali z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
– My z dwoma strażnikami zwłaszcza teraz gdy oni współpracują z Poli7
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cją i sprawdzają osoby będące na
kwarantannie, nie jesteśmy w stanie
monitorować codziennie miasta, tak
jak pan radny na przykład codziennie
rano. Mam prośbę do mieszkańców, że
w momencie, kiedy zauważą tego typu
proceder, niech skorzystają z aplikacji
KMZB. To naprawdę dobrze funkcjonuje i wielu mieszkańców korzysta
z tego. Wystarczy wejść, kliknąć, że się
dzieje coś niepokojącego i w ciągu 15
minut przyjeżdża Policja.
Burmistrz twierdzi, że sam już to
przerabiał i ta aplikacja internetowa działa sprawnie. Jest też prosta
w obsłudze.
W ostatnim zapytaniu zastanawiano
się, czy miasto nadal planuje rozbudowę części usytuowanej za placem,
gdzie stoi lokomotywa w stronę stadionu. Czy ten plac będzie utwardzony i kiedy to ewentualnie jest przewidziane.
– Mamy dwa projekty do zagospodarowania tego placu. Pierwszą umowę
mamy podpisaną na dofinansowanie
z Urzędem Marszałkowskim. Jest to
ten element, który wykonujemy teraz.
W następnym roku będziemy wykonywali ponad 60 parkingów wokół stadionu. Dofinansowanie to 90% inwestycji. Cały projekt to koszt miliona
złotych. W jednym czasie nie dało się
tego wszystkiego zrobić ze względu
na to, że przeszkadzałyby sobie brygady w pracy więc rozłożyliśmy to
na dwa lata. W następnym roku ten
etap będzie zakończony — przekazał
Andrzej Duda.
W dniu sesji przyjęto uchwały:
• w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok,
• w sprawie przyjęcia Programu
współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
• w sprawie wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji Kolno.
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• w sprawie zmiany regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Kolno,
• w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za
usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
• w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta Kolno.

oświadczeń złożonych w Urzędzie
Miasta od 2014 r., przy okazji przedłużania umów najmu lokalu socjalnego, w którym mieszka obecnie
rodzina, wynika, iż wszyscy członkowie są osobami bezrobotnymi bez
prawa do zasiłku, a dochód gospodarstwa domowego wynosi zero
złotych (ostatnie oświadczenie z dn.
11.06. 2020 r.). Ten fakt był podstawą
do udzielenia odmowy zamiany
lokalu socjalnego na komunalny.
Rada Miasta Kolno po przeanalizoSkarga dotyczy sprawy jednej z miesz- waniu skargi również uznała ją za
kanek Miasta Kolno. – Podania tej bezzasadną.
Pani nie skierowałem na komisję do
spraw przyznawania mieszkań komu- Na piątkowym spotkaniu przyjęto
nalnych w Mieście Kolno. Zgodnie również sprawozdanie z działalności
z przepisami mieszkanie komunalne to Straży Miejskiej w Kolnie w okresie
nie jest mieszkanie, które można przy- od 01.07.2020 do 30.09.2020 r. i wysłuznać, każdej osobie będącej w trudnych chano informacji o złożonych oświadwarunkach socjalnych. Przepisy mówią czeniach majątkowych za 2019 rok.
jasno, że mieszkanie komunalne przysługuje osobom, które nie są w stanie W związku z bezpodstawnymi atai nie rokują na to, iż mogą je zakupić kami w mediach na osobę Świętego
sobie docelowo, ale dochód, który mają Jana Pawła II w wolnych wnioskach
pozwala na utrzymanie mieszkania przytoczono osobowość Jana Pawła II
komunalnego. Pani, która skarży tę i jego związek z naszym miastem.
decyzję otrzymała 2 czy 3 lata temu
mieszkanie socjalne i w nim mieszka. – 3 maja 2000 roku w 575. rocznicę
Dodam jeszcze, że na trzykrotną nadania praw miejskich Kolnu, na
prośbę Urzędu Miasta o przedłożenie uroczystej sesji rady miejskiej w Kolzaświadczenia, o dochodach w spra- nie, podjęto uchwałę nr 18/98/2020
wie przydziału mieszkania komunal- nadania Papieżowi Janowi Pawłowi II
nego ani razu takiego zaświadczenia tytułu honorowego obywatela Miasta
nie otrzymaliśmy. W związku z tym Kolno. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia
nie mogłem przedłożyć komisji takiego 2005 r. Ulicami naszego miasta przepodania — tłumaczył burmistrz.
szedł wtedy biały marsz. Dla uczczenia
pamięci wielkiego Polaka 30 sierpnia
Skarga ta wcześniej przedłożona była Rada Miasta Kolno nadała Gimnateż Komisji Skarg, Wniosków i Pety- zjum w Kolnie im. Jana Pawła II.
cji, która nie znalazła podstaw do
stwierdzenia jej zasadności. Zgodnie W imieniu mieszkańców – rolników,
z obowiązującą uchwałą Rady Mia- którzy dojeżdżają ul. Grunwaldzką na
sta Kolno z dn. 29 czerwca 2015 roku, Janowską drogę proszono o pomoc
opartą na przepisach państwowych, w zasypaniu dziur na tej drodze.
osoba ubiegająca się o lokal komunalny musi spełniać łącznie wyszcze- W sesji oprócz radnych miejskich
gólnione w niej warunki. Jednym i Burmistrza Miasta Kolno uczestniz nich jest kryterium dochodowe czyło kierownictwo Urzędu Miasta,
w przedziale od 40 do 120% mini- dyrektorzy i prezesi jednostek podmalnego wynagrodzenia za pracę na ległych miastu oraz przedstawiciele
jedną osobę. Skarżąca nie przedło- lokalnych mediów
żyła żadnych dokumentów potwierdzających dochody. Z posiadanych
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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30 budynków zostanie podłączonych do nowej sieci ciepłowniczej w Kolnie

