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MIASTO

Nie spisałeś się przez Internet? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!

D

o realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmi- Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:
strzów – pomogą oni spisać się respondentom, któ- 1. Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie
rzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez forhttps://rachmistrz.stat.gov.pl/
mularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej. 2. Kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99,
wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności
Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828
i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości
88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.
rachmistrza.
Jeśli już zrealizowałeś obowiązek spisowy przez Internet Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, zadzwoni
albo poprzez infolinię spisową, nikt z GUS nie będzie do Ciebie rachmistrz – zgodnie z ustawą nie możesz oddzwonić do Ciebie w tej sprawie. Takie kontakty mogą być mówić przekazania danych rachmistrzowi.
próbą wyłudzenia danych.
Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą
Prawdziwy rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędno- statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce pubści, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty licznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystyczczy dane logowania do bankowości internetowej. Takie py- nym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną
tania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych, co pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są
należy zgłosić na policję.
zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbaPamiętaj, że aż do odwołania rachmistrzowie nie będą od- wienia wolności.
wiedzać respondentów w domach.
Główny Urząd Statystyczny
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Złote Gody – Anna i Jan Ałajkowie

20

maja państwo Anna i Jan
Ałajkowie z Zabiela, otoczeni najbliższą rodziną, obchodzili
50-lecie związku małżeńskiego. Jubileuszową uroczystość zorganizowano
w USC w Kolnie. Do wielu gratulacji i życzeń włączyli się obecni na
Złotych Godach – kierownik USC
Barbara Tyszka i Burmistrz Miasta
Kolno Andrzej Duda, który wręczył
małżonkom bukiet róż, pamiątkowy
grawerton i odznaczył jubilatów
medalami „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP. Tradycyjnie nie zabrakło
również odśpiewanego przez zebranych dla jubilatów gorącego sto lat.
Jubilaci znają się praktycznie od urodzenia, gdyż oboje pochodzą z Zabiela
i uczęszczali do tej samej szkoły. Ich
losy na trwałe połączył związek małżeński zawarty 1.08.1970 roku w USC
w Kolnie. Przysięgę przed Bogiem
małżonkowie złożyli w tym samym
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dniu w kościele św. Anny w Kolnie. Po
ślubie państwo Ałajkowie zamieszkali
w domu rodzinnym Jana i tam wspólnie pracowali w gospodarstwie. Na
emeryturę przeszli w 2005 roku. Doczekali się 6 dzieci i 19 wnucząt. Jubilaci lubią wspólnie spędzać czas z rodziną, z wnukami, czytać, opowiadać
i wspominać lata swojej młodości.
Dostojnym jubilatom życzymy jeszcze wielu lat wspólnego życia wypełnionego miłością i szacunkiem oraz
doskonałym zdrowiem!
Podsumowaniem półwiecznej drogi
małżeńskiej Anny i Jana jest wiersz
córki Urszuli opisujący historię pięknej miłości rodziców.
„Dawno, dawno temu, a minęło
już pół wieku,
Jeden człowiek, zakochał się
w drugim człowieku.
A tak to się zaczęło...
W Zabielu, w maleńkiej wiosce,

Mieszkała sobie Anna w radości i beztrosce.
W tej samej miejscowości,
Przystojny Jan sobie żył,
I w pięknej Annie, zakochał się z całych sił.
Niedaleko siebie mieszkali
I każdą wolną chwilę ze sobą spędzali.
Na randki często się umawiali,
Bo byli w sobie bardzo zakochani.
Aż dnia pewnego, roku siedemdziesiątego,
Jan spytał się Anny, czy wyjdzie za niego.
Ona szczęśliwa, uradowana,
Po uszy w Janku zakochana,
Bez wahania się zgodziła,
I wkrótce potem, syna mu urodziła.
Minęła chwilka niemała,
I spora gromadka się uzbierała.
Dwóch synów i cztery córki,
Potem to już było z górki.
Dzieci z domu się porozchodziły,
Ale dziewiętnaście wnucząt im spłodzili.
Dziś gdy minęło 50 lat,
Jeszcze piękniejszy wydaje się świat.
Dziękujemy Wam kochani rodzice,
Za trud wychowania i szczęśliwe życie.
Dom, który stworzyliście,
Zostanie na zawsze w sercach naszych,
A Was najdrożsi, kochać będziemy po
wszystkie czasy.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Konopka
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„Polska Wschodnia Plus” – fundusze warte „zachodu”

Krzysztof Jurgiel Poseł do Parlamentu Europejskiego

P

ośród rozmaitych wieści docierających na Podlasie oraz na Warmię i Mazury z Brukseli szczególne
powody do radości daje kontynuacja
programu unijnego wsparcia dedykowanego Polsce Wschodniej – zainicjowanego w 2006 r. przeze mnie i Marka
Kuchcińskiego, podkarpackiego posła
PiS i Marszałka Sejmu VIII kadencji,
a w 2007 r. wdrożonego przy wsparciu
środków UE.
To nie tylko sukces osób i gremiów
lobbujących na poziomie krajowym
i unijnym, ale przede wszystkim rozwiązanie trafne, potrzebne i perspektywiczne. Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do tego.
Startując w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, deklarowałem maksymalne starania o pozostawienie unijnego wsparcia dla Polski Wschodniej
pomimo znacznego ryzyka utrącenia
tej koncepcji na forum unijnym. I oto
dobra wiadomość – mamy kolejny
program dla Polski Wschodniej, który
obejmie poprawę sieci transportowej, budowę centrów logistycznych,
rozwój infrastruktury elektrycznej
i gazowej oraz ochronę zabytków.
Do tego programu nawiązywała też
moja koncepcja „Małe miasta wielkich szans”, zakładająca wsparcie dla
stolic subregionów: poza rodzinnym
Białymstokiem odnosiłem się też do
4

