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W centrum Kolna powstał
pierwszy mural w mieście

OSTATNIE POŻEGNANIE

Ostatnie pożegnanie byłego radnego Rady Miasta Kolno
śp. Stanisława Antonowicza
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
W czwartek 15 kwietnia br. w wieku 81 lat do wieczności odszedł śp. Stanisław
Antonowicz.
Życie swoje związał z samorządem kolneńskim, będąc wieloletnim radnym Rady Miasta
Kolno pięciu kadencji samorządu w latach 1998-2018, członkiem zarządu miasta Kolno
w 1998-2002 oraz wiceprzewodniczącym rady miasta w latach 2010-2014.
Obdarzany społecznym zaufaniem, swoją pracę wykonywał z zaangażowaniem i zostanie zapamiętany jako osoba zawsze
życzliwa, uczynna, lubiana i szanowana przez ludzi – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Wspominamy
też śp. Stanisława Antonowicza jako społecznika działającego i pracującego dla wspólnego dobra. Znał mieszkańców, ich
problemy i potrzeby, a pracę dla Miasta uważał jako służbę. Odszedł od nas Człowiek zasłużony dla Kolna, a przy tym
bardzo skromny i taki pozostanie w naszej pamięci. Zawsze zabiegał o dobro miasta oraz swojego okręgu wyborczego
Łabno, podkreślają ci, którzy go dobrze znali.
Z wielkim smutkiem żegnamy śp. Stanisława Antonowicza i łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi, składając wyrazy
głębokiego współczucia.
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda
Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski
oraz radni Rady Miasta Kolno

PODZIĘKOWANIE
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”
Dziękujemy Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w pogrzebie naszej ukochanej Żony, Mamy i Babci.

śp. Joanny Chaberek

Krewnym, Sąsiadom, Znajomym, Przyjaciołom, Lekarzom, Pielęgniarkom,
Księżom oraz Delegacjom za złożone wieńce i kwiaty
składamy serdeczne „Bóg zapłać”
Pogrążona w żałobie rodzina

„Ci których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”

Wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach dla Pana Jerzego Chaberka
oraz całej Rodziny z powodu śmierci Żony, Mamy i Babci

śp. Joanny Chaberek
składa
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda
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Parlamentarzyści oraz samorządowcy z Kolna
i powiatu kolneńskiego poparli Krajowy Plan Odbudowy

30

kwietnia br. na Terenie Parku
Inwestycyjnego w Kolnie przy
ulicy Towarowej 5 odbyła się konferencja dotycząca poparcia Krajowego Planu Odbudowy i inwestycji
w powiecie kolneńskim. W konferencji wzięli udział parlamentarzyści
i samorządowcy z miasta i powiatu
kolneńskiego, m.in. Poseł na Sejm
RP Kazimierz Gwiazdowski, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda,
Starosta Kolneński Tadeusz Klama,
Agnieszka Rutkowska Burmistrz
Miasta i Gminy Stawiski i Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
Do Polski ma trafić 770 miliardów
złotych (ok. 58 mld euro) z funduszy europejskich. Z tego 5,5 miliarda
złotych może trafić do województwa
podlaskiego. Na początku konferencji szczegóły Krajowego Planu Odbudowy wszystkim zebranym przybliżył Poseł na Sejm RP Kazimierz
Gwiazdowski.
– Zwracamy się do samorządowców
i do parlamentarzystów, aby ten krajowy plan rozbudowy Polski poparli.
Ten program jest dobry dla Polski
2021/04 (Nr.252)

40%. Dlatego apelujemy do wszystkich, żeby ten program trafił do ratyfikacji. Dotychczas były dwa razy popierane takie programy ratyfikacji. To
był rok 2008 i 2014. Większość posłów,
bo około 430, te inicjatywy popierało.
Dlatego uważamy, że teraz wszyscy
powinni ten program wesprzeć. W tej
chwili sprzyjają mu również samorządowcy, dzisiejsza obecność władz terenowych świadczy o tym, że ten projekt
– Ten program, Szanowni Państwo, jest dobrze odbierany przez samoadresowany jest do dużych, ale rów- rządy i samorządowców. Polska wieś
nież do mniejszych miejscowości, dla- czeka na te środki, bez nich nie będzie
tego dzisiaj spotykamy się w Kolnie. zrealizowanych wiele inwestycji na
Przecież i w tych mniejszych miejsco- terenach wiejskich. Dlatego zwracam
wościach są realizowane inwestycje ze się do posłów, którzy są z polskiej wsi,
środków Unii Europejskiej. Te środki aby poparli ten program. Uważam, że
trafią też do polskiego rolnictwa. Będą 10 maja będziemy się cieszyć z tego, że
wykonywane inwestycje, które dobrze tę inicjatywę uznały wszystkie kluby
przysłużą się polskiej wsi, takie jak: parlamentarne.
budowa dróg, wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni czy innych przedsię- Starosta Kolneński Tadeusz Klama
wzięć, które są niezbędne na polskiej w swoim wystąpieniu podkreślił, że
wsi. Oczekujemy, że na polską wieś Program Odbudowy potrzebny jest
z Krajowego Programu Odbudowy dla Polski, ale oczywiście potrzebny
trafi około 10% środków, ale ze wszyst- jest dla nas – dla powiatu kolneńkich programów, również z Funduszu skiego i samorządów, które tutaj są,
Spójności, przewidujemy, że w tej per- które pracują na rzecz małych spospektywie będą to środki w wysokości łeczności. – Robimy w tej chwili bari będzie dobrze służył Polsce. Przede
wszystkim będą powstawać nowe inwestycje. My chcemy, żeby te środki
zostały jak najszybciej uruchomione.
Dzięki temu, że ten program zostanie ratyfikowany przez 27 państw,
od 1 czerwca 2021 roku te fundusze
mogą popłynąć do poszczególnych
państw, w tym Polski — mówił poseł
Gwiazdowski.
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dzo wiele i środki z programów ogólnokrajowych pozwolą nam uzupełnić
inwestycje w infrastrukturę drogową
i w edukację. Z niecierpliwością czekamy i popieramy ten program.
Zapowiadany Krajowy Plan Odbudowy to korzyść dla wielu samorządów, jak zaznaczała Agnieszka Rutkowska, Burmistrz Miasta i Gminy
Stawiski. – Dla gminy Stawiski to
kolejna szansa na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej,
świetlic wiejskich, które są u nas zaniedbane i potrzebujemy na to środków.
Józef Wiśniewski, Wójt Gminy
Kolno, również uważa, że ten program jest bardzo potrzebny. – Gmina
Kolno popiera tę inicjatywę. Jesteśmy
beneficjentami poprzednich rozdań.
Mogliśmy dzięki temu wykonać inwestycje bardzo ważne dla mieszkańców.
W tej chwili również koncentrujemy
się na takich przedsięwzięciach, jak:
kanalizacja, infrastruktura drogowa
i odnawialne źródła energii. Te środki
pozwolą nam przy naszych budżetach

na realizację dużo większego zakresu
prac, na które czekają mieszkańcy.
Dlatego w stu procentach popieramy
ten program.

rozwijać, gonić już rozwinięte regiony
Polski zachodniej i centralnej. Bardzo
liczymy na ten program i apelujemy
do wszystkich parlamentarzystów,
frakcji rządzącej czy opozycji o to,
Miasto Kolno będzie aplikowało aby jak najszybciej był on przez nasz
również do tego programu o środki parlament – i sejm, i senat zaakceptona infrastrukturę drogową i na te- wany oraz przyjęty.
reny inwestycyjne, co podkreślił
Burmistrz Kolna Andrzej Duda. Krajowy Plan Odbudowy jest pod– Pierwszy program, który urucho- stawą do sięgnięcia po środki z Funmialiśmy z funduszy regionalnych duszu Odbudowy. Taki dokument
w parku inwestycyjnym w Kolnie, jak musi przygotować każde państwo
Państwo widzą, nam się rozwinął. członkowskie. Zgodnie z pierwotTo jest na obecną chwilę drugi etap, nym terminem wszystkie kraje miały
w którym inwestorzy już rozpoczęli przedstawić go Komisji Europejbudowę swoich obiektów. Będziemy skiej do 30 kwietnia. Projekt ustawy
stawiali na innowacyjność, ale wspo- w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiękmniany program umożliwia nam rów- szeniu zasobów własnych w budżecie
nież gospodarkę zasobami wodnymi. UE trafił już do Sejmu.
Myślimy tu o zbiorniku retencyjnym,
który będzie również pełnił funkcję Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby
rekreacyjną. Mamy wiele zadań do uruchomienie pakietu środków – zawykonania i dzięki temu programowi równo z wieloletniego budżetu na lata
będą mogły one być zrealizowane. 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.
Miasto Kolno należało do liderów
w pozyskiwaniu środków unijnych.
Opracowanie i zdjęcia:
Bez tych funduszy nie moglibyśmy się
Andrzej Konopka

W centrum Kolna powstał pierwszy mural w mieście

M

alowidło usytuowano na
ścianie budynku znajdującego się w sąsiedztwie Urzędu
Miasta. Przed jego ostatecznym
odbiorem, po konsultacjach władz
miasta z artystą, naniesiono drobne
poprawki. Wyeksponowano napis,
który w pierwotnej wersji okazał się
za mały.
Pierwszy mural w Kolnie oficjalnie
cieszy oczy mieszkańców i podróżnych od środy 5 kwietnia. – Jest to
sposób na promocję miasta legendarnie związanego z postacią Jana
z Kolna, któremu przypisuje się odkrycie Ameryki — uważa burmistrz
miasta Andrzej Duda.
Najsłynniejszy mieszkaniec Kolna,
jak głosi legenda, przed Kolumbem
4

dotarł do wybrzeży nowego kontynentu. Na malowidle usytuowana
jest postać podróżnika Jana z Kolna
i statek, którym płynął. Flota należała do króla duńskiego, a Jan
z Kolna był podczas zamorskiej wyprawy nawigatorem — informuje
Andrzej Duda.