N

owa sieć ciepłownicza powstała w ciągach ulic:
Strażackiej, Senatorskiej, Pl. Wolności, Konstytucji
3 Maja, Kościelnej, Pl. Wyszyńskiego i Ks. Janusza w Kolnie. Wybudowana nitka ma łączną długość 674,5 m.b.
Koszt budowy sieci wyniósł ponad 567 tys. Indywidualni
odbiorcy, którzy będą chcieli podłączyć się do sieci c.o. zapłacą za metr przyłącza w zależności od średnicy.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie
w celu wyłonienia wykonawcy przeprowadziło postępowanie ofertowe zgodnie z regulaminem własnym Spółki.
W postępowaniu swoje oferty złożyło trzech przedsiębiorców. Wybrana została firma z najniższą ceną usługi.
Budowa sieci c.o. miała na celu, między innymi, podłączenie budynków komunalnych położonych przy ul. Plac
Wolności 24, Księcia Janusza 3,5,7 oraz Księcia Janusza
14 i 16, na które Miasto Kolno otrzymało dofinansowanie z UE w wysokości 2 681 883 zł na termomodernizację.
Budowa sieci c.o. i podłączenie budynków było koniecznym warunkiem do uzyskania dofinansowania z UE na to
przedsięwzięcie. Założeniem prac termomodernizacyjnych
była m.in. likwidacja pieców kaflowych i kotłów indywidualnych oraz likwidacja zanieczyszczeń z niskiej emisji.
Po trasie wybudowanej sieci c.o. zgodnie z podpisanymi na
dziś umowami przyłączeniowymi zostanie podłączonych
2020/11 (Nr. 247)

30 budynków tj.: 6 budynków komunalnych, 3 budynki
wspólnot mieszkaniowych, 3 budynki instytucji, 2 budynki
parafialne i 16 budynków mieszkalnych prywatnych.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie planuje również rozbudowę tej sieci od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Ks. Janusza (odcinek Pl. Wolności)
oraz odcinek na ul. Strażackiej – od ul. Senatorskiej do
ul. Sobieskiego. Mieszkańcy tych ulic zadeklarowali chęć
przyłączenia się do sieci c.o. W przyszłości do sieci będą
mogli podłączać się inni zainteresowani właściciele nieruchomości.
Spółka zgodnie z przepisami prawa energetycznego na
potrzeby taryfy dla ciepła sporządza 3-letnie plany rozwoju, w których zawarte są inwestycje budowy nowych
odcinków sieci i przyłączy ze środków własnych przedsiębiorstwa. Wielkość środków wynika z zatwierdzonej
przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła.
Wykonawcą inwestycji była firma Hydraulika Andrzejkowicz z Ełku. Przetarg na usługę rozstrzygnięto w pierwszej
połowie lipca.
Opracowanie: Andrzej Konopka
Fot.: Robert Wilczewski
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Techniczny odbiór drogi Świdry-Gnatowo-Siwki-Wilamowo
mieszkańcy wiele lat oczekiwali na zmiany, które dokonały się obecnie.
Na całym odcinku droga posiadała nawierzchnię brukową
w średnim i lokalnie złym stanie technicznym o szerokości
4,5-5 m. Na nawierzchni widoczne były liczne deformacje
oraz ubytki. W ramach przeprowadzonego zadania przebudowano jezdnię i wykonano ją z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m. Wykonano obustronne żwirowe pobocza o szerokości 0,75 m. Do działek przylegających bezpośrednio do
drogi zaprojektowano zjazdy o szerokości 5,0 m o nawierzchni
listopada miał miejsce odbiór techniczny inwesty- z kostki betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej.
cji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr
1828B Świdry-Gnatowo-Siwki-Wilamowo”. Łączna dłu- Łączna wartość zadania to około 1,7 miliona złotych. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 50%, czyli
gość przebudowanej drogi wynosi około 2,4 kilometra.
około 857 tys. złotych. Pozostałe środki to wkład własny
Przy odbiorze drogi obecni byli m.in.: Starosta Kolneń- Powiatu Kolneńskiego i dotacja z gminy Grabowo.
ski Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Radny Powiatu Kolneńskiego Zbigniew Rogowski, Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka, Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski, Inspektor nadzoru Sylwia Szczech, przedstawiciele firmy MOBILDROG.

20

Przedstawiciele samorządów podziękowali za wzajemną,
dobrą współpracę oraz zaangażowanie w sprawnym
przebiegu tak ważnej i potrzebnej inwestycji. Okoliczni

Stypendium dla uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego

S

tarosta Powiatu Kolneńskiego Tadeusz Klama oraz
Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk
osobiście przekazali decyzję o przyznanym stypendium
dla Moniki Bazydło.

sytuacji materialnej uczniom i studentom.
Stypendium przyznano na przesłany wniosek, w którym
opisano plany rozwoju uczennicy, m.in. chęć podjęcia
studiów w kierunku grafiki komputerowej. Podkreślono
w nim jej duże zaangażowanie w nauce, wzorowe zachowanie oraz 100% frekwencję, pomimo ograniczonej sprawności ruchowej.
Fundacja „Janko Muzykant”, pozytywnie odniosła się do
złożonego pisma i przyznała jej na jeden rok stypendium.

Monika jest uczennicą trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie. Została wytypowana przez Starostę do Fundacji „Janko Muzykant”, która
przyznaje stypendia uzdolnionym i będącym w trudnej
10
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Drogi dojazdowe na teren szpitala
odporne na duże obciążenia, ponieważ korzystać z nich
będą pojazdy ciężarowe m.in. dowożące tlen.
Do tej pory przejazd tymi drogami był bardzo utrudniony.
Głębokie koleiny, popękana nawierzchnia jezdni lub zagłębienia w niej świadczyły o ich złym stanie. Podczas korzystania z nich należało zachować dużą ostrożność.
Na tę inwestycję Powiat Kolneński przeznaczył z własnego
budżetu 329 tysięcy złotych.

