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Burmistrz Miasta Kolno zachęca do szczepienia się przeciw COVID-19

W

związku z malejącą liczbą osób poddających się
szczepieniu przeciw COVID-19 oraz w nawiązaniu
do decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2021 r.
Burmistrz Miasta Kolno zachęca mieszkańców miasta
(w szczególności osoby powyżej 60 roku życia) do dobrowolnych i bezpłatnych szczepień przeciw COVID-19.
Jak się zapisać na szczepienie:
1. zadzwoń na bezpłatną infolinię 989,
2. rejestracja elektroniczna na pacjent.gov.pl, poprzez
e-Rejestrację,
3. skontaktuj się z wybranym punktem szczepień w mieście,
4. wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.
Punkty szczepień w mieście Kolno:
• Punkt Szczepień Powszechnych, ul. M. Dąbrowskiej 4,
18-500 Kolno, tel. 86 273-93-69
• Gabinet szczepienny, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicare” s.c., ul. S. Milewskiego 36, 18-500
Kolno, tel. 86 278-19-81,
• Gabinet szczepienny, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medi-Kol” Almurtatha, Prusinowski sp.j., ul. W.
Witosa 3A/5, 18-500 Kolno, tel. 86 262-33-33.

znaczony termin szczepienia i posiadają:
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie N (choroby neurologiczne) lub kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności I grupa
z ww. schorzeniami lub
• obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do
najbliższego punktu szczepień.
Potrzebę skorzystania z transportu osoba spełniająca powyższe warunki może zgłosić telefonicznie do punktu
zgłoszeń na dowóz w Urzędzie Miasta Kolno, tel. 86 27894-51, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do
15:30.
Mieszkańcy wieku 70+ mogą być zaszczepieni w miejscu
zamieszkania. W tym przypadku usługę szczepienną wykona Mobilna Jednostka Szczepień funkcjonująca przy
Punkcie Szczepień Powszechnych w Kolnie.
Pamiętajmy, że pandemia się nie skończyła, a koronawirus
wciąż jest niebezpieczny. Przestrzegajmy nadal podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.

Przypominamy, że miasto Kolno zapewnia bezpłatny do- Zadbajmy o swoje zdrowie, zdrowie naszych bliskich
wóz do punktów szczepień mieszkańcom, którzy mają wy- i szczepmy się przeciw COVID-19.

Wszystkim czytelnikom Miesięcznika Kolneńskiego życzymy
udanych, słonecznych i beztroskich
letnich urlopów i wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu po dwumiesięcznej przerwie.
Redakcja Miesięcznika Kolneńskiego
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Działacze Solidarności Ziemi Kolneńskiej uhonorowani zostali
medalami „Niezłomni Solidarni”

4

czerwca, w 32. rocznicę wyborów czerwcowych, na
sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano zasłużonych działaczy „Solidarności” Ziemi Kolneńskiej. Odznaczonym opozycjonistom, którzy swoją
postawą stawiali opór totalnemu reżimowi komunistycznemu, medale „Niezłomni Solidarni” wręczył wojewoda
podlaski Bohdan Paszkowski. Pomysłodawcą i organizatorem piątkowej imprezy był Ireneusz Mieczkowski,
członek Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku w latach 1980-1989.
Uroczystość rozpoczęła się modlitwą za nieżyjących działaczy związku.
Droga do wolnych wyborów w Polsce, w których to naród wskazuje, jaki ma być kształt państwa, była procesem
długim i okupionym zdrowiem i niejednokrotnie życiem
tych, którzy walczyli o prawdziwą suwerenność Ojczyzny.
O tej trudnej historii zgromadzonym w swoim wystąpieniu przypomniał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
4

– Ten początek czerwca jest w wymiarze nie tylko ogólnopolskim, ale i w naszym regionalnym, ważnym zbiegiem
różnego rodzaju dat — zaznaczał podczas patriotycznej
uroczystości Bohdan Paszkowski. – Pamiętamy o dacie,
która wiąże się chociażby z czerwcem 1992 r., kiedy odwoływano w wolnym sejmie Rzeczpospolitej rząd Jan Olszewskiego. W czerwcu obchodzimy też święta związane
z wizytą papieską - tą pierwszą w 1979 r., która dała taką
iskrę wolności w naszym kraju i również tą wizytą papieża
w 1991 r., kiedy na progu niepodległości przypominał
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o tym, by w budowie tego naszego państwa nie zapominać o uniwersalnych, ponadczasowych wartościach zogniskowanych w dekalogu. Zbieg tych rocznic uzmysławia
ważność Solidarności jako ruchu, jako takiej płaszczyzny,
wokół której skupił się nasz naród, aby odzyskać wolność
i budować zasady kształtowania naszego bytu na trwałych
wartościach.
Paszkowski podkreślał też, że w okresie stanu wojennego
Solidarność na pewno w takim zakresie by nie przetrwała, gdyby nie wsparcie ludzi kościoła, księży, episkopatu i papieża. – O tym trzeba pamiętać dzisiaj, kiedy są
różnego rodzaju głosy kwestionujące zasługi kościoła czy też
stawiane zarzuty, że ta wolność jest przez różne instytucje,
również przez kościół, ograniczana.

i ci, którzy są dzisiaj razem z nami, zasłużyli na to, żeby
im z całego serca podziękować za swoje przekonania
i za walkę z systemem, który uciemiężał naszą Polskę —
zakończył Andrzej Duda.
Głos podczas uroczystości zabrali też: Starosta Kolneński
Tadeusz Klama i Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

Uhonorowani, odznaczeni działacze kolneńskiej „Solidarności” to: Andrzej Bajno, Stanisław Bałdyga, Andrzej
Charubin, Wojciech Dąbkowski, Krzysztof Filipkowski,
Stanisław Grabowski, Dariusz Kalinowski, Jan Konopka,
Czesława Kosk, Jan Kowalczyk, Sławomir Leszczykowski,
Antoni Mieczkowski, Bogdan Mieczkowski, Zbigniew
Ossowski, Andrzej Patalan, Zbigniew Rainko, Stefan
Wojewoda podziękował wszystkim zgromadzonym dzia- Ruchała, Stanisław Szymanowski, ks. kan. Stanisław Urałaczom i ich rodzinom za trud i ofiarność, którą podjęli dziński i Jan Zieliński.
w trudnych czasach.
Na zakończenie spotkania zgromadzeni wysłuchali kon– Jakbyśmy nie patrzyli na te nasze indywidualne historie, certu solistów z KOKiS-u, którzy zaprezentowali piosenki
różne rozczarowania, to trzeba podkreślić, i to powinno wy- związane z ruchem Solidarność i działalnością opozybrzmieć podczas naszego dzisiejszego spotkania, że Solidar- cyjną.
ność wygrała. Wygrała jako idea łącząca nasz naród i idea, Podsumowaniem piątkowej uroczystości była wystawa
która tworzyła warunki dla wolnej, niepodległej Polski. „Tu rodziła się Solidarność” wyeksponowana przed wejMyślę, że Solidarność dzięki Państwu również na trwałe ściem do sali widowiskowej.
wpisała się w historię Ziemi Kolneńskiej i mam nadzieję,
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
że będzie inspirować następne pokolenia — podsumował
Galeria zdjęć na stronie www.umkolno.pl
wojewoda.
Zasługi polskiej Solidarności i kolneńskich działaczy
przypomniał Burmistrz Kolna Andrzej Duda.
– 32 lata temu 4 czerwca, podczas częściowo wolnych wyborów, panowała ogromna euforia – wtedy na 161 możliwych do zdobycia mandatów w sejmie, wszystkie wygrała
Solidarność. Na 100 mandatów w wolnych wyborach do
Senatu Solidarność uzyskała ich 99. To na pewno nie
działo się bez przyczyny – a tą przyczyną była wasza działalność. Działalność również tych ludzi, których mamy tu
na zdjęciach, niektórych już pośród nas nie ma. To działo
się dzięki temu, że pragnęliście wolnej, niepodległej ojczyzny, a nie takiej sterowanej z Moskwy — mówił burmistrz.
– W Kolnie były bardzo silne ośrodki Solidarności –
w zakładzie, który był filią białostockich zakładów BIZON-BIALU popularnie zwany u nas „Uchwytami”,
w Spółdzielni Mleczarskiej, która kiedyś nosiła nazwę
„Kurpianka”, w zakładzie dziewiarskim „Morena”,
w „Kółkach Rolniczych” i w wielu, wielu instytucjach, czy
chociażby w tak zwanej Weterynarii. Mówimy tu o Irku
Mieczkowskim, który był przez wiele lat pracownikiem
powiatowych struktur weterynarii okręgowych, ale także
był lekarzem weterynarii i wiem, że ludzie jego pokroju
2021/06 (Nr.254)
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Podsumowanie sezonu rozgrywek IV ligi 2020/21- wywiad z prezesem Orła Piotrem Sokołowskim
przypadkiem to, że w tej chwili zajmujemy 10. miejsce i jesteśmy poza strefą
spadkową. Gdyby brać pod uwagę
punkty zdobyte na wiosnę, omijając
całą jesień, to bylibyśmy pewnie na 6.
miejscu w tej klasie rozgrywek.
A.K.: Kogo wyróżniłby Pan z piłkarzy
w tym mijającym sezonie ?
P.S.: Ja nigdy nie wyróżniam pojedynczych osób, piłkarzy ze względu na to, że
piłka nożna jest grą zespołową. Wszyscy
ciężko pracowali cały okres zimowy
i w pełni zasłużyli na to, by być w tym
miejscu, w którym są teraz.
Andrzej Konopka: Jak ocenia Pan sezon rozgrywek 2020/21? Orzeł utrzymał się pomimo problemów. Po rundzie jesiennej sytuacja drużyny Orła
nie wyglądała najlepiej, ponieważ był
na miejscu spadkowym. Wiosna natomiast okazała się o wiele lepsza.
Prezes Orła Piotr Sokołowki: Zanim
odpowiem, wcześniej jeszcze odniósłbym się do rozgrywek, które kończyliśmy na pierwszym miejscu w klasie
okręgowej. Chodzi tu głównie o taką
sytuację, że w okręgówce byliśmy na
pierwszym miejscu, po pierwszej rundzie, ale wtedy zapanował Covid-19,
czyli przerwa w treningach i w ogóle.
W związku z tym, po zatrzymaniu rozgrywek, awans jakoby nam się należał. Ten awans, niektórzy twierdzą, że
był jakimś tam szczęśliwym łutem, że
Covid-19 dał nam wejście do IV ligi i od tego myślę trzeba by było zacząć.
Moim zdaniem, to nie było przypadkowe, że zajęliśmy 1. miejsce w klasie okręgowej i ten awans był słusznie
wywalczony. A odnośnie IV ligi i sezonu 2020/2021 – gorszą mieliśmy jesień i chłopcy słabo się prezentowali
ze względu na to, że te przygotowania
nie były takie, jak należy w związku
z panującą epidemią. Ten okres przygotowawczy letni, że tak powiem, potraktowaliśmy lekko. Jesień była słaba,
znaleźliśmy się na przedostatnim miejscu. Z kolei na wiosnę, po naprawdę
ciężko przepracowanej zimie, nie jest
6

