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WESOŁEGO
ALLELUJA

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wszystkim Mieszkańcom
Kolna i Ziemi Kolneńskiej
Życzymy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wypełnionych nadzieją i optymizmem.
Niech radosne Alleluja będzie ostoją
w obliczu trudności, z którymi musimy
się wszyscy zmierzyć, i obdarzy siłą
płynącą z istoty Świąt Wielkanocnych.
Niech w domach i rodzinach zagoszczą
spokój i wzajemna życzliwość.
Burmistrz Miasta Kolno		
Przewodniczący Rady Miasta Kolno
Andrzej Duda				
Mariusz Rakowski
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W Kolnie ruszyły prace przy budowie nowego ronda. Utrudnienia w ruchu
drogowym potrwają do czerwca przyszłego roku

W

związku z rozpoczęciem w dniu 15 marca 2022 r.
robót drogowych związanych z budową ronda
na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Sobieskiego
i Armii Krajowej kierujący pojazdami muszą liczyć
się z utrudnieniami w obrębie przecięcia dróg i ich
pobliżu. Roboty będą skorelowane z czasową organizacją ruchu w tym miejscu. Objazd odbywać się będzie
ulicą Wesołą.
Umowa na realizację inwestycji z wykonawcą podpisana
została w połowie grudnia przez wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia oraz Mariusza
Nahajewskiego, dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt powstania kolejnego ronda w mieście to blisko 12 milionów złotych.
Ruch okrężny wprowadzony po przebudowie będzie al-

ternatywą dla skrzyżowania trzech ulic, miejskiej oraz
drogi powiatowej i wojewódzkiej. Dotąd było to bardzo
kolizyjne skrzyżowanie. Dochodziło tu do licznych stłuczek i wymuszeń pierwszeństwa. Zewnętrzna średnica
czterowlotowego ronda ma mieć 38 m, wyspy środkowej
20 m, szerokość jezdni ronda planowana jest na 5,5 m,
a pasa najazdowego na 3,5 m. Na rondzie zamontowane
będą również urządzenia podczyszczające i separatory
substancji ropopochodnych z osadnikami części mineralnych. Znajdzie się tam również żelbetonowy kanał deszczowy odprowadzający wodę w kierunku rzeki
Łabno. Inwestycja ma znacząco wpłynąć na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakość jazdy kierowców. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na
czerwiec 2023 roku.
Opracował: Andrzej Konopka
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W Kolnie odbyły się kolejne rozmowy dotyczące przebiegu obwodnicy miasta

W

Urzędzie Miasta Kolno odbyło
się spotkanie przedstawicieli
białostockiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Podczas wizyty omawiane były propozycje spięcia odcinków obwodnicy Kolna. Nowy szlak
komunikacyjny będzie największym
i najdroższym w historii naszego miasta przedsięwzięciem.
Projekt w 2021 roku uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości ponad
54 milionów złotych. Cała inwestycja
kosztować ma 95 milionów i będzie
realizowana przez władze województwa podlaskiego.
Kolno usytuowane jest przy drodze
krajowej nr 63, prowadzącej na Mazury. Szczególnie podczas sezonu wakacyjnego ruch w mieście jest mocno
wzmożony. Przez Kolno przejeżdża
wtedy ok. 20 tys. samochodów, co powoduje utrudnienia komunikacyjne
i korki sięgające nawet 2-3 km. Trasa
Stawiski-Myszyniec, od momentu otwarcia węzła Via Baltica, stała się również częściej eksploatowana. Problemy
4

moment, w którym
zaczynają się prace
projektowe. Trzeba
będzie mieć ocenę
oddziaływania tej
drogi na środowisko. W momencie, kiedy już będzie sporządzony
p ro j ek t , w t e dy
ogłoszony będzie
przetarg, a po nim
realizacja tej obwodnicy. Mam nadzieję, że w przeciągu 3,5 roku te
prace się zakończą.
Myślę, że 2025 rok
to będzie ten rok,
w którym pojedziemy już nową
komunikacyjne ma rozwiązać właśnie obwodnicą miasta — szacuje Andrzej
Duda.
obwodnica miasta.
Spotkanie w Urzędzie Miasta Kolno
to odpowiedź na pismo, które Dy- Jak podkreślał na spotkaniu Mariusz
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad Nahajewski, dyrektor podlaskiego
w Białymstoku otrzymała od dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Biawarszawskiej, by zainicjować wstępne łymstoku, samorząd województwa
prace dotyczące budowy planowanego jest gotowy na podpisanie umowy
odcinka drogi. – To mnie bardzo cie- i dofinansowanie budowy obwodnicy
szy, że mamy pierwszy kwartał i już ru- z Ministerstwem Infrastruktury. –
szamy z bardzo konkretnymi pracami. Dzisiaj chcemy przymierzyć się do poMam nadzieję, że one będą przebiegały tencjalnych wariantów czy rozwiązań,
bardzo szybko, będą dobrze skoordyno- z którymi moglibyśmy wystartować do
wane i niebawem zostaną rozpoczęte. tego przetargu. W kolejnym etapie bęJedną z omawianych dzisiaj dróg jest dziemy pewnie ogłaszać przetargi na
obwodnica w kierunku wschód-zachód, opracowanie koncepcji decyzji środowiczyli od drogi na Stawiski do drogi na skowych i dalszych projektów rzeczywiMyszyniec. Następny szlak to jest od stej budowy.
drogi na Myszyniec do drogi na Pisz —
mówił na spotkaniu Burmistrz Kolna – Za wykonanie części obwodnicy biegnącej od drogi wojewódzkiej KolnoAndrzej Duda.
-Zabiele do drogi krajowej numer 63
– W obrębie Kolna powstaną dwie ob- w kierunku Pisza - odcinka zamykawodnice. Jedna to będzie wschód-za- jącego obwodnicę miasta Kolno na
chód, a druga na drodze krajowej pół- drodze krajowej numer 63 Łomżanoc-południe, od Pisza do Łomży. Po -Kolno będzie odpowiadała Generalna
tych rozmowach mamy się dowiedzieć, Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
po pierwsze, jak mniej więcej będzie — poinformował dyrektor białostoprzebiegał korytarz pierwszej obwod- ckiego oddziału GDDKiA Wojciech
nicy, będziemy też wiedzieli, jakiej ka- Borzuchowski. – Jak wiemy, drogi
tegorii to będą odcinki. To dopiero jest wojewódzkie już mają, że tak powiem,
2022/03 (Nr.263)
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zatwierdzoną możliwość finansowania
swojego odcinka. U nas na razie jesteśmy na etapie informacji z ministerstwa, że będziemy taki projekt robić.
Wybór wariantów jest procedurą dosyć
czasochłonną, pracochłonną i wymagającą często analizy wielokryterialnej. Myślę, że jest za wcześnie, by mówić o takich docelowych wariantach.

Szczegółowy plan przebiegu obwodnicy tury Andrzej Adamczyk, Poseł RP
powinien być znany najpóźniej za pół Kazimierz Gwiazdowski, Agnieszka
roku — dodał dyrektor.
Krupa, zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w MiniW styczniu spotkanie związane sterstwie Infrastruktury oraz Burz planowaną budową obwodnicy mistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.
Kolna odbyło się w Ministerstwie
Infrastruktury w Warszawie. UczestOpracowanie i zdjęcia:
niczyli w nim: Minister InfrastrukAndrzej Konopka

XXVI Sesja Rady Miasta Kolno
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marca 2022 r. odbyły się obrady
w ramach XXVI zwyczajnej sesji
Rady Miasta Kolno. Samorządowcy
spotkali się w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
o 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.
W dniu sesji podjęto uchwały:
• w sprawie zmian w budżecie miasta
Kolno na 2022 rok,
• w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz dzierżawę nieruchomości
w trybie bezprzetargowym na rzecz
wnioskodawców na okres do 3 lat,
• w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zaso2022/03 (Nr.263)

bem miasta Kolno na lata 2022 – 2026,
• w sprawie wyrażenia solidarności
i wsparcia dla Ukrainy w związku
z agresją Rosji. Z całą mocą kolneńscy samorządowcy potępiają niczym
nieuzasadniony atak zbrojny na niepodległy kraj. – Wyrażamy poparcie
i uznanie dla bohaterskiego narodu
ukraińskiego walczącego z bezwzględnym najeźdźcą łamiącym podstawowe
zasady prawa międzynarodowego.
Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem.
Nikt na świecie nie ma prawa kwestionować integralności terytorium Ukrainy, nienaruszalności granic i prawa do
samostanowienia narodu ukraińskiego.
W pełni solidaryzujemy się z władzami
Ukrainy, narodem ukraińskim oraz
Polakami żyjącymi na Ukrainie, jesteśmy i będziemy z wami — deklarują
kolneńscy samorządowcy. – Miasto
Kolno obiecuje wszelką możliwą pomoc dla sąsiedniego narodu, w tym

przyjęcie uchodźców z Ukrainy — informuje burmistrz Andrzej Duda. –
Kolno zgłosiło deklarację, iż jest w stanie przyjąć około 20 osób, zapewnić im
lokal i wyżywienie. Wojewoda podlaski
do samorządów, które przyjmą uchodźców, będzie przekazywał środki finansowe, jeżeli podamy ich wykaz. Osoby
te powinny mieć status uchodźcy. Jeśli
dotrą do nas uciekinierzy, którzy nie
będą go posiadały, naszym obowiązkiem jest zgłoszenie tego do wojewody
i to on taki status nadaje — przekazał
burmistrz. Na terenie Kolna, w ramach pomocy, również prowadzone
były zbiórki darów. Włączyło się
w nie bezinteresownie wiele osób. –
Chcę bardzo serdecznie podziękować
wszystkim organizacjom społecznym,
instytucjom, które te zbiórki inicjowały
i prowadziły. Uczestniczyłem w sztabie
kryzysowym zorganizowanym przez
starostę kolneńskiego. Ustaliliśmy, że
to, co zbierane jest, musi być posegregowane i dostarczone do jednego magazynu. Później będziemy to wspólnie
ze wszystkimi gminami z naszego powiatu układali na europalety i jednym
tirem transportowali do magazynu
wojewódzkiego, z którego będzie prowadzona dalsza dystrybucja — dodał
Andrzej Duda.
• w sprawie wyznaczenia miejsc do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu
określającego zasady prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Uchwalono,
iż miejscem wskazanym do zbywania
5
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towarów wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym będzie targowisko miejskie położone w Kolnie przy
ulicy Targowej utożsamiane od wielu
lat z handlem produktami rolniczymi.
Uprawnieni do prowadzenia handlu
zobowiązani są do posiadania przy
sobie dokumentu potwierdzającego
status rolnika w myśl ustawy z dn. 20
grudnia 1990 r. (art. 6 pkt. 1) o ubezpieczeniu społecznym rolników. Na
żądanie zarządzającego trzeba będzie
ten dokument okazać. W przeciwnym
razie handlujący będzie musiał uiścić
opłatę. Rolników sprzedających produkty ze swojego gospodarstwa będzie
obowiązywał regulamin targowiska.