Plus/PW+) nie tylko zwiększył skalę
finansowania, ale odzwierciedla
większość założeń mojego programu
wyborczego. Proces konsultacji wykoPonadto w swoim programie promo- rzystałem dla udoskonaleniu projektu,
wałem ideę inwestowania w mniejsze dla dobra Polski Wschodniej i jej
miejscowości i budowania w gminach mieszkańców.
centrów usługowo-produkcyjnych.
Równolegle akcentowałem koniecz- Na całokształt Polski Wschodniej Plus
ność szczególnego wsparcia rolnictwa rzutują cele: główny i szczegółowe.
Polski Wschodniej, ze stworzeniem One spinają (jak klamra) całość plano„doliny rolniczej” (co się właśnie wanych zamierzeń, a owe zamierzenia
dokonuje na Podlasiu) oraz rozwoju muszą się w nich zawierać. Dlatego
dróg lokalnych. Dopełnieniem byłby tych kilka pierwszych słów programu
tu odpowiednio sprofilowany Przemysł ma tak wielkie znaczenie, a ich dobór
4.0, w ramach którego rozwinęłaby się powinien być wyjątkowo przemyślany.
innowacyjność w rolnictwie, wspar- Od tego więc zacząłem swoje uwagi
cie dla branż perspektywicznych oraz konsultacyjne, co i Państwu tu wyjaśrozwój Regionalnego Centrum Kom- nię. Twórcy PW+ zapewne w dobrej
petencji Przemysłu 4.0. Wymiar pro- wierze, aczkolwiek niezbyt trafnie, ujęli
społeczny mojego programu wybor- cel główny jako: Utrwalenie warunków
czego uzupełniał postulat wsparcia sprzyjających konkurencyjności gospoaktywizacji społecznej i przeciwdzia- darki oraz wyższej jakości życia w Polsce
łania wykluczeniu „Od przedszkola do Wschodniej+ oraz cele szczegółowe:2.
seniora”, obejmujący rozwój edukacji Podniesienie jakości życia mieszkańców
wczesnoszkolnej i przedszkolnej na przez ochronę klimatu i 3. Zwiększenie
wsiach, kompleksowe zaopatrzenie dostępności transportowej PW+.
seniorów oraz wszechstronną ochronę
Zasugerowałem, że trafniej byłoby
instytucji rodziny.
ująć cel główny tak, aby odzwierciedZ satysfakcją stwierdzam, że przedsta- lając realia, wskazywał jednocześnie
wiony niedawno do konsultacji projekt na ambitne perspektywy. Chociażby
Programu „Fundusze Europejskie dla prosty zwrot „wzmacnianie”, choć na
Polski Wschodniej” (Polska Wschodnia pierwszy rzut oka wygląda prawie
Łomży, Suwałk i Bielska Podlaskiego,
a na Warmii i Mazurach, poza Olsztynem, głównie do Elbląga i Ełku.
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tak samo, dużo lepiej „otwiera” PW+
(„prawie” w tym przypadku robi
ogromną różnicę!). Z kolei ujęta jako
cel szczegółowy ochrona klimatu ma
charakter długofalowy i nie przekłada się wprost (mierzalnie) na
poprawę jakości życia. Zasugerowałem, by cel ten ująć jako: 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców
poprzez zrównoważoną ochronę dóbr
naturalnych, w tym klimatu). W mojej
ocenie zintegrowanie jej ze zrównoważoną ochroną całokształtu dóbr
naturalnych (a nie tylko przyrody)
uwiarygodniłoby ów cel i pozwoliło
wyeksponować istotne atuty Polski
Wschodniej. Z kolei 3 cel szczegółowy
PW+ sugerowałem doprecyzować do
postaci: Zwiększenie dostępności i spójności transportowej PW+). W projekcie co prawda celnie dostrzeżono,
że istotną barierą rozwoju jest niska
dostępność transportowa (zarówno
drogowa, jak i kolejowa), natomiast
niedostatecznie wyeksponowano
tam deficytową spójność transportu
drogowego (a do czasu realizacji
Wschodniej Magistrali Kolejowej
także kolejowego) w obrębie Polski
Wschodniej. W tym zakresie (dzięki
konsekwentnej determinacji zabiegających o to patriotów regionalnych
– wszystkim zasłużonym dziękuję!)
„kręgosłup” spójności transportowej Polski Wschodniej znacząco
wzmocni droga DK 19 (jako rdzeń
główny, jednak jeszcze nie kompletny), ale nie mniej ważne są też
powiązania peryferyjnych powiatów
sąsiadujących ze sobą województw
Polski Wschodniej.
W części projektu programu Polska
Wschodnia+ zawierającej „Główne
wyzwania”, zauważyłem pewien dysonans, powstały wskutek niedocenienia rolnictwa (w aspekcie przedsiębiorczości). Przedsiębiorczość na wsi,
okołorolnicza i związana z przetwórstwem rolno-spożywczym powinna
być postrzegana jako szansa rozwojowa, a zarazem strategiczny walor
Polski Wschodniej (jak ujmuje to
np. Dolina Rolnicza 4.0 na Podlasiu),
2021/05 (Nr.253)

w znacznie szerszym wymiarze, niż
ujęto ją w projekcie PW+. Mam
nadzieję, że moje dobitne uwagi
przyczynią się do refleksji na tym tle
i doskonalszych uszczegółowień PW+
na dalszych jego etapach.
Zbyt ogólnie i bez wyraźnego ukierunkowania w PW+ określono szczególne
potrzeby inwestycyjne miejscowości
uzdrowiskowych oraz podmiotów
świadczących kompleksowe usługi
sanatoryjne/uzdrowiskowe, schematycznie (ogólnie) odnosząc to do pandemii covid-19, gdy tymczasem lepiej
byłoby wesprzeć inteligentny wymiar
ośrodków sanatoryjnych. Należałoby,
z jednej strony, na bazie sanatoriów
tworzyć i wzmacniać „uśpione szpitale kryzysowe” (zarazem obsługujące wybrane potrzeby mieszkańców), a z drugiej strony – tam, gdzie
funkcjonują niedoinwestowane
szpitale terenowe, a warunki środowiskowe sprzyjają – tworzyć sanatoria ukierunkowane na opiekę wobec
osób starszych, osób z zaburzeniami
komunikacyjno-psychologicznymi
(np. autyzm). Podobnie racjonalne,
wydaje się, tworzenie „sanatoriów
sezonowych” (np. wiele miejscowości turystycznych Polski Wschodniej poza sezonem letnim przeżywa
odpływ turystów, a dysponując bazą
ogólną, przy odpowiedniej adaptacji
i partnerstwie z fachowymi podmiotami mogłyby one oferować usługi
sanatoryjne dla osób starszych, osób
z zaburzeniami komunikacyjno-psychologicznymi, np. z autyzmem itd.).
W mojej ocenie inteligentna turystyka
prozdrowotna Polski Wschodniej
warta jest ekspozycji (można to ująć
hasłem: „Polska Wschodnia sanatorium Unii Europejskiej”). W trosce o interes całej Polski Wschodniej,
a w szczególności Podlasia oraz Warmii i Mazur, czułem się zobowiązany,
by podnieść, że Lubelskie dysponujące
stosunkowo wysokim programem
regionalnym oraz dedykowaną interwencją Krajowego Planu Odbudowy
już na starcie ma znaczne przewagi
– na tle pozostałych regionów Polski
Wschodniej - w dostępie do funduszy

europejskich, co wymaga odpowiednio
trafnych rozwiązań równoważących.
Ewentualne nierówności w obrębie Polski Wschodniej nie sprzyjają
bowiem realizacji celów PW+.
W ramach PW+ wsparciem zostanie objęta budowa i przebudowa
dróg wojewódzkich, w tym budowa
obwodnic. W mojej ocenie warto
priorytetowo traktować inwestycje zapewniające spójność Polski
Wschodniej lub „tranzytową dostępność” jej regionów (np. wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej zapewniającej dostęp poprzez obszar innego
województwa Polski Wschodniej do
przejścia granicznego z państwem
trzecim lub do autostrad, lotnisk itd.).
Drogi wojewódzkie wiodące do granicy województwa są bowiem zwykle
niedoinwestowane. Wsparcie budowy
obwodnic z PW+ należałoby rozszerzyć także na obwodnice mniejszych
miejscowości (niekiedy duże wsie
z jednej strony stanowią uciążliwą
barierę dla płynności transportu drogowego, a z drugiej strony – miejsce
uciążliwej koegzystencji mieszkańców
z owym transportem).
Zgłoszone przeze mnie uwagi do PW+
nie wyczerpują, bynajmniej, mojego
zainteresowania programem i Polską
Wschodnią.
Będę konsekwentnie monitorował
dalsze prace i rychłe już wdrażanie,
mając na względzie dobro mieszkańców Polski Wschodniej, a zwłaszcza Podlasia oraz Warmii i Mazur.
Naszym wspólnym celem jest
wszakże doprowadzenie do sytuacji,
że Polska Wschodnia symbolizować
będzie prawdziwy sukces społeczno-gospodarczy, czego Państwu (i sobie)
serdecznie życzę!
Krzysztof Jurgiel
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Zakończono budowę drogi na ulicy Sosnowej w Kolnie

D

ługo oczekiwana budowa tego odcinka drogi wiązała
się przede wszystkim z wykonaniem nawierzchni
o szerokości 5,5 m oraz chodników z kostki betonowej
i regulacji istniejących elementów sieci (studzienki, przykanaliki itp.).

Na przebudowanym odcinku wykonane zostało również
oświetlenie drogowe i kanalizacja deszczowa, która została
wybudowana we wcześniejszym etapie.
Samorząd pozyskał na inwestycje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Ulicę Sosnową wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie budowała firma PROBUK z Łomży, która zadanie
wykonała za 275 tys. zł.
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APEL DO MIESZKAŃCÓW

P

rzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.
o. przypomina, że do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji, kratek ściekowych itp.)
zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
NIE WRZUCAMY:
• artykułów higienicznych (waty, pieluch, podpasek,
chusteczek nawilżających),
• patyczków do czyszczenia uszu,
• resztek pożywienia,
• olejów jadalnych (np. po smażeniu frytek),
• resztek materiałów, sznurków (np. mopów),
• popiołu.
W/w odpady wrzucane przez mieszkańców do urządzeń
sanitarnych wpływają na wzrost kosztów eksploatacyjnych
oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków, co ma
zasadniczy wpływ na cenę odebranych od Państwa ścieków. Zgodnie z w/w ustawą – kto nie stosuje się do powyższych zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny do 10 000,00 zł.