A.K.: Ilu piłkarzy obecnie trenuje w zespole seniorów ?
P.S.: Obecnie do rozgrywek w drużynie
seniorów zgłoszonych jest 30 piłkarzy.
Są to zawodnicy w tej chwili w różnych
etapach rozwoju piłkarskiego i emocjonalnego. Są też także i dojrzali piłkarze.
To jest tak zwana mieszanka. Drudzy to
nawet 16-latkowie. Sądzę, że drużyna jest
perspektywiczna i stać ją na wszystko.
A.K.: Czy z piłkarzy grających w pierwszym składzie Orła w przyszłym sezonie zostaną wszyscy, czy też niektórzy odejdą? Mam na myśli różne
okoliczności - studia, zmianę miejsca
zamieszkania.
P.S.: To jest liga amatorska. Wiadomo,
że nie możemy liczyć na to, że komuś
się nie zmienią plany i tak dalej. Nie
ma u nas żadnych uczelni wyższych.
Niektórzy chcą w innych kierunkach
uczyć się nawet w średnich szkołach czy
sportowo samemu rozwijać. Tu cały czas
się zmienia. Nasi piłkarze to amatorzy,
którym nie możemy zabronić pracować
i studiować w innych miastach. Obecnie
wszyscy deklarują, że do października
są dostępni i możemy nimi dysponować
w pełnym zakresie - czyli treningi, mecze sparingowe czy rozpoczęcie rundy.
Cieszy nas również fakt, że obyło się
w minionym sezonie bez groźnych kontuzji i wszyscy zawodnicy pozostają do
dyspozycji trenera.
A.K.: Wiadomo, że na sukcesy drużyny
pracują różne osoby, między innymi

również i trener. Czy Ireneusz Piwko
jako trener sprawdził się w Orle i czy
pozostanie dalej w Kolnie?
P.S.: Na razie nie zamierzamy zmieniać
trenera. Moim zdaniem, to jest dobry trener, ponieważ potrafi się z zawodnikami
porozumieć. Umie korzystać z tych zasobów ludzkich, które ma. W takim sensie,
że wykorzystuje możliwości doświadczonych zawodników, ale także potrafi
zadbać o to, żeby ci młodzi poczuli się
dobrze w szatni i dobrze na boisku oraz
stworzyć odpowiednią atmosferę wokół
drużyny, wokół tego klubu. Dlatego nie
przewiduję teraz zmiany trenera. Myślę,
że z tej deklaracji zadowoleni na pewno
będą piłkarze, działacze i kibice Orła, jak
również sam trener.
A.K.: Jakie są plany klubu na przyszły
sezon? Czy stać będzie w końcu Orła na
awans do III ligi? Czy będzie to walka
o utrzymanie się dalej w IV lidze?
P.S.: Nie ma co się oszukiwać. My na
pewno nie jesteśmy klubem, który stać
finansowo na wejście do III ligi. Bo w tej
chwili kuleje nam zaplecze i jak na razie
mamy tylko boisko boczne. Jak na III
ligę, to trochę za mało. Mamy warunki,
jakie mamy i w nich musimy się odnaleźć. W tym roku takie aspiracje, niestety, nie są dla nas priorytetem. Na razie
chcemy pozostać w IV lidze na możliwie
jak najwyższej pozycji.
A.K.: W klubie dobrze funkcjonuje
praca z następcami pierwszej drużyny.
W swoich rozgrywkach dobrze spisują
się trampkarze, młodziki, orliki i żaki.
Kto i co stoi za ich dobrymi wynikami ?
P.S.: To, że klub funkcjonuje w ten sposób i te drużyny młodzieżowe rosną
nam, dają dużo radości i są bardzo dobrze prowadzone, to jest głównie zasługa
nie tylko zarządu, ale i też ludzi, którzy
z nimi pracują - których my potrafiliśmy
w pewien sposób pozyskać do klubu,
skupić i przekonać do pracy z nami. To
nie jest praca pojedynczych osób, to
jest praca zespołowa. Trener koordynator i trener Ireneusz Piwko bardzo
dobrze się dogadują i między sobą naprawdę dobrze współpracują. Do tego
dołącza cały sztab szkoleniowy, Marek
2021/06 (Nr.254)

WYWIAD

Lutrzykowski, Marcin Rejmentowski,
Grzegorz Jankowski i Mirosław Kuźma,
który pracuje według harmonogramu
określonego przez trenera koordynatora. To wszystko ma wpływ. Tak samo
ważna jest praca takich osób, jak pani
Ewa Zadroga, która pomaga w organizowaniu tych wszystkich meczów i turniejów. To jest niewspółmierny wkład
w rozwój całego klubu. Moim zdaniem,
zrzesza to ludzi, zmusza do współpracy,
by podejmować takie decyzje, żeby ten
klub wyglądał, jak wygląda. Wszystkim
tym osobom za tę owocną pracę pragnę
z całego serca podziękować.
A.K.: Klub otwiera się też na sekcję
piłkarską kobiet. Skąd zrodził się taki
pomył na żeńską drużynę?
P.S.: Jeśli chodzi o kobiety, to mieliśmy
już w drużynach dziewczęta. Ale były to
takie sporadyczne przypadki, w których
dziewczyna miała jakieś wsparcie i przez
kilka lat trenowała. To było w planach
i marzeniach koordynatora, moich i zarządu, żeby stworzyć grupę dziewcząt,
które chciałyby tak samo reprezentować to miasto i ten klub. Myślimy, że
to by była naprawdę atrakcja nie tylko
dla chłopców, ale i dziewcząt. Z tego, co
wiemy i dochodzą nas różne słuchy, niektóre dziewczyny po prostu mają obawy,
żeby tu do nas przyjść i trenować. My naprawdę, jeśli chodzi o organizację, potrafimy to zrobić. Damy radę takim dziewczynom zapewnić warunki i normalne
treningi. Także zapraszamy serdecznie
dziewczyny na treningi w naszym klubie. Nabór dla nich do sekcji piłki nożnej
w klubie Orzeł trwa. Zainteresowanych
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 514 411.
A.K.: To był pierwszy sezon, w którym
Orzeł rozgrywał mecze i trenował na
sztucznej nawierzchni. Jak oceniają
warunki na nowym obiekcie i co myślą
o nim piłkarze?
P.S.: Jeśli chodzi o sztuczną nawierzchnię,
to super sprawa, gdyż ona pozwala nam
trenować zimą. Nie musimy korzystać
z żadnych krytych obiektów. Wystarczy,
że mamy zgarnięty z boiska śnieg i już
można grać i to jest zaletą tego sztucznego boiska i fajną sprawą. Nie możemy
jednak zapominać, że mecze w większości rozgrywek odbywają się na boiskach
trawiastych, a nawierzchnia sztuczna nie
odzwierciedla jakości gry na trawie. Jeśli
2021/06 (Nr.254)

jedziemy grać gdzieś na boiskach trawiastych, a trenujemy przez cały okres
przygotowawczy na sztucznym, to ta gra
wygląda inaczej. Zawodnikom kilkanaście minut zajmuje przystosowanie się do
innej nawierzchni boiska. Dlatego popieramy decyzję władz miasta o remoncie
i z niecierpliwością czekamy na modernizację głównej płyty stadionu.
A.K.: Wiadomo, że głównym sponsorem Orła jest samorząd Miasta Kolno.
Nie brakuje jednak też darczyńców prywatnych. Może pan zdradzić kim oni są?
P.S.: To, że głównym sponsorem Orła
jest Urząd Miasta Kolno, to chyba już
wszystkim wiadomo, ale mamy też kilku
innych sponsorów. Jest to chociażby
Starostwo Powiatowe. Są też programy
pisane do sejmiku wojewódzkiego, skąd
pozyskaliśmy środki w wysokości 50 tys.
zł. Mamy też pomniejszych darczyńców
i tu ukłon w stronę firm DOMCZAR,
KOLBUD, WITPOL, COLNUS. Muszę
jeszcze wspomnieć o rodzicach, których
dzieciaki są w klubie - oni również wpłacają nam datki i to głównie rodzice utrzymują te najmłodsze drużyny. Muszę tutaj
podkreślić i podziękować za to wszystkim, że po prostu chcą, przyprowadzają
tu do nas dzieciaki, że płacą te składki.
Nie finansują klubu, ale finansują w ten
sposób własne dzieci i ich rozwój. Z myślą o sponsorach chcemy w najbliższym
czasie zorganizować takie wspólne spotkanie z nimi wszystkimi, by podziękować
im za dotychczasową współpracę i porozmawiać o dalszej działalności. Chociaż
zdaję sobie sprawę, że wiele z tych firm,
które nas wspierają, dotknął też, w jakiś
tam sposób, kryzys związany z pandemią i z tą pomocą może być w najbliższym czasie coraz trudniej, ale mamy
parę pomysłów i propozycji na dalszą
współpracę i myślę, że nasi sponsorzy to
docenią i będą z nich zadowoleni.
A.K.: Jak będą wyglądać przygotowania
Orła do nowego sezonu rozgrywek. Czy
planowany jest może jakiś obóz kondycyjny czy piłkarze będą trenować tylko
na własnych obiektach?
P.S.: Jeśli chodzi o seniorów, to tak jak
powiedziałem wcześniej, jest to drużyna
typowo amatorska - niektórzy z tych ludzi pracują. Dlatego organizacja takiego
obozu mijałaby się z celem, bo nie wszyscy by z tego skorzystali. Zajęcia odbywają się popołudniami albo późnym

wieczorem. Wtedy czy ktoś pracuje, czy
uczy się, po południu ma większą możliwość, by dotrzeć na trening. Nam o to
chodzi, aby trenowało jak najwięcej osób.
Jeśli chodzi o dzieciaki, które są w grupach młodzieżowych, to mają one, jak
co roku, wyjazd na obóz treningowy,
który organizuje trener koordynator
Stanisławski i tam na tym obozie ciężko
pracują. Wszystko jest świetnie zorganizowane - wypoczynek połączony jest
z treningiem.
A.K.: Klub Orzeł Kolno ma wieloletnią
tradycję i niedługo będzie obchodził
swoje 100-lecie. Kto będzie odpowiadał
za planowanie obchodów i jak działacze
i klub przygotowują się do tego wyjątkowego jubileuszu?
P.S.: Na razie mamy jeszcze trochę czasu,
jeśli chodzi o jubileusz Orła i całe wydarzenie. Na pewno, jeśli jeszcze ja będę
w klubie, coś będziemy chcieli z tym
zrobić i na pewno będziemy chcieli
uczcić godnie to nasze stulecie klubu.
Mamy kilka pomysłów, ale i problemów
z tym związanych ze względu na to, że
dosyć sporo archiwalnych materiałów
brakuje. Kiedyś prowadzona była przez
pana Leszka Pietruszkę kronika klubowa
wszystkich wydarzeń z nim związanych
i gdzieś zaginęła. Dlatego bardzo bym
prosił, jeśli ktoś ma dostęp do jakichś
materiałów, zdjęć archiwalnych z wcześniejszego okresu działalności klubu
o dostarczenie ich do nas. Wiadomo,
że od 1929 r. zmieniał on wielokrotnie
nazwy, ale dalej to był ten sam klub.
Chcielibyśmy to w jakiś sposób wyeksponować i zrobić pamiątkową wystawę
poświęconą klubowi w momencie tego
stulecia i wiadomo, należałoby uhonorować wszystkie te osoby, które gdzieś tam
na przestrzeni lat działały na rzecz klubu.
Planujemy odnaleźć zdjęcia i informacje
na temat byłych prezesów, działaczy, piłkarzy. Chcemy, żeby było to wydarzenie
nagłośnione w różnego rodzaju mediach,
aby następne pokolenia mogły o tym wydarzeniu wspominać.
Materiały archiwalne, jak: zdjęcia, artykuły czy wycinki z gazet prosimy przynosić lub przesyłać do klubu Orla na adres:
ul. Wojska Polskiego 40, 18-500 Kolno,
tel. 507 959 343.
A.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Informacja Burmistrza Miasta Kolno w sprawie opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 1 lipca 2021 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zamieszkałych dopuszcza się stosowanie następujących metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• od powierzchni mieszkania,
• od ilości zużytej wody,
• od osoby,
• od gospodarstwa domowego.

ślania przeciętnych norm zużycia wody.
Stawki opłaty na nieruchomościach nowo zamieszkałych
wylicza się, przyjmując średnią miesięczną normę zużycia
wody na 1 mieszkańca w wysokości 3 m³ na osobę.
W związku z powyższym nową deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mają obowiązek złożyć wszyscy właściciele i zarządcy
nieruchomości zamieszkałych w terminie od 1 lipca
2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

W związku z wytycznymi ustawodawcy nie ma możliwości zastosowania metody uzależniającej wysokość opłat Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpaod ilości wyprodukowanych odpadów, która byłaby naj- dami komunalnymi można składać:
• osobiście w Urzędzie Miasta Kolno,
bardziej sprawiedliwą metodą.
• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. przez platformę e-PUAP,
Od sierpnia 2020 r. na terenie miasta Kolno obowiązują
nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpa- • przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Kolno, ul.
Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
dami komunalnymi uzależnione od ilości zużytej wody.
Jest to jedna z najbardziej sprawiedliwych metod przewidzianych przez ustawodawcę. Każdy z mieszkańców W przypadku pytań informacje są udzielane pod nr.
poprzez racjonalne korzystanie z wody ma wpływ na wy- tel. 86 278 94 32 lub w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr
sokość opłat. Metoda sprawdza się również w przypadku 11 (na parterze).
nieruchomości czasowo niezamieszkałych: brak zużycia
UWAGA! Terminy płatności pozostają bez zmian!
wody – brak opłat za śmieci.