Praca artystyczna ma powierzchnię
ponad 100 m2 i wyeksponowana
jest przy głównej ulicy Wojska Polskiego. Wykonawcą muralu jest
Firma Kolorat z Będzina, która została wybrana przez władze miasta
w wyniku konkursu ofert. Właściciel
firmy Dominik Rutkowski jest autorem wielu tego typu przedsięwzięć
Murale są od lat popularne w na- w Polsce, m. in. muralu Henryka
szym kraju. Malowidła na ścianach Sienkiewicza w Białymstoku. Warto
budynków swoją treścią nawiązują dodać, że wykonawca murala inspido ważnych wydarzeń lub osób rował się portretem Jana z Kolna auzwiązanych przeważnie z daną torstwa Artura Szyka.
miejscowością.
Jeszcze w tym roku władze miasta
Mural będzie interaktywny. – Chcemy uporządkują również teren przed
zamieścić na tym muralu kod QR, ścianą budynku, na którym malodzięki któremu będziemy mogli wy- widło się znajduje.
słuchać historii o żeglarzu i naszym
mieście — mówi Andrzej Duda.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
2021/04 (Nr.252)
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Kolno upamiętniło ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

W

sobotę 10 kwietnia w Kolnie upamiętniono 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Z uwagi na sytuację
epidemiczną uroczystości w mieście, tak jak w całej Polsce,
miały ograniczony charakter.

Przedstawiciele władz miasta i powiatu kolneńskiego oraz
mieszkańcy Kolna, z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności wynikających z przepisów sanitarnych, wzięli
udział we mszy świętej odprawionej o godzinie 8:00 w intencji Ojczyzny w kościele św. Anny w Kolnie, którą celebrował
ks. dziekan Stanisław Uradziński.
Po nabożeństwie na placu przy świątyni, pod płytą upamiętniającą tragiczne wydarzenia sprzed 11 lat, punktualnie
o godzinie 8:41 złożono wieńce, wiązanki i zapalono znicze.
Burmistrza Miasta Kolno reprezentował Mirosław Bajorek
– Sekretarz Miasta. W uroczystościach wzięli udział m.in.:
Dziekan Kolneński Stanisław Uradziński, Wicewojewoda
Podlaski Marcin Sekściński, Starosta Powiatu Kolneńskiego
Tadeusz Klama i Wicestarosta Karol Pieloszczyk, radny
miejski Andrzej Szymański oraz mieszkańcy Kolna.
10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z polską delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym
prezydent RP prof. Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz wielu wysokich rangą urzędników państwowych,
dowódców wojskowych i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Na terenie Kolna posadzono 50 świerków papieskich

S

adzonki świerkowe wyhodowane z nasion,
które pobłogosławił Ojciec Święty Franciszek w czasie Pielgrzymki Polskich Leśników
z okazji przekazania choinki dla Watykanu,
w dniu 7 grudnia 2017 r., zostały posadzone na terenie całego miasta 30 kwietnia.
Drzewka Miasto Kolno otrzymało wraz z certyfikatem od Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku.
Świerki z certyfikatami otrzymały również od
miasta obie kolneńskie parafie, wszystkie szkoły
oraz ważniejsze instytucje. Sadzonki posadzono
między innymi w okolicy kolneńskiej ciuchci.

W akcji sadzenia świerków wzięli udział m.in. uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Kolnie, którzy bardzo
zaangażowali się w posadzenie drzewek, a także urzędnicy miejscy z burmistrzem Andrzejem Dudą na czele.
Społeczna akcja sadzenia papieskich świerków zorganizowana w Kolnie była związana z obchodami uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
2021/04 (Nr.252)
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Za nami XIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

W

piątek 23 kwietnia 2021 r.
odbyła się XIX nadzwyczajna
sesja Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu od godziny 12:00.
Obrady rozpoczęły się minutą ciszy
upamiętniającą wieloletniego radnego miasta Kolno śp. Stanisława
Antonowicza, który zmarł 15 kwietnia br. Pracę w samorządzie sprawował w latach 1998-2018 (m.in. członek zarządu miasta Kolno w latach
1998-2002 i wiceprzewodniczący
Rady Miasta w latach 2010-2014).
Następnie przyjęto protokół z poprzednich obrad i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta Kolno
z prac między sesjami.
W ustnych zapytaniach radni poruszyli m. in. kwestię terminu naprawy sygnalizacji świetlnej przy
6

ulicach Wojska Polskiego i Sobieskiego. Przedłużająca się naprawa
wynika z wymagań producenta. –
Zgodził się on zmienić podzespoły
sterujące, ale zażądał wszystkich pomiarów, okablowań, urządzeń, które
współpracują z tym sterownikiem
i te pomiary trwają — informował
Andrzej Duda. – Dyrektor GDDKiA
zapewnia nas, iż dokłada wszelkich
starań, aby sygnalizacja naprawiona
była jak najszybciej. Według burmistrza, wydłużenie naprawy może
być związane również z pandemią. –
Bardzo dużo osób przebywa ostatnio
na kwarantannie i w izolacji. Tak naprawdę nie ma rąk do pracy. Musimy
się uzbroić w cierpliwość i niestety,
nic na to nie poradzimy.
Radni pytali też o piasek, który został
po zimie na ulicach i zalega między
chodnikami a drogami. Czy PUK ten
piasek będzie zbierał, bo wiadomo,
że jak przyjdą deszcze, będzie on

spływał do kanalizacji odprowadzającej wodę, tzw. deszczówki, która
potem może zostać zapchana. – Piasek na naszych ulicach raczej jest usuwany systematycznie — odpowiedział
burmistrz. – Natomiast jeśli chodzi
o piasek na ulicach dróg powiatowych,
dróg krajowych czy wojewódzkich, to
nie mamy na to wpływu. Monitujemy
i prosimy o to, ale w moim odczuciu,
te drogi utrzymywane są w niezłym
stanie. Burmistrz podkreślił, że każda
kanalizacja deszczowa ma separatory
i ten piasek tam nie spływa. – To są
dosyć duże separatory, my je czyścimy
raz w roku, a tak naprawdę po ostatnich odbiorach uważam, że moglibyśmy je czyścić raz na dwa lata. Akurat ten, który był na drodze krajowej,
zawierał wady konstrukcyjne. Bez
względu na to, czy ten piasek tam trafiał czy nie, dalej nie był drożny.
Samorządowcy przypominali też,
że w tamtym roku, po dwudnio2021/04 (Nr.252)
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wych opadach deszczu, burmistrz
obiecał mieszkance zalanej posesji
przy ulicy Kościelnej, że będzie tam
zamontowana dodatkowa kratka
i podniesiony wjazd. Radnych interesowało, czy zaoferowana pomoc
zaplanowana jest w tym roku i czy
w związku z naprawą przepustowości separatora woda jest już odbierana w takiej ilości, że problem ten
się rozwiąże. – Rozmawiałem z Generalną Dyrekcją i z zarządem dróg
powiatowych. Pojawiły się deklaracje,
że kiedy nie pomoże ten separator,
który był niewątpliwie uszkodzony, to
takie prace będą wykonane. Obecnie
po naprawach separatora nie zdarzył
się żaden epizod, który by wskazywał na to, że nie będzie to działać
tak, jak należy. Ja zwracałem uwagę
GDDKiA i wystosowałem już prośbę
do pana starosty, żeby dołożyć tam
kratkę. To, co my możemy zrobić, to
po prostu apelować i to robimy — odpowiadał Andrzej Duda.

w związku z tym pan burmistrz
zgodzi się na powieszenie tablicy
upamiętniającej tę osobę w sali konferencyjnej urzędu miasta? – Z tego,
co pamiętam, rada głosowała w tej
sprawie i podjęła decyzję, żeby jednak wstrzymać się z upamiętnieniem
śp. Torbicza. Na razie więc i ja się
wstrzymuję. Myślę, że się spotkamy
i podejmiemy decyzję. Nie chcę też
działać wbrew woli radnych, bo nie
taka jest tutaj moja rola. Ja raczej
chcę współpracować z radą i chciałbym, żeby wszystkie decyzje, które
podejmujemy, były podejmowane
wspólnie. Szanuję państwa decyzję
i na pewno, jeżeli będę miał ją podjąć, będę się konsultować z radą —
uzasadniał Andrzej Duda.