2021/05 (Nr.253)

7

MIASTO

Dwa miliony złotych dla gminy, która zaszczepi najwięcej mieszkańców

R

usza plan działań, które mają zachęcić Polaków do
szczepienia przeciw Covid-19. System zachęt przygotowanych przez rząd to, m. in. możliwość zdobycia
dwóch milionów złotych przez gminę, która będzie miała
najwyższy wskaźnik szczepień w skali Polski lub miliona
złotych dla samorządów, gdzie będzie największy stopień
zaszczepienia w ramach 49 obszarów. Do pierwszych 500
gmin, które osiągną wskaźnik wakcynacji 75 proc., wpłynie po 100 tys. zł do rozdysponowania na dowolny cel.
Od 1 lipca szczepienie drugą dawką będzie możliwe też
w dowolnym punkcie szczepień. Samorządy będą miały
również możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z seniorami powyżej 70. roku życia. Rozmowy najczęściej będą realizowane przez pracowników GOPS-ów

czy MOPS-ów. Do starszych osób, które zdecydują się na
szczepienie przeciw Covid-19, dojadą mobilne punkty
szczepień. Poza zachętami dla gmin ma ruszyć także
loteria Narodowego Programu Szczepień. Na promocję
szczepień przeciw Covid-19 rząd polski przeznaczy ponad 140 mln zł.
Propozycje planu działań, które mają zachęcić Polaków
do szczepienia przeciw Covid-19, przedstawił na konferencji prasowej Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik
rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.
Opracował: Andrzej Konopka
Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta
Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 31 maja 2021 r. wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości dz. nr 1699/3 o pow. 1182 m2 położonej na terenie miasta Kolno przy ul.
Kasztanowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Niniejszy 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 14,
tel. 86-278-94-54.
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda
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Przypominamy, że nasza biblioteka należy do systemu ACADEMICA

C

yfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism
naukowych ACADEMICA to innowacyjne narzędzie Biblioteki
Narodowej umożliwiające natychmiastowy dostęp do ponad 3 milionów publikacji. Stale rozbudowywane zasoby ACADEMIKI obejmują najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne
numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty
źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne.
W systemie ACADEMICA czytelnicy odnajdą publikacje nowe, jak
również starsze – niechronione prawem autorskim. Publikacje niechronione prawem autorskim są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń. Z publikacji chronionych prawem autorskim można korzystać
tylko na terminalu dedykowanym ACADEMICE, znajdującym się w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie.
Zapraszamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni oraz przekonania się, jak ogromne możliwości wyszukiwania i dostępu do wiedzy daje ACADEMICA.
Regulamin i Oświadczenie Użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica jest do pobrania na stronie internetowej biblioteki https://mbpkolno.pl.
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OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej, M. Dąbrowskiej
w Kolnie.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Kolno Uchwały Nr XIX/142/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie
ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej, M. Dąbrowskiej w Kolnie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta http://bip.um.kolno.
wrotapodlasia.pl/ (zakładka: Rada Miasta > Uchwały Rady > Kadencja 2018-2023 > 2021 rok > XIX Sesja – 23
kwietnia 2021 r. > Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski
należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno) lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na
adres mailowy: kolno@home.pl) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków
jest Burmistrz Miasta Kolno.
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

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 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno przy ul.
Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od 02.06.2021 r. wykaz w sprawie sprzedaży, w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy, nieruchomości lokalowej w skład której wchodzi:
• samodzielny lokal mieszkalny nr 11 w budynku przy ul. W. Witosa 7 o pow. użytkowej 48,70 m2 z udziałem
wynoszącym 5390/115604 części we współwłasności budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie
do użytku właścicieli poszczególnych lokali i w prawie własności działki gruntu nr 1734/17 o pow. 291 m2,
dla której urządzona jest księga wieczysta KW LM1L/00036785/7.
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, tel. 86
278-94-32.
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda
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Chcesz pozbyć się azbestu - złóż wniosek w UM Kolno

B

urmistrz Miasta Kolno informuje o możliwości
pozyskania przez Miasto Kolno środków na finansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W związku z powyższym informujemy o możliwości
składania wniosków o dofinansowanie w 2021 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Kolno.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Miasta
Kolno. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Wykonawca zadania obejmującego powyższe prace na terenie Miasta Kolno zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

2021/05 (Nr.253)

Wnioski o dofinansowanie można składać w sekretariacie
Urzędu Miasta Kolno pokój nr 113 na przygotowanym
formularzu do dnia 16 czerwca 2021 roku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.umkolno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 11 w tutejszym urzędzie. Dofinansowaniem mogą zostać objęte
wyroby, które według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” uzyskały Stopień Pilności I czyli minimum 120 punktów.
Realizacja programu dofinansowania uwarunkowana jest
pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Miasta Kolno przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych pozyskanych przez gminę.
Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 11, tel. (086)
278 94 32.
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Kolejne miliony złotych na modernizację kolneńskiego szpitala
czeń. Dlatego najpierw trzeba wyburzyć już istniejące
ściany, ale także zmienić wszystkie instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Zamontowane będą również nowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

D

zięki tej inwestycji pacjenci Szpitala Powiatowego
w Kolnie będą przyjmowani w bardziej komfortowych warunkach. Rozbudowana i powiększona
zostanie Szpitalna Izba Przyjęć. Teraz zajmuje ona
powierzchnię 139 metrów kwadratowych - po modernizacji zwiększy się ponaddwukrotnie, do 349 metrów
kwadratowych. Będzie to możliwe, bo w ramach inwestycji powstanie nowy budynek.
– Rozbudowa Szpitalnej Izby Przyjęć jest konieczna, żeby
dostosować ją do obecnych standardów, także epidemiologicznych. Pandemia pokazała, czego brakuje obecnej
Izbie, i jak powinna wyglądać, żeby pacjenci byli przyjmowani w odpowiedni sposób, a personel szpitala mógł
bezpiecznie pracować. Nie wiemy, kiedy skończy się pandemia koronawirusa, a także jakie zagrożenia przyniesie
przyszłość. Dlatego chcemy się jak najlepiej przygotować
— mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

– Wszystkie te prace są bardzo kosztowne. Ale dzięki pieniądzom, które Powiat otrzymał z Ministerstwa Zdrowia,
z naszego budżetu wydamy na nie tylko siedemdziesiąt tysięcy złotych. Pokryją one koszt przygotowania projektów
budowlanych i niezbędnej dokumentacji. A ponad sześć i pół
miliona złotych na realizację inwestycji dostaniemy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 — dodaje Tadeusz Klama.
Obecnie Izba Przyjęć to tylko kilka pomieszczeń, w tym
tylko jedna, niewielka izolatka. Po rozbudowie i modernizacji pacjenci i pracownicy Szpitala będą mieli do dyspozycji wnętrza dostosowane do ich potrzeb. Nowocześnie
wyposażone, a także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki modernizacji Szpitalna Izba Przyjęć
będzie mogła także działać bardziej kompleksowo.
– Szpital nie ma Oddziału Ratunkowego. A po modernizacji sprawniej będzie można przyjmować nie tylko
pacjentów zgłaszających się do hospitalizacji, ale także
w stanach nagłych. Wszystko w warunkach bezpiecznych
dla pacjentów i lekarzy oraz ratowników — mówi Tadeusz Klama.

Modernizacja Szpitalnej Izby Przyjęć, według wstępnych
szacunków, będzie kosztowała 6 557 010,00 zł. Inwestycja
prawie w całości będzie sfinansowana przez Ministra ZdroPrzebudowa będzie kompleksowa, po jej zakończeniu wia z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19. Wszystkie
zmienią się całkowicie wygląd i organizacja pomiesz- prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.