Nr konta do opłat

Burmistrz Miasta Kolno informuje, że na podstawie
Uchwały Nr XX/150/21 Rady Miasta Kolno z dnia 11
czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 lipca 2021 r. na terenie miasta Kolno będzie obowiązywała nowa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
która została ustalona w wysokości 11,00 zł za 1m³ zużytej wody.

21 8754 0004 0000 8341 2000 0630

Do ustalenia opłaty nie bierze się pod uwagę zużycia
wody odrębnie opomiarowanej z podliczników.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:
Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 2020 roku
na terenie miasta Kolno wprowadzony jest obowiązek
zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich
właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca prowadzący
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych
oraz pracownicy Urzędu Miasta Kolno będą prowadzili
systematyczne kontrole w zakresie właściwej segregacji
odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady przyjmowane są jako niesegregowane (zmieszane). Przedsiębiorca powiadomi
o tym fakcie Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których
nie można ustalić ilości zużywanej wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej),
podstawą ustalenia opłaty jest przeciętna norma zużycia
wody wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę przebywająca
na nieruchomości, określoną w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie okre-

Burmistrz Miasta określi wówczas w drodze decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których
nie dopełniono obowiązku segregacji. Niesegregowanie
odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według
stawki podwyższonej, tj. dwukrotności stawki określonej
za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

Podstawę ustalenia w/w opłaty stanowi opomiarowane
średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości za
okres 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. ustalone
w oparciu o wodomierz główny.
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ZWOLNIENIE W OPŁACIE:
w celu weryfikacji zgodności informacji o kompoUchwała wprowadza możliwość skorzystania ze zwolniestowaniu, ze stanem faktycznym – stwierdza się,
nia z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpaw drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.
dów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysoko- Utrata prawa do zwolnienia nastąpi również w przyści 0,30 zł/ 1 m³ zużytej wody.
padku, gdy właściciel zadeklaruje kompostownik, a część
bioodpadów wystawia w workach lub wywozi do PSZOK,
KOMPOSTOWNIK (dot. zabudowy jednorodzinnej):
jak również bioodpady wyrzuca do pojemnika na odpady
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości zmieszane.
i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posia- Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego
dania kompostownika przydomowego i kompostowania dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowości.
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie
1. nie posiada kompostownika przydomowego;
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna
komunalne w kompostowniku przydomowym;
i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za
3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe słupy oświetleniowe na ulicy Milewskiego

B

ur mi strz Miasta Kolno, w celu
poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i pieszym, podjął działania
zmierzające do budowy
oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Kolno.
W budżecie na 2021 r.
Urząd Miasta Kolno wygospodarował środki finansowe na ten cel.
Ogłoszono przetarg na
budowę oświetlenia w rejonie 3 ulic, tj. W. Polskiego, Kolejowej i S. Milewskiego.
W przetargu wzięło
udział 9 zainteresowanych firm, co przełożyło
się na korzystne oferty cenowe zaplanowanych zadań.
Aktualnie zakończono budowę oświetlenia na ulicy S. Milewskiego, w ramach której wybudowano linię kablową
niskiego napięcia o dł. 443 m, zamontowano 14 słupów
oświetleniowych wraz z energooszczędnymi oprawami
LED i ze sterowaniem astronomicznym.

Wykonawcą zadania była firma INSTAL-GROT Tomasz
Kupidłowski z siedzibą w Boguszycach i partner konsorcjum firma „INSBUD” Sylwia Olszewska z siedzibą w Giełczynie koło Łomży.
2021/06 (Nr.254)

Wartość zadania to kwota: 62 238, 00 zł brutto.
Budowa linii kablowych przy ulicy Kolejowej i ul. W. Polskiego jeszcze trwa. Zostały już ułożone kable podziemne,
ustawiono również fundamenty ze słupami. W najbliższym
czasie zostaną również zamontowane oprawy LED. Po odbiorze technicznym linie zostaną załączone pod napięcie
i oddane do użytkowania.
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Można już korzystać z wyremontowanego placu zabaw przy SP 2

R

emont placu zabaw znajdującego się na terenie
szkoły przy kolneńskiej „Dwójce” rozpoczął się
w drugiej połowie kwietnia. Władze zdecydowały się
na modernizację obiektu ze względu na bardzo zły stan
nawierzchni, co zgłaszali również na sesji radni miejscy.
– To był już plac zabaw, który uniemożliwiał zabawę i groził
kontuzjami — podkreśla Andrzej Duda Burmistrz Miasta
Kolno. – Poruszanie się po jego terenie, zwłaszcza przez małe
dziecko, to była wędrówka po prawdziwym torze przeszkód.
Całe szczęście, że sama nawierzchnia, chociaż nierówna, była
jednak miękka. Burmistrz przypomina, że tego typu projekty realizowano z programów rządowych i miały one ściśle narzucone rozwiązania techniczne. Na placu przy SP 2
były to na przykład kolory i rodzaj nawierzchni.
– My już wiedzieliśmy, że ta nawierzchnia nie jest doskonała, ponieważ kiedyś wykonywaliśmy z podobnych materiałów boisko przy SP 1 — mówi Andrzej Duda. – Miało
być fantastyczne, a niestety, te elementy puzzlowe nie są tak
dobre, jak normalny tradycyjny montoflex, który wybraliśmy
do boiska w SP 2. Burmistrz twierdzi, że właśnie, między
innymi, z tego powodu nie zdecydował się na budowę Orlika w Kolnie, którego nie można byłoby w ogóle modernizować. – Dopiero później zaczęły wchodzić programy, które
umożliwiały jakieś tam odstępstwa. Początkowa faza była
10

taka, że był określony szczegółowo wymiar i technologia,
włącznie z kolorystyką podłoża — podsumowuje.
Z 6 ofert, jakie zostały złożone do Urzędu Miasta i spełniały warunki zapytania ofertowego, do przeprowadzenia
zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie” została wybrana
firma Masters Rubber Cichopek Roman z Mysłowic. Wykonawca przedstawił ofertę na zrealizowanie w/w zadania
z najniższą ceną 94 804,71 zł brutto.
Remont placu zabaw w SP 2, który oficjalnie oddano do
użytku 23 czerwca (środa), w całości zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Kolno. Burmistrz Andrzej Duda ma
nadzieję, że przeprowadzona inwestycja zachęci najmłodszych do aktywności na świeżym powietrzu i dostarczy im
wiele radości.
W zakresie prac wykonawcy był m.in.: demontaż starej
nawierzchni (290 m2) i jej utylizacja (ok. 10 t). Wyrównanie
i uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej, bezspoinowej o kolorze zielonym
i czerwonym. Dodatkowo rozbudowano plac o 30 m2 i do
wyposażenia znajdującego się na placu zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe typu „Karuzela Staś”.
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka
2021/06 (Nr.254)
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Burmistrz Miasta Kolno

zaprasza mieszkańców miasta oraz wszystkich zainteresowanych do

udziału w konsultacjach społecznych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej, M. Dąbrowskiej w Kolnie.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14 czerwca 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30 września 2021 r.
Cele konsultacji:
1. wspólne wypracowanie pożądanego przeznaczenia terenu.
2. dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych
ustaleniami planu zagospodarowania.
3. przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu
w sposób obiektywny i profesjonalny.
4. określenie wymaganych rozstrzygnięć w formie koncepcji planu.
5. zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania
architektury do lokalnych standardów i tradycji.
Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:
1. w formie elektronicznej, za pomocą ankiety znajdującej się na stronie
http://konsultacje.podlasie.pl/kolno-miasto/?page_id=34
2. osobiście w punkcie konsultacyjnym działającym w pok. nr 114
w siedzibie Urzędu Miasta Kolno w terminie 15.06.2021 r. - 30.09.2021 r.
3. w formie udziału w spotkaniach konsultacyjnych:
a. w dniu 10 lipca 2021 r. na stadionie miejskim godz. 15:00 – 20:00,
(otwarte spotkanie konsultacyjne – happening)
b. w dniu 10 września 2021 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu
(sala kawiarniana) godz. 15:00 (technika planowanie partycypacyjne)
c. w dniu 25 września 2021 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu
(sala kawiarniana) godz. 10:00 (warsztat konsultacyjny z użyciem map)
Warsztaty poprowadzą specjalni animatorzy spotkań
z udziałem ekspertów i projektantów w dziedzinie
planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zapewniamy ciekawe formy spotkań,
w których każdy będzie mógł aktywnie uczestniczyć
i wnieść swoje propozycje.

Zapewniamy przejazd i powrót osób niepełnosprawnych na konsultacje realizowane w ramach programu po wcześniejszej informacji i zgłoszeniu pod nr tel. 86 278-94-41(do 2 dni przed wydarzeniem).
Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej www.umkolno.pl zakładka
/konsultacje społeczne/ lub u koordynatora tel. (86)278-94-38
e-mail: konsultacje@kolno.home.pl
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Przebudowa szatni dla personelu Szpitala w Kolnie
będą także łazienki, które mają być też przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przebudowa przebieralni to część większej inwestycji,
czyli modernizacji Szpitalnej Izby Przyjęć. Będzie ona
rozbudowana m.in, o wjazd dla karetek i wspomnianą
wcześniej szatnię. Cała inwestycja będzie kosztowała
około 6 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Ministra Zdrowia. Izba
Przyjęć ma być zmodernizowana do grudnia 2021 roku.

D

zięki tej inwestycji pracownicy Szpitala Ogólnego Prace przy przebudowie szatni mają się zakończyć na
w Kolnie będą mogli pracować w bardziej komfor- początku lipca.
towych warunkach. Trwa przebudowa i modernizacja
centralnej szatni dla personelu medycznego.
Plan prac zakłada m.in. zerwanie istniejących tynków
oraz posadzek, a później wykonanie ich od nowa, tj.
okładzin ścian, instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Zmodernizowana będzie także
rozdzielnia elektryczna.
Po modernizacji w przebieralni będzie również nowe
wyposażenie. Co ważne dla pracowników, odnowione

To pierwsza taka impreza w Kolnie – Piknik Naukowy
Na festynie naukowym znajdziecie strefy ze stanowiskami
naukowymi, ale nie tylko. Możecie zobaczyć, jak pracują
strażacy, żołnierze.” — mówił Wicestarosta Kolneński,
Karol Pieloszczyk.

E

Piknik Naukowy – „Festyn – SamoRządowe Przygody
z Nauką” zorganizowali Powiat Kolneński, Łomżyńskie Forum Samorządowe i Wyższa Szkoła Agrobiznesu
w Łomży. Festyn był dofinansowany z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ksperymenty naukowe, wozy strażackie, policyjne. Sponsorem produktów na grilla był m.in. Zakład PrzeM.in. takie atrakcje czekały na uczestników pierw- twórstwa Mięsnego JBB Import Export Józef Bałdyga
szego pikniku naukowego w Kolnie. Przez kilka godzin z Łysych.
na boisku Zespołu Szkół Technicznych można było samodzielnie zdobywać wiedzę na stanowiskach naukowych.
„To możliwość zdobywania wiedzy i nauki w zupełnie inny
sposób. Uczymy się przez zabawę. Nie czytamy w książkach, a dotykamy, sami wszystko robimy i sprawdzamy,
jakie są efekty. Od razu widzimy, dlaczego coś się dzieje.
Dzięki temu łatwiej zapamiętamy zdobytą wiedzę. I rozbudzamy w najmłodszych ciekawość, chęć poznawania
i odkrywania świata.
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Zakończenie roku szkolnego

T

o był wyjątkowy rok szkolny, podkreślali uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Kolnie Ze względu na ograniczenia pandemiczne większość roku spędzili w swoich domach, a lekcje odbywały
się w formie zdalnej.
Jak mówili kończący rok szkolny uczniowie, miało to wiele
zalet, bo, np. nie musieli wcześnie wstawać. Ale brakowało
im kontaktu z koleżankami i kolegami. Część uczniów
uważa także, że więcej mogliby się nauczyć podczas tradycyjnych lekcji.
O wyjątkowości tego roku szkolnego mówił też Starosta
Kolneński, Tadeusz Klama.
– Praktycznie cały rok młodzież uczyła się w formie zdalnej.