Było też pytanie dotyczące obietnicy
zagospodarowania terenu wokół
pomnika Piłsudskiego koło poczty.
Przy otwarciu pomnika w 2019 roku
burmistrz obiecał, że skwerek wokół
będzie zagospodarowany i położona
Po raz kolejny pytano włodarza, czy zostanie nowa kostka. Radnych intezużycie wody spadło czy podniosło resowało, czy planujemy w tym roku
się przed wprowadzeniem opłaty ten obszar zagospodarowywać czy
śmieciowej od tzw. wody. Burmistrz nie? Burmistrz przyznał, że są takie
przypomniał, że na to pytanie będzie plany, ale pandemia trochę to sparajuż odpowiadał po raz trzeci. – Po- liżowała. – My musimy przeprowadzić
równywaliśmy już zużycie wody za rozmowy z Pocztą Polską dotyczące
2019 rok, w którym było 256,320 m3 użyczenia gruntu. Ten grunt nie nai za 2020, które wynosiło 296,926 m3 leży do miasta. Rozmawiałem z dyreki okazuje się, że nastąpił minimalny torem poczty w zeszłym roku i uzgodwzrost.
niliśmy, że odpuszczamy sobie na razie
te rozmowy i negocjacje do momentu,
Dociekano też, czy są plany pod- kiedy nie ustanie pandemia.
niesienia na ten rok stawek za zużycie wody i za ścieki? Andrzej Duda Dużo zapytań dotyczyło spółki PUK.
uważa, że to w dłuższej perspekty- Pracownicy skarżą się, że są bardzo
wie nieuniknione i musi to kiedyś słabo wynagradzani – radni pytali,
nastąpić.
czy jest możliwość podwyżek dla zatrudnionych? Te płace rosną w PUK,
Informowano również, że w biule- ale one rosną na zasadzie płac mitynie ogólnopolskim światowego nimalnych. Zapewniam państwa,
związku Armii Krajowej jest infor- że zarówno prezesi i wiele osób na
macja o Torbiczu i artykuł, który tych najniższych stanowiskach mają
radę, władze miasta i mieszkań- płace minimalne. Prezesi mają płace
ców przedstawia w niezbyt dobrym wynikające z tabel, a ci, którzy są na
świetle. Opinia wojewody w tej niższych stanowiskach, wynikające
sprawie jest taka, że to nie rada po- z ustawy o płacach. Na pewno tę sytudejmuje decyzje o uhonorowaniu ację trzeba zmienić, ale żeby ją zmieśp. Torbicza, tylko burmistrz. Czy nić, to trzeba mieć dochód. Trzeba
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mieć spory dochód, bo spółka musi
inwestować — uważa Andrzej Duda.
Radni dopytywali też o zmiany
w składzie zarządu spółki – czy
wynikają one z negatywnej oceny
osoby, która przestała być członkiem
zarządu, czy są jakieś inne powody
– zastanawiali się radni. Burmistrz
tłumaczył, że zmiana wiceprezesa
nastąpiła w sposób ewolucyjny – Na
emeryturę odszedł jeden z mistrzów
i nastąpiły przesunięcia. Jeden z kierowników przeszedł na stanowisko do
spraw węzłów, natomiast dotychczasowy wiceprezes zastąpił kierownika
ciepłowni. Na wiceprezesa powołany
został Marcin Gromadzki. – Dysponuje naprawdę sporą wiedzą, ma dużo
zapału do pracy, jest młody i mam nadzieję, że wprowadzi do spółki ten dynamizm, którego jej bardzo potrzeba
— podkreślał burmistrz, dodając, że
na spółce spoczywa ogromne zadanie
w postaci modernizacji ciepłowni.
Pytano też o reorganizację w odbiorze śmieci przez spółkę. Czy PUK
planuje zmianę pojemników, które
mogą okazać się za małe w związku
z tym, że śmieci są teraz odbierane
raz na dwa tygodnie? Na to pytanie
burmistrz udzieli odpowiedzi na następnej sesji po spotkaniu i wyjaśnieniu kwestii z prezesem PUK.
Mieszkańcy ulicy 11-Listopada 7
zwrócili się z prośbą za pośrednictwem radnego okręgu o postawienie przy bloku koszy na śmieci.
Wcześniej tam były kosze przy każdej klatce, a na ten moment nie ma
żadnego. Burmistrz poinformował,
że kosze, które stały przy blokach, zostały poniszczone i dlatego je stamtąd
zabrano. – Postawimy tam teraz kosze
ciężkie, może uda się, że przetrwają.
W związku z rewitalizacją parku,
która dobiega końca, radnych interesowała również możliwość rozszerzenia tego projektu o elementy zabawowe. – W tej sprawie wpłynął do
mnie wniosek i chcę poinformować, że
wnieśliśmy do tego projektu elementy
7
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zabawowe. To nie będzie takie wypo- • w sprawie przystąpienia do sposażenie, jak huśtawki, ale pojawi się 6
rządzenia miejscowego planu zatakich elementów do zabaw intelekgospodarowania przestrzennego
tualnych. Powstanie skwerek, na któterenów położonych w rejonie
rym dzieci będą mogły się bawić. Będą
ulic: Wojska Polskiego, Dębowej,
miały dużą kostkę Rubika, liczydła i
Lipowej, Dąbrowskiej w Kolnie,
elementy zabawowe dla dzieci w róż- • w sprawie przystąpienia do sponym wieku. Na pewno będzie to rozrządzenia miejscowego planu zawiązanie innowacyjne. Takiego placu
gospodarowania przestrzennego
zabaw jeszcze nie ma i myślę, że spełni
terenów położonych w rejonie
on swoją rolę i usatysfakcjonuje dzieci.
ulic: Wojska Polskiego, PrzemyWniosek nasz został uwzględniony —
słowej i Składowej w Kolnie,
przekonywał Andrzej Duda.
• w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi AdminiRadni pytali też o możliwość restracyjnemu w Białymstoku wraz
montu w tym roku ulic Grunwalz odpowiedzią na skargę,
dzkiej i Łabna Dużego. – Najpierw
planujemy remont ulicy Łabno Małe, • w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecza na Łabno Duże i Grunwaldzką
nej w Kolnie,
w tym roku nie mamy już przeznaczonych żadnych środków — wyjaśnił • zmieniającej uchwałę w sprawie
burmistrz.
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
W dniu sesji przyjęto uchwały:
za usługi opiekuńcze i specjali• w sprawie zmian w Wieloletniej
styczne usługi opiekuńcze, z wyPrognozie Finansowej Miasta na
łączeniem specjalistycznych usług
lata 2021-2031,
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szcze• w sprawie zmian w budżecie miagółowych warunków częściosta Kolno na 2021 rok,

wego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich
pobierania,
• w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej wyrażenia opinii nt.
przeprowadzenia Referendum
Ludowego,
• w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego.
Na piątkowym spotkaniu przyjęto
również sprawozdanie z działalności
Straży Miejskiej w Kolnie w okresie
od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
W sesji oprócz radnych miejskich
i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta,
dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele
lokalnych mediów.
Opracowanie i zdjęcia:
Andrzej Konopka

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 65), podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od 10.05.2021 r. wykaz
w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, nieruchomości lokalowej, w skład
której wchodzi:
•

samodzielny lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. T. Kubraka 7 o pow. użytkowej 45,70 m2
z udziałem wynoszącym 4570/75300 części we współwłasności budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i w prawie własności działki gruntu
nr 1415/5 o pow. 361 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta KW LM1L/00034816/0.

Wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 11,
nr tel. 86 278-94-32.
BURMISTRZ MIASTA
Andrzej Duda
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Darmowe maseczki dla mieszkańców Kolna

W

piątek 7 maja 2021 r. miasto Kolno
ruszyło z akcją dystrybucji jednorazowych maseczek ochronnych dla wszystkich mieszkańców.

Miasto otrzymało je z Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych. Do rozdania jest 39
tys. bezpłatnych maseczek, które będą rozdysponowane w wyznaczonych miejscach
i określonych godzinach. Każdemu mieszkańcowi będzie przysługiwało po cztery
maseczki. Na terenie miasta będzie działało
10 punktów dystrybucji maseczek (8 stacjonarnych i 2 mobilne), skąd mieszkańcy
mogą wygodnie i w dogodnym dla siebie terminie odebrać maseczki. Akcja dystrybucyjna potrwa dwa tygodnie
oprócz sobót i niedziel.
Wykaz punktów odbioru bezpłatnych maseczek ochronnych dla mieszkańców Kolna
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 przy głównych wejściach do placówek)
Stacjonarne punkty:
• Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
• Przedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie, ul. Wojska Polskiego
65A,
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 22,
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
Kolnie, ul. Szkolna

• Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, ul. M. Dąbrowskiej 4,
• Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie, ul. M.
Konopnickiej 4,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. W.
Witosa 4,
• Stacja paliw Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4A.
Mobilne punkty:
Straż Miejska w Kolnie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie.
Akcja dystrybucji maseczek będzie trwała do 21 maja br.
lub do wyczerpania zapasów.
Zapraszamy po odbiór maseczek!
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda

Informacja Zarządu Powiatu Kolneńskiego
Zarząd Powiatu Kolneńskiego informuje, iż dnia 29 kwietnia 2021 r. podał do publicznej wiadomości Uchwałę
Nr 69/337/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Kolneńskiego, położonej
w Koźle oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działki nr 453/4 o powierzchni 0,0094 ha, położonej w obrębie Kozioł, na rzecz współwłaścicieli działki przyległej nr 452, położonej
w obrębie Kozioł, w celu poprawy warunków zagospodarowania tej działki.
Pełny tekst Uchwały został zamieszczony na okres 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolneńskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kolnie.
Kolno, dnia 30 kwietnia 2021 r. 				
W imieniu Zarządu Powiatu Kolneńskiego
								
Starosta Kolneński
							
Tadeusz Klama
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BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno
pod zabudowę przemysłową i usługowo gospodarczą
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:
•
•
•

zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
należą do sektora mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz.162)
Część I – Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Przetarg na sprzedaż nieruchomości
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Przemysłowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem
działki gruntu o nr 1347/7 o pow. 6814 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr kw LM1L/00081664/3
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. W pasie drogowym znajduje się następująca
infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz miejska sieć ciepłownicza.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działka nr geod. 1347/7 oznaczona jest symbolem:
- 7P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 280 000,00,- zł słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych.
Minimalne postąpienie 2 800,- zł
5. Wadium: wartość wadium 30 000,00,- zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych.
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia
Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu ograniczonego
1. Działka objęta przetargiem zlokalizowana jest na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Przemysłowej.
2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
3. Pisemne oświadczenie: oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:
a) zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
b) zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
c) należą do sektora mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca
2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz.162)
4. Oferent zobowiązany jest do :
a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
c) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku
niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu
5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
d) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2% ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki,
płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
- 180 000,00 zł, słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych.
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stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem
o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 30 czerwca 2027 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile
dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania
przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem
przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.
5. Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi
w punkcie 3 Części II należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości
ul. Przemysłowa”, najpóźniej do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Kolno.
6. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wraz z terminem: wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń).
7. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:
w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 10:00,
8. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia
- 24 maja 2021 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
9. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
10. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w postępowaniu przetargowym.
11. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na konto Urzędu
Miasta Kolno przed zawarciem umowy sprzedaży.
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłacone
wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno i nie będzie podlegało zwrotowi.
13. Informacje dodatkowe:
• Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
• Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami
wobec osób trzecich.
• Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 24 miesięcy od dnia zwarcia
umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę lub w terminie 48 miesięcy nie uzyska prawa na użytkowanie. W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych
powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
• Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny
wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Uczestnicy przetargu nieograniczonego ustnego winni:
• legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
• w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni
stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,
• osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
15. Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
16. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta
Kolno p. 118, tel., 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7:30-15:30.
17. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.
pl/ wraz z wzorami oświadczeń, mapą położenia nieruchomości, mapą ewidencyjną oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.
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Trwają prace na ulicy Konopnickiej
Plac budowy odwiedzili Starosta Kolneński
Tadeusz Klama i Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg Grzegorz Kulągowski, po
czym zapoznali się z postępem prowadzonych prac.
Wartość całej inwestycji to blisko osiem
milionów złotych. Pieniądze pochodzą
z budżetów Powiatu Kolneńskiego, Urzędu
Miasta Kolno, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie oraz Funduszu Dróg
Samorządowych.
Zakończenie prac planuje się na koniec
czerwca 2021 roku.