Trwa przebudowa ulicy Konopnickiej

P

rowadzone są prace przy przebudowie
ulicy Marii Konopnickiej w Kolnie.
Obecnie jest kładziona wyrównawcza warstwa masy bitumicznej.
Po raz kolejny plac budowy odwiedzili Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta
Kolneński Karol Pieloszczyk, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski i Inspektor Nadzoru Sylwia Szczech.
Prace mają być zakończenie wraz z końcem
czerwca 2021 roku.
12
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Dwa oddziały Szpitala Powiatowego w Kolnie będą zmodernizowane
– Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego będzie polegała
na budowie nowego budynku i kompletnym jego wyposażeniu. Natomiast Oddział Wewnętrzny wyremontowaliśmy
częściowo w ubiegłym roku. W tym chcemy dokończyć pozostałą część, remontując każdy pokój i kupując wyposażenie
— mówi starosta kolneński, Tadeusz Klama.
To już kolejna inwestycja w Szpitalu w Kolnie, dzięki której
wzrośnie poziom obsługi pacjentów.
– Po modernizacji pacjenci na pewno będą mieli bardziej
wa oddziały Szpitala Powiatowego w Kolnie będą komfortowe warunki i łatwiej będzie się pracować lekarzom,
zmodernizowane. Zarząd Województwa Podla- personelowi medycznemu i pozostałym pracownikom szpiskiego przekazał z funduszy unijnych ponad pięć milio- tala — dodaje Tadeusz Klama.
nów złotych na rozbudowę Oddziału Psychiatrycznego
Łączna wartość inwestycji to sześć i pół miliona złotych.
i dokończenie modernizacji Oddziału Wewnętrznego.

D

Spotkanie z ministrem KPRM

S

tarosta Kolneński Tadeusz Klama oraz Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski spotkali się z ministrem Adamem Andruszkiewiczem. Spotkanie odbyło się w Warszawie w kancelarii
sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Na spotkaniu podejmowano problemy związane z cyfryzacją powiatu oraz prowadzeniem inwestycji drogowych
z uwzględnieniem budowania bezpiecznych sieci teleinformatycznych.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Rodzicom podziękowali za trud, który na co dzień podejmują, za wytrwałość, za zrozumienie potrzeb i za dzielenie się miłością.

Z

okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Starosta
Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk osobiście odwiedzili domy rodzin
zastępczych.
2021/05 (Nr.253)
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Dzień Dziecka w grabowskiej szkole

D

wudniowe świętowanie Dnia Dziecka zafun- dyskotece, rywalizowali w rozgrywkach sportowych
dowała swoim uczniom Szkoła Podstawowa i wspólnie grillowali.
w Grabowie.
Świętujące dzieciaki odwiedził również wójt gminy
Andrzej Piętka z życzeniami i słodkimi upominkami.
31 maja przedszkolaki i uczniowie klas I-III ochoczo 1 czerwca świętowali uczniowie z klas IV-VIII. Obchody
korzystali z zabaw na „dmuchańcach”, rysowali kredą zorganizowano zgodnie z obowiązującym reżimem
wielkoformatowe obrazy na chodnikach, bawili się na sanitarnym.

14
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I etap rozbudowy drogi gminnej Grabowo-Konopki Monety zakończony

W

dniu 11 maja 2021 komisyjnie odebrano
prace budowlane przy rozbudowie drogi
gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety
w gm. Grabowo realizowanej w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
CAŁKOWITA WARTOŚĆ I ETAPU INWESTYCJI – 816 468,16 zł.
Wkład własny Gminy w kwocie 408 234,08 zł
został pokryty środkami, które Gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Wykonawcą robót budowlanych była firma
„Unidrog” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Grajewa.

Porozumienie z powiatem kolneńskim o zamianę nieruchomości

W

dniu 20 maja 2021 r.
Zarząd Powiatu Kolneńskiego i Wójt Gminy Grabowo zawarli porozumienie
o zamianę nieruchomości.
W wyniku zamiany Gmina
Grabowo stanie się właścicielem
działki przyległej do parku podworskiego w Grabowie.
Po przejęciu działki Gmina Grabowo zagospodaruje przejętą
nieruchomość w celu poprawy
estetyki i wyglądu ulicy Jakuba
Wagi w Grabowie.
2021/05 (Nr.253)
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TUROŚL

„Kurpie Zielone w Literaturze”

D

nia 25.05.2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy
Turośl odbyły się eliminacje gminne konkursu
recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. Ze
względu na pandemię zrealizowane one zostały w formie on-line.

Z

Ogółem do biblioteki wpłynęło 24 nagrań. Komisja po
przesłuchaniu wszystkich zgłoszeń postanowiła przyznać:
W kategorii klas I-IV: I miejsce – Wiktoria Sokołowska, II
miejsce – Julia Lemańska, III miejsce – Julia Malewska, wyróżnienie: Paweł Drężek; W kategorii klas V-VIII: I miejsce: Klaudia Remiszewska, II miejsce: Karolina Nicewicz.
W kategorii gadki kurpiowskiej: Wyróżnienie: Dżesika
Remiszewska. Nagrania laureatów: Wiktorii Sokołowskiej,
Julii Lemańskiej, Julii Malewskiej wezmą udział w finale
konkursu klas I-IV w Myszyńcu dnia 15 czerwca 2021 r.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali pamiątkowe nagrody. Z tego miejsca pragniemy Wam, drodzy Uczniowie, podziękować za udział w konkursie, bez
Was by go nie było. Ślemy również gorące podziękowania
rodzicom i nauczycielom za poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowaniu uczniów do konkursu.

Pasowanie na Czytelnika

przyjemnością informujemy, iż Biblioteka Publiczna
Gminy Turośl przyjęła do grona Czytelników uczniów
kl. I Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Turośli. Z tej okazji zaproszony został teatrzyk Krak-Art z Krakowa, który przedstawił spektakl pt. „Zaczarowany młynek”.

i uczestniczyły w zajęciach. Złożyły również uroczystą obietnicę, że zawsze będą dobrymi i sumiennymi
Czytelnikami. Na koniec każdy otrzymał dyplom pasowania, książkę, zakładkę, plan lekcji i kartę młodego
czytelnika. Z tego miejsca pragnę złożyć gorące podziękowanie dla Hurtowni Książek Platon, która wsparła
naszą akcję, poprzez przekazanie dla dzieci książeczek.
Oprócz tego, w dniu ich święta przygotowana została Jeszcze raz gorąco dziękujemy, a Młodych Czytelników
lekcja biblioteczna. Dzieci fantastycznie angażowały się zapraszamy do naszej Biblioteki.

Sukcesy artystów z Turośli na przeglądach ludowych

W

maju zespoły śpiewacze, soliści śpiewacy i instrumentaliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli
wzięli udział w dwóch przeglądach konkursowych, które
zorganizowane zostały przez Regionalny Ośrodek Kultury
w Łomży oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.
Do Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych ośrodek kultury zgłosił 16 podmiotów
wykonawczych. Komisja konkursowa po wysłuchaniu
16

nagrań filmowych nagrodziła i wyróżniła wszystkich artystów zgłoszonych przez ośrodek. Laureaci pierwszych
miejsc wzięli udział w koncercie podsumowującym przegląd, który zorganizowany został 21 maja w ROK w Łomży.
Zakwalifikowani zostali oni również na Przegląd Kapel
i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego, który
odbył się 23 maja w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
Na scenie wystąpili następujący artyści z Turośli: Zespół
Śpiewaczy z Turośli, zdobywając I miejsce, solistka śpiewaczka Eugenia Kuliś – I miejsce, Jan Kania i Karol Saciłowski – I miejsce w kategorii „duży-mały”, soliści instrumentaliści: Dawid Sutkowski – I miejsce, Jan Kania
– I miejsce, Karol Sadłowski – II miejsce, Natalia Zadroga
– III miejsce. Przegląd wojewódzki był jednocześnie kwalifikacją do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, na który
jurorzy nominowali w kategorii zespół śpiewaczy: Zespół
Śpiewaczy z Turośli, w kategorii „duży-mały”: Jana Kanię
i Karola Saciłowskiego, a w kategorii soliści instrumentaliści: Dawida Sutkowskiego.
2021/05 (Nr.253)

MAŁY PŁOCK

Cyfrowe GOK-i

W

ramach realizacji i uczestnictwa w projekcie:
„Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim”
Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock otrzymała
nieodpłatnie sprzęt komputerowy w postaci 5 laptopów o łącznej wartości 18.628,63 zł.