Nie ze szkolnych ławek, ale ze
swoich domów i ze swoich biurek. Myślę, że większość uczniów
w tym czasie tęskniła, może nie
za szkołą i nauczycielami, ale
za swoimi kolegami. Jak w tym
żarcie, który krążył w internecie
w Dzień Wagarowicza – że uczniowie w tym roku uciekają na
wagary z domów do szkół. Mam
nadzieję, że mimo tych trudności wszystkim udało się zakończyć ten rok z dobrymi ocenami.
Także nauczycielom nie było w tym roku łatwo. Musieli zdobyć sporo umiejętności związanych z techniczną stroną zdalnego nauczania. Poza tym nagle - po wielu latach bezpośredniego kontaktu z uczniem - znaleźli się w sytuacji, kiedy
klasa ograniczała się do niewielkich obrazków na ekranie.
Domyślam się, że prowadzenie zajęć w takich warunkach
było dla wielu nauczycieli ogromnym wyzwaniem — mówił
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w I LO
w Kolnie, Tadeusz Klama.
Na razie uczniowie i nauczyciele zapominają o trudnościach zakończonego już roku szkolnego i rozpoczynają
wakacje.
Udanego wypoczynku !!!

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Cieciorach

P

owstała dzięki dotacji z Zarządu Województwa Podlaskiego oraz funduszom z budżetu lokalnego samorządu. Inwestycja kosztowała ponad pół miliona złotych.
– Świetlica Wiejska jest dla lokalnej społeczności miejscem
do wspólnego spędzania czasu. Istnienie takich miejsc wyzwala w mieszkańcach aktywność i kreatywność. A jej obecność ułatwia organizowanie różnego rodzaju uroczystości.
Dla lokalnych organizacji – np. takich jak Koła Gospodyń
Wiejskich, jest miejscem, w którym można prowadzić różne
zajęcia – kulinarne czy artystyczne. A co najważniejsze, o to, Wiejskich. Mamy teraz gdzie się spotykać. Wyposażona jest
żeby takie świetlice powstawały, zabiegają sami mieszkańcy kuchnia, jest zmywarka, regał kuchenny, całe wyposażenie,
— mówi wicestarosta, Karol Pieloszczyk.
naczyń mamy też troszeczkę. Także już jesteśmy trochę zagospodarowane — mówi Beata Makarewicz, wiceprzewodniZ nowej świetlicy cieszą się między innymi panie z lokal- cząca Koła Gospodyń Wiejskich „Nad Pisą” w Cieciorach.
nego Koła Gospodyń Wiejskich.
W powiecie kolneńskim są 33 tego typu obiekty, a będzie
– Funkcjonujemy od 2019 roku. W kole są 24 osoby. Mamy jeszcze więcej. Tylko w gminie Turośl znajduj a się w miejteraz świetlicę, bardzo fajny budynek, który będzie służył scowościach Nowa Ruda, Charubin, Cieloszka, Wanacja
przede wszystkim mieszkańcom i nam w Kole Gospodyń i Cieciory. Niedługo świetlica powstanie jeszcze w Kruszy.
2021/06 (Nr.254)
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Dotacja dla OSP Grabowo

9

czerwca Wójt Gminy
Grabowo podpisał
w Podlaskim Urzędzie
Marszałkowskim umowę
na dofinansowanie zakupu
sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania
dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Grabowo w kwocie 18 tys. zł.

Sala multimedialna dla
mieszkańców gminy Grabowo

9

cz er wca
w Podlaskim
Muzeum Kultury
Ludowej Wójt
Gminy Grabowo
Andrzej Piętka
i skarbnik gminy
Edyta Mosakows k a p o dp i s al i
Wsparcie finansowe zostało przyznane na mocy uchwały z WicemarszałXXX/400/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego kiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło umowę na
z dnia 26 kwietnia 2021.
dofinansowanie projektu „Wyposażenie sali multimedialno-szkoleniowej dla mieszkańców Gminy Grabowo”,
w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś”.
odzina Jarosława Ślaskiego zwyciężyła w Rodzinnych Zawodach Wędkarskich zorganizowanych 13 Sala będzie mieścić się w Gminnym Ośrodku Kultury, a na
czerwca przez Grabowskie Stowarzyszenie Wędkarskie.
wyposażenie złożą się projektor multimedialny z ekranem

Rodzinne Wędkowanie 2021

R

Miejsce drugie zajęli Leszek i Adam Gordon, trzecie – rodzina Michała Romatowskiego, a czwarte Andrzeja Ślaskiego. Puchary i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy
Grabowo wręczył wiceprzewodniczący Rady Gminy
Grabowo Edward Chrzanowski. Sponsorami zawodów
byli: Firma Prywatna „KOJA”, Bank Spółdzielczy w Kolnie, Tom-Bruk Tomasz Świderski oraz Piekarnia Michała
Mieńkowskiego.

i laptopem, flipchart, urządzenie wielofunkcyjne biurowe,
krzesła konferencyjne oraz zestaw rolet wyciemniających.
Kwota całego projektu wyniesie 29 tys. 650 zł, z czego 14
tys. 641 zł stanowi dofinansowanie. Projekt będzie zrealizowany do końca września tego roku.

Absolutorium dla Wójta Gminy Grabowo

N

a XXIX sesji 28
Sponsorom serdecznie dziękujemy, gratulujemy zwyczerwca 2021 r.
cięzcom, a wszystkim uczestniczącym 15 drużynom
Rada
Gminy Grabowo
dziękujemy za udział, pomimo niesprzyjającej pogody.
udzieliła wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Grabowo.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania poprzedzone było przedstawieniem raportu o stanie Gminy
Grabowo za 2020 r. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowali wszyscy radni.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Grabowo została przyjęta przez Radę Gminy bezwzględną większością głosów przy 13 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Wójt Gminy Andrzej Piętka podziękował radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych za współpracę i działania na rzecz Gminy
w 2020 roku.
14
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Dotacja na modernizację
oświetlenia w Grabowie

G

Pierwszy etap zakończony

11

mina Grabowo otrzymała 400 tys. zł na modernizację
maja 2021 odebrano komisyjnie prace budowoświetlenia ulicznego w Grabowie. Dotacja jest odpolane przy rozbudowie drogi gminnej nr 104271B
wiedzią na wniosek Gminy Grabowo złożony do Funduszu Grabowo-Konopki Monety w gm. Grabowo realizowanej
Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich.
w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.
Inwestycja zakłada wymianę 113 starych opraw oświet- Całkowita wartość I etapu inwestycji wyniosła 816 tys. 468 zł.
lenia ulicznego na nowe oprawy typu LED oraz dobudowę nowych, 25 punktów świetlnych na terenie Gra- Wkład własny Gminy Grabowo w kwocie 408 tys. 234 zł
został pokryty środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji
bowa. Szacowany koszt inwestycji to 435 896,44 zł.
Lokalnych przyznanymi gminie.
Łącznie z powyższą inwestycją Gmina Grabowo otrzymała 2 mln 771 tys. zł wsparcia z Rządowego Funduszu Wykonawcą robót budowlanych była firma „UNIDROG”
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Grajewa.
Inwestycji Lokalnych.

Turniej Drużyn Podwórkowych 2021

6

czerwca na przyszkolnym boisku w Grabowie rozegrano Turniej Drużyn Podwórkowych 2021. W turnieju wystą piło 5 drużyn, 2 w kategorii 7-11 lat i 3
w kat. 12-16 lat.
W kategorii
młodszej zwyciężyła drużyna z kapitanem Alanem
Szumowskim,
który zdobył
również tytuł
Króla Strzelców. W kategorii starszej wygrała ekipa z Grabowa z kapitanem Łukaszem Piaścikiem, a tytuł Króla Strzelców powędrował
do Krzyśka Piaścika. Organizatorem i fundatorem nagród
był Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie.
Medale i puchary uczestniczącym drużynom wręczył
wójt Andrzej Piętka. GOK w Grabowie serdecznie dziękuje Dorocie Wróblewskiej, Tomkowi Tchórznickiemu
i Rafałowi Sierzputowskiemu za pomoc w organizacji
rozgrywek, a wszystkim uczestnikom ze szkół w Grabowie, Surałach i Konopkach Monetach za udział.
2021/06 (Nr.254)
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TUROŚL

Odsłonięcie pomnika w Ksebkach
Wójt Gminy Turośl – Piotr Niedbała
przedstawiał rys historyczny tych wydarzeń oraz wymienił pojmanych i wywiezionych do obozów mieszkańców miejscowości Ksebki.
Przemówienie wygłosili również zaproszeni goście, wśród których byli: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
– Pan Marek Olbryś, Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu
– Pan Juliusz Jakimowicz, w imieniu
mieszkańców Ksebek – Pani Iwona Małż.
Szczególnie wzruszające było wystąpienie
świadków wydarzeń sprzed lat – dzieci
pojmanych wtedy mężczyzn – Pani Właniedzielę 13 czerwca 2021 roku odbyło się uro- dysławy Jakimowicz oraz Pana Władysława Małża.
czyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego
mieszkańców wsi Ksebki wywiezionych do obozów kon- Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne pocentracyjnych 8 lipca 1944 r.
święcenie pomnika, którego dokonał proboszcz parafii
Zalas – ks. Roman Ziemak, po czym uroczyście złożono
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, która odpra- kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie chór ze szkoły
wiona została za poległych w obronie ojczyzny podczas podstawowej w Ksebkach zaśpiewał pieśni patriotyczne
II wojny światowej. Następnie w swoim przemówieniu przy akompaniamencie Pani Ireny Górskiej.

W

Otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach

W

piątek 11 czerwca odbyło
się uroczyste otwarcie
i poświęcenie Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach.
Przecięcia wstęgi dokonali: Poseł
na Sejm RP – Kazimierz Gwiazdowski, Wójt Gminy Turośl –
Pan Piotr Niedbała, Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego – Pan
Karol Pieloszczyk, Przewodniczący Rady Gminy Turośl – Pan
Sławomir Milewski, Proboszcz
Parafii Turośl ks. Krzysztof Karwowski, Radna wsi Cieciory –
Pani Urszula Grajko, Sołtys Wsi
– Pani Irena Makarewicz.
Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 i polegało na przebudowie istniejącego budynku i zagospodarowaniu terenu wokół na potrzeby
Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach. Budynek
ma powierzchnię ok. 160 metrów kwadratowych – łącznie
z zapleczami, magazynkiem, pokojem kuchennym i łazien2021/06 (Nr.254)

kami. Przed świetlicą znajdują się utwardzony kostką parking oraz taras. Całkowita wartość projektu wyniosła 606
378,76 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 85%. Powstały obiekt posłuży jako miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz pozwoli na rozwój
działalności prowadzonej przez Koło Gospodyń Wiejskich
„Nad Pisą” w Cieciorach.
17

MAŁY PŁOCK

Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Płocku z kolejną dotacją

D

zięki dotacji otrzymanej od samorządu województwa podlaskiego
Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Płocku zorganizuje warsztaty
kulinarne oraz promować będzie lokalne produkty i potrawy. Umowę
z przedstawicielami Zarządu Koła w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej podpisał wicemarszałek Stanisław Derehajło.
Organizacja warsztatów kulinarnych pozwoli na zapoznanie ich uczestników i uczestniczek z lokalnymi tradycjami, a zarazem pozwoli kreatywnie
je rozwijać. Kultura tradycyjna zostanie pokazana jako coś żywego, mogącego twórczo oddziaływać na społeczeństwo. Fundusze z dotacji zostaną
przeznaczone również na zakup wyposażenia, np. lodówki turystycznej,
grilla gazowego czy stołu cateringowego.
Konkurs zorganizowany przez samorząd województwa to działanie skierowane głównie do Kół Gospodyń Wiejskich, ale także stowarzyszeń i parafii. W prowadzonym w marcu br. roku naborze złożono 66 wniosków,
z czego ostatecznie dotacje zostały przyznane 54 lokalnym wspólnotom.

Trwa przebudowa dróg gminnych
Cwaliny Duże

T

rwa przebudowa dróg gminnych. Obecnie prace trwają przy realizacji
inwestycji w miejscowości Cwaliny Duże i Stare Rakowo. Zrealizowano
już prace związane z wykonaniem podbudowy, wkrótce wykonawca przystąpi do układania warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Niebawem powinny rozpocząć się prace związane z przebudową dróg
w miejscowościach Popki i Mały Płock. Wykonawcy mają czas na zakończenie prac do 31 sierpnia 2021 roku.