stwierdzenie nieważności decyzji
z mocą wsteczną, tym samym nakazując konieczność zwrotu części diet,
• w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście
Kolno na lata 2022-2025,

• w sprawie petycji wzywającej Radę
Miasta Kolno do przyjęcia uchwał:
o zakazie stosowania na obszarze
Miasta Kolno „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania kwarantanny i izolacji oraz o zakazie
stosowania „szczepionek” mRNA
(wszystkich producentów). Podjęcie
• w sprawie programu opieki nad uchwały w sprawach określonych
zwierzętami bezdomnymi oraz za- przez Fundację imienia Nikoli Tesli
pobiegania bezdomności zwierząt na w siedzibie w Białymstoku zawartych w petycji nadesłanej w dniach
terenie miasta Kolno,
21 i 22 grudnia 2021 roku nie jest
• w sprawie ustalenia wysokości możliwe, gdyż Rada Miasta Kolna
ekwiwalentu pieniężnego dla człon- nie ma kompetencji do podejmoków ochotniczej straży pożarnej. wania takich uchwał,
Strażak ratownik OSP, który uczestniczy w działaniu lub akcji ratowni- • w sprawie przekazania skargi weczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, oprócz dług właściwości,
otrzymywanego wynagrodzenia, będzie miał wypłacony też ekwiwalent • w sprawie przyjęcia planów pracy
pieniężny. Za każdą rozpoczętą go- stałych komisji Rady Miasta Kolno
dzinę przy wyznaczonym działaniu na 2022 rok.
i akcji ratowniczej będzie to kwota
18 zł. Za udział w szkoleniu czy ćwi- Przyjęto też informację z realizacji
czeniu dodatek ten wyniesie 8 zł (za uchwał podjętych przez Radę Miasta
Kolno w 2021 roku i sprawozdania:
każdą rozpoczętą godzinę),
z działalności stałych Komisji Rady
• w sprawie zasad przyznawania i wy- Miasta Kolno za 2021 rok, z wysokopłacania diet radnym oraz zwrotu ści średnich wynagrodzeń nauczykosztów podróży służbowych rad- cieli na poszczególnych stopniach
nym. Podjęcie przedmiotowej awansu zawodowego w szkołach
uchwały ma na celu dostosowanie prowadzonych przez miasto Kolno
zapisów do obowiązującego prawa. w 2021 roku, z realizacji Programu
Dotychczas stosowana uchwała Rady współpracy miasta Kolno z orgaMiasta Kolno zmieniona będzie w §2 nizacjami pozarządowymi oraz inw pkt. 2 zadania: „Nieobecność rad- nymi uprawnionymi podmiotami
nego z powodu choroby stwierdzo- w rozumieniu przepisów ustawy
nej zaświadczeniem lekarskim jest o działalności pożytku publicznego
również usprawiedliwiona”. Pozwoli i o wolontariacie w 2021 roku, z reto na uniknięcie kierowania skarg do alizacji Miejskiego Programu ProfiWojewódzkiego Sądu Administracyj- laktyki i Rozwiązywania Problemów
nego w Białymstoku i w przypadku Alkoholowych w mieście Kolno za
uznania ich za zasadne, spowoduje rok 2021, z realizacji Miejskiego
6

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2021
oraz z działalności Straży Miejskiej
w Kolnie za IV kwartał 2021 r.
Na piątkowej sesji samorządowcy
z Rady Miasta Kolno wraz z burmistrzem zorganizowali zbiórkę
pieniężną dla uchodźców i za pozyskane datki zakupili m.in.: podstawowe środki medyczne (leki na
kaszel i od przeziębienia, przeciwgorączkowe, środki przeciwbólowe,
gazę i materiały opatrunkowe, chusteczki nawilżające, pampersy dla
dzieci i doustne płyny nawadniające
oraz inne potrzebne do codziennej
egzystencji środki). Dary zostały
przekazane przez Przewodniczącego Rady Miasta Kolno do punktu
zbiórki, który mieści się w Urzędzie
Miasta Kolno (pokój nr 3).
W wolnych wnioskach radni pytali
burmistrza m.in. o przebieg prac
remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz o przedszkole, które
ma się mieścić w byłym gimnazjum,
w prawym skrzydle budynku. Radnych interesowało, czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem
i czy w prowadzonych robotach nie
ma opóźnienia?
W odpowiedzi burmistrz poinformował, że jeżeli chodzi o szkoły, to
był u pana dyrektora w „Jedynce”
i rozmawiał z kierownikiem budowy w gimnazjum i w jego ocenie i w ocenie rozmówców, te prace
przebiegają naprawdę w sposób
zadowalający. Współpraca wykonawców z dyrektorem SP1 jest na
bardzo dobrym poziomie. Pomimo
remontu lekcje w klasach są prowadzone bez problemów. Na połowie
piętra, na którym jest prowadzany
remont, obszar modernizowany
jest oddzielony tymczasową ścianą.
Jak prace są tam ukończone, dzieci
przechodzą do wyremontowanych
klas i zaczynane są dalsze roboty.
– Wszystko idzie zgodnie z planem
i mamy nadzieję, że nic się nie wyda2022/03 (Nr.263)
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rzy i że ten remont zakończy się w takim terminie, w jakim jest przewidziany — szacuje burmistrz.Pytano
też o złożony przez miasto Kolno
wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie na przebudowę dróg.
Czy jest w nim uwzględniona ulica
Łabno Duże, na której znajduje się
niedokończony chodnik między ul.
Grunwaldzką a Łabno Duże?
Burmistrz potwierdził złożenie takiego wniosku, ale nie ma tam ujętej tej ulicy, gdyż wybrane są drogi,
które bardziej potrzebują remontu
lub te, które nie mają w ogóle nawierzchni utwardzonej. – Niestety,
kwota przez nas szacowana nie była
zbyt duża, ponieważ z mojej wiedzy
wynika, że samorządy, które oscylują
w granicach 10-11 000 tys. mieszkańców, będą otrzymywały dofinansowanie w wysokości od 10 do 11 milionów. W tym roku postanowiliśmy
złożyć wniosek i o tym już informowałem, na sieci ciepłownicze, czyli
rozwój i uciepłownienie miasta, bo
mieszkańcy w tej chwili bardzo tego
chcą. Zmieniła się trochę sytuacja,
jeżeli chodzi o ogrzewanie domów
jednorodzinnych. Dlatego aplikujemy
o 7 milionów złotych w jednym wniosku - na budowę sieci ciepłowniczej,
a 3,5 miliona złożyliśmy na drogi. To,
jak je jeszcze podzielimy, jest oczywiście od nas również uzależnione, bo
Polski Ład nie określa, które drogi
mamy wykonywać. Zastosowaliśmy
się do tego, co Komisja Rozwoju Gospodarczego zapisała nam w paragrafach, czyli o to w pierwszej kolejności
aplikowaliśmy. Ul. Łabno Duże nie
była uwzględniona w pierwszej kolejności — tłumaczył Andrzej Duda.
Poruszono, po raz kolejny, temat
uwzględnienia w projektach, które
w tej chwili są brane pod uwagę,
umiejscowienia przystanku CPK
w Kolnie. Pytano, jakie kroki podejmie burmistrz i jakie spotkania
zorganizuje w tym celu, żeby ta lokalizacja rzeczywiście była najkorzystniejsza dla miasta Kolno.
2022/03 (Nr.263)

– Mieliśmy teraz spotkanie online.
Firma, która opracowuje ten projekt, jak tylko zakończy się pandemia
i ograniczenia publicznych zgromadzeń, będzie w Kolnie organizowała
spotkanie, na które każdy mieszkaniec
miasta będzie mógł przyjść. Ta firma
już była u nas na spotkaniu i będzie
etapowo tutaj przyjeżdżała i informowała na bieżąco mieszkańców i radnych. Ja podejmę wszelkie kroki, jakie
tylko będę mógł, żeby ten przebieg był
jak najbardziej korzystny. Uważam
jednak, że do końca ani ja, ani Rada
nie będzie miała wpływu na usytuowanie tej kolei, bo my mamy dzisiaj
4 warianty. Jeden wariant przebiega
prawie przez środek Kolna. Tak jak
w Łomży, tylko przy tym wariancie,
Szanowni Państwo, likwidujemy nowe
ogródki działkowe. Ulega też likwidacji nowo wybudowany warsztat na
terenie miasta. Kolej przebiega praktycznie przy domach, a część domów
na ulicy Floriana byłaby do likwidacji. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem
tego wariantu, bo rozbieramy wtedy
ludziom domy. Zabieramy ludziom
ogródki działkowe. Uważam, że nie
tędy droga. My naciskamy, i to państwu pokazywałem, za wariantem
od strony zachodniej. On też ogranicza nam trochę rozwój miasta, bo nie
będzie jednak przy samej granicy, i to
już prawie w 90% pewne — mówił
Andrzej Duda. – Te przebiegi nie są
analizowane tylko pod kątem miasta Kolno i my nie jesteśmy takim
pępkiem świata. My jesteśmy małym
miastem na tej trasie. Trasa jest długa
i każda z 4 tras jest inna. Polskie Koleje nie patrzą tylko na nasze miasto,
tylko patrzą na cały odcinek od Giżycka do Ostrołęki i wybiorą ten wariant, który będzie robił na całej linii
najmniej szkód, pozwalał rozwinąć
prędkość do 250 km/h szybkim kolejom i będzie dla nich najbardziej ekonomiczny — informował burmistrz.
– W tej chwili trwają prace nad lokalizacją przystanków i ramp kolejowych.
Oczywiście o dworcu u nas nie ma
mowy, będzie peron po prostu z jakimś