Projekt „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim”
realizowany był w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
nr 3 „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie
nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązanie na rzecz aktywizacji
cyfrowej współfinansowanego z Europejskiego FunKomputery będą wykorzystane przez pracowników duszu Rozwoju Regionalnego”.
biblioteki oraz użytkowników bibliotek.
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STAWISKI

4

Międzynarodowy Dzień Strażaka

maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka, w którym
szczególnie doceniamy ich trudną i pełną wyzwań
pracę oraz pełne oddanie służbie i potrzebującym
ludziom.
Z tej okazji grupa Motylków z Miejskiego Przedszkola
w Stawiskach wybrała się w odwiedziny do Druhów OSP
w Stawiskach. O tym, jak przebiegła wizyta, przekonać się
można, czytając obszerną relację na stronie internetowej:
przedszkolestawiski.pl

O Stawiskach w telewizji

W

ogólnopolskiej telewizji obejrzeć można było ostatnio dwa materiały dotyczące Gminy Stawiski. Oba
dostępne są też na stronie internetowej www.stawiski.pl.
5 maja na antenie TVP3 Regiony Pani Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk mówiła m.in. o tym, jak samorząd
przygotowuje się do wykorzystania ogromnych unijnych
funduszy, które dostępne będą m.in. dla samorządów w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Natomiast Klub Seniora w Stawiskach, mimo że funkcjonuje od niedawna, zadebiutował już na ogólnopolskiej
antenie telewizyjnej. W programie „Teleexpress na deser”
Pani Anna Sobocińska zdradziła przepis na domową napoleonkę z kremem budyniowym. Materiał nakręcono
w siedzibie Klubu Seniora, w wyremontowanych i wyposa-

żonych pomieszczeniach w dawnym budynku gimnazjum
w Stawiskach. Klub Seniora powstał tam i funkcjonuje
dzięki pieniądzom pozyskanym przez Gminę Stawiski
z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020.

Mamy ponad 175 tys. zł z Funduszu Solidarnościowego!

S

tawiski, jako jedyne w powiecie kolneńskim, pozyskały pieniądze z dwóch
resortowych programów wsparcia osób
niepełnosprawnych i ich bliskich.
Ponad 175 tys. zł pochodzi z tegorocznej
edycji programów Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej: ,,Opieka wytchnieniowa" oraz ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Umowy na ich realizację
Pani Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk podpisała z Bohdanem Paszkowskim Wojewodą podkreślić, że pozyskane dofinansowanie pokrywa
100% wszystkich wydatków, również tych związanych
Podlaskim 30 kwietnia br.
z zatrudnieniem. Źródłem finansowania programów
Realizacja obu programów w Gminie Stawiski potrwa ,,Opieka wytchnieniowa" oraz ,,Asystent osobisty osoby
od maja do grudnia 2021 r. To nie tylko wsparcie dla niepełnosprawnej” jest Fundusz Solidarnościowy.
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ale też możliwość stworzenia czterech nowych miejsc pracy, a trzeba Więcej informacji na www.stawiski.pl
18
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Zapraszamy do udziału w wydarzeniach!
Znamy już kalendarz imprez kulturalno-sportowych w gminie Stawiski na lato 2021. Burmistrz Stawisk oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach już dziś zapraszają do udziału w wydarzeniach (szczegóły na plakacie).

Dzień Matki w CIS w Kolnie

N

iezwykle wzruszającą, ale radosną uroczystość zorganizowało 26 maja Centrum Integracji Społecznej
dla swoich uczestników z okazji Dnia Matki.

W części artystycznej były tańce i śpiewy. Wodzirejem była
Agnieszka Samul, która znakomicie poprowadziła imprezę.
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Były zajęcia Najbardziej wzruszający moment miał miejsce wtedy,
plastyczne, na których milusińscy wykonywali okolicznoś- gdy dzieci składając życzenia śpiewały piosenki i recytowały wiersze dla swoich mam.
ciowe laurki dla swoich mam.
2021/05 (Nr.253)
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pieszego znajdującego się na tym
przejściu albo na nie wchodzącego
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na tym przejściu
albo wchodzącemu na to przejście.

BEZPIECZEŃSTWO
NA DRODZE –
WYBRANE ZMIANY
W PRZEPISACH
RUCHU DROGOWEGO
OD 1.06.2021 R.

1

czerwca 2021 r. weszła w życie
ustawa z dnia 25 lutego 2021 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. poz. 463), która
wprowadza przepisy zwiększające
bezpieczeństwo pieszych na drogach,
ujednolica dopuszczalną prędkość
na obszarze zabudowanym, a także
obliguje kierujących pojazdami do
zachowania minimalnego odstępu
między pojazdami na autostradach
i drogach ekspresowych.
Zgodnie z nowymi przepisami pieszy
wchodzący na przejście dla pieszych
będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed
tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już
na przejściu dla pieszych.
W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych
ustawodawca doprecyzował przepisy
dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich
do obserwacji nie tylko przejścia dla
pieszych, ale i jego okolicy oraz do
stworzenia możliwości bezpiecznego
przejścia przez jezdnię dla pieszych
znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście
wchodzą.
Kierujący pojazdem, zbliżając się
do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
• zachować szczególną ostrożność,
• zmniejszyć prędkość tak, aby nie
narazić na niebezpieczeństwo
20

Nowe regulacje nie zwalniają również
pieszego z obowiązku zachowania
szczególnej ostrożności podczas
wchodzenia i przechodzenia przez
jezdnię lub torowisko oraz korzystania
z przejścia dla pieszych. W dalszym
ciągu zabrania się także pieszemu
wchodzenia na jezdnię bezpośrednio
przed jadący pojazd, w tym również
na przejściu dla pieszych.
Bardzo ważną zmianą dla pieszego
jest zakaz korzystania z telefonu lub
innego urządzenia elektronicznego
podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
w tym również podczas wchodzenia
lub przechodzenia przez przejście
dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości
obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA
OBSZARZE ZABUDOWANYM
Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub
zespołu pojazdów przez całą dobę na
obszarze zabudowanym do 50 km/h.
MINIMALNY ODSTĘP MIĘDZY
POJAZDAMI
Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany
jest zachować minimalny odstęp od
poprzedzającego go – na tym samym
pasie ruchu – pojazdu.
Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa
liczby określającej prędkość pojazdu,
którym się poruszamy, wyrażonej
w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp
nie może być mniejszy niż 50 m.
Uwaga!
Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.
* Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. poz. 463)
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

K

POSZUKIWANY
W RĘKACH
POLICJANTÓW

olneńscy policjanci zatrzymali
29-letniego mieszkańca miasta. Sąd w Kolnie poszukiwał go za
uszkodzenie ciała innej osoby. Teraz
mężczyzna najbliższe 45 dni spędzi
w zakładzie karnym.

Na początku tygodnia w ręce kolneńskich mundurowych wpadł kolejny
poszukiwany. Policjanci, jadąc na interwencję, ustalili, że jeden z domow2021/05 (Nr.253)
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ników może być osobą poszukiwaną.
Jednak 29-latek jeszcze przed przybyciem mundurowych wyszedł z domu
w nieznanym kierunku. Po zakończonych czynnościach policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Zauważyli go na jednej z ulic w centrum
Kolna. Okazało się, że 29-latek był
poszukiwany przez kolneński sąd za
uszkodzenie ciała innej osoby. Mieszkaniec Kolna został zatrzymany i trafił
do policyjnego aresztu. Następnie został przewieziony do zakładu karnego,
gdzie spędzi najbliższe 45 dni.