O

becnie trwają prace na dwóch
odcinkach ulicy Konopnickiej.
Na pierwszym odcinku od skrzyżowania z ulicą Targową w kierunku
miejscowości Górskie wykonywane
są prace przy tworzeniu chodników
i ścieżek rowerowych oraz podjazdów. Na drugim odcinku od skrzyżowania z ulicą Sportową do ulicy
Wojska Polskiego odbywają się
prace ziemne związane z wymianą
mediów i gruntu pod drogę.

11 rocznica katastrofy smoleńskiej
Powiat Kolneński reprezentowali: Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk. Po Mszy
uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą poświęconą ofiarom katastrofy smoleńskiej.

W

sobotę 10 kwietnia br. w 11. rocznicę katastrofy
smoleńskiej w Kościele św. Anny o godz. 8:00 odprawiono Mszę Świętą, by uczcić pamięć o zmarłych wskutek
tych wydarzeń. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.
12

Tragedia ta miała miejsce dokładnie 10
kwietnia 2010 r. o godz. 8:41. Samolot
rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północny. Zginęło wtedy 96 osób,
a wśród nich: para prezydencka – Lech
i Maria Kaczyńscy, ostatni prezydent RP
na uchodźctwie – Ryszard Kaczorowski
oraz wszystkie osoby stanowiące tego dnia
polską delegację na uroczystość obchodów
70. rocznicy zbrodni katyńskiej i załoga samolotu.
Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa i największa pod względem liczby
ofiar katastrofa w dziejach Polskich Sił Powietrznych.
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POWIAT KOLNEŃSKI

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Starosty Kolneńskiego

W

poniedziałek 19 kwietnia
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Kolnie odbyło się wręczenie
nagród laureatom w ramach
Powiatowego Konkursu Języka
Angielskiego pod patronatem
Starosty Kolneńskiego.
Nagrody wręczali Starosta
Kolneński Tadeusz Klama
i Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.
II edycja tego konkursu odbyła
się 22 marca. Skierowany był do
uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu
kolneńskiego. W związku z sytuacją epidemiczną odbył się
w formie zdalnej. Uczestniczyło w nim 27 uczniów.
Wyniki konkursu:
Artur Babowicz SP Turośl, opiekun Lucyna Rogińska

Bartosz Mieczkowski SP Lachowo, opiekun Agnieszka Lipka
Konrad Chmielewski SP Lachowo, opiekun Agnieszka Lipka
Dominika Grudzińska SP Turośl, opiekun Lucyna Rogińska
i Andżelika Imiela SP2 Kolno, opiekun Alicja Polkowska
Kacper Jermacz SP2 Kolno, opiekun Justyna Kindeusz
Jakub Korzep SP2 Kolno, opiekun Alicja Polkowska

Kwalifikacja wojskowa 2021
z rocznika podstawowego, czyli z 2002.
Pozostali zaś to osoby z roczników starszych, którzy np. nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Ostatecznie na wezwanie Powiatowej
Komisji Lekarskiej stawiło się 207 osób,
w tym 8 kobiet. Komisja przeprowadziła
kwalifikacje pod kątem zdolności do pełnienia służby wojskowej. Kwalifikanci
otrzymali jedną z czterech możliwych kategorii: A, B, D, E. Do kategorii A zakwalifikowanych zostało 189 osób, do kategorii
D – 12 osób, a do kategorii E – 6 osób.

W

dniach 7.04-20.04.2021 roku odbywała się kwali- Oznaczenie literowe kategorii wojskowych ma też charakfikacja wojskowa rocznika 2002. Przeprowadzona ter opisowy, czyli kategoria A oznacza – zdolny, B – czazostała ona przez Komisję Lekarską nr 7 w Kolnie.
sowo niezdolny, D – niezdolny do czynienia służby wojskowej w czasie pokoju, E – niezdolny do czynienia służby
Celem kwalifikacji wojskowej było określenie, w oparciu wojskowej w czasie pokoju i wojny.
o badania, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej
mężczyzn i kobiet, podlegających temu obowiązkowi.
Stawienie się na Powiatową Komisję Lekarką było obowiązkowe, a nieobecność musiała zostać usprawiedliwiona
Przed Powiatową Komisją Lekarską miało stawić się 296 – w przeciwnym razie groziła grzywna lub doprowadzenie
osób, w tym 15 kobiet. Zaplanowano przybycie 214 osób przez policję.
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GRABOWO

Nowa sieć – nowe osiedle

Z

akończyły się prace nad rozbudową sieci kanalizacji korzystać będą mieszkańcy ulicy Szkolnej i Słonecznej
sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej – ok. 16 nieruchomości. Zrealizowane przez Gminę
na ulicy Szkolnej w Grabowie.
uzbrojenie nowych terenów w sieć sanitarną i wodociągową zapewni lepsze warunki dla dalszego rozwoju
budownictwa mieszkaniowego i pozwoli przyłączyć już
istniejące nieruchomości w sieć wodociągową i kanalizacyjną gminy Grabowo.
Koszt inwestycji wyniósł 50 tys. zł.
Roboty budowlane wykonywane były siłami własnymi
konserwatorów i pracowników gospodarczych Urzędu
Gminy bez udziału firmy zewnętrznej.

Zadanie obejmowało rozbudowę sieci kanalizacyjnej
wraz z przyłączami o łącznej długości 320 m i sieci Wszystkim zaangażowanym w inwestycje serdecznie
wodociągowej o długości 230 m, z której w przyszłości dziękujemy.

Klub „Senior+” w Chechłach z dofinansowaniem

W

ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2021-2025 Edycja 2021 Gmina Grabowo otrzymała dotację na utrzymanie Klubu
Senior+ w Chełchach w 2021 roku. Wysokość
dotacji to ponad 40 tys. zł stanowiące 50 proc.
całości kosztów. Całkowity koszt zadania publicznego to 81 117,00 zł.
Na koszty związane z utrzymaniem Klubu „Senior+” w Chełchach składają się:
• Zakupy materiałów związanych z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, integracyjnymi,
• Usługi rehabilitacyjno-sportowe,
• Zakupy usług pozostałych (w tym m. in. Organizacja obchodów Dnia Seniora, wycieczki integracyjnej
i związane z tymi okolicznościami ewentualne zakupy
artykułów żywnościowych)
• Bieżące koszty związane z utrzymaniem klubu (zakup/opłaty za media, opłaty za prąd (ogrzewanie),
Internet, telewizję, wodę, ścieki itp.),
• Inne wydatki związane z utrzymaniem klubu (zakup
artykułów żywnościowych, środki higieniczne, środki
czystości, itp.)
• Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie
społeczne i fundusz pracy,
• Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na
prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych).

Jedną z pierwszych potrzeb wskazaną przez społeczność
senioralną z terenu było: ,,Stałe miejsce spotkań seniorów na organizowanie spotkań mających na celu rozwój
zainteresowań", w związku z czym w 2017 r. w Gminie
Grabowo powstał Klub „Senior +” w Chełchach.

Klub „Senior +” jest nie tylko obiektem, w którym odbywają się spotkania integrujące społeczność seniorów,
ale przede wszystkim miejscem rozwoju zainteresowań,
obchodów różnych świąt, celebrowania obyczajów, miejscem uczestnictwa w zajęciach ruchowych. ,,Klub Senior+” w Chełchach jest placówką, w której seniorzy efektywnie wykorzystują kapitał ludzki i społeczny, aktywnie
uczestnicząc w życiu Gminy poprzez inicjowanie spotkań
kulturalnych, integracyjnych i międzypokoleniowych. PoZadanie jest adresowane do 30 seniorów z terenu Gminy wstanie Klubu „Senior +” znacząco wpływa na wzmocGrabowo w wieku senioralnym, tj. w wieku 60+ nieak- nienie działalności w obszarze społecznym, kulturalnym
i wolontariackim.
tywnych zawodowo.
14
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Siedemset tys. zł dla Gminy Grabowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W

ramach kolejnego naboru Rządowego Funduszu Kwotą 200 tys. zł dofinansowano ,,Przebudowę części
Inwestycji Lokalnych Gmina Grabowo uzyskała drogi gminnej (dz. nr ew. 133 i cz. dz. 134) o dł. ok. 735 m
dofinansowanie na 2 projekty w wysokości 700 tys. zł.
w miejscowości Ciemianka (Kolonia Jadłówek) droga
gminna nr 104265B”. Szacunkowa wartość inwestycji to
Pierwszy projekt 496.846,00 zł.
z 500 tys. zł dofinansowania to
„Budowa instalacji fotowoltaicznej
w budynku komunalnym gminy: stacja uzdatniania wody w Gnatowie”. Inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 100 kW obejmującej instalację
paneli fotowoltaicznych na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Szacowana wartość całości inwestycji
to 566 719,94 zł.

Już niedługo droga gminna w Ciemiance
(Kolonia Jadłówek) będzie przebudowana.
Wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli na dalszą realizację zaplanowanych gminnych zadań inwestycyjnych w latach 2021-2022.