zadaszeniem, ewentualnie ścianami.
Jeśli zaś chodzi o rampę rozładunkową
wystosowaliśmy pisma do naszych
przedsiębiorców, żeby mieć uzasadnienie, czy będą korzystać z takich ramp,
czy to jest potrzebne i w jakiej formie.
Wysłaliśmy pisma do ZM Kolno, do
Mlekpolu, Domczaru, Sezamu, czyli
praktycznie do wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają z transportu kołowego. Wysłaliśmy nawet do
tych, którzy będą budować zakłady
na terenach inwestycyjnych. Jeden
z nich to będzie duży zakład podobny
do Domczaru, a może nawet większy.
Myślę, że dostaniemy te odpowiedzi
i one będą pozytywne w tym sensie, że
chcemy z takiej rampy korzystać i jest
nam ona potrzebna. To wszystko nadzorujemy, pilotujemy i dbamy o najkorzystniejszy przebieg. Cieszę się, że na
tyle potrafiliśmy wypromować nasze
Kolno, że jest ono znane praktycznie
we wszystkich ministerstwach i Urzędzie Marszałkowskim — dodał Andrzej Duda.
Pytano też burmistrza o doświetlenie
przejścia przy ulicy Sikorskiego 3.
Czy jest możliwość na tym przejściu
to oświetlenie wzmocnić?
– To oświetlenie testowaliśmy i uznaliśmy również, że jest ono za słabe
— przyznaje burmistrz. – Będziemy
instalowali tam takie, jakie jest na
drodze powiatowej, chociaż ono też
ma pewne wady. Dlatego myślę, że do
testów weźmiemy jeszcze jedno urządzenie. Chcemy wybrać takie, które
byłoby najbardziej efektywne i najbardziej bezpieczne. Postaramy się
zainstalować to w tym roku, bo środki
mamy zabezpieczone na ten cel.
W sesji, oprócz burmistrza Miasta
Kolno Andrzeja Dudy i radnych
miejskich, wzięło też udział kierownictwo Urzędu Miasta, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych
mediów.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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I edycja Turnieju w tenisa stołowego im. „Jana z Kolna”

W

niedzielę 20 marca zakończyły
się dwudniowe zmagania sympatyków gry w tenisa stołowego. Na
hali sportowej KOKiS po raz pierwszy
odbył się Turniej im. „Jana z Kolna”.
Była to pierwsza edycja tej cyklicznej
imprezy, która będzie kontynuowana
w kolejnych latach.
W pierwszym dniu turnieju 19 marca
(sobota) zmierzyło się 60 młodych
adeptów tej dyscypliny. Zagrali w czterech kategoriach wiekowych: klasy IReprezentowali oni miasta i miej-III, IV–VI, VII-VIII szkoły podstascowości z makroregionu północno
wowe oraz szkoły ponadpodstawowe,
-wschodniej Polski.
zawodnicy startowali w łączonych kategoriach dziewcząt i chłopców.
Zawodników powitał Burmistrz
Sędziowie zdecydowali prowadzić tur- Miasta Kolno, który pokrótce przyniej systemem pucharowym, uprosz- bliżył uczestnikom postać patrona
czonym „do dwóch przegranych turnieju i „życzył wszystkim zwyspotkań”. Finał rozegrali zawodnicy, cięstwa, ale przede wszystkim dużo
którzy nie przegrali wcześniej żadnego emocji i radości z samej gry”. Po
spotkania. W drugim dniu turnieju wielogodzinnych zmaganiach tur20 marca (niedziela) przy stołach te- niej został rozstrzygnięty. Statuetki,
nisowych spotkali się dorośli, którzy dyplomy oraz nagrody (w kategorii
zmierzyli się w trzech kategoriach dzieci) wręczyła dyrektor KOKiS
„Kolniak”, open i w deblu. Łącznie pani Alicja Szymańska wraz z sęwystartowało 39 panów i jedna pani. dziami prowadzącymi zawody. Tur8

niej z mistrzowską dokładnością
poprowadzili Eugeniusz Skibniewski
i Krzysztof Sokołowski. Organizator ma nadzieję, że sprostał wymaganiom startujących zawodników
i jak zawsze zaprasza na następne
imprezy organizowane przez KOKiS. Turniej został dofinansowany
ze środków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz
ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2022 roku.
Komunikat końcowy I Otwartego
Turnieju Tenisa Stołowego im. „Jana
z Kolna’’ 19-20.03.2022 r. Kolno.
2022/03 (Nr.263)
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Kategoria: klasy I-III szkoły podstawowe dziewcząt i chłopców
1.Sokołowski Fabian – Pisanica
2.Zińczuk Olga – Białystok
3.Baniewska Iga – Giżycko
4.Brodowski Tobiasz – Giżycko
Kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowe dziewcząt i chłopców
1.Dzikoński Dominik – Pisanica
2.Saulewicz Jan – Olecko
3.Kozłowski Szymon – Białystok
4.Gajewczyk Magdalena – Pisanica
Kategoria: Klasy VII-VIII szkoły
podstawowe dziewcząt i chłopców
1.Kotowski Łukasz – Gać
2.Okoń Oliwier – Kolno
3.Szczepankowski Karol – Kolno
4.Filipkowski Tomasz – Kolno
Kategoria: szkoły ponadpodstawowe
dziewcząt i chłopców
1.Janiszewski Sebastian – Grajewo
2.Tarnacki Kacper – Łomża
3.Prusinowski Szymon – Kolno
4.Rutkowski Dawid – Łomża
5.Zieliński Paweł – Kolno
Kategoria: KOLNIAK
1.Żołowicz Zdzisław
2.Gołaś Mirosław
3.Szczepankowski Michał
4.Bągart Marek
Kategoria: OPEN
1.Karniej Robert – Olecko
2.Klejna Marcin – Kuźnica
3.Skrzekut Roman – Białobrzegi
4.Królewicz Tyberiusz – Ełk
Kategoria: GRY DEBLOWE
1.Karniej Andrzej + Karniej Robert
2.Aksinowicz Piotr + Domalewski Damian
3.Kotowicz Oliwier + Wołosowicz Łukasz
4.Kapelewski Sebastian + Baranowski Kamil
Ponadto: dyplomy i nagrody dla najmłodszych uczestników turnieju otrzymali:
Roksana Grużewska (Kolno) i Ignacy Skibniewski (Suwałki).
Opracował: Skibniewski Eugeniusz
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w naszej gazecie informujemy, że
ze wszystkimi wynikami w rozegranych kategoriach można zapoznać się na
stronie internetowej organizatora turnieju: http://kokiskolno.pl/.
2022/03 (Nr.263)
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Dobiega końca modernizacja oczyszczalni ścieków

D

ofinansowanie w wysokości 10 mln złotych pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To inwestycja, na którą
czekali wszyscy mieszkańcy Kolna — mówi burmistrz
Andrzej Duda.

więc parametry oczyszczanych ścieków zaczęły nam spadać. A żeby osiągnąć takie jakie są w tej chwili wymagane,
była potrzeba przeprowadzenia gruntownej modernizacji.
Jej koszt to około 17 mln złotych, czyli nie tak tanio, ale
pozyskaliśmy około 70 procent kosztów kwalifikowalnych
dofinansowania, więc nie odczują tego nasi mieszkańcy.
– Spółka miejska kończy przebudowę i modernizację Szczególnie w cenach wody czy ścieków, bo przy tak wyoczyszczalni ścieków. Była ona od 27 lat nieremontowana, sokim dofinansowaniu rozkłada się to na lata.

Trwają prace budowlane na Placu Wolności

P

o przerwie zimowej wykonawca zajął się przebudową nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych, chodników i budową zjazdu oraz budową sieci
i urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych do
oświetlenia. Roboty rozpoczęto jesienią ubiegłego roku. Wykonawcą jest firma „Unirol” z Grajewa, która zapropoW pierwszej kolejności skupiono się przede wszystkim na nowała wykonanie zadania za około 1,4 mln.
budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami.
Modernizacja ulicy wpisuje się w kompleksową przebuWładze miasta na inwestycję pozyskały pieniądze z pro- dowę tego terenu. W ubiegłym roku zakończyły się bogramu Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wiem prace rewitalizacyjne na tzw. parku. Zakończenie
pokryje 60 procent wartości inwestycji.
inwestycji przewidziano na koniec sierpnia 2022 r.
10
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XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

W

środę, 30 marca zwołano
nadzwyczajną sesję Rady
Miasta Kolno. To już drugie w tym
roku posiedz enie kolneńskich
samorządowców zorganizowane
w trybie nagłym. Radni obradowali w ramach XXVII nadzwyczajnej sesji w Kolneńskim Ośrodku
Kultury i Sportu. Spotkanie rozpoczęto o godz. 12:00.
Sesję w tr ybie nadzwyczajnym
poprzedziło wspólne posiedzenie
w dniu obrad stałych Komisji Rady
Miasta Kolno. Na tym spotkaniu analizowana była aktualna sytuacja związana z przebywającymi w naszym
mieście uciekinierami wojennymi
z terytorium Ukrainy. W Kolnie (na
dzień 23.03.2022 r.) przebywa ponad
52 obywateli objętego konfliktem
zbrojnym sąsiadującego z Polską państwa (26 dzieci, 23 kobiety i 3 mężczyzn). 22 osoby mieszkają w prywatnych domach. 30 obcokrajowców
w doraźnym miejscu zakwaterowania przygotowanym przez miasto
(Hotel Colnus) również znalazło
bezpieczne schronienie. Mają oni
zapewniony tam całodniowy pobyt
i wyżywienie (śniadanie i obiad).
Do dyspozycji uchodźców jest też
kuchnia, gdzie można przyrządzać
posiłki. Produkty (spożywcze, higieniczne itp.) bezpłatnie i bez ograniczeń uciekinierzy mogą pozyskiwać
m. in. z Banku Żywności, z siedzibą
w Piszu. – Ofiarność polskiego społeczeństwa w przekazywaniu darów dla
2022/03 (Nr.263)

potrzebujących jest ogromna — podkreślał na posiedzeniu komisji burmistrz Andrzej Duda. Chętne osoby,
objęte opieką przez kolneński samorząd, by dotrzeć do punktu pomocowego mogą skorzystać z udostępnionego samochodu Straży Miejskiej.
W Kolnie też zostały przeprowadzone dwie zbiórki potrzebnych do
egzystencji produktów (druga przy
współudziale uchodźców przebywających w mieście). Ukończono
akcję nadania chętnym osobom
numeru PESEL. Uchodźcy chcą
podjąć też pracę w naszym mieście.
Zainteresowanie w tym zakresie jest
już widoczne. Ograniczeniem w tym
przypadku jest niejednokrotnie brak
dokumentów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe. W Szpitalu
Ogólnym w Kolnie zatrudnienie już
podjęła ukraińska lekarka. Na ogłoszenie o pracę dla personelu medycznego (również w języku ukraińskim)
wystosowane przez dyrektor placówki odpowiedziały też ukraińskie
pielęgniarki.

pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę
985 tysięcy złotych. Na mocy przyjętej
jednogłośnie kolejnej uchwały nasze
miasto może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie: zakwaterowania, całodziennego wyżywienia,
zapewnienia transportu do miejsc
zakwaterowania (w tym do miejsc,
w których obywatelom Ukrainy jest
zapewniana pomoc medyczna), finansowania przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego
transportu przeznaczonego dla osób
z niepełnosprawnością, zapewnienia
środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, wspierania procesu adaptacji, integracji
oraz aktywizacji zawodowej (pomoc
w tym zakresie uchodźcy uzyskają
m. in. w kolneńskim CIS, gdzie ruszy
specjalny program wsparcia), finansowania usług komunalnych, dofinansowania zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem
i opieką nad dziećmi i uczniami.
Katalog podjętych uchwałą zadań stanowi uzupełnienie usług publicznych
zagwarantowanych ustawą państwową
Sytuacja związana z uchodźcami z dn. 12.03.2022 r.
w Polsce jest dynamiczna, gdyż każdego dnia do naszego kraju trafiają Na nadzwyczajnej sesji podjęto też
nowi uciekinierzy. W Kolnie, na apel uchwałę w sprawie przekazania
wojewody podlaskiego, powstanie do realizacji zadania Miejskiemu
w hali sportowej KOKiS-u, przej- Ośrodkowi Pomocy Społecznej
ściowy ośrodek (HUB) na około 100 w Kolnie. Zadanie to będzie polegać
osób. Miasto ma otrzymać 70 zł na na obsłudze wniosków o przyznanie
osobę dziennie z przeznaczeniem na świadczenia pieniężnego przysługuzakwaterowanie i wyżywienie. W hali jącego z tytułu zapewnienia zakwaobywatele Ukrainy będą przebywać terowania i wyżywienia obywatelom
maksymalnie do dwóch tygodni Ukrainy (40 zł. na osobę) dla osób
i stąd będą kierowani w inne miejsca prywatnych.
w kraju lub za granicę.
Według szacunków ONZ (na dzień
Obrady XXVII nadzwyczajnej sesji 3.04.2022 r.), łącznie Ukrainę od 24
Rady Miasta Kolno dotyczyły podjęcia lutego opuściło już ponad 4 miliony
stosownych uchwał w sprawie zmian obywateli. Do Polski przybyło
w budżecie miasta i określenia przez 2,461 mln osób uciekających przed
kolneński samorząd zakresu pomocy wojną. Z naszego kraju wyjechało
obywatelom Ukrainy w związku 422 tys. Ukraińców informuje Straż
z konfliktem zbrojnym na terytorium Graniczna.
ich państwa. Zwiększono dochody
finansowe miasta z tytułu wsparcia
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Prawie 22 miliony złotych na drogi powiatowe

Od lewej: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski, Starosta
Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk

C

ztery drogi powiatowe będą zmodernizowane samorząd Powiatu Kolneńskiego wyda na to prawie 22 miliony złotych. Dzięki tym pieniądzom będzie
można przebudować i wyremontować około 11 kilometrów dróg. Co ważne, znaczna część tej kwoty – 16
milionów złotych, to dofinansowanie — mówi Starosta
Kolneński, Tadeusz Klama.
„Staramy się szukać pieniędzy poza budżetem naszego Powiatu. Dzięki temu, możemy zrealizować znacznie więcej
inwestycji na rzecz mieszkańców. W przypadku dróg, jest to
tym bardziej istotne, że modernizujemy i remontujemy drogi
lokalne. Lokalne, czyli bardzo ważne dla mieszkańców. Bo to
nimi dojeżdżają do pracy, odwożą dzieci do szkół, korzystają
z nich codziennie.” — mówi Starosta Kolneński, Tadeusz
Klama.
Jedną z większych inwestycji drogowych w Powiecie jest
przebudowa drogi: Stawiski – Jurzec Włościański na odcinku ponad 9 kilometrów. Wartość inwestycji to 22 miliony złotych. Prace są podzielone na trzy etapy. Pierwszy
jest realizowany w tym roku i obejmie ponad 5 kilometrów

drogi, będzie kosztował około 11 milionów złotych. 95%
wszystkich kosztów tej inwestycji pokrywa dofinansowanie
z rządowego funduszu Polski Ład.
Obecnie trwa też rozbudowa drogi powiatowej od miejscowości Cieloszka (skrzyżowanie na Wanację) do drogi
wojewódzkiej nr 647. Drogowcy sfrezowali już istniejącą
nawierzchnię na całym odcinku drogi. Teraz trwają prace
związane z budową przepustów i wykonanie podbudowy
pod nawierzchnię bitumiczną. Wartość tej inwestycji to
około 3 miliony złotych, a połowa tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Prace przygotowawcze rozpoczęły się też na odcinku drogi
powiatowej od miejscowości Romany do granicy powiatu.
Wycięte są drzewa z pasa drogowego, a już niedługo rozebrana będzie stara nawierzchnia z bruku. Zastąpi ją nowa
nawierzchnia asfaltowa, odnowione będą też zjazdy na posesje i boczne drogi, powstaną również przepusty pod drogą.
Wszystkie prace będą kosztowały około 2 milionów złotych.
Inwestycja będzie w całości dofinansowana z RFRD i Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W tym roku planowane są też prace na odcinku drogi Rogienice Wypychy – Kołaki Strumienie, o długości około
dwóch kilometrów. Został już ogłoszony przetarg na wykonanie prac, które będą kosztowały około 6 milionów złotych.
Między innymi na drodze powiatowej inwestycję realizuje też Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W Kolnie
powstaje rondo na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 Maja
(droga wojewódzka), Armii Krajowej (droga miejska) i obejmuje część drogi powiatowej, czyli ulicy Jana III Sobieskiego.
Utrudnienia w ruchu potrwają 12 miesięcy.

Szpital w Kolnie zatrudni pracowników z Ukrainy
dlatego postanowiła poszukać ich także wśród osób, które
przyjechały w ciągu ostatnich tygodni z Ukrainy.
Szpital szuka także pracowników do ekipy sprzątającej czy
opiekunów medycznych.

S

Wśród osób, które musiały uciekać z Ukrainy po tym,
kiedy kraj został napadnięty przez Rosję, są osoby o różnych zawodach. Wielu uchodźców od momentu przyjazdu
do Polski szuka pracy. W tym gronie są także pracownicy
medyczni.

zpital Ogólny w Kolnie zatrudnia lekarza z Ukrainy
– Nie wiemy, jak długo potrwa wojna w Ukrainie. Dlatego
i szuka kolejnych pracowników z tego kraju.
musimy przygotować się do tego, że nasi goście zza wschodLekarzy, pielęgniarki, położne czy analityków medycznych. niej granicy zostaną w Polsce na dłużej. Jeżeli są wśród nich
Na takie stanowiska szuka pracowników dyrektor Szpitala osoby, które mogą znaleźć zatrudnienie w kolneńskim szpiOgólnego w Kolnie.
talu, to bardzo się cieszymy. Dzięki temu te osoby będą miały
Jak mówi dyrektor szpitala, Krystyna Dobrołowicz, na pracę, a nasz szpital zyska pracowników, których teraz w plarynku brakuje pracowników o takich specjalnościach, cówce brakuje — mówi starosta kolneński, Tadeusz Klama.
12
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XXXIV Sesja Rady Powiatu - informacja o inwestycjach
a pozostałe w miejscach wyznaczonych przez wojewodę.
Wyznaczyliśmy magazyn do zbierania darów charytatywnych. Pierwszą transzę już zawieźliśmy do magazynu wojewódzkiego i przygotowujemy się teraz do przekazania
pozostałych materiałów. Też przekażemy to do magazynu
wojewódzkiego.

S

prawozdanie na temat inwestycji i sytuacji uchodźców
z Ukrainy - to niektóre z tematów XXXIV sesji Rady
Powiatu Kolneńskiego. Starosta, Tadeusz Klama, poinformował radnych, między innymi o ogłaszanych i przygotowywanych przetargach.
– W tej chwili ogłoszony jest przetarg na budowę lądowiska
dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oferty
mają być złożone do 28 marca. Przygotowany jest równocześnie przetarg na przychodnię i na drogę do Jurca. Z Rządowego Funduszu Dróg została pozytywnie rozpatrzona
droga w gminie Mały Płock: Rogienice Wypychy - Kołaki
Strumienie. Jesteśmy już na etapie przygotowania i podpisania umowy z wykonawcą. Jest jeszcze jedna droga z Kozła
do Łachy, która jest na liście rezerwowej. Miejmy nadzieję,
że też dojdzie do realizacji tej inwestycji — mówił podczas
sesji Tadeusz Klama.
Starosta mówił też o liczbie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu kolneńskiego, a także
wstępnie podsumował dotychczasowe działanie magazynu
z darami, które przekazywały gminy i ich mieszkańcy.
– Na terenie powiatu zakwaterowanych jest w tej chwili 113
osób z Ukrainy, w tym 42 osoby w kwaterach prywatnych,

Co ważne, przedstawiciele gmin na tych samych zasadach,
na których przywozili te dary, mogą w tej chwili je też odebrać z naszego magazynu na potrzeby osób, które w danej
gminie są.
W czasie sesji Starosta złożył także Radnym sprawozdanie z działania Zarządu Powiatu w czasie od ostatniej sesji.
W tym czasie Zarząd:
• zgłosił wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (II edycja), na przebudowę
i rozbudowę dróg między miejscowościami: Żebry-Okurowo-Brzózki (nr 1882B) oraz rozbudowę na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański.
• złożył wniosek na dofinansowanie inwestycji na terenach gmin popegeerowskich. Wytypował modernizację
dróg: Grabowo-Przyborowo-Andrychy (nr 1869B), Milewo-Lachowo-Gromadzyn (nr 1869B) oraz Wincenta-Górskie-Lachowo (nr 1879B).
• wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej na cztery drogi. Droga między miejscowościami
Wincenta-Kozioł-Ptaki (nr 1884B), Lachowo Danowo-Filipki Wielkie-Filipki Małe (nr 1878B), Świdry-Grabowo-Wiszowate-Rydzewo Świątki-Tyszki Łabno do
drogi 647 odcinek od Grabowa do m. Świdry, Turośl-Krusza-Charubin (nr 1888B). Na wykonanie tego zadania Zarząd przeznaczył 600 tys. złotych.