Stare Rakowo

Gmina Mały Płock na realizacje wspomnianych przedsięwzięć pozyskała
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie wartość wymienionych projektów to ponad 2,2 mln złotych. Dofinansowanie wyniesie 60%.

Wójt Gminy Mały Płock podpisał umowę
w sprawie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

W

Kuratorium Oświaty w Białymstoku 28 czerwca
2021 r. z udziałem Pana Dariusza Piontkowskiego
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pana
Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego oraz Pani
Beaty Pietruszki Podlaskiego Kuratora Oświaty nastąpiło
podpisanie umów z beneficjentami modułu 3 wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

podstawowych objętych wsparciem finansowym. Wśród
beneficjentów znalazła się także Szkoła Podstawowa im.
Jana Kochanowskiego w Małym Płocku, która otrzymała
dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł. na doposażenie i poprawę standardu stołówki. W jej imieniu umowę podpisał
Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski.

Łączna kwota wsparcia finansowego przyznana wszystkim
szkołom wynosi 1 149 162,00 zł. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do reW spotkaniu uczestniczyło 13 przedstawicieli samorządów alizacji dotowanego w Programie zadania.
z województwa podlaskiego, które reprezentują 16 szkół
18
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STAWISKI

Ludowe Jarmarki w Stawiskach

P

ierwszy z czterech zaplanowanych na ten sezon Ludowych
Jarmarków odbył się w Stawiskach. Uczestnicy bawili się
do późnych godzin wieczornych, śpiewając, tańcząc i degustując regionalne wyroby KGW z Dzięgiel i Wysokiego Małego.
Na scenie wystąpili: ,,Wesołe Babeczki” ze Stawisk, młodzieżowy
zespół ,,Kolorowy Tabor” ze Słucza, Motylki z Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, zespół Ziomale ze Stawisk i Darek Ramotowski z zespołem. Kolejny Ludowy Jarmark w Parku w Stawiskach już 25 lipca 2021 r. Zapraszamy!
Organizacja Jarmarków dofinansowana jest ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury ,,EtnoPolska 2021”.

O działalności i finansach KGW

2

czerwca 2021 r. w Stawiskach odbyła się konferencja
prasowa z udziałem Posła na Sejm RP Kazimierza
Gwiazdowskiego, Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Waldemara Szczęsnego, Zastępcy Burmistrza Stawisk Iwony Niedźwiedzkiej oraz przedstawicieli
KGW i Stowarzyszenia KGW Gminy Stawiski. Konferencja dotyczyła działalności i dofinansowania KGW.
Więcej na stronie gokis-stawiski.pl

Stawiski na III Forum Energetyki Rozproszonej w Krakowie

G

mina Stawiski stawia na rozwój i innowacje, dlatego
jej przedstawicieli nie mogło zabraknąć na III Forum
Energetyki Rozproszonej, gdzie omawiano tak ważne
tematy jak lokalny wymiar transformacji energetycznej
w Polsce oraz miejsce energetyki rozproszonej, zwłaszcza
lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych.
Władze Stawisk mają plan, by to
właśnie w Gminie Stawiski powstała
nowatorska Spółdzielnia Energetyczna, przynosząca korzyści w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Prelegentami i uczestnikami
Forum, które odbyło się 25 czerwca
na Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie, byli m.in. przedstawiciele Rządu RP, samorządów, przedsiębiorcy, naukowcy oraz wszyscy
zainteresowani rozwojem energetyki
rozproszonej w Polsce.
2021/06 (Nr.254)

Gminę Stawiski reprezentowały Panie Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk oraz Iwona Niedźwiedzka Zastępca
Burmistrza Stawisk. Pani Burmistrz Agnieszka Rutkowska głos zabrała w trakcie sekcji 4 Dobre praktyki i pilotaże i zaprezentowała uczestnikom Forum gminę Stawiski
jako gminę zainteresowaną utworzeniem pilotażowej spółdzielni energetycznej.
Więcej informacji na www.stawiski.pl
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KOKIS

14

Kolneńska strefa kibica

i 19 czerwca kibice piłki nożnej
zostali zaproszeni przez Burmistrza Miasta Kolno do Kolneńskiej
Strefy Kibica, by wspólnie w jak największym gronie dopingować reprezentację naszego kraju na Mistrzostwach
Europy.

Choć wynik pierwszego spotkania nie
był korzystny dla naszej drużyny, to atmosfera w strefie kibica była piknikowa.
Dzieci miały podczas meczu darmowy
popcorn i watę cukrową, a dorośli swoje pragnienie mogli
ugasić w ogródku piwnym. Tak samo było podczas drugiego spotkania, w którym zagraliśmy z Hiszpanią. Dodatkowo nastroje kibiców poprawił remis w spotkaniu, który
dał nadzieję naszej kadrze na dobry bilans punktowy i wyjście z grupy.
Strefa kibica w Kolnie zorganizowana była przez Burmistrza Miasta Kolno i Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.
Ta inicjatywa wspólnego kibicowania będzie na pewno
rozwijana, a wszystko zależy tylko od sukcesów.

Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kolno
Zawodnicy grali o wyjście z grupy
i wejście do finałowych rozgrywek.
Po kilkugodzinnych bojach turniej
wygrała drużyna Jermacz/Kardasz,
pokonując w bardzo wyrównanym
meczu finałowym team Ćwiklewski/Leszczyński, trzecie miejsce
przypadło ekipie Kaczmarek /Tynecki, zwyciężając z Wierzyckim
i Dudą.
Jak widać, wygrali przyjezdni, jednak bardzo cieszy udział naszych
lokalnych drużyn. Można było
zauważyć bardzo dobry styl gry,
który zaprezentowały drużyny. Nagodzinie 10:00 na boisku do piłki plażowej KOKiS leży podkreślić, że zwycięskie drużyny grają w większości
rozpoczęli zmagania siatkarze. Na osiem zgłoszo- turniejów w makroregionie i nas jako organizatorów cienych drużyn stawiło się siedem.
szy ich udział w naszych zawodach. Gratulacje dla Aleksandry Kowalczyk, która jako jedyna zagrała w turnieju,
W turnieju zagrali Wieczerzycki/Duda (Malbork, a co ważne nie ustępowała swoją grą panom.
Łomża), Szymański/Łęgowski (Janowo), Ćwiklewski/
Leszczyński (Ełk), Kaczmarek/Tynecki (Grajewo, Micha- Puchary w imieniu burmistrza Miasta Kolno wręczyła
łowo), Ramatowski/Rogiński (Zabiele), Kowalczyk/Najda dyrektor KOKiS Alicja Szymańska. Organizator dziękuje
(Janowo), Jermacz/Kardasz (Hajnówka, Goniądz).
uczestnikom za ciepłą, radosną atmosferę i super zabawę.

O
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„Wiara czyni cuda”

oraz utworu „Abba Ojcze”. Ze sceny wybrzmiały jeszcze
takie utwory, jak „Wybaczyć, aby żyć”, „Chcę być z Tobą”
czy „Nie zastąpi Ciebie nikt”. Na bis zespół wykonał utwór
„Ave Maria” Cacciniego.

13

czerwca po kilkumiesięcznej przerwie z powodu
pandemii odbył się długo wyczekiwany przez kolneńską publiczność i samych artystów koncert pt. „Wiara
czyni cuda”, poświęcony pamięci naszego Papieża Św.
Jana Pawła II.

Występy naszych artystów ogromnie podobały się kolneńskiej publiczności, która nagrodziła śpiewających
owacjami na stojąco. Zespoły wystąpiły w nowych strojach i na nowych podestach scenicznych, które ufundowali nasi sponsorzy: Bogumiła i Waldemar Skrodzcy,
Bank Spółdzielczy w Kolnie, Dorota i Jacek Bąkowie, TeWydarzenie to swoim patronatem objęli Dziekan Kolneński ks. kan. Stanisław Uradziński oraz Burmistrz Miasta resa i Piotr Gębarscy, Wiesław i Krzysztof Korzep i ZbiKolno Andrzej Duda. Piosenki i ogólny klimat kon- gniew Szymański.
certu sprawiły, że publiczność przeżywała chwile radości
i wzruszeń. Swoistą tradycją koncertów poświęconych Św. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten koncert,
Janowi Pawłowi II jest wykonanie dwóch najbardziej zna- sponsorom, realizatorom oraz widowni za tak gorące
nych pieśni kojarzonych z osobą Papieża Polaka – „Barki” przyjęcie.
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Burmistrz Kolna z jednogłośnym absolutorium

W

piątek 25 czerwca odbyła się XXI
zwyczajna sesja Rady Miasta
Kolno. Najważniejszym punktem obrad
było głosowanie w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta
Kolno za 2020 rok. Obrady rozpoczęły
się o godzinie 12:00 w sali widowiskowej
Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
przyjęciem protokołu z poprzedniego
spotkania i wysłuchaniem sprawozdania
burmistrza z prac między sesjami.

Rada obradowała w ustawowym składzie.
Na sesję przybyło 14 samorządowców,
którzy jednogłośnie podjęli uchwałę absolutoryjną.
Absolutorium Burmistrzowi Miasta
Kolno za 2020 rok udzielono po przedstawieniu sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Kolno za 2020 rok oraz
sprawozdania finansowego miasta Kolno
za 2020 r. Radni przed głosowaniem zapoznali się też z opinią Komisji Rewizyjnej, którą reprezentował przewodniczący
Jan Żubrowski oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
Obie pozytywnie oceniły stan finansów
miasta i nie wniosły żadnych zastrzeżeń
odnośnie realizacji dochodów i wydatków
oraz zleconych zadań za ubiegły rok.
Dochody w mieście w 2020 roku zrealizowano na kwotę 59 561 605,22 zł, tj.
w 106,28% w stosunku do planu, a wydatki w stosunku do planu wykonano
w 93,02%, czyli na sumę 52 835 027,88
zł. – Ten budżet został wykonany bardzo
dobrze, a jego największym, jakiego mogliśmy sobie wyobrazić, plusem, bo nie
zakładaliśmy tego na początku tamtego
roku, kiedy z panią skarbnik i z panami
naczelnikami wydziałów konstruowaliśmy ten budżet, jest fakt, że uda nam się
spłacić około miliona złotycyh kredytu i nie
zaciągać nowego. Można powiedzieć, że
dokonaliśmy cudu przy tym budżecie, bo
przy tylu inwestycjach spłaciliśmy kredyt
i nie zaciągnęliśmy następnych kredytów.
Sytuacja jest idealna. W tym roku być
może też tak nam się uda. A proszę zobaczyć, ile zrobiliśmy, ile inwestycji, ile dróg
wykonanych na terenie miasta, ile remontów skończyliśmy. W zasadzie ten budżet
był budżetem optymalnym i chciałbym,
żeby następne budżety wyglądały bardzo,
22

bardzo podobnie. Bo to by oznaczało dynamiczny rozwój miasta i spłatę kredytu. Na
dzisiaj, Szanowni Państwo, nasza sytuacja
po zamknięciu tego budżetu, jeżeli chodzi
o kredyt tego miasta, to jest 21-20 realnie
22% zadłużenia. Jesteśmy w tej chwili jednym z najmniej zadłużonych w województwie podlaskim samorządów. Bo niektóre
osiągnęły już poziom 45-50%. Udało nam
się pozyskać masę środków z programów
zewnętrznych. Otrzymaliśmy ogromne
środki z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z programu rządowego
wspierającego samorządy. Na remonty
szkół otrzymaliśmy 4,5 mln złotych i to jest
dofinansowanie w wysokości bodajże 85%.
Jeżeli chodzi o rewitalizację, to otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 90% tylko 10% własnych środków budżetowych
przeznaczyliśmy na tę realizację — mówił
burmistrz.
– Serdecznie Państwu dziękuję za zaufanie i myślę, że następne lata będą równie
owocne jak ten rok, który minął. Problemów do rozwiązania mamy naprawdę
bardzo wiele. Mimo że częściowo, powolutku niektóre z nich rozwiązujemy, to
przed nami jeszcze naprawdę wiele zadań,
ale też wiele szans. Krajowy Plan Odbudowy już się rozpoczął. To program pilotażowy, na który będziemy składali zadania. To mogą być duże zadania. Ja myślę,
że niebawem spotkamy się w takim trybie
przyspieszonym na komisjach i przedyskutujemy, które z najbardziej priorytetowych zadań złożymy w pierwszym etapie.
Można składać trzy zadania. Mam na-