Stacja uzdatniania wody w Gnatowie

Z wymienionymi wyżej dotacjami Gmina Grabowo otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łącznie
2 mln. 371 tys. zł.

Termomodernizacja świetlicy w Chełchach

N

a ukończeniu są prace związane z termomodernizacją
świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy.

W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne, naniesiono wyprawę cienkowarstwową z tynku silikatowo-silikonowego, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano podsufitki oraz wykonano opaskę i podest wejściowy.
Koszt robót wyniósł 50 tys. zł brutto.
Ostateczny termin wykonania robót budowlanych to 30
kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Grabowo
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2021-2027
Konsultacje z mieszkańcami gminy Grabowo prowadzone będą w terminie od 12 kwietnia 2021 do 17 maja
2021 r. w formie zbierania uwag pisemnych.
Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2021-2027 oraz Formularz konsultacyjny do składania uwag i wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Grabowo.
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TUROŚL

Dofinansowania na działania kulturalne dla GOK w Turośli
Polski oraz dorobek kulturalny zespołów polskiej sceny
muzycznej.
Kolejnym projektem realizowanym przez ośrodek będzie
zorganizowanie obchodów 101. rocznicy bitwy pod Lemanem. W ramach tego wydarzenia planowane jest między
innymi przygotowanie rekonstrukcji bitwy przy pomniku
poległych pod Lemanem. Wydarzenie to dofinansowane
zostało w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

G

minny Ośrodek Kultury w Turośli w ramach ogłoszonych dotychczas wyników konkursów otrzymał
dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację trzech projektów
kulturalnych w 2021 roku. W sumie to 147 tysięcy złotych,
które przeznaczone zostaną na organizację projektów
Kurpiowska Scena Tradycji, Bitwa pod Lemanem oraz
Podróże po skarbach kultury i sztuki.

Trzeci projekt zrealizowany zostanie w ramach programu
Kultura dostępna. Obejmował on będzie organizację
wyjazdów tematycznych do miejsc ważnych pod względem kulturowym. Ośrodek przygotuje ofertę składającą
się z trzech wyjazdów skierowanych do różnych grup wiekowych. Pierwszy wyjazd odbędzie się do Wrocławia, Wałbrzycha i Nowej Rudy, gdzie uczestnicy zwiedzą ważne dla
kultury polskiej miejsca. Kolejny wyjazd obejmował będzie
zwiedzanie atrakcji kulturalnych Łodzi i okolic Łowicza,
natomiast w ramach ostatniego uczestnicy odwiedzą Białystok i Supraśl.

W ramach pierwszego z projektów dofinansowanego
w programie EtnoPolska 2021 zorganizowane zostanie W ramach tego projektu przygotowane zostanie również
wydarzenie plenerowe promujące kulturę ludową Kur- kino plenerowe w Turośli, na które zapraszamy już na
piowskiej Puszczy Zielonej, jak i kultury innych regionów początku czerwca.

Projekt grantowy ,,Słoneczne dachy w Gminie Turośl”

W

dniu 30 marca 2021 r. w Białymstoku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1.
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu
grantowego pn. „Słoneczne dachy w Gminie Turośl”
pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Artura Kosickiego – Marszałka
Województwa Podlaskiego i Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego a Gminą Turośl
reprezentowaną przez Pana Piotra Niedbałę - Wójta
Gminy Turośl.

Dofinansowanie ze środków publicznych zostanie przekazane 71 gospodarstwom domowym w formie grantów
przeznaczonych na budowę 83 instalacji OZE na terenie gminy Turośl, w tym 40 instalacji fotowoltaicznych
o mocy do 5 kW i 43 instalacji kolektorów słonecznych.
Każdy z Grantobiorców otrzyma 65% dofinansowania
na realizację przedsięwzięcia.

Przeznaczeniem urządzeń OZE jest produkcja energii
odnawialnej, elektrycznej i cieplnej z energii słonecznej
na potrzeby mieszkalno-bytowe mieszkańców gminy
Turośl. Natomiast głównym celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł
odnawialnych i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
Całkowita wartość Projektu grantowego wynosi wyniesie 203,17 Mg CO2/rok, co stanowi redukcję emi1 585 008,00 PLN, w tym dotacja pochodząca z Unii sji na poziomie 70,30% w stosunku do stanu obecnego.
Europejskiej wynosi 1 030 255,20 PLN.
Projekt zrealizowany zostanie do końca 2021 roku.
16
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MAŁY PŁOCK

Inwestycja za ponad 3 000 000 zł w Gminie Mały Płock

T

rwa przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich. Zakres robót obejmuje montaż
nowych urządzeń i armatury, modernizację rurociągów międzyobiektowych na odcinkach studnia-stacja,
remont obudów studni głębinowych wraz z wymianą
pomp, pionów tłocznych i armatury.

Całkowity koszt
inwestycji wynosi 3 130 350 zł,
natomiast dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej z ProPrace polegają także na remoncie budynku przeznaczo- gramu Rozwoju
nego na Stację Uzdatniania Wody oraz budowie dwóch Obszarów Wiejskich wynosi 1 619 383,50 zł (tj. 63,63%
naziemnych zbiorników retencyjnych wody czystej. poniesionych kosztów kwalifikowalnych).

Pani Janina Boć, mieszkanka Małego Płocka, skończyła 100 lat
Wójt uroczyście odczytał i wręczył Jubilatce list gratulacyjny
od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Kolnie Jerzego Chaberka. Zwracając się
do Szanownej Jubilatki, powiedział, że dla władz gminy to
zaszczyt móc świętować wraz z Nią setne urodziny. Jest to
piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Wójt dziękował
pani Janinie za dotychczasowy dorobek życia, życzył jeszcze
długich lat życia w dobrym zdrowiu w otoczeniu bliskich
i życzliwych osób. Na zakończenie Wójt Gminy Mały Płock
wręczył Jubilatce upominek i kwiaty od władz Gminy Mały
Płock, zaś ks. Jan Pieńkosz wręczył upominek w imieniu
parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku.
Na uroczystości nie zabrakło tradycyjnej lampki szampana
oraz smacznego tortu.

W

dniu 9 kwietnia miał miejsce wyjątkowy Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Janiny Boć, mieszkanki Małego Płocka. Na urodzinach u zacnej jubilatki
z życzeniami zdrowia pojawili się członkowie najbliższej
rodziny, byli również przedstawiciele samorządu gminy
Należy też wspomnieć o już nieżyjącym mężu Pani Janiny,
oraz małopłockiej parafii.
który również dożył sędziwego wieku 106 lat, w tym 75 lat
W uroczystości zorganizowanej z okazji tak wspaniałego ju- we wspólnym związku małżeńskim.
bileuszu udział wzięli Wójt Gminy Józef Dymerski, Kierownik
USC Marzena Stepnowska-Backa, proboszcz parafii w Ma- Z całego serca przyłączamy się do życzeń dalszych lat pogodłym Płocku ks. Jan Pieńkosz oraz ks. wikariusz Robert Kulas. nego i pełnego satysfakcji życia dla Pani Janiny.

W Małym Płocku wybudowany zostanie Park Kieszonkowy

W

Małym Płocku przy Urzędzie Gminy oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wybudowany
zostanie Park Kieszonkowy. Inicjatywa przyczynić się ma
do zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców. Celem projektu jest ulepszenie estetyki i wykorzystanie przestrzeni publicznej Małego Płocka. Cała
powierzchnia Parku Kieszonkowego w Małym Płocku
wynieść ma ok. 1500 m².

miliona na realizację
wspomnianej inwestycji. Tereny przy ul. J. Kochanowskiego w Małym
Płocku zostaną utwardzone, powstaną parkingi i chodniki, zostaną
zainstalowane elementy
małej architektury: huśtawki, ławki parkowe, stojaki na roBetonowe figury ogrodowe, ławki i huśtawki. Między in- wery, betonowe figury ogrodowe i nowe nasadzenia roślin.
nymi takie elementy znajdą się we wspomnianym Parku Prace nad projektem rozpoczną się jeszcze przed wakaKieszonkowym. Gmina Mały Płock uzyskała prawie pół cjami i potrwają do końca 2021 roku.
2021/04 (Nr.252)
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STAWISKI

5

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stawiskach

marca br. Pani Agnieszka Rutkowska Burmistrz
Stawisk podpisała umowę z wykonawcą tej bardzo
ważnej inwestycji. Prace projektowe właśnie się rozpoczęły. Termin zakończenia realizacji zadania to 31
lipca 2022 roku.
Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł. Realizacja projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Stawiskach” jest możliwa dzięki Użytkowana od 28 lat oczyszczalnia ścieków zostanie zmodernizowana
dofinansowaniu w kwocie ponad 6,1 mln zł, które Gmina i rozbudowana dzięki unijnej dotacji pozyskanej przez władze Gminy Stawiski
Stawiski pozyskała z Regionalnego Programu Operacyj- dzięki zwiększonej przepustowości i za pomocą zastosonego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
wania wysokoefektywnych technologii oczyszczania ścieków w sposób wydajny, przyjazny środowisku i skuteczny
Oddana do użytku w 1993 roku oczyszczalnia zmieni poradzić sobie z nieczystościami komunalnymi trafiająsię nie do poznania. Istniejąca infrastruktura przejdzie cymi do oczyszczalni z terenu gminy Stawiski.
generalny remont, zostanie zmodernizowana, powstaną Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
też nowe jej elementy. Ponadto obiekt zostanie wyposa- „PRESS” S.A. z Suwałk.
żony w nowoczesny system automatyki dla zarządzania
Oczyszczalnią ścieków, stacją uzdatniania wody i pom- Więcej informacji na ten temat i materiał filmowy znajpowniami na sieci kanalizacyjnej. Wszystko po to, by dziecie na www.stawiski.pl

Stawiski pozyskały kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

M

odernizacja parkingu przy przychodni w Stawiskach,
odwodnienie ulicy Długiej i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Stawiski – to inwestycje, które dofinansowane zostaną w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. W drugim naborze Gmina
Stawiski otrzymała 250 tys. zł rządowego wsparcia.
Przypomnijmy, że to nie pierwsze pieniądze dla Stawisk
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 r.
na wniosek Gminy Stawiski przyznane zostały 3 mln zł
na rozbudowę i przebudowę łącznika łączącego nowobudowaną halę sportową z budynkiem Szkoły Podstawowej

w Stawiskach, dzięki czemu powstanie m.in. świetlica dla
uczniów dojeżdżających do szkoły, stołówka z zapleczem
kuchennym czy nowe łazienki i szatnie. Natomiast w 2019 r.
Stawiski otrzymały ponad 1,5 mln zł z Funduszu Inwestycji
Samorządowych.
– Dzięki tym ponad 4,7 mln zł, które pozyskaliśmy w ramach
rządowego wsparcia dla samorządów, będziemy mogli zrealizować bardzo ważne i od lat oczekiwane przez Mieszkańców
inwestycje w obszarze oświaty czy infrastruktury drogowej
i komunalnej — mówi pani Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk.