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla uchodźców z Ukrainy
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GRABOWO

Bieg Tropem Wilczym dla Ukrainy

P

onad 70 uczestników z Gminy Grabowo stanęło 6 marca na starcie X
edycji Biegu Tropem Wilczym. W tym
roku w związku z wojną na Ukrainie bieg
odbywał się pod hasłem ,,Biegniemy dla
Ukrainy”, a towarzyszyła mu zbiórka
pieniędzy na pomoc ofiarom wojny.
Uczestnicy i organizatorzy złożyli do
puszek 2 tys. 177,08 zł.
Głównym organizatorem biegu była Fundacja Wolność i Demokracja, a organizatorem lokalnym Gmina Grabowo z Biblioteką Publiczną i GOK w Grabowie.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji: nauczycielom w-f Dorocie Wróblewskiej i Rafałowi Sierzputowskiemu,
OSP w Grabowie, Szkole Podstawowej
w Grabowie i pracownikom szkolnej stołówki oraz ułanom z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo.

100 lat Pani Stefanii Filipkowskiej

Pani Stefania z Wójtem Gminy Grabowo Andrzejem Piętką (po prawej) i Kierownikiem
Placówki Terenowej KRUS w Kolnie Jarosławem Sekścińskim.

11

marca 2022 r. Pani Stefania Filipkowska, mieszkanka miejscowości Wiszowate, skończyła 100 lat.
Na urodzinach u Jubilatki zjawili się najbliżsi członkowie rodziny oraz przedstawiciele gminy Grabowo i Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kolnie.
Wójt Gminy Andrzej Piętka uroczyście odczytał i wręczył
Jubilatce list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wojewody Podlaskiego Bohdana
Paszkowskiego, składając przy tym najserdeczniejsze życzenia szczęścia i wszelkiej pomyślności oraz wręczając
kwiaty i upominek.
W imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego list gratulacyjny wraz z bukietem kwiatów
wręczył Jubilatce Kierownik Placówki Terenowej KRUS
14

Jubilatka ze swoimi najbliższymi.

w Kolnie Jarosław Sekściński.
Pani Stefania Filipkowska wciąż cieszy się dobrym zdrowiem. Pochodzi z Wiszowatych, tutaj się urodziła i spędziła większość życia. Urodziła się w rodzinie rolniczej,
miała pięcioro rodzeństwa. W wieku 19 lat wyszła za mąż
za rówieśnika z Wiszowatych. Wraz z teściami prowadziła
gospodarstwo rolne, po ich śmierci kontynuowała pracę
z najmłodszą córką, również Stefanią i zięciem. Urodziła
i wychowała z mężem 4 dzieci. 20 lat spędziła w USA
razem z mężem Antonim. Po powrocie do kraju pomagała córce w prowadzeniu gospodarstwa. Doczekała się
7 wnuków i 16 prawnuków. Zawsze była osobą aktywną,
lubiąca podróżowanie.
Pani Stefanio, życzymy Pani dalszych lat w dobrym zdrowiu w otoczeniu najbliższych.
2022/03 (Nr.263)

GRABOWO

Instalacja fotowoltaiczna w Gnatowie

G

mina Grabowo wyłoniła wykonawcę inwestycji pod nazwą
,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych
gminy: Stacja Uzdatniania wody w Gnatowie’’.

Roboty polegać będą na dostawie i montażu oraz uruchomieniu kompletnej instalacji fotowoltaicznej na gruncie, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gnatowie. Instalacja składać się będzie z ok. 300 modułów monokrystalicznych o łącznej mocy do 99,39 kW.
Wartość inwestycji to 475 tys. zł. Inwestycja dofinansowana jest w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie

7

marca została podpisana umowa na wykonanie dokum wzdłuż ul. Witosa (wzdłuż bloków mieszkalnych) wraz
mentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
z wymianą 9 opraw na istniejących słupach stalowych.
budowę dla zadania ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego • Koszt przygotowania dokumentacji projektowej wyniesie
oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie
50 tys. zł.
Grabowa”.
Szacunkowy koszt realizacji całej inwestycji wynosi ok. 400
Zadanie zostało podzielone na 4 zadania obejmujące:
tys. złotych i jest finansowany ze środków pochodzących
• wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeLED o mocy dobranej do lokalizacji istniejących słupów znaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach,
oświetleniowych na następujących ulicach – ul. Gątkiewi- w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedcza, Plac 3-go Maja, ul. J. Wagi, ul. Kościuszki, ul. Kościelna, siębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR).
część ul. Witosa od ul. Wagi do cmentarza.
• budowę linii kablowej oświetlenia drogowego na słupach 8
m wzdłuż ul. Szkolnej i Słonecznej,
• budowę linii kablowej oświetlenia drogowego na słupach 8
m wzdłuż ul. Gen. Wł. Sikorskiego i Szkolnej (wzdłuż drogi
wewnętrznej przed Szkołą Podstawową w Grabowie),
• budowę linii kablowej oświetlenia drogowego na słupach 8

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Grabowo
gramy funkcjonalno-użytkowe, które są niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej.
Zadanie obejmuje:
• budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowo o przepustowości 200m3/dobę,
• budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Golanki-Grabowskie – Świdry Dobrzyce,
ozpoczęły się pracę przy przygotowaniu i ogłoszeniu • modernizację hydroforni w Grabowie oraz Stacji
Specyfikacji Warunków Zamówienia w formie zaproUzdatniania Wody w Gnatowie, przebudowę sieci wojektuj – wybuduj dla zadania „Rozbudowa i przebudowa
dociągowej w miejscowości Grabowo wraz z montasieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z modernizacją
żem studzienek wodomierzowych na sieci.
stacji uzdatniania wody i przebudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabowo” w ramach Rządowego Inwestycja realizowana będzie w 3 zadaniach i zakończy
Funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych. się w 2024 roku, a jej koszt wyniesie ok. 10 mln zł. Realizowana inwestycja będzie finansowana z programu POLOgłoszenie przetargu planowane jest na początku kwiet- SKI ŁAD przy 5-procentowym wkładzie własnym Gminy
nia tego roku. Na chwilę obecną zostały sporządzone pro- Grabowo, czyli 500 tys. złotych.

R
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MAŁY PŁOCK

Mieszkańcy Gminy Mały Płock solidarni z Ukrainą

M

ieszkańcy Gminy Mały Płock włączyli się w akcję pomocy
humanitarnej dla obywateli Ukrainy. Zbierano m. in.:
środki higieny i czystości, żywność, napoje, śpiwory oraz ubrania.
Produkty były zbierane w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym
Płocku, Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich oraz Szkole
Podstawowej im Jana Kochanowskiego w Małym Płocku.
– Dziękuję serdecznie mieszkańcom gminy za ich ofiarność i wielkie
serce — mówi Józef Dymerski, Wójt Gminy Mały Płock.
Mały Płock, dn. 23.03.2022 r.

Wójt Gminy Mały Płock
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2021 poz. 1899/, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości nr geod. 188, obręb Józefowo, stanowiącej własność Gminy Mały Płock przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Józefowie na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Plac zabaw dla dzieci”.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.
ug.malyplock.wrotapodlasia.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Mały Płock http://www.malyplock.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zamiany można uzyskać w Urzędzie
Gminy Mały Płock lub telefonicznie pod numerem 86 279-13-22.

16
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TUROŚL

LZS Team zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej Halowej

12

marca odbył się Turniej Piłki Nożnej
Halowej o Puchar Wójta Gminy Turośl.

Do rywalizacji zgłosiło się 7 drużyn. Mecze
rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym”
w grupach 2 x 6 min. Celami zawodów są popularyzacja halowej piłki nożnej w Gminie Turośl, propagowanie aktywnego wypoczynku oraz
integracja środowiska lokalnego. Turniej pod
względem sportowym stał na bardzo wysokim poziomie. Można było obejrzeć wiele wspaniałych akcji rozgrywanych
w duchu ,,fair play”.
Zwycięzcą rozgrywek został zespół LZS Team, tuż za nim uplasowały się Młode Orły Zbójna a na trzecim miejscu
zakończyli zmagania miejscowi – Victoria Turośl.
MVP turnieju został Bartosz Duda (LZS Team), zaś najlepszymi interwencjami bramkarskimi popisywał się Jakub
Sikorski (Petarda).

Warsztaty kurpiowskie sztuki ludowej

O

calić od zapomnienia - kultura i tradycje Puszczy Kurpiowskiej to projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli,
który realizowany jest z darowizny Fundacji LOTTO. W ramach działania w środę i czwartek - 16 i 17 marca
w ośrodku przeprowadzone zostały warsztaty kurpiowskiej sztuki ludowej związanej tematycznie ze Świętami Wielkanocnymi na Kurpiach.
Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem prowadzących
warsztaty mieli możliwość wykonania wycinanek, pisanek
oraz kwiatów i palm wielkanocnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowanie. Udział wzięli w nich uczniowie ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Turośl. W ramach projektu
odbędą się jeszcze dwa konkursy regionalne związane z tematyką Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, pierwszy z nich to
„Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”, a drugi to konkurs fotograficzny „Wspomnienia w obiektywie”.

Drodzy Czytelnicy,
Z okazji Świąt Wielkanocnych składam Państwu najserdeczniejsze życzenia,
aby nadchodzące Święta były niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech w owych dniach radosnego odpoczynku w gronie najbliższych nie zabraknie tradycji:
kolorowych pisanek, baranka wielkanocnego i mokrego dyngusa.
Nastrój tych Świątecznych Dni niech pozostanie w naszych sercach jak najdłużej,
przynosząc siły i chęci do dalszego realizowania planów i marzeń.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni wszystkich spokojem i radością,
a serdeczność ludzka stanie się codziennością.
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Wesołego Alleluja
Wójt Gminy Turośl
Piotr Niedbała
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STAWISKI

Władze Stawisk powitały pierwsze w gminie dziecko urodzone w 2022 roku

Pani Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk z wizytą w Karwowie u Państwa Filipkowskich, których syn Michał jest pierwszym dzieckiem w gminie Stawiski,
które przyszło na świat w 2022 r.