N

a terenie Szpitala Ogólnego w Kolnie obecnie trwa
przebudowa dróg dojazdowych do parkingów oraz
zaplecza. Prace są prowadzone od strony ulicy Jana
Lucjana Grajewskiego.
Do przeprowadzenia przebudowy dróg dojazdowych
w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę z Łomży.
Wybuduje on nowe drogi o łącznej powierzchni 1280
metrów kwadratowych. Nawierzchnie tych dróg będą

Nowy Rentgen w Szpitalu

P

owiatowy szpital w Kolnie będzie miał na wyposażeniu Dyrektor Szpitala Ogólnego pani Krystyna Dobrołonowe urządzenie RTG (rentgen).
wicz podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia. Dzięki
niej szpital otrzyma 1,2 miliona złotych w ramach walki
z COVID-em na zakup urządzenia RTG. Środki te mają
zostać przeznaczone na nowy, bardziej zaawansowany technologicznie rentgen, który zastąpi stare 13-letnie urządzenie.
Aktualnie trwa proces wyłonienia dostawcy, który wykona
także montaż sprzętu. Termin zakończenia prac wyznaczono na 15 grudnia.
Jest to kolejny zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki
obrazowej w naszym szpitalu – wcześniej oddano do użytkowania tomograf komputerowy.
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Obchody narodowej rocznicy odzyskania niepodległości

listopada obchodzono w Kolnie kolejne Narodowe
Święto Niepodległości. Nie było uroczystego przemarszu ulicami miasta, pocztów sztandarowych oraz
wspólnego składania wieńców przed pomnikami.

Po mszy świętej w kościele p.w. św. Anny w Kolnie
delegacje władz samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych złożyli wieńce i znicze przed
pomnikami związanymi z niepodległością Polski.
Kwiaty i znicze składano m.in. przed pomnikami: żołnierzy niezłomnych, katastrofy smoleńskiej, deportacji na Syberię, Józefa Piłsudskiego, Dębem Wolności,
Solidarności, pomordowanych pod Lemanem, grobie
nieznanego żołnierza.
Starostwo Powiatowe w Kolnie reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Michał Kluczewski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lech Janusz Owczarczyk.
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GRABOWO

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GRABOWO NA LATA 2021-2027

G

mina Grabowo przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2021-2027. Plan
ten jest niezbędny do realizacji gminnych zadań inwestycyjnych i ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne
w nowej perspektywie unijnej do 2027 r. Wyłoniony został wykonawca, który opracuje plan rozwoju gminy.

Zakres Planu:
1. raport stanu, analiza i diagnoza strategiczna podstawowych uwarunkowań w sferach: sytuacji społecznej gminy, środowiska przyrodniczego, źródeł zanieczyszczenia środowiska, uwarunkowań gospodarczych, infrastruktury technicznej,
infrastruktury społecznej, zasobów zabytkowych oraz podsumowanie analizy i diagnozy;
2. rozwój strategiczny w latach 2021-2027;
3. wizja rozwoju, misja oraz cele Planu, cele strategiczne i operacyjne, zadania w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych, analiza ważności i prawdopodobieństwa działań strategicznych, system wdrażania, monitorowania i finansowania Planu, kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Planu.

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego obejmie w szczególności:
1. przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych (zbieranie wniosków, ankietyzacja);
2. opracowanie projektu dokumentu Planu;
3. przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych;
4. przygotowanie i opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Planu;
5. wykonanie prezentacji multimedialnej projektu Planu;
6. opracowanie OOŚ, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
7. prezentację ostatecznej wersji Planu na sesji Rady Gminy Grabowo;
8. przygotowanie pełnej wersji opracowania – po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Grabowo.
O trybie i formie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Planu, zgłaszaniu wniosków i propozycji do Planu
przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty Gmina będzie informowała na bieżąco
na swojej stronie internetowej.

Zmiana kategorii części drogi
powiatowej Kurkowo-Romany

W

dniu 19.08.2020 r. Wójt Gminy Grabowo zwrócił
się do Zarządu Powiatu Kolneńskiego z wnioskiem
o zmianę kategorii części drogi powiatowej Nr 1827B
Kurkowo-Romany.
Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy opinią, gmina Grabowo zamierza przejąć w zarząd odcinek drogi powiatowej biegnący od Kurkowa do granicy gminy Grabowo
i włączyć go do kategorii dróg gminnych.
Po przejęciu, gmina Grabowo jako właściwy zarządca złoży wniosek o dofinansowanie na przebudowę przejętego
odcinka z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wniosek zostanie złożony w roku 2021 z realizacją w 2022
roku. Taka sytuacja pozwoli Powiatowi Kolneńskiemu
przeznaczyć własne środki finansowe na inny odcinek
drogi powiatowej położonej na terenie gminy Grabowo.
12
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„Spowiedź w drewnie” przy stoliku

B

iblioteka Publiczna gminy Grabowo we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury zakończyła realizację
projektu „Łączy nas kultura”.

społecznościowych. Zrealizowana sztuka to „Spowiedź
w drewnie” Jana Wilkowskiego, w reżyserii Dariusza Piekarskiego.

Zwieńczeniem projektu miała być publiczna prezentacja
realizowanego z młodzieżą i dorosłymi spektaklu przy
stoliku, jednak obostrzenia epidemiczne, uczyniły zadanie niemożliwym. Zamiast tego, spektakl został zarejestrowany i zaprezentowany w formie on line w mediach

W wersji czytanej sztuki wzięli udział Wiktoria i Nikola
Sienkiewicz, Izabela Potęga, Wiktoria Tchórznicka,
ks. Wojciech Rzepa i Dariusz Piekarski. Mamy nadzieję, że po powrocie do normalności wznowimy prace nad
spektaklem, doprowadzając do właściwej premiery.
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MAŁY PŁOCK

Nowa droga w Budach-Kozłówce

M

ieszkańcy miejscowości Budy-Kozłówka mogą już Przetarg na wykonanie prac na tych dwóch odcinkach
korzystać z długo wyczekiwanej, nowej drogi.
ogłoszony został jeszcze w kwietniu bieżącego roku.
W jego wyniku udało się wyłonić wykonawcę – firmę
Gmina Mały Płock otrzymała na ten cel dotację z rzą- BIK-Projekt Sp. z o.o.
dowego programu – Fundusz Dróg Samorządowych W ramach zadania wykonano nową podbudowę pod
w wysokości 201 623,16. złotych. Koszt całej inwestycji drogi i nawierzchnię jezdni na dwóch odcinkach o łącznej
to 335 388,61 złotych.
długości ok. 512,67 mb o szer. 5 m z betonu asfaltowego.