Usługi transportowe door-to-door w Gminie Stawiski

T

akiej usługi dla pełnoletnich osób potrzebujących
wsparcia w Gminie Stawiski jeszcze nie było. Uprawnione osoby będą mogły bezpłatnie skorzystać z transportu oraz z pomocy opiekuna/asystenta w dotarciu do
i z samochodu, jeśli będzie to konieczne, by dojechać np.
do lekarza.
Wszystko dzięki projektowi pt. „Usługa indywidualnego
transportu door-to-door w Gminie Stawiski” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu
18

możliwy był zakup samochodu marki Renault Trafic dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz
schodołazu ułatwiającego pokonywanie barier architektonicznych. Całość zadania finansowana jest w 100% ze
środków UE.
Usługę można zamówić osobiście w Urzędzie Miejskim
w Stawiskach (pok. nr 20), pod numerami telefonów:
86 278 55 11 / 86 278 51 95 / kom. 502 314 579 (także sms-em) lub na adres e-mail: pok@stawiski.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 86 278 51 95
/ 502 314 579, dostępne są również na stronie internetowej
www.stawiski.pl
2021/04 (Nr.252)
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Kotyliony na Święto Flagi

D

zień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony
2 maja, jest jednym z najmłodszych polskich świąt
narodowych. W tym dniu chcemy okazać szacunek naszej
fladze narodowej, wywieszając ją w widocznych miejscach. W całej Polsce organizowane są różne uroczystości
patriotyczne. Niektórzy noszą w tym dniu biało-czerwone
kotyliony. Ma to wyrażać szacunek do symboli narodowych oraz propagować wiedzę o polskiej tożsamości.
Aby uczcić ten wyjątkowy dzień, uczestnicy Hufca Pracy
w Kolnie wzięli udział w akcji „Kotyliony na Święto Flagi”.
W związku z tym własnoręcznie przygotowali kotyliony,
a następnie 30 kwietnia wraz z wychowawcami przekazali
je kolneńskim instytucjom, tj. Urzędowi Miasta, Starostwu
Powiatowemu, Zespołowi Szkół Technicznych, szkołom
podstawowym, MOPS-owi, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz lokalnym pracodawcom, a także mieszkańcom Kolna. Akcji towarzyszyło wiele uśmiechu i ciepłych słów skierowanych do młodych ludzi. Kolneńskiej
społeczności bardzo spodobało się przedsięwzięcie.
Celem akcji była popularyzacja działań Hufca w środowisku lokalnym, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczestników oraz wzbogacenie wiedzy historycznej młodych ludzi.
Autor: Milena Samul – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie
Fot: kadra Hufca Pracy w Kolnie
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go listem gończym za groźby karalne.
Teraz mężczyzna najbliższy rok spędzi w zakładzie karnym.

TYM RAZEM ŁUPEM
ZŁODZIEJA PADŁA
„MIŚKA”

D

o niecodziennej kradzieży doszło
w kwietniu br. w Kolnie. Około
południa z jednej z prywatnych posesji został skradziony berneński pies
pasterski. W tym czasie właścicielka
czworonoga była w domu. Kiedy
zorientowała się, że „Miśki” nie ma
na posesji, od razu zaczęła jej szukać.
Zdenerwowana
27-latka jeździła
s am o c h o d e m
i s p r aw d z a ł a
przyległe ulice.
Około 300 metrów od domu
zauważyła mężczyznę, któr y
szedł z jej psem. Dzięki jej stanowczej
reakcji, nieznajomy oddał jej zwierzę. O całym zdarzeniu kobieta poinformowała kolneńskich policjantów.
Kryminalni już następnego dnia ustali
tożsamość podejrzanego mężczyzny.
Okazał się nim być 69-letni mieszkaniec powiatu kolneńskiego. Mężczyzna
został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z Kodeksem karnym
za to przestępstwo grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

KRYMINALNI
ZATRZYMALI
POSZUKIWANEGO
LISTEM GOŃCZYM

K

olneńscy kryminalni zatrzymali
50-letniego mieszkańca powiatu
kolneńskiego, który ukrywał się
przed wymiarem sprawiedliwości.
Sąd Rejonowy w Gdyni poszukiwał
20

J

ZOSTAŃ JEDNYM
Z NAS! WSTĄP DO
POLICJI

eśli chcesz mieć stabilną – wstąp
w nasze szeregi! Policjant to
trudny zawód, ale także wyjątkowe
powołanie i szlachetna przygoda
naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli
chcesz w życiu robić coś pożytecznego,
Kryminalni z Komendy Powiato- chcesz pomagać innym – ZOSTAŃ
wej Policji w Kolnie ustalili miejsce POLICJANTEM!
pobytu 50-letniego mieszkańca powiatu kolneńskiego, który ukrywał
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
się przed wymiarem sprawiedliwości.
• obywatel polski o nieposzlakowanej
Został zatrzymany w jednej z miejopinii, który nie był skazany prawoscowości w gminie Grabowo. Mężmocnym wyrokiem sądu za przeczyzna był poszukiwany listem goństępstwo lub przestępstwo skarbowe,
czym przez Sąd Rejonowy w Gdyni.
• korzystający z pełni praw publiczMa do obycia karę roku pozbawienia
nych,
wolności, za stosowanie gróźb ka• posiadający co najmniej średnie wyralnych. Teraz najbliższy rok spędzi
kształcenie,
w zakładzie karnym.
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach
uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów okreolicjanci z Komendy Powiatoślonych w przepisach o ochronie
wej Policji w Kolnie przyjęli już
informacji niejawnych.
pierwsze dawki szczepionek. Wśród Ponadto mężczyźni powinni posiadać
zaszczepionych osób znalazło się rów- uregulowany stosunek do służby wojnież kierownictwo kolneńskiej jed- skowej, tj. odbyli zasadniczą służbę
nostki. Kolejne szczepienia odbędą się wojskową lub zostali przeniesieni do
za kilka tygodni.
rezerwy.

P

KOLNEŃSCY
POLICJANCI
SZCZEPIĄ SIĘ

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
• wypełniony kwestionariusz osobowy
/tylko część A i B/,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe (kserokopie - oryginały
dokumentów do wglądu),kserokopie
2021/04 (Nr.252)
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przez Komendanta Głównego Policji – wydziału kadr, szkolenia i obsługi
określone dla województwa podla- prawnej KWP w Białymstoku wyskiego następująco:
łącznie drogą pocztową/e-mail na
adres:
• 20 kwietnia
Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawo• 13 lipca
dowego Wydziału Kadr,
• 15 września
Szkolenia i Obsługi Prawnej
• 3 listopada
Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi
• 30 grudnia
Prawnej
KWP w Białymstoku
Osoby zainteresowane służbą w po- ul. Sienkiewicza 65
licji proszone są o dostarczanie 15-003 Białystok
Terminy przyjęć kandydatów do kompletu dokumentów do sekcji Adres e-mail:
służby w Policji w 2021 roku zostały doboru i doskonalenia zawodowego dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl
świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
jeżeli kandydat do służby pozostawał
w stosunku pracy lub w służbie,
• książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją
wojskową,
• kserokopie innych niż wymienione
dokumentów, jeżeli obowiązek ich
złożenia wynika z odrębnych przepisów.

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w miesiącu kwietniu 2021
• Ujawniono 11 wykroczeń , wystawiono 5 mandatów karnych na kwotę 500,00 zł , zastosowano
6 pouczeń.
• Funkcjonariusze SM w kwietniu zabezpieczyli 2 mecze IV ligi piłkarskiej drużyny „Orzeł” Kolno z drużynami: KS
Michałowo, „Hetman” Białystok.
• W kwietniu strażnicy przeprowadzili akcje „odławiania” bezpańskich psów, które odwieziono do schroniska miejskiego.
• Strażnicy w kwietniu odbyli 33 służby z funkcjonariuszami KPP w Kolnie.
Planowane działania w miesiącu maju 2021:
W maju strażnicy SM w/z epidemią koronawirusa będą pełnili wspólne służby z funkcjonariuszami
KPP w Kolnie aż do odwołania.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w KP PSP w Kolnie

2

maja br. zmiana służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kolnie miała podniosły charakter.

W związku z obchodzonym w tym dniu „Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”, przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Kolnie dokonano uroczystego podniesienia flagi na maszt, w której udział brały zmiany służbowe oraz
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kolnie. Cała uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
Opracowanie: st. kpt. Mariusz Mieczkowski, KP PSP Kolno,
Zdjęcia: kpt. Sylwester Duda, KP PSP Kolno.