Dopiero w marcu odbyło się tradycyjne spotkanie pani
Agnieszki Rutkowskiej Burmistrz Stawisk z pierwszym
mieszkańcem Gminy Stawiski urodzonym w nowym
roku. Wszystko dlatego, że Michał Filipkowski, który na
świat przyszedł 19 stycznia 2022 r. do rodzinnego domu
w Karwowie wrócił ze szpitala całkiem niedawno. W trakcie spotkania z małym Michałkiem i jego rodzicami oraz

braćmi i dziadkami Pani Burmistrz złożyła serdeczne gratulacje z okazji narodzin kolejnego syna Państwu Filipkowskim, a pierwszemu obywatelowi Gminy Stawiski narodzonemu w 2022 roku wręczyła prezenty. Państwu Dariuszowi
i Sylwii Filipkowskim gratulujemy, a Michałkowi życzymy
dużo zdrowia!
Fot. arch. UM Stawiski

Przedszkolaki powitały wiosnę

21

marca korowód przedszkolaków
z kolorowymi kwiatami i balonami
przeszedł uliczkami Stawisk, by przypomnieć wszystkim, że nastała już wiosna.
Przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny w Miejskim Przedszkolu
w Stawiskach zaczęły się kilka dni wcześniej. Co się działo? Sprawdźcie na stronie
internetowej Miejskiego Przedszkola przedszkolestawiski.pl

Przedszkolaki, maszerując w kolorowym korowodzie, przypomniały mieszkańcom Stawisk, że
nadeszła już wiosna.
18

Fot. arch. Miejskiego Przedszkola
w Stawiskach
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STAWISKI

Drużyna piłki nożnej młodzików w Stawiskach

W

sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się spotkanie
w sprawie reaktywacji drużyny piłkarskiej
Młodzików.
Nie zabrakło chętnych do treningów dzieci
z roczników 2011-2013 oraz ich rodziców.
Ustalono, że treningi pod okiem wykwalifikowanego trenera pana Piotra Święcickiego odbywać się będą w każdą środę
o godz. 17.30 na Orliku w Stawiskach.
Wciąż można zgłaszać się do drużyny czy
to w siedzibie GOKiS na ul. Polowej 26,
czy u trenera w trakcie treningu na Orliku.
Fot. arch. GOKiS w Stawiskach

Spotkanie w GOKiS w Stawiskach w sprawie reaktywacji drużyny piłkarskiej Młodzików

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Stawiskach

K

ule łokciowe, wózki inwalidzkie dla dzieci i dorosłych, podnośnik z funkcją pionizacji z nosidłem, materac
przeciwodleżynowy czy wiele innych rodzajów sprzętu rehabilitacyjnego można bezpłatnie wypożyczyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego powstała
w związku z realizacją Projektu pn. „Centrum Usług
Społecznych w Gminie Stawiski”, na który Gmina Stawiski pozyskała dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 2.8
Rozwój usług społecznych. Skorzystać z niej mogą osoby
z niepełnosprawnością oraz osoby z doraźnymi potrzebami po urazach czy wypadkach.
Szczegółowy wykaz sprzętu, który można bezpłatnie wypożyczyć w CUS, regulamin wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego wraz z załącznikami, w tym m.in. wzór
wniosku o użyczenie
sprzętu dostępny jest
na stronie internetowej pod adresem:
cusstawiski.pl, a dodatkowe informacje
można uzyskać pod
numerem telefonu: 86
273 81 70.
Źródło obrazka:
pl.freepik.com
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Z ŻYCIA SŁUŻB

MOŻESZ ZOSTAĆ
JEDNYM Z NAS

K

omendant Powiatowy Policji
w Kolnie informuje, że trwa
nabór kandydatów do służby w Policji na rok 2022. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji
mogą składać dokumenty niezbędne
do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej
Policji w Kolnie.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego
aresztu i jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii za to przestępstwo grozi
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

edycję akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Jednośladem bezpiecznie do
celu”.
Więcej informacji na stronie: https://
kolno.plicja.gov.pl/

Więcej informacji na stronie: https://
kolno.plicja.gov.pl/

JEDNOŚLADEM
BEZPIECZNIE DO CELU

Wraz ze zmianą pory roku na drogach jest coraz więcej miłośników
jednośladów motocykli, motorowerów, rowerów oraz hulajnóg elektrycznych. W trosce o ich bezpieW przypadku pytań prosimy o kon- czeństwo Policja od 1 kwietnia do
takt telefoniczny od poniedziałku do 23 czerwca 2022 r. prowadzi kolejną
piątku, w godz. 7.30-15.30, pod nr. telefonu: 47 718 22 18.
Terminy przyjęć do służby w Policji na
2022 rok dla Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku:
• 7 marca
• 14 czerwca
• 2 sierpnia
• 19 września
• 29 grudnia

BEZ PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA,
ALE Z NARKOTYKAMI

P

olicjant z kolneńskiej patrolówki
zwrócił uwagę na kierowcę i jego
pasażera, którzy nie mieli zapiętych
pasów bezpieczeństwa.

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w marcu 2022 r.
Ujawniono 6 wykroczeń, zastosowano 6 pouczeń.
• W marcu strażnicy odbyli 8 służb z funkcjonariuszami KPP w Kolnie.
• Komendant SM w marcu zabezpieczał 2 mecze IV ligi piłki nożnej drużyny
„Orzeł” Kolno z drużynami:
„Hetman” Białystok, „Czarni” Czarna Białostocka.
• W marcu br. SM kontynuowała Akcję Bezdomni 2021/2022.

Podczas kontroli okazało się, że 36-latek posiadał przy sobie amfetaminę,
a jego 22-letni pasażer marihuanę.
20

Planowane działania w kwietniu 2022 r.:
W kwietniu funkcjonariusze SM będą przeprowadzali wyrywkowe kontrole
posesji zgodnie z art. 10 ust. 2 U.U.C.P.G. oraz będą sprawdzali posiadanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Nieumieszczenie takiej tabliczki zgodnie z art. 64 § 1 kw skutkuje mandatem karnym w wysokości 250 zł.
2022/03 (Nr.263)

PARAFIA MAŁY PŁOCK

RELIKWIE
PożegnanieKRZYŻA
komendanta
ŚWIĘTEGO
powiatowego
W MAŁYM
policji wPŁOCKU
Kolnie
wie Krzyża świętego stanowią największą świętość świata
chrześcijańskiego. Krzyż święty odnalazła św. Helena dnia
14 września 325 roku w Jerozolimie. Flawia Julia Helena
była żoną cesarza Konstancjusza I Chlorusa i matką cesarza Konstantyna Wielkiego. Była poganką, zaś nawróciła
się na chrześcijaństwo w 312 roku, rok przed słynnym
Edyktem Mediolańskim, który dawał wolność wszystkim
wyznawcom Chrystusa – Edykt podpisano w 313 roku.
Dawał on wolność religijną wyznawcom Chrystusa.
Cesarz Konstantyn postanowił odszukać relikwie,
a przede wszystkim zaś odkopać miejsce kaźni i grobowiec Jezusa. Z tą właśnie misją wysłał do Jerozolimy
swoją matkę Flawię Julię Helenę. Jej wyprawa jest opisana przez wielu historyków. W Jerozolimie Helena nadzorowała prace wykopaliskowe. Udało się odnaleźć trzy
krzyże wraz z trzema gwoździami niedaleko Golgoty,
czyli Wzgórza Czaszek. Dość szybko Helena i jej doradcy
stwierdzili autentyczność Krzyża Chrystusowego, dzięki
titulusowi – tabliczce z podaniem winy skazańca.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w naszym Sanktuarium uroczyście zostały wprowadzone relikwie św.
Krzyża. To wielka łaska dla nas, tym bardziej że tytuł
parafii Znalezienie Krzyża zachęcał przez ponad 600 lat,
aby znalazły się u nas relikwie Krzyża Pańskiego. Uroczystościom przewodniczył Dyrektor Radia Nadzieja –
Ks. Mariusz Szulc. Na wszystkich mszach św. wygłosił
też piękne okolicznościowe kazania o Krzyżu Chrystusa
oraz naszych ziemskich krzyżach. Wszystko to zbiegło się
z montażem wielkiego witraża w nawie głównej z wizerunkiem św. Heleny. Warto wspomnieć, że zasłonę cudownego obrazu Matki Pocieszenia stanowi też św. Helena. Parafianka, Pani Ela Szumowska, na tę okoliczność
napisała piękny wiersz, oto jego fragment:

N

asza psychika jest tak skonstruowana, że jesteśmy
urodzonymi zbieraczami. Staramy się utrwalać
wspomnienia o bliskich nam osobach, pomagając sobie
pozostawianiem po nich przedmiotów. Dla Apostołów
taką najbliższą osobą bez wątpienia był Jezus Chrystus.
Skoro cała dwunastka – poza św. Janem tylko – oddała
za Niego życie, ginąc śmiercią męczeńską, to Chrystus
Pan naprawdę był dla nich Kimś bardzo ważnym. Apostołowie wszelkie materialne przedmioty po Chrystusie
traktowali jak najświętsze pamiątki, relikwie.
„Święty krzyż, chwalebne drzewo w małopłockich progach gości.
Dzięki takiemu podejściu do dzisiaj zachowały się rzeczy W relikwiarzu umieszczony, będzie uczył nas miłości.
związane z męką i śmiercią krzyżową Chrystusa Pana. Do Dziś wybrzmiewa radość wielka, liczne się zebrały dziatki,
podstawowych należy zaliczyć: Całun Turyński, drzewo Żeby chwałę oddać Panu, w Sanktuarium naszej Matki.”
krzyża świętego, święte gwoździe, zakrwawione płótno
pogrzebowe, tunika z Argentevil, suknia z Trewiru, chu- Relikwie umieszczono w tymczasowym relikwiarzu.
sta z Manopello, marmurowa kolumna z biczowania, ko- Docelowo został zamówiony w zakładzie złotniczym
rona cierniowa, włócznia, sandały, Golgota i Pusty Grób specjalny relikwiarz do tej dostojnej relikwii w formie
oraz wiele drobniejszych pamiątek. To wszystko dzięki krzyża. Panu Bogu w Trójcy św. Jedynemu Ojcu, Synowi
wielkiej trosce zachowało się do dzisiaj jako najświętsze i Duchowi Świętemu wraz z Maryją Matką Pocieszenia
relikwie chrześcijaństwa.
dziękujemy, że po 600 latach historii naszej parafii doczekaliśmy się relikwii Krzyża, na którym Pan Jezus oddał za
Teraz trochę historii o tym, jak doszło do tego, że dzisiaj nas życie, abyśmy byli zbawieni.
mamy w Małym Płocku relikwie z Krzyża sprzed 2000
lat, na którym był ukrzyżowany Jezus Chrystus. RelikKustosz Sanktuarium
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Dzień Kobiet w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu

8

marca z okazji Dnia Kobiet w Kolneńskim Ośrodku
Kultury i Sportu odbył się koncert zespołu „Kolneńskie
Dziewczyny z Plusem”. Dodatkową okazją do świętowania w tym dniu była promocja drugiej płyty zespołu.
Tradycyjnie już od lat w tym pięknym dniu przed koncertem, wszystkim kobietom wręczał kwiaty i składał życzenia
Burmistrz Miasta Kolno. Po miłym i serdecznym powitaniu publiczność mogła wysłuchać piosenek z najnowszej
płyty Kolneńskich Dziewczyn z Plusem, a w przerwach
między utworami bawić się przy skeczach specjalnie przygotowanych na ten świąteczny dzień. Radość płynąca ze
sceny udzieliła się również publiczności i zaproszonym
gościom, którzy na koniec brawami na stojąco poprosili
o bis. Kwiaty i podziękowania dla zespołu za występ wręczył Burmistrz Miasta Kolno. W solidarności z Ukrainą
prowadzona była zbiórka do puszki, w której uzbierało się
785 zł. Ponadto zespół postanowił przekazać w całości dochód w kwocie 870 zł ze sprzedaży swojej płyty na pomoc
Ukrainie. Pieniądze zostały wpłacone na konto Caritas
Diecezji Łomżyńskiej: BS Łomża 25 8757 0001 0001 6766
2000 0010 z dopiskiem „UKRAINA”
22
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Konkurs PiktoGramy w KOKiS

28

marca w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się
eliminacje miejskie do
wojewódzkiego konkursu
recytatorskiego pn. Piktogramy. Przegląd ma na celu
inspirację dzieci i młodzieży
do rozwijania zainteresowań artystycznych, wrażliwości estetycznej i twórczej
współpracy przez recytację. Tematem przewodnim
w tym konkursie było życie
owadów.
W kolneńskich eliminacjach
udział wzięło 32 recytatorów
w czterech kategoriach wiekowych. Jury po wysłuchaniu wszystkich występujących postanowiło przyznać
następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
Kat. 3-6 lat - I miejsce Nina
Ciszewska, II miejsce Wiktoria Nosek, III miejsce – Iga
Makowska
Kat. Klas 1-3 - I miejsce
Kornelia Raszczyk, II miejsce Lena Skrodzka, III miejsce Aleksander Florczyk
Kat. Klas 4-8 - I miejsce
Anna Wróblewska
Kat. Szkoły średnie - I miejsce Amelia Szymańska, II miejsce Anna Filipkowska, III miejsce Julia Rydelek i Julia Wierzbicka.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez KOKiS, a najlepsi reprezentować nas będą na
Wojewódzkim Przeglądzie w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku. Jako organizator dziękujemy Pani Ewie
Banaś za pomoc w pracach jury.
29 marca to drugi muzyczny dzień konkursowy. W dwóch kategoriach wiekowych zaprezentowało się trzynastu solistów. Każdy uczestnik wykonał jedną piosenkę, a tematem przewodnim, jak i w dniu poprzednim, było życie owadów.
Na scenie pojawiły się muchy, biedronki, pszczółki czy osy. Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło
przyznać miejsca w poszczególnych kategoriach mistrza piosenki.
Kat. 3-6 lat - I miejsce Bianka Modzelewska, II miejsce Nikodem Kmieć, III miejsce Nina Ciszewska.
Kat. Klas 1-3 - I miejsce Zuzanna Drężek, II miejsce Lena Ciszewska, III miejsce Parzych Helena.
Dziękujemy Panu Dariuszowi Piekarskiemu za pomoc w pracach jury oraz wszystkim uczestnikom konkursu,
opiekunom i rodzicom za przygotowanie i uczestnictwo w konkursie.
2022/03 (Nr.263)
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ZAKOCHAJ SIĘ w KUBIE

23

.03. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu
odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt.
ZAKOCHAJ SIĘ w KUBIE autorstwa Ryszarda Sobolewskiego pod honorowym patronatem Pani Konsul
Republiki Kuby Olivii Bisque Gonzalez, która zaszczyciła nas swoją obecnością.
Zanim w klimat barwnych fotografii i opowieści o Kubie
wprowadził wszystkich zebranych na wernisażu Pan Ryszard, głos zabrali Pani Konsul Olivia Bisque Gonzalez
i Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda. Po ciepłych słowach powitania przez Panią Konsul i Burmistrza Miasta
wszystkich obecnych gości, uczestnicy wystawy mogli
zacząć rozkoszować się w przepięknych widokach Kuby,
słuchając opowieści podróżnika, który z prawdziwą pasją opowiadając, tchnął życie w fotografie znajdujące się
na wystawie. Dał im ducha i już nie były anonimowe dla
oglądających. Wystawę można oglądać do 9 kwietnia
w KOKiS. Zapraszamy!!!
Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Pikulińskiej, która
wcieliła się w rolę tłumacza na spotkaniu.

Otwarty turniej w piłkę siatkową 2022

W

minioną niedzielę 6 marca br. w hali sportowej
KOKiS 5 drużyn z terenu Podlasia zmierzyło
się w kategorii open mężczyzn w Otwartym Turnieju
w piłkę siatkową o Puchar Burmistrza Miasta Kolno.
W tym roku gościliśmy zawodników z Białegostoku,
Ełku, Pisza, Olszyn i drużyny broniącej honoru powiatu kolneńskiego Ekstrema Team z Zabiela. Tradycyjnie nie dotarła szósta drużyna z Łomży, w związku
z wezwaniem większości zawodników do służby na
24
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granicy wschodniej Polski. Dlatego został zmieniony
system rozgrywek z „wyjścia z grupy” na „każdy z każdym”. Pięciogodzinny turniej okazał się wyczerpujący
dla zawodników, każdy mecz wymagał dużo wysiłku
i koncentracji, jednak walka trwała do końca. Ostatecznie turniej wygrała drużyna Słonecznego Patrolu z Ełku,
drugie miejsce zajęła drużyna Volely Team z Pisza, a na
trzecim uplasowała się drużyna SOR z Olszyn.
O wyrównanej grze może świadczyć kolejność drużyn,
która została ustalona poprzez przeliczenie małych
punktów (zdobytych do straconych). W rezultacie okazało się, że w stosunku 44:43, czyli jednym punktem,
zwycięstwo wywalczył zespół z Ełku. Dekoracji zawodników dokonała pani dyrektor KOKiS Alicja Szymańska. Na pamiątkowym grupowym zdjęciu kończącym
rozgrywki zawodnicy w geście wolności solidaryzowali
się z walczącą Ukrainą. Organizator KOKiS dziękuje
zawodnikom za udział, za grę fair play i jednocześnie
zaprasza na następne imprezy organizowane przez nasz
ośrodek.

Wystawa malarstwa Małgorzaty Butkiewicz

W

dniach 8-21 marca w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu można obejrzeć wystawę malarstwa Małgorzaty
Butkiewicz.

Jak sama artystka przyznaje, malarstwo to jej wielka pasja od dzieciństwa. W swoich pracach przekazuje emocje i uczucia, stan swojego ducha. Często, jak tęskni za czymś z dzieciństwa, przelewa to szybko na płótno. Kocha przyrodę, często
wraca letnią porą do swojego rodzinnego domu na wiosce i gołą stopą spaceruje po polanach. Swoją miłością do malowania zaraża innych. Wspomina, że spotkała na swojej drodze życia ludzi, którzy pomogli w jej trudnych chwilach.
Dlatego stara się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Swoje prace wystawia na licytacjach charytatywnych dla
potrzebujących, pomaga osobom z niepełnosprawnością w postaci warsztatów malarskich.
Prace Małgosi są wystawiane w Mazowieckim Domu Aukcyjnym, w Galerii Zygmunta w Olszynach, grupach malarskich
oraz jak sama ostatnio przyznała, iż wpadła na pomysł, aby częścią swoich prac ozdobić ściany przychodni w Pasymiu,
gdzie mieszka, aby cieszyły oko pacjentów. Bo swoim szczęściem trzeba
się dzielić i dawać radość innym, jak sama mówi.
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy.
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Kolno solidarne z Ukrainą

F

ederacja Rosyjska, napadając 24 lutego na Ukrainę,
zmusiła miliony osób do ucieczki z dotąd wolnego,
niepodległego państwa. Uchodźcy od dnia ataku zbrojnego masowo opuszczają swoją Ojczyznę, szukając bezpiecznego schronienia. Na Ukrainie ginie wielu cywilów,
w tym kobiety i dzieci. Uciekinierzy wojenni dotarli również do naszego miasta. W niedzielę, 6 marca w hotelu
Colnus z pierwszymi uchodźcami w mieście spotkał się
Burmistrz Andrzej Duda, któremu towarzyszył Sekretarz
Miasta Mirosław Bajorek i tłumacz języka ukraińskiego.

mogą skorzystać z udostępnionego samochodu Straży
Miejskiej. Miasto zagwarantowało też wielowymiarowe
wsparcie związane z nadaniem numeru PESEL, pomocą
medyczną, prawną i oświatową.