Wójt Gminy Mały Płock

Mały Płocka dn. 27.11.2020 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.
2020 r. poz. 1990/ podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock został wywieszony
na okres 21 dni od dnia 27.11.2020 r. wykaz lokali użytkowych nr 1 o pow. 68,10 m2 oraz nr 2 o pow. 44,31 m2 przeznaczonych do najmu w miejscowości Mały Płock stanowiących własność Gminy Mały Płock.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.malyplock.
wrotapodlasia.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Mały Płock http://www.malyplock.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zamiany można uzyskać w Urzędzie
Gminy Mały Płock lub telefonicznie pod numerem 86 279-13-22.
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TUROŚL

Noc bibliotek

T

egoroczna akcja
Nocy Bibliotek odbyła się pod
hasłem „Klimat na
czytanie”. Interpretować można go
na wiele sposobów.
Nam osobiście od
razu kojarzy się to
z klimatyczny m
czytaniem, czyli
ciepłym kocykiem, herbatką i dobrą książką, natomiast
pomysłodawcy tej akcji rozumieją go też w inny sposób.
Otóż chodzi o nasz klimat, czyli o czyste powietrze, niezaśmiecanie środowiska, ale też o ochronę gatunków roślin
i zwierząt; i tu zaskoczenie – chodzi też o ochronę gatunków literackich. W dzisiejszych czasach mówi się dużo,
że czytanie odchodzi w zapomnienie: Czyżby? Na wiosnę
odnotowano niewielki wzrost czytelnictwa, niewielki, ale
zawsze wzrost. Czy był to tylko chwilowy pik w górę, uzależniony narodową kwarantanną? Czy stała tendencja
wzrostowa? To już zależy od nas i od tego w jaki sposób
my będziemy przekazywać wartości związane z książką
i czytaniem młodszemu pokoleniu.
W tegorocznej edycji, razem z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z naszego terenu postaraliśmy się
ochronić gatunek literacki, jakim jest literatura kurpiowska. Zorganizowane zostało spotkanie autorskie
z twórczynią ludową Panią Laurą Bziukiewicz. Wydała
ona pierwszą książkę kucharską, w której zebrała i usy-

stematyzowała najpopularniejsze przepisy kuchni kurpiowskiej. Oprócz tego poprowadziła również warsztaty kulinarne powiązane z tematyką swojej książki.
Panie pod okiem prowadzącej wykonały gołąbki z rejbakiem i twarogiem (tak, wiemy nazwa dania może
zaskakiwać, ale mogę Wam gwarantować, że było
smaczne) oraz placek świąteczny.
Kolejnym punktem programu były warsztaty wokalne
z pieśni kurpiowskich, które wspaniale poprowadziły
Panie z Zespołu Śpiewaczego z Turośli. Ich obecność
i śpiew (a śpiewały tak, że nogi same rwały się do tańca)
dodały uroku naszemu spotkaniu, za co im serdecznie
dziękujemy. No i na sam koniec degustacja wykonanych
potraw. Co tu więcej pisać, było po prostu śpiewająco
smacznie. Kto był ten wie, a kto nie, tego zapraszamy do
Biblioteki po książkę Pani Laury „Biesiada kurpiowska”,
dzięki której każdy sam wykona tradycyjne kurpiowskie
potrawy oraz po książki z literatury kurpiowskiej, aby
zgłębić i na nowo zakochać się w Kurpiach.

Zakup wyposażenia dla GOK w Turośli

G

minny Ośrodek Kultury w Turośli
w okresie od lipca do października
zrealizował zadanie pn. „Zakup wyposażenia w celu rozszerzenia i zapewnienia
wysokich standardów działalności kulturalnej GOK w Turośli.

Na realizację zadania ośrodek kultury otrzymał dofinansowanie
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt obejmował zakup
sześciu zestawów komputerowych oraz telewizora i konsoli do gier
w celu poszerzenia oferty rozrywkowej dla osób odwiedzających
ośrodek kultury. Na potrzeby prowadzonej działalności zakupiony został laptop oraz projektor multimedialny. Gminny Ośrodek
Kultury wzbogacił się również o zestaw namiotów reklamowowystawowych, które są niezbędne w realizacji szeregu wydarzeń
plenerowych organizowanych przez ośrodek w Turośli.
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Wszystkim mieszkańcom
Gminy Turośl,
z okazji Bożego Narodzenia,
składam serdeczne życzenia.
Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem.
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój,
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość.
By Nowy Rok zapewnił samych pogodnych,
zdrowych i radosnych dni.
życzy
Wójt Gminy Turośl
Piotr Niedbała
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REAGUJ, KIEDY
WIDZISZ
NIEPOKOJĄCE
SYTUACJE

W

idzisz w swoim miejscu zamieszkania coś niepokojącego?
A może chciałbyś nas poinformować
o tym, że w twojej okolicy grupuje się
młodzież zagrożona demoralizacją?
Przypominamy, że będąc świadkiem
niepokojących sytuacji możesz skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. To interaktywne
narzędzie dające każdemu obywatelowi możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo w swoim rejonie.
Mapa Polski i napisy: Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Chcesz
wiedzieć, czy w twojej okolicy jest
bezpiecznie? Możesz mieć na to
wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! Reaguj na zagrożenia! Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
od kilku lat z powodzeniem działa

w całej Polsce. Narzędzie sprawdza się jako dobry komunikator
między społeczeństwem, a Policją.
Mieszkańcy chętnie z niej korzystają
i nanoszą na mapę zagrożenia, które
później są weryfikowane przez mundurowych.
Policjanci każdy sygnał przekazany
za pośrednictwem aplikacji weryfikują, a w przypadku potwierdzenia
eliminują zagrożenie. W tych rejonach można zauważyć między innymi
zwiększoną ilość patroli Policji. Zgłoszenia są przede wszystkim sprawdzane przez dzielnicowych. To policjanci pierwszego kontaktu, którzy

najlepiej znają swoje rejony i reagują
na nieakceptowane społecznie zachowania. Zgłaszane zagrożenia na drogach są natomiast sprawdzane przez
mundurowych z ruchu drogowego.
Jeśli widzisz, że w twojej okolicy
dzieje się coś niepokojącego, zareaguj i zgłoś to na mapie. Pamiętajmy
jednak, że w przypadkach pilnych,
kiedy jest potrzebna natychmiastowa
interwencja Policji, nadal korzystamy
z numeru alarmowego 112.
Zachęcamy do korzystania z powyższej
aplikacji, która bez wątpienia wpływa
na zwiększenie bezpieczeństwa.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2020-2021