8 KIEROWCÓW
STRACIŁO PRAWA
JAZDY

P

olicjanci z kolneńskiej drogówki
tylko w weekend zatrzymali 8
kierowcom prawa jazdy. Wszyscy
przekroczyli dopuszczalną prędkość
w obszarze zabudowanym o ponad
50 kilometrów na godzinę. Miejsca
przeprowadzonych kontroli były
wskazywane przez internautów na
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W majowy weekend aż 8 kierowców
straciło prawa jazdy za przekroczenie
prędkości w obszarze zabudowanym
o ponad 50 kilometrów na godzinę.
Pierwszy z nich został zatrzymany
do kontroli w sobotni ranek. 48-latek
jechał audi przez Borkowo z prędkością 110 kilometrów na godzinę,
gdzie obowiązuje ,,pięćdziesiątka".
Kolejny kierowca stracił uprawnie2021/05 (Nr.253)

nia również w Borkowie, tuż po 9.
31-letni kierowca mercedesa przekroczył dopuszczalną prędkość o 69
kilometrów na godzinę. Natomiast
po 11 w Kątach policjanci zatrzymali
do kontroli 48-latka. Kierowca volvo
jechał z prędkością 113 kilometrów
na godzinę. Mężczyzna tym samym
przekroczył dopuszczalną prędkość
o 63 kilometry na godzinę. Kolejni
kierowcy ,,wpadli" na policyjny radar w niedzielę. Jako pierwszy został
zatrzymany do kontroli kierowca
mercedesa. 43-latek jechał przez Borkowo z prędkością 107 kilometrów
na godzinę. Kilkanaście minut później, w tej samej miejscowości, swoje
uprawnienia do kierowania straciła
34-latka kierująca bmw. Kobieta jechała z prędkością 101 kilometrów na
godzinę, gdzie również obowiązuje
,,pięćdziesiątka". Zaś po 16 w Kątach
na policyjny radar ,,wpadł" kierujący
bmw. 36-latek jechał z prędkością 123
kilometrów na godzinę. Tym samym
przekroczył dopuszczalną prędkość
w obszarze zabudowanym o 73 kilometry na godzinę. Jako ostatni został zatrzymany do kontroli kierowca
toyoty. 42-latek jechał na ,,pięćdziesiątce" z prędkością 127 kilometrów
na godzinę. Wszyscy kierowcy stracili prawa jazdy na 3 miesiące, zostali
ukarani mandatami, a ich konta zasiliło 10 punktów karnych.
Policjanci apelują o rozsądek na
drodze i przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków w ruchu
drogowym.
Apelujemy o rozważną jazdę z prędkością dostosowaną do przepisów
i warunków panujących na drodze.
Miejsce kontroli nie było przypadkowe. Internauci wielokrotnie wskazywali, że w tym miejscu dochodzi
do przekraczania prędkości. Policyjne kontrole są więc reakcją na te
zgłoszenia, a ujawnione wykroczenia
potwierdzają informacje uzyskane za
pośrednictwem mapy.

USZKODZIŁ ELEWACJĘ
BLOKU – ZOSTAŁ
ZATRZYMANY

K

olneńscy dzielnicowi w niespełna godzinę zatrzymali
34-latka podejrzanego o uszkodzenie elewacji oraz parapetu jednego
z kolneńskich bloków. Okazało się,
że miał on ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo
mundurowi znaleźli przy nim
kastet, na który nie posiadał zezwolenia. Zgodnie z Kodeksem karnym
za zniszczenie mienia grozi kara do
5 lat pozbawienia wolności.

Kolneńscy policjanci otrzymali
zgłoszenie, że na jednej z ulic w Kolnie doszło do uszkodzenia elewacji
oraz parapetu bloku. Pokrzywdzeni
w ycenili straty na kwotę około
tysiąca złotych. Mundurowi w rozmowie ze świadkami zdarzenia
ustalili tożsamość mężczyzny podejrzanego o dokonanie zniszczeń. Już
po niespełna godzinie od zgłoszenia
mężczyzna był w rękach dzielnicowych, którzy zauważyli go na jednej
z ulic w centrum miasta. Okazało
się, że 34-latek był pijany. Badanie
alkomatem wykazało u niego ponad
3 promile alkoholu w organizmie.
Przy mężczyźnie policjanci znaleźli
kastet, na posiadanie którego nie
miał zezwolenia. Za to wykroczenie
mężczyzna odpowie przed sądem.
Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. Następnego dnia usłyszał
zarzut zniszczenia mienia. Zgodnie
z Kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
21
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OSP Kolno podsumowało działania w maju

3

maja z okazji przypadającego Dnia Strażaka jednostkę OSP Kolno odwiedzili Marszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś oraz Burmistrz Miasta
Kolno Andrzej Duda. Złożyli życzenia dla strażaków
oraz przekazali prezent jednostce.				

Podczas spotkania odbyła się konferencja prasowa dotycząca przekazania jednostce OSP Kolno dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w kwocie 27 tys. zł. Dzięki temu dofinasowaniu i wkładowi własnemu Urzędu Miasta Kolno uda się zakupić
rozpieracz ramieniowy i przewody hydrauliczne, co uzupełni ubiegłoroczny zakup, czyli nożyce i pompę hydrauliczną marki Lucas, tym samym nowy zestaw ratownictwa
technicznego zastąpi wysłużone 33-letnie narzędzia.
Odpust na Św. Floriana
W dniu 9 maja w Kościele Chrystusa Króla Wszechświata
w Kolnie odbył się coroczny odpust na Św. Floriana. Msza
odprawiana była w intencji strażaków z Czerwonego
i Kolna. W uroczystej mszy uczestniczyli strażacy ochotnicy z OSP Czerwone i OSP Kolno.

Darmowe maseczki
W dniach 9-12 maja druhowie OSP Kolno przy współpracy z Urzędem Miasta Kolno dostarczali miesz-
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kańcom darmowe maseczki.
W sumie strażacy OSP Kolno
podczas akcji rozdali około 4 tys.
maseczek.
W dniu 22 maja na terenie
przyległym do siedziby OSP
Kolno odbyły się wspólnie
z Kolneńską Grupą Pierwszej
Pomocy manewry ratownicze.
Trzon działań z ramienia OSP
wykonywali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
działającej w OSP Kolno.

Konsultacje społeczne dot. ustawy o ochotniczej straży pożarnej
przedstawił główne cele ustawy,
po których nastąpiły konsultacje,
w trakcie których przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej PSP
w Białymstoku udzielali odpowiedzi na zadawane przez druhów OSP pytania, jednocześnie
strażacy ochotnicy przedstawili
swoje propozycje i wnioski do
przedmiotowego dokumentu.
W ramach dalszych konsultacji
społecznych na terenie powiatu
dniu 18 maja 2021 roku w siedzibie jednostki kolneńskiego planowane jest przeprowadzenie w najbliżOchotniczej Straży Pożarnej w Czerwonem gm. szych dniach cyklu spotkań z druhami OSP dotyczących
Kolno, powiat kolneński odbyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.
z druhami OSP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej
straży pożarnej.
Na koniec spotkania spośród zebranych przedstawicieli
OSP biorących udział w konsultacjach wybrany został jeW spotkaniu oprócz przedstawicieli OSP reprezentują- den delegat, tj. druh Józef Bogdan Wiśniewski Vice Prezes
cych powiaty: łomżyński, wysokomazowiecki, zambrow- Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie, jedski oraz kolneński udział wzięli: st. bryg. Robert Tadeusz nocześnie Wójt Gminy Kolno, który będzie reprezentował
Dzierżek Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódz- w/w powiaty na dalszych konsultacjach projektu ustawy
kiego PSP, bryg. Marcin Wierel Naczelnik Wydziału Ope- w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w dniu
racyjnego KW PSP w Białymstoku, bryg. Wojciech Łapiń- 19 maja br. Należy nadmienić, iż proces konsultacji sposki Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP łecznych na terenie województwa podlaskiego rozpoczął
w Białymstoku, st. bryg. Paweł Pupek Komendant Po- się już w dniu 11 maja br. wideokonferencją z udziałem
wiatowy PSP w Kolnie, druh Andrzej Duda członek Za- Pana Macieja Wąsika sekretarza stanu w MSWiA, nadrządu Głównego OSP ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału bryg. Andrzeja Bartkowiaka Komendanta Głównego PSP,
Powiatowego ZOSP RP w Kolnie, jednocześnie Burmistrz a zorganizowana została przez st. bryg. Sebastiana ZdaMiasta Kolna, druh Józef Bogdan Wiśniewski Vice Prezes nowicza Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie, jed- Udział w niej wzięli wszyscy komendanci miejscy, powianocześnie Wójt Gminy Kolno oraz Komendanci Miejscy towi PSP oraz przedstawiciele OSP z całego województwa
i Powiatowi PSP z Łomży, Wysokiego Mazowieckiego, podlaskiego.
Zambrowa, a także funkcjonariusze z w/w komend.
Podczas spotkania st. bryg. Robert Tadeusz Dzierżek,
Tekst: bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP Kolno.
Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Zdjęcia: Aleksandra Szyc, UG Kolno.