dzieję, że te wybory na następne programy
będą tak trafne jak te, których dokonywaliśmy dotychczas.
– Dziękuję bardzo za to, że doceniliście
ten trud, który wkładamy, bo to absolutorium tak naprawdę nie jest tylko dla mnie.
To jest też dla wszystkich pracowników
urzędu, którym chcę przy tej okazji również podziękować za ogromną pracę, jaką
wykonali w roku poprzednim. Mieliśmy
dużo problemów, bo wydziały były często
zdziesiątkowane ze względu na pandemię.
Mieliśmy kilkanaście osób, które musiały
pozostać na kwarantannie. Musieliśmy
pracować zdalnie. Nie było łatwo i obawiałem się, że niektóre projekty mogą polec.
Ale udało nam się zrealizować faktycznie w 100% założenia. Dlatego tutaj chcę
wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Chcę również podziękować radnym
za zaufanie, ale również za to, że dzięki
dobrej współpracy możemy dojść do porozumienia co do projektów. Niekoniecznie
musimy robić to pod publikę i na sesjach,
a robimy to w zaciszu komisji. Chociaż te
dyskusje często nie są łatwe, udaje nam się
znaleźć kompromis i dzięki temu kompromisowi, myślę, że budujemy nasze miasto.
Myślę, że miasto pięknieje i być może sami
tego czasami nie widzimy, bo jesteśmy
w środku, zapewniam was, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Kolna, często, koniecznie chcą umówić się ze mną. Ostatnio tak
było z pewnym profesorem, który nie był
przez 11 lat w naszym mieście i gratulował
nam wszystkim, całemu samorządowi tak
dynamicznego rozwoju i tylu inwestycji,
2021/06 (Nr.254)
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które nie tylko wpływają na wizerunek
naszego miasta, ale przede wszystkim na
jego rozwój.
W dalszej części obrad podjęto uchwały:
• w sprawie zmian w budżecie miasta
Kolno za 2021 rok.
• w sprawie zmiany Statutu Miasta
Kolno. Wnioskodawcą, jeżeli chodzi
o tę uchwałę, był burmistrz Andrzej
Duda, który motywuje powód zmian
Statutu dostosowaniem do ustawy
samorządowej. – Chcę przypomnieć
Państwu, że my nie w pełni przystosowaliśmy Statut do obowiązującego
prawa. W ustawie samorządowej jest
bardzo precyzyjny i czytelny zapis, że
interpelacje i pytania można składać,
ale można je składać na piśmie i myślę, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Bo jak Państwo widzieli, przez
te dwa lata mieliśmy tutaj koncert zapytań, na które pan przewodniczący
zawsze mnie wywoływał do odpowiedzi. My mieliśmy niekiedy 30-40 minut czasu na przygotowanie odpowiedzi, które dotyczyły gdzieś tam jakichś
obszarów, na które trudno, Szanowni
Państwo, tak ad hoc odpowiedzieć.
Mieli Państwo też przykłady, że odpowiadając ustnie na interpelacje albo ja
jakiś błąd popełniłem, albo źle zinterpretowano moje słowa. Ja musiałem
potem udowadniać, dochodziło do
konfliktów, że nie mówiłem tak, jak
ktoś myślał. Myślę, że czas już na to,
aby tak jak w innych samorządach powiatowym i innych te interpelacje
kierować na piśmie. Nie będzie wtedy
takich niejasności. Poza tym jest czas
na to, bo mamy 14 dni, żeby na trudne
pytania przygotować sobie odpowiedź.
To jest więc wniosek praktycznie,
moim zdaniem, formalny. Dlatego
bardzo do Państwa apeluję, żebyście
dostosowali nasz statut do tego prawa,
które obowiązuje — tłumaczył burmistrz.
• w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kolno.
• w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Odbyła się również dyskusja nad nadaniem nazw y rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic: Woj2021/06 (Nr.254)

ska Polskiego, Wincentego Witosa
i Kolejowej. Zgłoszono propozycje:
1. Podporucznika Śmiałego, 2. Żołnierzy
Wyklętych, 3. Jana Pawła II., 4. Narodowych Sił Zbrojnych, 5. „Roga” Rogińskiego.
W punkcie obrad – wolne wnioski –głos
zabrała mieszkanka Kolna, która m.in.
zwróciła uwagę na problem czyszczenia kratek ściekowych i kanalizacyjnych
w mieście po ostatniej burzy. Jak twierdzi,
sprawa zalewania jej posesji po każdej burzy ciągnie się od dwóch lat, wszystkim
jest znana i nic w tej sprawie w dalszym
ciągu nie jest zrobione. Mieszkanka pytała
burmistrza, kto odbierał taki mały przekrój rur, że one nie odprowadzają wody,
która płynie do niej na posesję. – Schody
już mi się zapadają i nie wiem, co mam
powiedzieć, bo jestem bardzo zdenerwowana tą sytuacją — mówi zainteresowana. – Dlaczego wczoraj po ulewie nikt
z Państwa – z władz, pracowników PUK,
radnych nie przyszedł sprawdzić, co się
dzieje. Woda z głównej ulicy przelewa mi
się na posesję, chociaż było zapewniane, że
z drogi woda nie będzie się do mnie przelewać. Niestety, woda leci z głównej ulicy do
mnie przez cały czas — przekonuje zdenerwowana mieszkanka ulicy Kościelnej,
która całą sytuację ma nagraną również
na filmiku.
W odpowiedzi burmistrz podkreślił,
że miasto nie jest zarządcą tej drogi, bo
jest to droga powiatowa. – Staram się
bardzo Pani pomóc i bardzo proszę o ten
filmik. Nieprawdą jest, że nikogo nie było,
bo był pan przewodniczący rady, do którego dzwoniłem — tłumaczył burmistrz.
– Zapewniano nas, jak pani wie, że po
zmianie systemu dotyczącego separatora
takich sytuacji nie będzie. Na pewno będziemy wnioskowali dalej do GDDKiA
o to, by dokonano układu przelewowego
nad separatorem. Naszym zdaniem, mimo
wszystko, patrząc po tej wczorajszej ulewie,
która była ogromna, okazało się, że jednak
ta woda w pewnym momencie stoi przed
separatorem. Ja rozmawiałem z GDDKiA
oraz z władzami powiatu i prosiłem, aby
zrobiono dodatkowe dwie kratki po Pani
stronie. Oni powiedzieli mi wtedy, że postarają się zrobić przekrój poprzeczny
kratki – czyli w poprzek całej ulicy, która
odprowadzi wodę. Krajówka cały czas
uważa, bo byliśmy na spotkaniu z merytorycznymi pracownikami w Białymstoku,
którzy odpowiadają za ten stan rzeczy i za
tę inwestycję, że do Pani nie przelewa się

woda z krajówki. Dlatego proszę o Pani nagranie. Ja mam nagrane, co było w tamtym
roku i jak jest w tym, i to porównamy. Na
pewno będziemy apelowali do GDDKiA
o to, żeby zrobili system przelewowy, bo my
mamy również podobny problem z przepompownią kanalizacyjną, która w momencie zalania przestaje pracować. Wtedy
część nieczystości trafia po prostu do naszej
Łabnianki i to jest bardzo niebezpieczne.
To była pierwsza ulewa od tamtego roku
po zmianie tego separatora na inny, ale
naszym zdaniem, nie jest do końca to tak,
jak powinno być i ja na pewno wystosuję
odpowiednie pisma, załączymy te filmiki
i tyle możemy dla Pani zrobić. My nie
mamy prawa tam wejść i przebudować
tego separatora, bo to nie jest nasze mienie
ani nie mamy prawa ingerować w drogę
powiatową. Jeśli będą chcieli, dołożymy im
z miasta pieniędzy, bo to też im obiecywałem — podsumował Andrzej Duda.
Podczas sesji burmistrz Andrzej Duda,
w imieniu Wojewody Podlaskiego, zwrócił się do radnych i do mieszkańców
z apelem o to, byśmy wszyscy udawali
się na szczepienia. – Liczba szczepiących
się czy chętnych do szczepień maleje. Bardzo gorąco namawiam osoby szczególnie
w wieku 65+, aby z tych darmowych szczepień skorzystać. Chcę również poinformować i zwracam się z apelem, aby Państwo
informowali wszystkich, którzy nie mogą
samodzielnie przybyć, mają orzeczenia
o niepełnosprawności i problem z dotarciem na miejsce. Pomożemy takim osobom
dotrzeć do punktów szczepień i zapewnimy
darmowy transport. Osoby 70+ mogą sobie zamówić szczepienie, które odbędzie się
w domu. Bardzo gorąco do tego zachęcam.
Pamiętajmy, że pandemia jest, ten wirus
nie zginął i mamy akurat taką aurę, w której on jest uśpiony, ale on wróci. Jeżeli my
nie zrobimy wszystkiego, żeby zabezpieczyć
się przed tym wirusem, to on na pewno zaatakuje. Dlatego apeluję, żebyście przekazywali do mieszkańców, do sąsiadów, do
znajomych, żeby wszyscy, którzy się jeszcze
nie zaszczepili, skorzystali z tych szczepień.
W sesji oprócz radnych i Burmistrza
Miasta Kolno uczestniczyli: naczelnicy
Urzędu Miasta Kolno, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu, mieszkańcy Kolna oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia:
Andrzej Konopka
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Oddano do użytku kolejny odcinek na trasie Stawiski-Kolno

Z

akończyły się prace na ponad 2,5-kilometrowym
odcinku drogi wojewódzkiej nr 647. Ich koszt to
prawie 2,5 mln zł. W piątek (25.06) odbyło się oficjalne
oddanie drogi do użytku. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś.
Remont został sfinansowany ze środków budżetu województwa podlaskiego.
Na tę inwestycję mieszkańcy Stawisk i Kolna, a także
okolicznych miejscowości, czekali od wielu lat. Droga
ma bardzo duże znaczenie komunikacyjne dla całego powiatu kolneńskiego. Po gruntownym remoncie skróci się
czas podróży pomiędzy Kolnem a Stawiskami, a przede
wszystkim poprawi się bezpieczeństwo.

Marszałek Olbryś przypomniał też, że władze województwa systematycznie zwiększają fundusze na generalne remonty dróg wojewódzkich.
Oddany w piątek fragment drogi to część blisko 18-kilometrowej trasy pomiędzy Stawiskami a Kolnem. Na remont całego odcinka samorząd województwa przeznaczył do tej pory 12 mln zł.
Za inwestycję dziękowali zarządowi województwa również Andrzej Duda – Burmistrz Miasta Kolno, Józef
Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno i Kamil Zajączkowski
– Przewodniczący Rady Miasta Stawiski.

– Ta droga nie była remontowana od dziesiątek lat — podkreśla burmistrz Kolna, Andrzej Duda. – Stan tej drogi
przed remontem był opłakany. Myślę, że ta sytuacja, która
w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie,
o drogi krajowe, jest dla naszego powiatu naprawdę bardzo,
bardzo optymistyczna. W ciągu tej drogi w najbliższym
czasie ma powstać nowe rondo w mieście Kolno na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Sobieskiego i A. Krajowej. Podlaski Za– Oddajemy do użytkowania drogę bardzo ważną, która rząd Dróg Wojewódzkich występuje właśnie do Wojewody
komunikuje istotny system wewnętrzny dróg krajowych podlaskiego z wnioskiem o zgodę na realizację inwestycji
poprzez drogę wojewódzką do dróg lokalnych. Ta inwe- drogowej tzw. (ZRID) budowy ronda.
stycja to 18 kilometrów gruntownie zmodernizowanej
drogi, która przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo Podczas spotkania Mariusz Nahajewski, dyrektor Podi komfort jazdy. Droga, można powiedzieć, niczym nie laskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, poinformował
odbiega standardom krajowym i z tego bardzo się cieszę, również, że w najbliższych planach jest też budowa obże ta propozycja komunikacyjna jest mile odbierana przez wodnicy Kolna.
użytkowników.
Satysfakcji z otwarcia odcinka nie krył wicemarszałek
Marek Olbryś. – Oddanie tej drogi to święto województwa podlaskiego. W takich słowach wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś opisał odczucia
towarzyszące otwarciu drogi wojewódzkiej nr 647 relacji
Stawiski-Kolno.
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Obrady XX zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

11

czerwca 2021 r. odbyły się obrady w ramach XX
zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu od godz. 12:00. Po otwarciu
sesji i zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokół
z poprzedniego spotkania i wysłuchano sprawozdania
Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
Kolejno samorządowcy przystąpili do zadawania pytań,
w których poruszano m. in. kwestię dotyczącą wzrostu cen
za odbiór odpadów komunalnych, aktualnego poziomu
prac modernizacyjnych wykonywanych przy miejskim
stadionie, remontu boisk przy obu szkołach podstawowych czy prac na cmentarzach komunalnych. Dopytywano
też o zapowiadane inwestycje dotyczące budowy zalewu
i obwodnic miasta. Interesowano się również możliwością wznowienia połączeń na trasie Łomża-Gdańsk przez
Kolno oraz potrzebą dokończenia remontu ulicy Milewskiego. Na terenie miasta pojawiło się też podejrzenie występowania barszczu Sosnowskiego. Radni dociekali, czy są
już ekspertyzy to potwierdzające.

Analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Kolnie
przedstawił na prezentacji multimedialnej naczelnik
Andrzej Jarzyło.
Przyczyną wprowadzenia nowej stawki jest m.in. wzrost
kosztów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku odpadów komunalnych zagospodarowywanych
przez gminę oraz znaczący wzrost kosztów zagospodarowania tony odpadów komunalnych w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii.
Na sesji pojawiła się grupa mieszkańców miasta z podpisanym protestem, który wręczono przewodniczącemu rady
i jak twierdzą protestujący mieszkańcy podpisany przez
500 osób. W ten sposób kolnianie chcieli wyrazić swój
sprzeciw przeciwko rosnącym cenom.

Burmistrz poinformował radnych, że nie będzie odpowiadał na interpelacje i zapytania składane ustnie. Interpelacje i zapytania radnych powinny być składane wyłącznie
na piśmie. W najbliższym czasie zmieniony zostanie tryb
składania interpelacji i zapytań radnych poprzez dostosowanie Statutu Miasta Kolno do obowiązujących przepisów Radni uchwałę przyjęli stosunkiem głosów – 12 za i 2
przeciw. Od 1 lipca stawka opłaty za śmieci komunalne
prawnych.
będzie wynosiła 11 zł za metr sześcienny zużytej wody
Na piątkowej sesji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia (obecnie 9 zł).
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kolno. Kolejną uchwałę, Podwyższona została także stawka opłaty za gospodarowaw sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospoda- nie odpadami komunalnymi, gdy właściciel nieruchomości
rowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
tej opłaty, poprzedziła ożywiona dyskusja. Analiza finan- w sposób selektywny. Będzie wynosić dwukrotność stawki
sowa systemu gospodarki odpadami oraz kalkulacja opłaty określonej za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości.
w mieście Kolno wykazała, że niezbędne jest dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania Podczas sesji przyjęto sprawozdania: z działalności stałych
odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości Komisji Rady Miasta Kolno, z działalności Miejskiej Bizamieszkałych wprowadzenie wyższych opłat. Zgodnie blioteki Publicznej w Kolnie i z działalności Kolneńskiego
z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Ośrodka Kultury i Sportu. Wszystkie sprawozdania dotyw gminach koszty finansowania tego systemu ponoszą jego czyły 2020 roku. Przyjęto też Informację z realizacji uchwał
użytkownicy. – Pieniądze z opłat trafiają na subkonto i mu- podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2020 roku i ocenę
szą być skrupulatnie rozliczane — uzasadnia wzrost cen zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
burmistrz Andrzej Duda. Samorząd nie może dokładać do
gospodarki śmieciowej, która musi się bilansować. Wcześniej- W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta
sze rozwiązania – zmiana sposobu naliczania opłat i cyklu Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrekwywożenia odpadów okazały się niewystarczające. - Opłaty torzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstaw całej Polsce rosną drastycznie — mówi Andrzej Duda. – wiciele lokalnych mediów.
Ponadto wskaźnik segregacji u źródła spadł w Kolnie o 7%
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka
— dodaje burmistrz.
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PIJANY
SPOWODOWAŁ
KOLIZJĘ I UCIEKŁ

K

olneńscy policjanci zatrzymali
kierowcę ciągnika rolniczego,
który spowodował kolizję i uciekł
z miejsca zdarzenia. Okazało się, że
51-latek miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie i jechał bez uprawnień. Już usłyszał zarzut kierowania
pojazdem w stanie nietrzeźwości, za
który Kodeks karny przewiduje karę
do 2 lat pozbawienia wolności.
W poniedziałek, kolneńscy policjanci
otrzymali zgłoszenie o zderzeniu
trzech pojazdów na drodze krajowej
w Rogienicach Wielkich. Z przekazanych informacji wynikało, że sprawca
uciekł z miejsca kolizji. Jak wstępnie
ustalili policjanci kierowca ciągnika
rolniczego skręcając w lewo wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył
się z oplem, który następnie uderzył
w forda. Już niespełna godzinę póżniej

mundurowi zatrzymali sprawcę tego
zdarzenia w sąsiedniej miejscowości,
po uprzednim ujęciu go przez jednego
z poszkodowanych w wyniku kolizji.
Okazało się, że za kierownicą ciągnika
rolniczego siedział 51-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego.
Szybko wyszło na jaw dlaczego uciekł
z miejsca kolizji. Badanie alkomatem
wykazało, że miał blisko 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało
się, że mężczyzna nie posiadał również
uprawnień do kierowania pojazdami.
Stracił je za wcześniejszą jazdę pod
wpływem alkoholu. Mieszkaniec województwa mazowieckiego usłyszał już
zarzut kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości. Zgodnie z Kodeksem
karnym, za to przestępstwo, grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast za spowodowanie kolizji i jazdę
bez uprawnień odpowie przed sądem.

KOLEJNY
POSZUKIWANY
W RĘKACH
POLICJANTÓW

K

olneńscy policjanci zatrzymali
32-letniego mieszkańca powiatu
kolneńskiego. Sąd Rejonowy w Kolnie
poszukiwał go za zniszczenie mienia.
Teraz mężczyzna najbliższe cztery
miesiące spędzi w zakładzie karnym.
Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Kolnie ustalili miejsce pobytu poszukiwanego 32-letniego
mieszkańca powiatu kolneńskiego.
Został on zatrzymany na jednej z ulic
w Turośli. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Kolnie.
Ma do obycia karę czterech miesięcy
pozbawienia wolności, za zniszczenie
mienia. Teraz najbliższe cztery miesiące spędzi w zakładzie karnym.

SPRAWOZDANIE
z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 r.
W okresie tym Straż Miejska realizowała podstawowe działania ustawowe:
• 03.05.2021 r. strażnicy wraz z funkcjonariuszami KPP w Kolnie zabezpieczali obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
• W II kwartale strażnicy miejscy przeprowadzili akcję odławiania bezpańskich psów, które zostały odwiezione do schroniska dla zwierząt w Kolnie.
• W tym okresie funkcjonariusze SM kontrolowali przebieg kwarantanny na terenie miasta Kolno.
• W II kwartale funkcjonariusz SM zabezpieczyli 7 meczów IV ligi piłkarskiej drużyny „Orzeł” Kolno z drużynami: KS
Michałowo, „Hetman” Białystok, „MKS Mielnik, „Dąb” Dąbrowa Białostocka, „Tur” Bielsk Podlaski, „Wissa” Szczuczyn,
„Promień” Mońki.
• 18.06.2021 r. strażnicy zabezpieczali przebieg zgromadzenia na ul. Księcia Janusza.
• W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze SM odbyli 99 służb z funkcjonariuszami KPP w Kolnie.
W okresie tym:
• Ujawniono 27 wykroczeń.
W II kwartale funkcjonariusze straży miejskiej zastosowali następujące środki karne:
• w kwietniu wystawiono 5 mandatów, na kwotę 500,00 zł,
• w maju wystawiono 1 mandat, na kwotę 100,00 zł,
• w czerwcu wystawiono 2 mandaty, na kwotę 300,00 zł,
w sumie w okresie sprawozdawczym wystawiono:
8 mandatów karnych na kwotę 900,00 zł.
• zastosowano 19 pouczeń.
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Kolno odwiedził Wiceminister Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jacek Osuch

C

elem wizyty, która odbyła się
w Kolnie 30 czerwca, była
konferencja prasowa dotycząca
modernizacji stadionu miejskiego,
zorganizowana przy głównej płycie sportowego obiektu. Stadion już
w tym roku doczeka się rozpoczęcia
długo wyczekiwanego remontu.
W spotkaniu omawiającym plany
przyszłej inwestycji wziął udział
wiceminister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu Jacek Osuch,
któremu podczas wizyty towarzyszyli Poseł RP Kazimierz Gwiazdowski, a także Burmistrz Kolna
Andrzej Duda.
Goście podczas wizyty zwiedzili modernizowany etapowo od kilku lat stadion miejski w Kolnie, aby przyjrzeć
się efektom prac przy projekcie przebudowy boiska do
piłki nożnej, który uzyskał dofinansowanie również ze
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu. To pozwoli na przeprowadzenie kompleksowego
remontu wraz z modernizacją wszystkich urządzeń.

– Ten remont został podzielony na trzy etapy. Pierwszym
etapem była budowa boiska ze sztucznej trawy, po to, żeby
można było spokojnie remontować płytę główną, a młodzież i drużyna Orła miała gdzie trenować i rozgrywać mecze. I ten pierwszy etap został już zakończony — tłumaczył
Andrzej Duda. – Drugi etap to zagospodarowanie i remont
płyty głównej, bieżni i całej infrastruktury lekkoatletycznej.
Trzecia faza to budowa szatni i rozbudowa budynku plus
remont trybun. Myślę, że w tym roku uda nam się rozpocząć, a przynajmniej ogłosić przetargi na ten drugi zakres
inwestycji, a w następnym roku przystąpimy do trzeciego
etapu, czyli infrastruktury technicznej w postaci budynków i budowy trybun. Kosztorysowo zadanie to opiewa na
kwotę około 6 mln złotych. Podejrzewam, że w ciągu dwóch
lat zakończymy modernizację tego stadionu — podsumował burmistrz.

Wiceminister Jacek Osucha wyraził swoje zadowolenie z prac, jakie zostały już wykonane podczas realizacji pierwszego etapu: – Szanowni Państwo, rzeczywiście
Kolno rozwija się pod względem sportowym. To widać nawet na tym boisku o sztucznej nawierzchni. Bardzo dobrze,
że ta inwestycja tutaj była. Została ona również dofinansowana przez ówczesne Ministerstwo Sportu. Dzisiaj stoimy
przed rozpatrzeniem wniosku o remont płyty głównego
boiska do gry w piłkę nożną. To nie tylko boisko do gry
w piłkę nożną, ale też bieżnie czy skocznie w dal. Także jest Przy takiej inwestycji nie mogło zabraknąć też słów uznania, które przekazał Wiceminister Kultury, Dziedzictwa
co robić w Kolnie.
Narodowego i Sportu Jacek Osuch: – Chciałbym przede
O swoim zaangażowaniu w projekt podczas konferen- wszystkim pogratulować panu posłowi Kazimierzowi
cji zapewniał również poseł Gwiazdowski: – Dołożymy Gwiazdowskiemu i burmistrzowi Andrzejowi Dudzie za
wszelkich starań, żeby się Kolno tego boiska piłkarskiego zaangażowanie w to, żeby się Kolno i ogólnie okręg tutaj
w najbliższych dwóch latach doczekało. Bo tyle będzie rozwijał sportowo.
trwał proces modernizacji. Ten obiekt na pewno zmieni
swój wygląd i to będzie taki piękny kompleks sportowy Konferencja zakończyła się sportowym akcentem – strzelaniem do bramki. Możemy zdradzić, że najlepszym zaw centrum miasta Kolno.
wodnikiem, który jako pierwszy pokonał bramkarza celPlan realizacji modernizacji obiektu został podzielony nym golem do bramki, był poseł Gwiazdowski.
na trzy etapy, o których szczegółowo opowiedział podOpracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka
czas konferencji prasowej Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.
2021/06 (Nr.254)