P

rzypominamy właścicielom
i zarządcom budynków o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych oraz
obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów
kominowych.
Okres jesienno-zimowy to pora
roku, w której niepokojąco wzrasta
ilość pożarów budynków mieszkalnych. Jest to spowodowane intensywną eksploatacją wadliwych
urządzeń grzewczych oraz dogrzewaniem się mieszkańców na różne
sposoby. Brak kontroli drożności
16

w budynkach są również nieszczelności przewodów kominowych oraz pożary nagromadzonej sadzy w kominie.
W tym sezonie grzewczym
Komendant Główny PSP także
zainicjował kampanię spoprzewodów kominowych i wenty- łeczną „Czujka na straży Twojego
lacyjnych może spowodować, że bezpieczeństwa” – polecamy zapobezbarwny i bezwonny tlenek węgla znanie się z istotnymi informacjami.
(czad), powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna Poniżej przedstawiamy też inne
przy niedostatecznym dopływie porady dotyczące zapobiegania
tlenu, staje się przyczyną śmierci. zagrożeniom wynikającym z zimoJedną z przyczyn powstania pożarów wego dogrzewania budynków.
2020/11 (Nr.247)
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SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w listopadzie 2020 r.
•
•
•
•

Ujawniono 11 wykroczeń, wystawiono 8 mandatów karnych na kwotę 750 zł, zastosowano 3 pouczenia.
Strażnicy w listopadzie odbyli 28 służb z funkcjonariuszami KPP w Kolnie.
11.11.2020 r. funkcjonariusze SM brali udział w zabezpieczeniu uroczystości 102 rocznicy Święta Niepodległości.
W m-cu listopadzie funkcjonariusze SM rozpoczęli Akcję Bezdomni 2020/2021.

Planowane działania na m-c grudzień 2020:
W m-cu grudniu strażnicy SM w/z epidemią koronawirusa będą pełnili wspólne służby z funkcjonariuszami KPP w Kolnie aż do
odwołania.

Rodzinie, przyjaciołom, znajomym i wieloletnim sąsiadom oraz każdemu,
kto wziął udział we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

ś.p. Kazimierza Wróbel
Składamy serdeczne Bóg Zapłać.
Dziękujemy wszystkim, którzy służyli pomocą w tych trudnych dla nas chwilach,
wsparli słowami otuchy, nadesłali kondolencje, wieńce i kwiaty.
żona Marianna Wróbel
wraz z córkami
Małgorzatą Kozikowską i Ewą Kotlewską

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy Pani Krystynie Skrodzkiej
oraz całej Rodzinie z powodu śmierci Męża, Ojca i Dziadka

ś.p. Ireneusza Skrodzkiego
byłego Inspektora Oświaty

w imieniu samorządu Miasta Kolno
składa
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda
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Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla KOKiS

D

zięki dotacji w wysokości
64 000 tys. złotych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Infrastruktura Domów Kultury
2020” wyposażyliśmy pracownie
artystyczne w nowoczesne systemy oświetlenia i nagłośnienia scenicznego.
W pracowni teatralnej, która pełni też funkcję sceny kameralnej naszego Ośrodka zainstalowano nowoczesny cyfrowy system nagłośnienia elektroakustycznego oraz system
oświetlania scenicznego oparty o technologię LED. Do
pracowni choreograficznej zakupiono również nowoczesny
system nagłośnienia elektroakustycznego, który pozwala
na odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Pracownię muzyczną wyposażono w nowoczesny
zestaw komputerowy wraz z profesjonalnym oprogramowaniem muzycznym, ponadto zainstalowano nowoczesny
system nagłośnienia elektroakustycznego pozwalający na
rejestrację wielościeżkową. Dopełnieniem wyposażenia
pracowni jest również nowy instrument typu workstation.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.”

18
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Tegoroczny konkurs kolęd i pastorałek online

W

tym roku wyjątkowo w Kolneńskim Ośrodku Kultury
i Sportu konkursy, których jesteśmy
organizatorami zostaną rozstrzygnięte online. Konkurs kolęd i pastorałek o „Kryształowego Aniołka”
zobaczą Państwo na naszym profilu
https://www.facebook.com/kokis.kultura.sport już od 11-17 grudnia br.
Każdy z odwiedzających naszą stronę
będzie miał okazję zagłosować na
poszczególnych wykonawców biorących udział w konkursie, a uczestnik
z największą ilością głosów otrzyma
nagrodę publiczności. Identyczne
zasady będą panowały w konkursie
recytatorskim pn. „Słowem wymaluję
Święta”, tylko tu głosować będziemy
od 16-21 grudnia br.
Mamy nadzieję, że będzie to dobra
zabawa dla wszystkich, którzy włączą się czynnie do naszych konkursów. W równej mierze wykonawców, jak
i głosującej publiczności. Liczymy na Wasze zainteresowanie konkursami, pamiętajcie łapka w górę.