2021/04 (Nr.252)
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Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

W

poniedziałek w całym kraju Polacy świętowali
uchwalenie 230 lat temu Konstytucji 3 Maja.
Swój akcent w upamiętnieniu tego ważnego dnia
miało również miasto Kolno. Tegoroczne narodowe
święto było jednak inne niż w poprzednich latach.
Uroczystości miały symboliczny wymiar.
Nie zorganizowano odświętnego przemarszu główną
ulicą miasta z udziałem pocztów sztandarowych,
Miejskiej Orkiestry Dętej, przedstawicieli instytucji,
zakładów pracy i organizacji pozarządowych. Nie
było też okolicznościowych przemówień i występów
zespołów działających przy Kolneńskim Ośrodku
Kultury i Sportu. Pandemia SARS-Cov-2 pokonała
wieloletnią tradycję kultywowania tak ważnych wydarzeń w naszym kraju.
O godzinie 12:00 ks. dziekan Stanisław Uradziński
oraz delegacje władz samorządowych miasta Kolno
i powiatu kolneńskiego reprezentowane przez burmistrza Kolna Andrzeja Dudę, przewodniczącego
Rady Miasta Kolno Mariusza Rakowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego Michała
Kulczewskiego i radnego powiatu kolneńskiego Lecha
Owczarczyka złożyły wieńce pod krzyżem w pobliżu
„Dębu Wolności” i pod pomnikiem Piłsudskiego. Następnie o godz. 12:30 modlono się w intencji Ojczyzny podczas mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie.
Pozostałe delegacje, biorące udział w kolneńskich uroczystościach, przemieszczały się we własnym zakresie
i oddzielnie złożyły wieńce, kwiaty i znicze pod wybranymi przez siebie miejscami pamięci narodowej
w Kolnie.
Konstytucja 3 Maja to niewątpliwie jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Ustawa rządowa przyjęta przez Sejm Czteroletni w 1791 roku
była pierwszym w Europie i drugim na świecie aktem
prawnym porządkującym wewnętrzne sprawy kraju
- regulowała organizację władz państwowych, prawa
i obowiązki obywateli. Dawała też gwarancję swobód
obywatelskich, tradycji i wartości chrześcijańskich.
Konstytucja stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennej Polski.
Święto na cześć tak ważnego elementu pamięci zbiorowej ustanowiono w 1919 roku, a potem ponownie
w 1990 r.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Podsumowanie miesiąca – Orzeł szybuje wspaniale

K

wiecień był bardzo udanym miesiącem dla piłkarzy 17.04.2021 Orzeł Kolno – Hetman Białystok 2 : 1,
kolneńskiego Orła. Rozegrali w nim cztery mecze, (Robert Brzeziński – 2 bramki)
w tym dwa na wyjeździe. We wszystkich zagrali bardzo
dobrze i pokonali swoich rywali.

Wyniki cieszą, ale jeszcze bardziej gra naszych piłkarzy.
Z wielką przyjemnością ogląda się poczynania kolneńskich zawodników. Ich pomysłowa i mądra gra pozwala
liczyć na to, że bez problemu utrzymają się w IV lidze.
Zadowalająca jest skuteczność piłkarzy Orła, chociaż
w niektórych meczach ich zwycięstwa mogłyby być bardziej okazałe. Ale nie wybrzydzajmy. Jest dobrze.
Kwietniowe wyniki Orła Kolno:
3.04.2021 Orzeł Kolno – KS Michałowo 4 : 0.
Bramki dla Orła zdobyli: Patryk Banach – 2,
Damian Łazarczyk, Patryk Sokołowski.

24.04.2021 Wigry Suwałki II– Orzeł Kolno 0 : 1,
(Karol Domurat – karny).

Drużyna „Trampkarzy” rocznik 2006 i młodsi

11.04.2021 UKS Krypnianka Krypno – Orzeł Kolno 1 : 2,
(Patryk Banach – 2 bramki).

© Fot. Martyna Kitlas
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Na zakończenie podsumowania miesiąca warto dodać,
że w środę 28 kwietnia br. kolneńskie zespoły rozegrały
również dwa spotkania na wyjeździe, które zakończyły
się zwycięstwem drużyn z Kolna. Trampkarze Orła zmierzyli się w ramach I ligi wojewódzkiej C 1 ze Spartą Augustów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Orła 8:0.
Z kolei zespół Młodzika w ramach I ligi wojewódzkiej pokonał w Sokółce – Falcon Sokółka 3:1. Mecze rozegrano
w Augustowie i Sokółce.
Krzysztof Szostkowski
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PRZETARG

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
działając Zgodnie z Zarządzeniem Nr 207/21
OGŁASZA PIERWSZY
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego
pod zabudowę garażami w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.
1. działka nr 1369/177 o pow. 18 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2200 zł, wadium, 300 zł,
2. działka nr 1369/178 o pow. 18 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2200 zł, wadium, 300 zł,
3. działka nr 1369/179 o pow. 19 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2300 zł, wadium 300 zł,
4. działka nr 1369/198 o pow. 18 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2200 zł, wadium 300 zł,
5. działka nr 1369/199 o pow. 19 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2300 zł, wadium 300 zł,
6. działka nr 1369/217 o pow. 18 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2200 zł, wadium 300 zł,
7. działka nr 1369/218 o pow. 19 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2300 zł, wadium 300 zł,
8. działka nr 1369/233 o pow. 29 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3500 zł, wadium 400 zł,
9. działka nr 1369/234 o pow. 29 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3500 zł, wadium 400 zł,
10. działka nr 1369/237 o pow. 29 m2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3500 zł, wadium 400 zł.
Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek oznaczony jest symbolem „PS-U” są to tereny zainwestowane
zabudową usługową i produkcyjną.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego
20, pokój nr 1.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno 85 8754 0004 0000 8341 2000
0060 (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała.
Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23% VAT. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod
tel. 86-278-94-54.
BURMISTRZ MIASTA KOLNO
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PRZETARG

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
Na dzierżawę nieruchomości rolnej

Nieruchomość rolna stanowiąca działkę oznaczoną nr ew. 1161 o pow. 3.9224 ha, położoną w mieście Kolno.
Nieruchomość stanowi własność: Miasta Kolno.
Działka nr. 1161 przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolnicze na rzecz produkcji rolnej pod uprawy jednoroczne.
Okres trwania umowy dzierżawy – od dnia 1.09.2021 r. do dnia 31.08.2024 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: równowartość 20 q żyta za całą działkę (3.9224 ha) fizycznych wg obowiązujących cen ogłoszonych corocznie w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. 4.593,13 zł.
Czynsz dzierżawny płatny rocznie z góry w terminie do 31 października każdego roku.
W umowie dzierżawy zostanie zawarta klauzula, że Wydzierżawiający nie zwraca nakładów czy jakichkolwiek kosztów
związanych z zagospodarowaniem dzierżawionej nieruchomości bez względu na czas rozwiązania umowy oraz nie
zalicza ich na poczet czynszu.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno w Sali nr. 1 w dniu 2 czerwca 2021 r. o godz. 10:00.
Kwota postąpienia: 50 zł.
Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia 28 maja 2021 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno
Nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 z opisem ,,wadium na dzierżawę działki nr 1161 o pow. 3.9224 ha w Kolnie”.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie. Decyduje data wpływu
pieniędzy na konto bankowe Urzędu Miasta!
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. W przetargu gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna
przedłożyć do wglądu aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez peł26
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nomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie
postępowania przetargowego.
Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
Odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, wyłącznie na konto
bankowe wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet czynszu dzierżawy.
Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wadium.
Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta
Kolno pokój nr. 114, tel 86 278 9454 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7:30-15:30.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i BIP adres: www.umkolno.pl, adres: http://bip.
um.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

Fragment Placu Wolności w Kolnie zmienił właściciela

C

zęść Placu Wolności w Kolnie będzie
teraz własnością miejskiego samorządu. Do tej pory fragment, który łączył
ulice Wojska Polskiego z Senatorską
i Okrzei, należał do Powiatu Kolneńskiego. Po modernizacji placu nie można
już nim przejechać tak jak do tej pory. Jest
on bardziej częścią parku przy placu niż
niezależną ulicą. Dlatego przekazanie go
miejskiemu samorządowi Kolna ułatwi
zarządzanie parkiem i Placem Wolności.
Jest to też przykład dobrej współpracy dwóch
samorządów na rzecz mieszkańców — mówi
Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

W ramach dobrej współpracy między samorządami – na wniosek burmistrza Kolna – Samorząd Powiatu przekazał ulicę
przy Placu Wolności w Kolnie. Po remoncie ulicy Wojska Polskiego, czyli drogi krajowej nr 63, nasza droga straciła częściowo walory komunikacyjne, a stała się częścią drogi wewnętrznej. Ta droga wpisuje się w trwającą właśnie rewitalizację parku. Jeszcze przed przekazaniem,
w porozumieniu z burmistrzem, została
wykonana dokumentacja projektowa,
która uwzględniała rewitalizację i potrzeby z tym związane. Mam nadzieję,
że po rewitalizacji parku i remoncie tej
ulicy zgodnie z tym projektem powstanie
część miasta, którą będziemy mogli nazwać Starówką — mówi Tadeusz Klama.
Władze Powiatu i Miasta podpisały już
niezbędne dokumenty notarialne, które
potwierdzają przekazanie części Placu
Wolności.
Fot: Powiat Kolneński
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KOKIS

KOKiS ZAPRASZA

K

olneński Ośrodek Kultury
i Sportu serdecznie zaprasza na wystawę poświęconą
życiu i twórczości Agnieszki
Osieckiej. Znanej wszystkim
poetki, pisarki, dziennikarki,
autorki tekstów piosenek.
Inauguracja była połączona
z koncertem pt. „Nasza Osiecka”, który można było obejrzeć online 2 maja o godz.
18:00. Link do koncertu na
stronie KOKiS.