27

MIASTO

Zakończenie roku szkolnego w kolneńskich placówkach oświatowych

W

raz z ostatnim dzwonkiem w piątek 25 czerwca
1179 uczniów i wychowanków z placówek oświatowych zarządzanych przez samorząd miasta Kolno
rozpoczęło wakacje. Społeczności z SP1 i SP2 uroczystymi apelami podsumowały zakończenie edukacji
w roku szkolnym 2020/2021. Był to czas naznaczony
wieloma zawirowaniami związanymi z pandemią
SARS-CoV-2.
Z okazji zakończenia roku szkolnego życzenia w imieniu władz samorządowych miasta Kolno, skierowane do
dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów
i rodziców, przesłał do jednostek oświatowych burmistrz
Andrzej Duda. Zostały one odczytane przez dyrektorów
placówek podczas uroczystych akademii.
miesięcy uczyli się zdalnie - od 9 listopada do 18 stycznia i następnie od 15 marca do 4 maja. Od 29 marca do
– Mija kolejny rok szkolny w historii nauczania i wycho- 18 kwietnia zajęcia stacjonarne zawieszone były także
wania młodego pokolenia. Z powodu pandemii korona- w przedszkolach i w żłobkach.
wirusa kończący się okres nauki 2020/2021 był inny od
poprzednich. Aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się epi- Podczas uroczystych apeli w miejskich placówkach
demii COVID-19, zawieszono stacjonarne zajęcia w szko- oświatowych m.in. w Szkole Podstawowej nr 2 im.
łach. Nauczanie zdalne stało się dużym wyzwaniem dla Henryka Sienkiewicz w Kolnie dyrektor szkoły Dariusz
Dyrektorów, Nauczycieli, Uczniów, a także Rodziców. Łosiewski nagrodził w imieniu burmistrza jedynego lauDzięki Waszemu zaangażowaniu i ogromnej determina- reata z klasy 8„a” Jakuba Korzepa za osiągnięcia w Wocji nauka w kolneńskich placówkach oświatowych odby- jewódzkim Konkursie Matematycznym. Na uroczystym
wała się sprawnie i bez większych zakłóceń. Dlatego dziś apelu uczniowi towarzyszyli również zaproszeni rodzice.
składam Wszystkim wyrazy szczerego uznania i szacunku Dyrektor wręczył też wyróżnionym uczniom nagrody
oraz dziękuję z całego serca za wytrwałą pracę i poświę- książkowe i upominki za osiągnięcia w nauce i sporcie
cenie — podkreśla burmistrz.
oraz za reprezentowanie szkoły.
Ostatni dzień przed wakacyjną przerwą był między in- W SP1 natomiast na zakończenie roku szkolnego uronymi okazją do nagrodzenia wyróżniających się ucz- czyście pożegnano nie tylko klasy ósme, ale również odniów.
chodzących na zasłużoną emeryturę trzech długoletnich
pracowników: Mariannę Bazydło (szkolnego pedagoga),
– Gratuluję uczniom osiągniętych wyników w nauce, suk- Barbarę Pikulińską (nauczycielkę j. angielskiego) i Jana
cesów w różnorodnych konkursach przedmiotowych i za- Kołdysa (konserwatora). Dyrektor Szkoły nr 1 im. Tawodach sportowych. Absolwentom naszych szkół życzę deusza Kościuszki Lech Owczarczyk w pożegnalnym
dobrych wyborów na dalszych etapach Waszego kształce- przemówieniu podkreślił, że cała trójka zasłużyła na
nia. Teraz nadszedł długo oczekiwany przez dzieci i mło- miano osób solidnych, pracowitych, odpowiedzialnych,
dzież czas zasłużonego odpoczynku. Wszystkim Państwu cierpliwych, o wielkim sercu dla wielu pokoleń dzieci
życzę atrakcyjnych i słonecznych wakacji oraz intere- i młodzieży. – Drodzy Państwo, to początek nowego rozsujących podróży i niezapomnianych wrażeń. Abyście działu waszego życia, w którym wreszcie znajdziecie czas
Państwo w nowym roku szkolnym wrócili z zapasem sił dla siebie na realizację swoich marzeń. Życzymy Wam
i gotowości do podjęcia nowych zadań i wyzwań — pod- wszystkiego dobrego — zakończył dyrektor.
sumował na zakończenie przesłanych życzeń burmistrz
Andrzej Duda.
Podczas uroczystych akademii z okazji zakończenia
roku szkolnego w placówkach oświatowych zarządzaWarto podsumować, że w związku z epidemią CO- nych przez samorząd miasta Kolno uczniowie zapreVID-19 przez blisko 7 miesięcy, od 26 października do zentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne
31 maja, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i taneczne.
i w szkołach ponadpodstawowych uczyli się zdalnie.
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka
Uczniowie najmłodsi z klas I-III również przez kilka
Galeria zdjęć na stronie www.umkolno.pl
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SPORT

Orzeł zostaje w IV lidze

Z

akończyły się rozgrywki piłki nożnej IV ligi sezonu
2020/2021. Na wiosnę piłkarze, trenerzy i zarząd Orła
Kolno postawili przed sobą jasny cel – utrzymać się w lidze,
a nie było to zadanie łatwe, gdyż po rundzie jesiennej Orzeł
zajmował przedostatnie spadkowe miejsce.

Zostajemy w IV lidze, a nie było to łatwe, gdyż spadło z niej
aż 5 drużyn. Przez cały sezon Orzeł rozegrał 32 mecze,
w których zdobył 37 punktów. Wynik całkiem dobry.
Czerwcowe mecze Orła:
2.06. – Orzeł Kolno – Wissa Szczuczyn 1 : 2 (bramka dla
Orła – Patryk Banach).
9.06. – Sokół Sokółka – Orzeł Kolno 3 : 1 (Patryk Banach)
12.06. – Orzeł Kolno – Promień Mońki 2 : 2 (Oskar Kosakowski, Karol Domurat).
Krzysztof Szostkowski

16. lokata na 17 drużyn nie gwarantowała spokoju przed
rundą rewanżową. Jednak Orzeł stanął na wysokości zadania. Mecze wiosenne w jego wykonaniu były zdecydowanie
lepsze niż te rozegrane jesienią. Pozwoliło to awansować
kolneńskim piłkarzom na 10. miejsce w tabeli. Mimo że
trzy ostatnie spotkania nie przyniosły Orłowi zbyt dużych
zdobyczy punktowych (dwie porażki i remis), jednak zadanie zostało wykonane.

„Młodziki” z przytupem zakończyli sezon 2020/2021

B

ardzo dobrze zaprezentowali się piłkarze Orła Kolno niego mogła przypaść do gustu kibicom. Strzał z rzutu
w kategorii „Młodzik” rocznik 2008 w swoim ostat- wolnego wykonywanego przez niego z odległości ok. 25
nim meczu ligowym sezonu 2020/21.
metrów był nie do obrony dla bramkarza gości.
Dobrą postawę młodzików Orła w przekroju całego sezonu
docenił burmistrz Kolna Andrzej Duda. Każdego piłkarza
obdarował okolicznościowym plecakiem z logo klubu.
Krzysztof Szostkowski

19 czerwca podejmowali oni u siebie zespół Akademii
Techniki Białystok. Kolnianie pokazali futbol, na który
bardzo chętnie się patrzy. Grali mądrze, a co najważniejsze, skutecznie. Pokonali swoich rywali 3:1 (1:1). Bramki
dla Orła zdobyli Dorian Faltyn, Oliwier Zadroga i Mariusz
Bruliński. Szczególnie bramka zdobyta przez tego ostat2021/06 (Nr.254)
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KRZYŻOWKA-INFORMACJE

KRZYŻÓWKA NR 06/2021

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 14 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 –27.08.2021 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 05/2021 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Krzysztof Tyszka i Małgorzata Stachelska z Kolna.
Hasło brzmiało: ,,Czas płynie jak woda”
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

• blagier, kłamca,
• potwór wawelski,
• zbieranie datków na
cel społeczny lub
dobroczynny,
• uchybienie czyjejś
godności osobistej,
• zakrzywiony pręt,
• imię piosenkarki
Frąckowiak,
• wielka bieda,
• ssak o puszystym futrze
i długim ogonie, żyjący
w lasach Madagaskaru,
• robił znak Z w filmie
i serialu,
• rzeka albo choroba,
• opuszczenie jakiegoś
miejsca środkiem
lokomocji,
• kobieta zajmująca się
wyrobem tkanin,
• koniec rei,
• mebel skrzyniowy
z szufladami do
przechowywania bielizny,
ubiorów i drobiazgów,

• Wit, twórca ołtarza
w kościele Mariackim,
• region autonomiczny
w zachodnich Chinach,
• jednostka czasu w dziejach
ziemi,
• wędrował ze Stasiem
i Nel,
• ostrzeliwanie,
• przednia część głowy
ludzkiej,
• tulipan,
• dzielny wojak z powieści
i filmu,
• osłona żarówki,
• muzyka, która powstała
w USA,
• pojedyncza linijka wiersza,
• chwast z wielkimi liśćmi,
rośnie przy drogach,
• wynik dzielenia,
• karczma, gospoda,
• państwo w Ameryce
Południowej, graniczy
z Argentyną, Boliwią
i Peru,
• naczynie krwionośne.

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.
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URODZENI CZERWIEC 2021

URODZENI MARZEC 2019

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

Rozmysłowicz, córka Anny i Jarosława, Gałkowska, córka Agnieszki i Leszka,
ur. 03.06.2021 r., godz. 22.30
ur. 04.06.2021 r., godz. 13.20

Santocka, córka Iwony i Marka,
ur. 23.06.2021 r., godz. 13.35

Walicka, córka Ewy i Tomasza,
ur. 23.06.2021 r., godz. 16.35

Jurczyk, syn Agaty i Łukasza,
ur. 10.06.2021 r., godz. 09.05

Choińska, córka Martyny i Pawła,
ur. 14.06.2021 r., godz. 20.50

Liżewski, syn Katarzyny i Andrzeja,
ur. 29.06.2021 r., godz. 14.20

Gardocki, syn Marii i Wojciecha,
ur. 30.06.2021 r., godz. 08.45

W sumie w czerwcu urodziło się 18 noworodków. Do publikacji
w gazecie MK przesłano 9 zdjęć. Pozostali rodzice z uwagi na stan
epidemiczny nie zgodzili się na udostępnienie wizerunku swojego
dziecka.
Rydel, syn Marty i Bartłomieja,
ur. 30.06.2021 r., godz. 09.35

OGŁOSZENIE

RENOWACJA SKÓR

Sprzedam działkę budowlaną 1762 m.,

Jackiewicz Krzysztof

ul. Kopernika w Kolnie.

Obuwie, kanapy domowe, fotele

Media w drodze.

samochodowe, kurtki i płaszcze.

Tel. 698 686 449 – 881 582 699
2021/06 (Nr.254)

Kolno, ul. Senatorska 22

Tel. 882-621-247
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Restrukturyzacja Sądowa Firm i Gospodarstw Rolnych
| Stop egzekucji
| Zwolnienie kont bankowych
| Zabezpieczenie majątku przed licytacją
| Układ z wierzycielami – nowe
warunki spłaty

| Zwolnienie z odpowiedzialności finansowej
Zarządu spółek kapitałowych
| Plan naprawczy całej firmy
| Nowa perspektywa działalności
| Ochrona sądowa prowadzonej działalności

Postępowanie Upadłościowe Gospodarcze i Konsumenckie
| Oddłużenie ze wszelkich zobowiązań, w tym:
urzędowych, nieuregulowane faktury, kredyt
| Brak egzekucji komorniczych

| Zwolnienie z odpowiedzialności finansowej
Zarządu spółek kapitałowych
| Brak windykacji

Strategiczne Doradztwo Gospodarcze
| Fuzje i Przekształcenia
| Transakcje Powiernicze

| Finansowanie Inwestycyjne
| Racjonalizacja Podatkowa

Gwarantujemy
| Współpracę na podstawie umowy
| Bezpłatną konsultację prawną

Zadzwoń już dziś i umów się na
bezpłatną konsultację!

Tel. 512-427-913
32

| Bezpłatną analizę dokumentacji finansowej
| Pełną reprezentację na każdym etapie
współpracy

Kancelaria Concierge

ul. W. Witosa 3A lok. 9
18-500 Kolno
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