2020/11 (Nr. 247)
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Świąteczne opowiadania przy stoliku

T

eatr to wyjątkowe miejsce, gdyż kreuje niezwykłą rzeczywistość. Często pozwala, aby powstało coś z niczego.
Jeśli widzowi dostarczy estetycznych przeżyć, to cel pomysłodawców zostaje osiągnięty. Aby być bliżej Państwa w ten
przedświąteczny, wyjątkowo trudny czas, zapraszamy wraz
z instruktorami oraz przedstawicielami zespołów KOKiS
do obejrzenia online cyklu spotkań teatralnych z literaturą
dziecięcą, zatytułowanych Opowiadania przy Stoliku.
Zaprezentujemy osiem krótkich dzieł, których autorami
są współcześni pisarze: Grzegorz Kasdepke, Kazimierz
Szymeczko i Paweł Beręsewicz. Te wigilijno-świąteczne
opowieści zawierają dużą dozę humoru, ale niejednokrotnie skłaniają do refleksji i wzruszeń. Nasze spektakle
kierujemy do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nie ukrywam, że podczas prób rzetelnie pracowaliśmy,
aby wejść w role różnorodnych postaci. Skupialiśmy się
nie tylko nad dykcją, ale intonacją, tempem i płynnością dialogów. Starannie także przygotowaliśmy kostiumy.
Podkreślę, że czytanie przy stoliku sprawiało nam dużo
radości. Prosimy również, abyście Państwo znaleźli chwilę
na obejrzenie kilkuminutowych, świątecznych Opowiadań przy Stoliku. Będzie nam niezmiernie miło gościć w Waszych domach w grudniowe, długie wieczory,
począwszy od 6 grudnia. Co kilka dni będziemy zamieszczać kolejne, czytane utwory na facebookowej stronie
KOKiS – efekty naszej pracy.
W realizację tego projektu zaangażowali się: Eugeniusz
Regliński z zespołu Kolneńskie Dziewczyny z Plusem,
Dorota Klimek z zespołu 07 zgłoś się, Nadia Podeszwik
z Dziecięcego Teatru Muzycznego Junior i instruktorzy
Anna Podeszwik oraz Paweł Podeszwik. Filmy nagrał
i zmontował Paweł Podeszwik. Bądźcie z nami po drugiej stronie ekranu.
Dorota Klimek i Anna Podeszwik
20
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Tenisiści z KOKiS zagrali w Grajewie

Z

godnie z kalendarzem rozgrywek indywidualnych
POZTS w Białymstoku na sezon 2020/2021 młodziczki i młodzicy oraz juniorzy rozegrali 22.11. I Grand
Prix województwa podlaskiego w tenisie stołowym.

nicy głównie białostockich klubów, którzy w ostatnich
mistrzostwach Polski uzyskali wysokie lokaty w tej kat.
wiekowej. W tym gronie starszych i bardziej doświadczonych zawodników, Aleks i Czarek zagrali bardzo
dobrze. W grze wcale nie ustępując umiejętnościami
Kolneński KOKiS reprezentowali w tym turnieju Aleks swoim rywalom.
Prusinowski i Czarek Chutkowski – licencjonowani zawodnicy Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W turnieju młodzików Czarek i Aleks
zagrali po 4 pojedynki, z czego zanotowali po
dwa zwycięstwa i dwie porażki.
Turniej rozgrywany był zgodnie z przepisami
reżimu sanitarnego związanego z pandemią
COVID-19. W turnieju zagrali najlepsi zawod-

Ukazał się długo oczekiwany,
trzynasty numer Zeszytów
Kolneńskich

W

najnowszym numerze opublikowano
m.in. wspomnienia wojenne Tadeusza
Butlera i jego siostry – Ireny, historia ruchu
oporu w rejonie miasta Kolno w latach 193945, powojenne dzieje kolneńskiej „Jedynki”
czy też rudnictwo żelaza na Wysoczyźnie Kolneńskiej. Poza tym stałe działy: dodatek literacki, wydarzenia i biblioteczka. Zapraszamy
do lektury.
Projekt – druk Zeszytów Kolneńskich – jest
współfinansowany ze środków powiatu kolneńskiego. Mecenasami Zeszytów Kolneńskich jest również Miasto Kolno, Gmina Kolno
i Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Zainteresowanych czytelników informuję, że
pismo jest do nabycia w Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie, salonie fryzjerskim Beaty i Zbigniewa Majkrzaków, świetlicy CKGK w Lachowie oraz pod tel. 604529612.
(KK)
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Miejska Biblioteka
Publicznasesja
w Kolnie
swoją działalność
XIV zwyczajna
Rady wznawia
Miasta Kolno

Z

godnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej, wość swobodnego wyboru książek z półek. Z uwagi na
Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie z dniem 28 konieczność zachowania bezpiecznego dystansu obolistopada wznawia swoją działalność.
wiązuje nadal limit osób przebywających jednocześnie
w bibliotece – 4 osoby w każdym z działów biblioteki.
W bibliotece w dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, przypominamy o konieczności dezynfekowania W soboty Biblioteka dostępna będzie dla czytelników
rąk oraz zakrywania ust i nosa. Czytelnicy mają możli- w godzinach 10 – 14.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie uruchomiła usługę „Książki na telefon”

M

iejska Biblioteka Publiczna w Kolnie uruchomiła
usługę „Książki na telefon”. Jest ona skierowana
do osób starszych (powyżej 70 roku życia), chorych lub
niepełnosprawnych ruchowo zamieszkałych na terenie
Kolna. Osoby, które z w/w powodów nie mają możliwości
dotarcia do biblioteki mogą wypożyczyć książki lub czasopisma dzwoniąc pod numer 86 278 25 14.
Wybrane pozycje z zasobów biblioteki można zamawiać
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Książki
będą dostarczane do mieszkań czytelników przez bibliotekarzy raz w tygodniu – w środę. Usługa dostawy i odbioru
książek jest bezpłatna.

Dostarczanie książek odbywać się
będzie z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno pracownikom biblioteki, jak i odbiorcom
naszej usługi. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy zarażeni Covid-19 bądź przebywający
na kwarantannie.
Jeżeli jesteś osobą, która ma trudności w poruszaniu się
lub osobą starszą, warto skorzystać z takiej możliwości
dotarcia do książki.