W
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„ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ W HUFCU PRACY”

O

d 2018 r. 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień
Pszczół. Został on ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych z inicjatywy władz Słowenii. Święto
przypada na dzień urodzin Antona Janšy – XVIII-wiecznego pioniera nowoczesnego pszczelarstwa, pochodzącego
właśnie ze Słowenii.
Z okazji Światowego Dnia Pszczół z inicjatywy Rady Młodzieży zorganizowano cykl spotkań, podczas których
uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie przygotowywali maski
pszczół oraz prezenty dla społeczności lokalnej w formie
pięknie ozdobionych mini słoiczków z miodem, które wykorzystano 20 maja podczas wycieczki do pasieki Pana
Andrzeja Marchewki – pasjonata pszczelarstwa. Podczas
spotkania z właścicielem pasieki młodzież poznała pracę
pszczelarza, dowiedziała się o życiu i zwyczajach pszczół,
o tym jak zbierają pyłek, czym się żywią, co produkują,
jak spędzają zimę. Młodzi ludzie usłyszeli, jak bardzo pracowite są te owady i jak ważne jest ich znaczenie w przyrodzie. Pan Andrzej zwrócił również uwagę na odpowiedzialną pracę pszczelarza. Zaprezentował narzędzia
i przybory niezbędne w pracy (odkurzacz, dłuto pasieczne,
szczotka do zamiatania, jeżyk, plaster miodu, podkarmiaczki, kraty przegrodowe). Uczestnicy poznali również
różne rodzaje miodu, m.in. miód spadziowy, wielokwiatowy, rzepakowy, gryczany. Ponadto młodzież z wielkim
zaciekawieniem oglądała ramki z plastrami miodu i wosk
pszczeli, a także miała możliwość skosztowania pysznego
miodu prosto z ula. Poza tym uczestnicy mogli założyć kapelusz i kombinezon, będący ochroną przed żądłem i obejrzeć owady na żywo z bliska.
Celem obchodów Dnia Pszczół jest przypomnienie ludzkości, jak ważne dla bioróżnorodności planety są gatunki
24

zapylające, w tym również pszczoły. Intencją obchodów jest
uzmysłowienie, jak dużo im zawdzięczamy i jak mógłby
wyglądać świat bez nich.
Ogromnie dziękujemy panu Andrzejowi Marchewce –
pszczelarzowi z zamiłowania – za fascynujące opowieści
na temat życia pszczół oraz wizytę w pasiece.
Autor: Agnieszka Duda – st. wychowawca HP Kolno
Fot: Milena Samul – wychowawca HP Kolno
2021/05 (Nr.253)
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Dzień Dziecka w KOKiS

D

zieci z Kolna i okolic po przerwie spowodowanej pandemią ponownie mogły obchodzić swoje
święto. W tym roku atrakcje dla najmłodszych zapewnił Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.
Na dzieci w tym dniu czekało wiele propozycji. Mogły
się na przykład wykazać swoimi zdolnościami w konkursach plastycznych i sprawnościowych. Powodzeniem
cieszył się też pokaz magii i iluzji. Sztukmistrz zapewnił
dzieciom znakomitą zabawę. Okazało się też, że w Kolnie jest wielu uzdolnionych kandydatów na czarodziejów. Pomagali oni magikowi w wykonywaniu różnych
trików. Występ za pierwszym razem nie wszyscy mogli
zobaczyć, ponieważ nie pomieścili się na sali widowiskowej. Artysta musiał więc wystąpić ponownie. Dzieci
w dniu ich święta odwiedził również Burmistrz Miasta
Kolno Andrzej Duda, który życzył wszystkim radosnego
świętowania oraz wielu fantastycznych przygód, wspaniałych przyjaciół oraz miłości najbliższych.
Obchody Dnia Dziecka zadowoliły nie tylko głównych
adresatów. Świetnie bawili się również dorośli.
Były też słodycze, lody i bezpłatne wejściówki na kolneński basen.
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OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Przemysłowej i Składowej w Kolnie.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Kolno Uchwały Nr XIX/143/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic:
Wojska Polskiego, Przemysłowej i Składowej w Kolnie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta http://bip.um.kolno.
wrotapodlasia.pl/ (zakładka: Rada Miasta > Uchwały Rady > Kadencja 2018-2023 > 2021 rok > XIX Sesja - 23
kwietnia 2021 r. > Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski
należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno) lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na
adres mailowy: kolno@home.pl) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków
jest Burmistrz Miasta Kolno.
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 31 maja 2021 r. wykaz w sprawie
dzierżawy nieruchomości dz. nr 1645/2 /część/ o pow. 25 oraz 2 m2 udz. ¼ położonej na terenie
miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na prowadzenie stacji ładowania pojazdów
elektrycznych.
Niniejszy 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 14,
tel. 86-278-94-54.
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda
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Koncert „Nasza Osiecka” 2021

2

maja o godzinie 18.00 odbyła się premiera
koncertu „Nasza Osiecka”. Wydarzenie to
emitowane było ze sceny widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu podczas majówki.
Młodzież z zespołu Dziecięcy Teatr Muzyczny
KOKiS przygotowała wraz z instruktorami Anną
i Pawłem Podeszwik 16 utworów autorstwa znanej
polskiej poetki Agnieszki Osieckiej.
Nie była to pierwsza odsłona koncertu. To już po
raz czwarty wokaliści z KOKiS-u stanęli przed
wyzwaniem zmierzenia się z tak wartościowym
i zarazem trudnym materiałem literacko-wykonawczym. Agnieszka Osiecka była autorką ponad dwustu tysięcy tekstów piosenek, skeczy oraz
utworów scenicznych. Jej utwory zajęły trwałe
miejsce w historii polskiej muzyki rozrywkowej
i weszły do repertuary popularnych polskich
wykonawców, m.in. Edyty Geppert, Maryli Rodowicz, Violetty Villas, Sławy Przybylskiej, Ewy
Bem, Katarzyny Groniec czy zespołu Skaldowie.
Utwory zna i wciąż śpiewa cała Polska. Podczas
koncertu można było usłyszeć utwory takie, jak:
Okularnicy, Miłość w Portofino, Nie żałuję, Siedzieliśmy jak w kinie, Tango Tandress, ale także te
mniej znane Mechaniczna lalka, Siedzę w Mławie,
Czarne Perfumy czy Chłopak z drewna. Obecnie organizowane są festiwale, przeglądy oraz spektakle, w których
twórczość Agnieszki Osieckiej jest kultywowana przez
wykonawców, twórców oraz publiczność (wymagającą!).
Jeżeli jeszcze nie mieli Państwo okazji, aby zobaczyć koncert, to serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania. Słowa ubrane w dźwięki, otulone odpowiednią barwą
głosu oraz światłem i skierowane właśnie do Was, dla nas
sprawią, że będziemy nieraz wracać do tych utworów.
Koncert można zobaczyć w wersji online! Jest on nadal
dostępny na kokisowskim kanale You.tube pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=yAu-CrdAitQ.
W koncercie wystąpili: Amelia Szymańska, Natalia
Kuklińska, Emilia Klonowska, Anna Wróblewska, Julia
Rydelek, Julia Wierzbicka oraz Aleksandra Skrodzka
Kierownictwo artystyczne i przygotowanie wokalne –
Anna Podeszwik
Akompaniament oraz montaż filmów – Paweł
Podeszwik
Operator kamer oraz zdjęcia – Łukasz Łukaszewicz,
Paweł Podeszwik oraz Anna Podeszwik
Światła – Robert Zieliński, Paweł Podeszwik oraz
Łukasz Łukaszewicz
2021/05 (Nr.253)
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Sensacyjne zwycięstwo Orła w Łomży

K

ibice Orła Kolno mogą być zadowoleni
z postawy swoich ulubieńców w maju.
Orzeł rozegrał w nim 6 meczów. Trzy wygrał,
dwa zremisował i doznał jednej porażki.