Mistrzostwa województwa młodzików w tenisie stołowym

W

dniach 24 i 25.04.2021 r. w hali
sportowej SP 49 w Białymstoku
najmłodsi zawodnicy województwa
podlaskiego rywalizowali o tytuły
mistrzów w turniejach gry pojedynczej, deblowej i drużynowej. Aleks Prusinowski i Cezary Chutkowski – licencjonowani zawodnicy Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu jako nieliczni
zawodnicy spoza białostockich klubów
województwa reprezentowali miasto
Kolno w turnieju rangi mistrzowskiej.
W turnieju gry pojedynczej Aleks
Prusinowski rozgrał pięć pojedynków,
z których trzy wygrał i dwa przegrał,
ostatecznie zdobywając 7. miejsce. Cezary Chutkowski zaliczył dwa zwycięstwa i wywalczył miejsce 9. W turnieju
o drużynowe mistrzostwo województwa
zawodnicy KOKiS w składzie Chutkowski i Prusinowski wywalczyli miejsce V
i był to historyczny start najmłodszych
zawodników z Kolna tej rangi i szczebla
turnieju tenisa stołowego. W mistrzostwach uczestniczyło 27 młodzików,
spośród których większość to członkowie klubów białostockich. Z nimi Prusinowski i Chutkowski prowadzili zacięte
pojedynki, lecz do zwycięstw brakuje im
doświadczenia startowego w turniejach
tenisa stołowego na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
28
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Punkt Szczepień Masowych - Zapisz się pod numerem 989
otrzymywał u nas szczepienie. Podobnie postępowaliśmy
z osobami niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi.
Kolejnym programem uruchomionym przez nasz szpital
było szczepienie osób uprawnionych z dużych ośrodków
pracy, tak aby zachęcić osoby do szczepienia i jednocześnie pomóc naszym przedsiębiorcom w zorganizowaniu
szczepień pracowników jednego dnia dla zmniejszenia
problemów organizacyjnych.

P

unkt szczepienny w Kolnie przy Szpitalu Ogólnym
w Kolnie działa nieprzerwanie od 29 grudnia 2020
roku. Przez ten czas cały zespół odpowiedzialny za realizację programu funkcjonuje na maksymalnych obrotach, aby zachować wszelkie standardy zamawiania,
realizacji, transportu, przechowywania i w końcu podawania dawek.
Do dzisiaj nasz punkt realizował wszystkie zadania, jakie
wydawało Ministerstwo Zdrowia. Szczepiliśmy sektor
oświaty, służby mundurowe oraz wszystkich pracowników ochrony zdrowia w naszym regionie jako Szpital
Węzłowy. Ze względu na problemy jednostek sąsiednich
pomagaliśmy w wyszczepianiu wspomnianych grup nawet z powiatów sąsiednich.
Jak tylko pojawiła się możliwość wcześniejszego kwalifikowania pacjentów nowotworowych, każdy pacjent
z rozpoznaną chorobą onkologiczną czy w trakcie terapii

Nasz gabinet szczepienny ponadto realizował na terenie
aż czterech powiatów szczepienia mobilne w domach
pacjentów. Jesteśmy jedyną jednostką z powiatu kolneńskiego, łomżyńskiego, grajewskiego oraz zambrowskiego,
która podjęła się szczepień w domach, a wynikało to
z braku zgłoszeń do NFZ innych podmiotów medycznych
i z chęci niesienia pomocy również obłożnie chorym. Do
tej pory udało nam się zaszczepić 70 takich pacjentów,
którzy nie mogli otrzymać dawki ze swojej poradni POZ.
Po 4 miesiącach działania gabinetu podaliśmy ponad
5400 dawek. Tak duża liczba wynika z naszego założenia
od początku działania, aby każdy, kto chce się zaszczepić,
mógł to zrobić w jak najkrótszym czasie.
W tym momencie Szpital Ogólny w Kolnie podjął się
wraz ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta
Kolno organizacji Punktu Szczepień Powszechnych w hali
sportowej w Kolnie przy ul. Marii Dąbrowskiej 4. 12 maja
podamy pierwszą dawkę w nowo otwartym punkcie.
Autor: lek. Maciej Lendzioszek

Punkt Szczepień Powszechnych w Kolnie

I

nformujemy, że 12 maja br. zostanie uruchomiony Punkt Szczepień
Powszechnych przeciw COVID-19
w Hali Sportowej KOKiS w Kolnie, ul.
Marii Dąbrowskiej 4, zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w Kolnie,
Urząd Miasta Kolno oraz Szpital Ogólny
w Kolnie.
Zapisywać się tam można będzie pod
numerem 989. Na najbliższy tydzień
przygotowanych jest około dwustu
miejsc, a na kolejne 3 tygodnie nawet
około tysiąca. Jeśli ktoś jest zdecydowany co do zaszczepienia się i chciałby
wykonać to jak najwcześniej, na infolinii
989 umówi dla siebie najszybszy termin.
2021/04 (Nr.252)
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KRZYŻOWKA-INFORMACJE

KRZYŻÓWKA NR 04/2021

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 13 utworzą ostateczne rozwiązanie - przysłowie.

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 – 28.05.2021 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 03/2021 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Fabiszewska Cecylia i Biedrzycka Halina z Kolna.
Hasło brzmiało: ,,Wiosna pora radosna”
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

• łamliwe ciasto, wafel,
• zbytnia pewność siebie,
śmiałość granicząca
z bezczelnością,
• jadalny małż morski,
• pisz na kopercie,
• ogród owocowy,
• „spocznij” dla żołnierza,
• „Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego,
• umartwianie się w celu
osiągnięcia doskonałości
lub zbawienia duszy,
• pod kranem w kuchni,
łazience,
• szereg czynności
powtarzających się w takich
samych odstępach czasu
i w tej samej kolejności,
• nie dotykać!,
• roślina lecznicza z długimi
podziemnymi kłączami albo
odgłos nienaoliwionych
zawiasów,
• pieczywo, które wg
przysłowia jest dzięki pracy,
• pionowy otwór biegnący
w głąb kopalni,

• inserat, ogłoszenie
w gazecie,
• angielskie wśród przypraw,
• czarnoksięstwo,
• odkrył Amerykę,
• stadium rozwojowe owada,
• zabawka ze szpulki
i nawiniętego na nią
sznurka,
• czynność w wannie,
• góry w Ameryce
Południowej,
• akt prawny mający moc
ustawy, wydawany przez
organ inny niż parlament,
• … rozrywek umysłowych
w czasopiśmie,
• w dawnej Polsce: warstwa
społeczna, która nie należała
do stanu szlacheckiego,
• guz skórny gruczołu
łojowego,
• tkanina na garnitur,
• polski szybki taniec ludowy,
• ryba w filmie „Szczęki”,
• laska używana przez
alpinistów.

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że Szpital Ogólny w Kolnie z dniem 1 grudnia 2020 r.
rozpoczął 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)
Współpraca: Danuta Góralczyk (korekta)
Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża. Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 3.05.2021 r.

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 KWIECIEŃ 2021

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

Trzcińska, córka Anny i Patryka,
ur. 01.04.2021 r., godz. 02.05

Ławski-Konopka, syn Danieli i Kamila,
ur. 06.04.2021 r., godz. 21.50

Kamińska, córka Pauliny i Grzegorza, Dobrzycka, córka Marty Moniki i Marka,
ur. 11.04.2021 r., godz. 23.05
ur. 11.04.2021 r., godz. 13.00

Chaberek, córka Magdy i Przemysława,
ur. 13.04.2021 r., godz. 22.50

Mościcki, syn Angeliki i Przemysława,
ur. 17.04.2021 r., godz. 12.15

Osokin, córka Anny i Andrzeja,
ur. 15.04.2021 r., godz. 09.55

Sakowski, syn Natalii i Mateusza,
ur. 08.04.2021 r., godz. 07.20

Lutrzykowski, syn Karoliny i Andrzeja,
ur. 08.04.2021 r., godz. 14.55

Cieniewicz, córka Marleny i Daniela,
ur. 12.04.2021 r., godz. 08.48

Gutowski, syn Justyny i Krystiana,
ur. 12.04.2021 r., godz. 13.20

Nicewicz, syn Anny i Mariusza,
ur. 15.04.2021 r., godz. 10.10

Prusaczyk, córka Katarzyny i Romana,
ur. 15.04.2021 r., godz. 14.45

Pupek-Bobryk, syn Pauliny i Łukasza, Poleszak, syn Grażyny i Artura Krzysztofa, Kozioł, córka Małgorzaty i Sebastiana,
ur. 22.04.2021 r., godz. 02.20
ur. 20.04.2021 r., godz. 08.05
ur. 19.04.2021 r., godz. 19.45

Dziekoński, syn Magdaleny i Grzegorza,
ur. 23.04.2021 r., godz. 20.55

Kowalik, córka Katarzyny i Kamila,
ur. 23.04.2021 r., godz. 22.25

Piórkowski, syn Marioli i Mariusza,
ur. 27.04.2021 r., godz. 13.30

Mikucka, córka Justyny i Marcina,
ur. 27.04.2021 r., godz. 20.05

Tanajewski, syn Natalii i Wojciecha,
ur. 27.04.2021 r., godz. 22.20

Puchalska, córka Katarzyny i Szymona,
ur. 28.04.2021 r., godz. 09.20

Borawska, córka Agnieszki i Roberta,
ur. 28.04.2021 r., godz. 11.40

Rogiński, syn Joanny i Mateusza,
ur. 29.04.2021 r., godz. 05.20
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Szpital Ogólny
w Kolnie

Oferujemy:
Porady psychologiczne;
Sesje psychoterapii indywidualnej,
rodzinnej i grupowej;
Sesje wsparcia psychospołecznego
realizowane stacjonarnie i w
środowisku domowym, rodzinnym,
szkolnym oraz wychowawczym;
Działania edukacyjne;
Konsultacje rodzinne.

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek
8.00-16.00
Wtorek,
Piątek
11.00-20.00

Jeśli doświadczasz:
sytuacji trudnych,
kryzysowych;
problemów
komunikacyjnych;
zaburzeń lękowych,
depresyjnych;
przemocy;
innych.

Zadzwoń lub przyjdź:
nr tel. 86 273 93 68

Nasz adres:
11-go Listopada 1
18-500 Kolno
pokój nr 22

Pomoc oferujemy bezpłatnie oraz bez skierowania
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