Świadczenie wyrównawcze
dla działacza
opozycji
antykomunistycznej
oraz
XIV zwyczajna
sesja Rady
Miasta
Kolno
osoby represjonowanej z powodów politycznych – nowelizacja 2020

P

rawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie posiadającej potwierdzony status działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów
politycznych, która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką
albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej
niż 2.400 zł brutto miesięcznie. Świadczenie wyrównawcze
przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą
2.400 zł a kwotą pobieranej emerytury lub renty.

właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem
dodatku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów, przed dokonaniem odliczeń,
potrąceń i zmniejszeń.

Postępowanie w sprawie świadczenia wyrównawczego
wszczynane jest na wniosek osoby uprawnionej. Decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydają
Przez kwotę emerytury lub renty rozumie się wysokość po- i świadczenia te wypłacają organy wypłacające emerybieranej emerytury lub renty brutto lub sumę tych świad- turę lub rentę.
czeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje
www.kombatanci.gov.pl
22
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Wolontariusze kolneńskiego schroniska

W

kolneńskim schronisku dla
zwierząt działają wolontariusze. Kilkuosobowa grupa młodych
ludzi wspiera i aktywnie opiekuje się
czworonogami. Dzięki przychylności właściciela schroniska możemy realizować nasze pasje i zamiłowanie. Jesteśmy z naszymi pupilami średnio raz w tygodniu, czasem
dwa razy tygodniowo (jak tylko czas pozwoli). Liderem
grupy jest Agnieszka Sówka, która organizuje nam spotkania w schronisku, prowadzi stronę internetową: Nie
kupuj adoptuj – zwierzoluby z Kolna, oraz kontaktuje się
z osobami zainteresowanymi adopcją piesków z kolneńskiego schroniska.
Jesteśmy wolontariuszkami i duma nas rozpiera, iż czas
poświęcony czworonogom owocuje bezinteresowną miłością, jaką dostajemy od naszych podopiecznych: Agnieszka,
Magda, Monika, Ewelina, Nina oraz byli uczniowie gimnazjum w Kolnie (Julka, Krystian, Magda), którzy kontynuują
projekt gimnazjalny sprzed kilku lat ,,Nie kupuj adoptuj –
projekt gimnazjalny”. Dziękujemy także tym, którzy od
czasu do czasu towarzyszą nam w naszych działaniach.
https://www.facebook.com/Nie-kupuj-adoptuj-zwierzoluby-z-Kolna-156630928409380/,
– Wyprowadzamy je na spacery, szczotkujemy, dbamy o ich
higienę. Te zwierzęta potrzebują naszej obecności, naszego
przytulania czy drapania po grzbietach. My też czerpiemy
satysfakcję z bycia wolontariuszkami schroniska. Pomaga
nam to samorealizować się i wychodzić poza ramy naszej
codzienności — mówi Monika Korda – wolontariuszka
schroniska.
– Jesteśmy z nimi, bo wiemy, że nasza obecność jest im
potrzebna. Serce nam się raduje, gdy widzimy, jak na nasz
widok merdają ogonkami i radośnie szczekają. Ten czas,
2020/11 (Nr. 247)

który im poświęcamy, jest także dla nas satysfakcją, gdy
widzimy radość tych podopiecznych schroniska. Jest to wartość sama w sobie — odpowiada wolontariuszka schroniska Ewelina Kobus.
AS
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Pomoc dlaDożynki
SeniorówParafialne
oraz Rodzin
w Kolnie
w kwarantannie

P

andemia koronawirusa to wyjątkowy i trudny czas
dla nas wszystkich. Łącząc się z seniorami oraz
rodzinami objętymi kwarantanną Grupa Ratownicza
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy podjęła inicjatywę niesienia bezinteresownej pomocy mieszkańcom
powiatu kolneńskiego.

niezbędne leki, wyniosą śmieci, a także wyprowadzą na
spacer Twojego pupila.
W celu otrzymania pomocy napisz do nas na Facebooku
(https://www.facebook.com/GRKGPP), bądź zadzwoń
pod jeden z naszych numerów kontaktowych:
798 064 670 lub 605 948 648.

Jeśli przebywasz na przymusowej kwarantannie i nie
możesz opuszczać swojego miejsca zamieszkania lub Bądź rozsądny, zostań w domu i dbaj o swoje bezpiejesteś osobą starszą, która z powodu lęku przez zara- czeństwo!
żeniem boi się wyjść z domu, skontaktuj się z nami.
Nasi wolontariusze pomogą Ci zrobić zakupy, kupią #ZostańWDomu #WspierajSeniora

Centrum Integracji Społecznej w Kolnie ogłasza nabór do kolejnej rekrutacji

U

czestnikami projektu mogą być: osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pozostające bez zatrudnienia, w tym
m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się
do objęcia wsparciem pomocy społecznej.
Uczestnikom oferujemy:
• świadczenie integracyjne,
• ubezpieczenie NNW,
• jeden ciepły posiłek dziennie,
oraz
•
•
•
•
•
•

spotkania z psychologiem, terapeutą i socjoterapeutą,
warsztaty rozwoju osobistego,
kurs przedsiębiorczości,
szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
wyjazdy w ramach działań środowiskowych.

Zapraszamy do kontaktu
24
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Kamil Malinowski z Kolna Mistrzem Europy Amatorskiego MMA 2020

M

istrz ostwa Europy
MMA 2020 w Sochaczewie wyglądały w tym
roku nieco inaczej, z uwagi
na pandemię COVID-19.
Zawodnicy musieli zmagać się głównie z rodakami,
jednak nie umniejszyło to
w idow iska spor towego.
W zawodach wystartowali
również zawodnicy Fight
Club Łomża, którzy przywieźli do domu tytuł Mistrza
Europy i 5 Wi c e mi strzów. Ostatecznie drużyna
z Łomży została sklasyfikowana na drugim miejscu
w Mistrzostwach Europy
Amatorska Liga MMA 2020.
Na mistrzostwach Klub z Łomży reprezentował m.in.
Kamil Malinowski z Kolna, który zajął 1 miejsce do 84 kg
PK i tytuł Mistrza Europy Amatorskiej Ligi MMA 2020.
Jak mówią o nim koledzy Kamil to chłopak z charakterem.
W trakcie pierwszej walki doznał kontuzji i połamał trzy
żebra, ale walczył do samego końca nie dając poznać po
sobie, że coś jest nie tak.

było mi już totalnie oddychać i ciężko wstać z krzesła. Już nie
będę mówił co było na drugi i trzeci dzień...