Na szczególną uwagę zasługuje jego wyjazdowe
zwycięstwo nad wyżej notowanym zespołem
ŁKS Łomża. Mecz między tymi zespołami zawsze wzbudzał olbrzymie zainteresowanie kibiców. Dlatego też do Łomży wybrała się silna
ekipa z Kolna pod przywództwem burmistrza
Andrzeja Dudy. Orzeł pokazał wielką klasę. Od
20 min. grał w dziesiątkę, gdyż wtedy to kolneński bramkarz Adam Ałajko otrzymał czerwoną kartkę. W bramce zastąpił go zawodnik
z pola Patryk Sokołowski. Radził sobie w niej znakomicie, doskonale broniąc. Skapitulował raz po strzale z rzutu karnego.
Nie sposób nie wspomnieć o tzw. – „gospodarskim sędziowaniu”. Sędziowie robili wszystko, aby dopomóc gospodarzom
w zwycięstwie. Podyktowali wyimaginowany następny rzut karny, ale Patryk Sokołowski stanął na wysokości zadania
i piękną paradą obronił strzał P. Szymańskiego.
W przerwie meczu odbyła się miła uroczystość. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś wręczył kolneńskiemu zespołowi symboliczny czek na kwotę 50 tys. złotych (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego), zaś burmistrz
Kolna Andrzej Duda zafundował wszystkim kolneńskim piłkarzom nowe torby z logo miasta. W ceremonii wziął również udział Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski, który tego dnia z kibicami dopingował drużynę z Łomży.
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Co do jedynej porażki Orła z Turem Bielsk Podlaski również można jednoznacznie stwierdzić, że gościom w zwycięstwie wydatnie pomogła trójka białostockich arbitrów. Sędziowali bardzo tendencyjnie na korzyść gości. Jak widać po
sprawozdaniach z tych dwóch meczów Orzeł ma wyjątkowego pecha co do obsad sędziowskich.
Bardzo dobry mecz rozegrał 22 maja zespół Młodzików Orła Kolno. Wtedy to na własnym boisku podejmował on silną drużynę Wigry Suwałki. Szybkie akcje i mnóstwo sytuacji podbramkowych sprawiły, że spotkanie było bardzo emocjonujące,
a jego wynik ważył się do końcowego gwizdka sędziego. Z tej nerwówki obronną ręką wyszedł kolneński zespół i po dramatycznym boju pokonał rywala 3:2. Bohaterem spotkania bez wątpienia był Mariusz Bruliński, który ustrzelił hat-tricka.
Zdjęcie młodzików

Wyniki:
1.05. Orzeł – MKS Mielnik 3:2 (bramki dla Orła – Karol Domurat, Patryk Sokołowski, Robert Brzeziński).
9.05. Sparta Szepietowo – Orzeł Kolno 1:1 (Patryk Banach)
15. 05. Orzeł Kolno – Dąb Dąbrowa Białystok 4:0 (Karol Domurat – 2, Oskar Kosakowski – 2)
22. 05. ŁKS Łomża – Orzeł Kolno 1:2 (Patryk Banach, Robert Brzeziński)
26. 05. Orzeł Kolno – Tur Bielsk Podlaski 1:2 (Karol Domurat)
29. 05. Sparta Augustów – Orzeł Kolno 2:2 (Patryk Banach, Piotr Prusinowski)
Krzysztof Szostkowski

Mistrzostwa Województwa Żaków w tenisie stołowym

G

abriela Mroczkowska i Aleks Prusinowski reprezentowali
sekcję tenisa stołowego Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu w ostatniej rywalizacji sezonu 2020/2021 na szczeblu
województwa podlaskiego.
Od niedawna trenująca G. Mroczkowska udanie zaliczyła swój
pierwszy start na tej randze turnieju i wywalczyła 5. miejsce. Jej
klubowy kolega Aleks Prusinowski po wyrównanych pojedynkach
w półfinale w walce o podium przegrał 2-3 z M. Rżewskim i ostatecznie znalazł się w przedziale 5-6 miejsca.

Chcąc podsumować wyniki kolneńskich zawodników, warto
wspomnieć, że sekcja rozwija swoje umiejętności i rywalizuje
z najlepszymi zawodnikami w województwie. Gra na turniejach wojewódzkich to zdobywanie doświadczenia, które
rokuje nadzieję na sukcesy w kolejnych kategoriach wiekowych. Do końca rywalizacji w kategorii żak pozostały międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Alex Prusinowski uwzględniany jest jako reprezentant kadry województwa
podlaskiego młodzików, która rozegra mecz z kadrą województwa lubelskiego 5 czerwca w Białymstoku.
2021/05 (Nr.253)
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KRZYŻÓWKA NR 05/2021

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 17 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 –28.06.2021 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 04/2021 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Marcin Grużewski z Kolna i Kazimierz Ostaszewski z Dobrego Lasu.
Hasło brzmiało: ,,W maju jak w raju”
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

• mężczyzna zajmujący się
wyrobem tkanin,
• mała łódź,
• duży statek morski,
• serial telewizyjny
z Tomaszem
Stockingerem,
• czerwony… to pożar,
• małpiatka z Madagaskaru,
• słodki wypiek ze
świeczkami,
• miejsce walk bokserów,
• w boksie: ustawienie
rąk osłaniające głowę
i żołądek,
• świątynia protestancka,
• korzenna przyprawa,
• rulon,
• statek Noego,
• część sztuki teatralnej,
• czyn niesprawiedliwy,
• oczyszcza teren z min,
• głęboka, wzburzona woda,
• tańcowała z igłą w bajce
Brzechwy,
• niewielki grzejnik
do wody dla potrzeb

domowych,
• potrawa mięsna,
• chód żołnierzy,
• stolica Norwegii,
• brat Lecha i Czecha,
• chce być mądrzejsze od
kury,
• oświetla pokój, park,
• zorganizowane działanie,
• warzywo na Halloween,
• wojsko tatarskie,
• dziura,
• gra podwójna w tenisie,
• kraina historyczna
obejmująca dolinę
środkowego Nilu,
• kamień szlachetny
o ciemnoczerwonej lub
jasnomalinowej barwie,
• pojemnik na śmieci,
• wybranie jednej z kilku
możliwości,
• filmowe wcielenie
Sylvestra Stallone’a,
• Wilhelm Tell,
• ptak, który wybierał się za
morze.

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: 1.06.2021 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 MAJ 2021

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

Skrodzka, córka Joanny i Marka,
ur. 05.05.2021 r., godz. 05.55

Romanik, córka Ilony i Krzysztofa, Barżykowska, córka Joanny i Andrzeja, Filipkowski, syn Katarzyny i Marka,
ur. 06.05.2021 r., godz. 20.15
ur. 05.05.2021 r., godz. 22.05
ur. 05.05.2021 r., godz. 09.15

Cwalina, syn Angeliki i Kamila,
ur. 07.05.2021 r., godz. 13.00

Kowalczyk, córka Moniki i Marcina,
ur. 11.05.2021 r., godz. 02.30

Sławecka, córka Moniki i Cezarego,
ur. 13.05.2021 r., godz. 10.40

Słapiński, syn Małgorzaty i Macieja,
ur. 22.05.2021 r., godz. 05.35

Zielińska, córka Aleksandry i Adriana, Trzciński, syn Anety Joanny i Kamila,
ur. 16.05.2021 r., godz. 02.15
ur. 14.05.2021 r., godz. 10.40

Piaścik, córka Justyny i Grzegorza,
ur. 26.05.2021 r., godz. 05.15

USŁUGI – POGOTOWIE
HYDRAULICZNE
MAREK WRÓBLEWSKI

2021/05 (Nr.253)

Parda, syn Ewy i Adama,
ur. 12.05.2021 r., godz. 14.00

Kisielewski, syn Ilony i Pawla,
ur. 12.05.2021 r., godz. 11.10

Chaberek, córka Emilii i Tomasza,
ur. 20.05.2021 r., godz. 13.30

W sumie w maju urodziło się 36 noworodków. Do publikacji w gazecie MK przesłano
14 zdjęć. Pozostali rodzice z uwagi na stan
epidemiczny nie zgodzili się na udostępnienie
wizerunku swojego dziecka.

Wincenta 69 F
18–500 Kolno

Tel. 602 505 159
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