Kamil Malinowski sztuki walki trenuje od 11 lat. Na
swoim koncie ma stoczonych 5 walk w klatce. W Łomżyńskim Klubie jest od dwóch miesięcy i pod okiem trenera
Damiana Zorczykowskiego z Fight Club Łomża przygotowywał się do sportowych zmagań. Mistrzostwo Europy
– Po wygranej walce z minuty na minutę ból się nasilał. Do Amatorskiej Ligi MMA 2020 jak na razie jest jego najwiękfinału wyszedłem po złoto, bo nie chciałem oddać walkower. szym osiągnięciem.
Charakter mi na to nie pozwalał, bo nie lubię przegrywać —
mówił po walce Kamil. – Bolało bardzo mocno, ale udawaOpracował: Andrzej Konopka
łem, że jest wszystko ok ... wygrałem Finał! Po walce ciężko
Źródło: zlomzy.pl

Kolnianka Dagmara Nocuń zagra w Mistrzostwach Europy
w piłce ręcznej kobiet

D

agmara Nocuń to polska piłkarka ręczna, lewoskrzydłowa, zawodniczka MKS-u Lublin. Swoje
pierwsze kroki w sporcie stawiała w łomżyńskiej
„Dwójce”, następnie w SMS Gliwice i SMS Płock. W 2014
trafiła do MKS-u Lublin, z którym w sezonie 2014/2015
zdobyła mistrzostwo Polski. W reprezentacji Polski seniorek zadebiutowała 17 marca 2017 w towarzyskim meczu
z Białorusią (23:24),w którym zdobyła trzy bramki.

Dagmara Nocuń podczas swojego debiutu
w kadrze Polski / foto: mks.lublin.pl
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To kolejny udział zawodniczki MKS-u Lublin w tak dużej
imprezie. Turniej rozgrywany będzie od 3 do 20 grudnia
w Danii. W zawodach weźmie udział 16 drużyn. Młodej
mieszkance Kolna życzymy celnych bramek!
25

KRZYŻOWKA

KRZYŻÓWKA NR 11/2020

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 16, 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 – 28.12.2020 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 10/2020 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Jan Grużewski i Zbigniew Ossowski z Kolna.
Hasło brzmiało: ,,W listopadzie goło w sadzie”
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

• ruch społeczny
i wychowawczy dzieci
i młodzieży, rodzimy
skauting,
• mięso idealne na kotlety,
• Jan Maria, bardzo znany
przed laty polityk,
• spis omyłek
w wydrukowanej książce,
• ciecz laboratoryjna,
• pustelnia,
• wytworna kobieta,
• rzeka albo choroba,
• zabójstwo,
• futerał,
• opryszek, bandyta,
• nikczemnik, łajdak,
• np. salamandra,
• rechocze w stawie,
• reżyser seriali
„Alternatywy 4” i
„Zmiennicy”,
• talarek cytryny, ogórka,
• najmniejsza część

pierwiastka chemicznego,
• przeciwieństwo
spółgłoski,
• grecki bóg miłości,
• zagrywka tenisowa,
siatkarska,
• długi ogon sukni,
• 100 centymetrów,
• ta panna z piosenki jest
grzechu warta,
• narodowość Zorby,
• wulkan na Sycylii,
• wąska deska będąca
częścią ogrodzenia,
• skupowanie,
• jeden egzemplarz,
• gorzej niż brak szczęścia,
• niedobór,
• 500 arkuszy papieru,
• imię piosenkarki Turner,
• samiec świni,
• stolica Egiptu.

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że Szpital Ogólny w Kolnie z dniem 1 grudnia 2020 r. rozpoczyna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej finansowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Badania TK wykonywane są na podstawie skierowania po wcześniejszej rejestracji (ustaleniu terminu wykonania badania). Pracownia TK
i rejestracja mieszczą się na I piętrze budynku głównego Szpitala. Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie.
Rejestracja czynna w dni robocze w godzinach 8.00-18.00,
tel. 86 273 93 19.

– 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)
Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża. Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 30.11.2020

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 LISTOPAD 2020

Nasze maleństwa
Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom,
życząc szczęścia, radości i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Charubin, syn Malwiny i Adama,
ur. 01.11.2020 r. godz. 11.54

pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

Truszkowski, syn Magdaleny
Milewska, córka Barbary i Jarosława,
i Łukasza, ur. 02.11.2020 r. godz. 13.41
ur. 04.11.2020 r. godz. 09.50

Chrzanowska, córka Anny i Kamila,
ur. 09.11.2020 r. godz. 23.25

Gołasz, syn Katarzyny i Krzysztofa,
ur. 10.11.2020 r. godz. 16.40

Bacławski, syn Natalii i Tomasza,
ur. 18.11.2020 r. godz. 14.05

Dymkowski, syn Mileny i Pawła,
ur. 18.11.2020 r. godz. 16.55

Nosek, córka Elżbiety i Marcina,
ur. 19.11.2020 r. godz. 01.45

Chaberek, córka Elżbiety Marty
i Macieja, ur. 21.11.2020 r. godz. 18.00

Lubiecka, córka Emilii i Grzegorza,
ur. 21.11.2020 r. godz. 23.45

Ptak, syn Małgorzaty i Marcina,
ur. 26.11.2020 r. godz. 09.00

Borawski, syn Beaty i Michała,
ur. 27.11.2020 r. godz. 01.12

Domitrz, syn Natalii i Łukasza,
ur. 27.11.2020 r. godz. 05.35

W listopadzie urodziło się 28 noworodków. Do publikacji w gazecie MK
przesłano 13 zdjęć noworodków. Pozostali rodzice z uwagi na stan epidemiczny nie zgodzili się na udostępnienie wizerunku swojego dziecka.
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USŁUGI – POGOTOWIE
HYDRAULICZNE
MAREK WRÓBLEWSKI
Wincenta 69 F
18–500 Kolno

Tel. 602 505 159
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