22 uchodźców przebywających w Kolnie mieszka w prywatnych domach. Osoby indywidualne, które włączyły się
w pomoc uciekinierom, mogą też liczyć na wsparcie finansowe. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie
rusza nabór wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowaDotychczas uchodźcy wybierali miejsce pobytu bliżej gra- nia i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę).
nicy z ojczystym krajem, mając nadzieję na szybkie zażegnanie konfliktu. To było szansą na wcześniejszy powrót W Kolnie natychmiast po wybuchu wojny uruchomiono
do Ukrainy. Niestety masowy napływ cudzoziemców po- punkty zbiórek produktów potrzebnych do codziennej
woduje stopniowe wyczerpanie możliwości pomocowych egzystencji. Pierwszą, tygodniową kwestę, zorganizowano
przygranicznych terenów i uciekinierzy udają się nawet do w lutym, druga odbyła się w marcu.
odległych miejscowości, takich jak Kolno. Nasze miasto od
najbliższego przejścia z Ukrainą (Dorohusk-Jagodzin) od- W pomoc włączyły się kolneńskie parafie i szereg instytudalone jest ponad 400 km.
cji, w tym również Urząd Miasta Kolno i radni samorządowi, przekazując po skończonej sesji datki pieniężne do
W Kolnie (na dzień 23.03.2022 r.) przebywa ponad 52 oby- puszki, z których zakupiono środki spożywcze, higieniczne
wateli (26 dzieci, 23 kobiety i 3 mężczyzn). 30 obcokrajow- i medyczne.
ców w doraźnym miejscu zakwaterowania przygotowanym
przez miasto (Hotel Colnus) znalazło tymczasowy dom. Burmistrz Kolna Andrzej Duda dziękuje wszystkim
Mają oni zapewniony tam całodniowy pobyt i wyżywienie zaangażowanym w organizację zbiórek oraz mieszkań(śniadanie i obiad). Do dyspozycji uchodźców jest rów- com miasta za okazaną życzliwość i przekazane dary.
nież kuchnia, gdzie można przyrządzać posiłki. Produkty Uchodźcy przebywający w Kolnie są bardzo wdzięczni
(spożywcze, higieniczne itp.) bezpłatnie i bez ograniczeń za pomoc i gościnność kolneńskim władzom oraz mieszuciekinierzy mogą pozyskiwać m. in. z Banku Żywno- kańcom i jak mówią, czują się w naszym mieście bezści z siedzibą w Piszu. Chętne osoby, objęte opieką przez piecznie.
kolneński samorząd, by dotrzeć do punktu pomocowego,
Opracowanie i zdjęcie: Andrzej Konopka
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BURMISTRZ MIASTA KOLNO
OGŁASZA PIERWSZY
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Kolno przy ul. Marii Dąbrowskiej
oznaczonej nr działek 1737/4 oraz 1737/7 o łącznej pow. 1226 m2, KW LM1L/00090748/2, cena wywoławcza
75 000 zł, wadium 7 500 zł.
Dla wyżej wymienionego terenu opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr
XXXIV/206/98 Rady Miasta w Kolno z dnia 9 czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego nr 7 poz. 68. Teren działki jest oznaczony symbolem „2 P – teren o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę
przemysłowo-składową o kierunku rolno-spożywczym”.
Wyżej wymieniony plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod linkiem: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/
resource/file/download-file/id.1139
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2022 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno 85 8754 0004 0000 8341 2000
0060 (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).
Uczestnicy przetargu winni:
• legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
• w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu
winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,
• osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,
• dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie niepodpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę, która przetarg
wygrała, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23% VAT. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie
przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod
nr. tel. 86 278 94 54.
BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Andrzej Duda

Przyjaciołom i znajomym, którzy dzielili z nami ból
po stracie ukochanej córki i siostry

śp. Marty Szymańskiej (z domu Potaś)
Serdeczne podziękowania
składa rodzina
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Hej!
Kogo widzisz, patrząc na moje zdjęcie?
Radosną i pogodną dziewczynkę?
Masz rację - taka właśnie jestem,
mimo wielu problemów jakie zgotował mi okrutny los.
Mam na imię Zosia. Urodziłam się 1.04.2017 r.
Z powodu padaczki, uszkodzenia mózgu, oczopląsu, dysfagii
i zaburzenia remetylacji mój rozwój jest znacznie opóźniony.
Nie potrafię chodzić, a mówię jedynie kilka słów.
Bez Twojego wsparcia nie poradzę sobie z niepełnosprawnością.

Proszę , rozlicz się sercem i podaruj mi swój 1% podatku.
Przygody Zosi nie

Aby mi pomóc w swoim PIT wpisz:

i

Sa
mo
s

KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY:

33111 Trzcińska Zofia
Zaznacz pole "wyrażam zgodę"

Darowiznę proszę wpłacać na konto:
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
Ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa
Alior Bank S. A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 33111 Trzcińska Zofia darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
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Orzeł zaczął od gry w kratkę – podsumowanie miesiąca

R

ozpoczęły się rozgrywki
rewanżowej rundy wiosennej Podlaskiej IV ligi. Piłkarze
Orła Kolno rozegrali w marcu
trzy mecze. Zaczęło się obiecująco.
12 marca Orzeł podejmował na
własnym boisku outsidera tabeli
- zespół Hetmana Białystok. Po
bardzo dobrej grze i bramkach
zdobytych przez Kamila Trambeckiego, Roberta Brzezińskiego
i Karola Domurata pokonał zdecydowanie rywala 3:0.
Sporą niespodziankę Orzeł sprawił 19 marca w następnym
wyjazdowym meczu. W spotkaniu z drużyną z czołówki
tabeli KS Grabówka po bramce Roberta Brzezińskiego uzyskał remis 1:1, pechowo tracąc bramkę w ostatnich minutach, która pozbawiła ich zwycięstwa.
Zaczęło się dobrze, ale czar prysł w kolejnym meczu,
kiedy to Orzeł zagrał 26 marca u siebie z sąsiadem w tabeli Czarnymi Czarna Białostocka. Goście byli zdecydowanie lepsi i skuteczniejsi. Orzeł uległ im 3:0 i po trzech
meczach rundy wiosennej zajmuje 12. miejsce w tabeli na
16 drużyn. Zapowiada się dla niego ciężka batalia do ostat-

niego meczu rozgrywek o to, aby utrzymać się w IV lidze.
30 marca Orzeł rozegrał wyjazdowy mecz o Puchar Polski
na szczeblu wojewódzkim. Jego przeciwnikiem w 1/8 tych
rozgrywek była drużyna wyżej notowana w hierarchii IV
ligi Ruch Wysokie Mazowieckie. Kolneńscy piłkarze, grając
w rezerwowym składzie, pokazali dobry futbol. Mimo porażki 1:4 nie zawiedli, gospodarze wystawili bowiem swoich najlepszych piłkarzy. Honorowego gola dla Orła zdobył
Kamil Trambecki. Niestety, ale Orzeł odpadł już z dalszych
tych rozgrywek.
Krzysztof Szostkowski

Organizujemy Urodziny
Strefa Relaksu dla rodziców
Wejścia grupowe z warsztatami
Opieka Animatorów
Świetne warunki do pracy
zdalnej dla rodziców
Free Wi-Fi

Kolno ul.Strażacka 1

+48 516 490 718

ZDROWA KUCHNIA
DLA CAŁEJ RODZINY
Świeżo wyciskane SOKi
Kawy - Herbaty - Koktajle
Frytki smażymy na Oleju
Rzepakowym (nie PALMOWY)

Świeżo panierowane Nagetsy z
Kurczaka
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KRZYŻOWKA – INFORMACJE

KRZYŻÓWKA NR 03/2022

• nadwyżka,
• broń szermiercza,
• obliczone na efekt
mówienie rzeczy
nieprawdziwych, udawanie
znawstwa,
• cykl zabiegów od zasiewu
lub zasadzenia rośliny do
momentu zbioru,
• Racławicka we Wrocławiu,
• w architekturze gotyckiej:
wysmukła, ozdobna
wieżyczka,
• skrzynia,
• walet treflowy,
• Ada… – dawna śpiewaczka
operowa,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

madrycki klub sportowy,
śpi na gwoździach,
pokrywa stół kuchenny,
dopinguje na stadionie,
część wyścigu,
wyspa koralowa lub
pierścień takich wysp
otaczających lagunę,
ułożenie ciała, postawa,
miasto krajowych festiwali
piosenki,
imię piosenkarki Rolskiej,
roślina o kolczastych
liściach,
znak wysokości dźwięku,
kończyna dolna.

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 publikacja nowych ,,Zeszytów
Kolneńskich nr 14”. Termin nadsyłania odpowiedzi –28.04.2022 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 02/2022 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Fabiszewski Paweł, Szewczyk Zofia,
Bazydło Wioleta Beata i Kozikowska Magdalena.
Hasło brzmiało: „Jaki pan, taki kram”
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

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 18, utworzą ostateczne rozwiązanie.
• czarna i twarda
nawierzchnia na jezdniach,
• 24 godziny,
• ubiór bezpieczeństwa,
• aktor grający role
zakochanych,
• legendarny bohater
szwajcarski,
• stolica Ghany,
• sprzedaje rzeczy
pochodzące z kradzieży,

• sportowiec na ringu,
• urządzenie do podnoszenia,
np. wody – czerpakami
osadzonymi na łańcuchu
(wyraz można ułożyć z
następujących liter: a, i, n,
o, r),
• ktoś początkujący w jakiejś
dziedzinie,
• wielka… to okres kryzysu
w dawnej Rosji,

OGŁOSZENIE
KUPIĘ MIESZKANIE
DWUPOKOJOWE W BLOKU

Tel. 668 112 097 / 698 686 449

OGŁOSZENIE
KUPIĘ DZIAŁKĘ OGRODOWĄ
PRZY UL. SPORTOWEJ

Tel. 668 365 406
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URODZENI MARZEC 2022

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

Bałdyga, syn Karoliny i Marcina
ur. 02.03.2022 r. godz. 09.15

Duda, syn Emilii i Sławomira
ur. 04.03.2022 r. godz. 18.45

Bednarska, córka Eweliny i Dana
ur. 05.03.2022 r. godz. 18.40

Nicewicz, córka I Anity i Patryka
ur. 17.03.2022 r. godz. 08.43

Nicewicz, córka II Anity i Patryka
ur. 17.03.2022 r. godz. 08.45

Chiliński, syn Marleny i Kamila
ur. 19.03.2022 r. godz. 21.45

Cudnik, córka Weroniki i Michała
ur. 20.03.2022 r. godz. 05.55

Bagiński, syn Anety i Michała
ur. 23.03.2022 r. godz. 16.30

Tomczak, córka Magdaleny i Mateusza
ur. 24.03.2022 r. godz. 03.45

Chalamoński, syn Natalii i Alberta
ur. 24.03.2022 r. godz. 12.19

Przyborowska, córka Malwiny
i Emiliana ur. 25.03.2022 r. godz. 09.55

Kordal, córka Iwony i Kamila
ur. 26.03.2022 r. godz. 05.50
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Chaberek, córka Agnieszki i Jerzego
ur. 31.03.2022 r. godz. 00.10

Tyszka, córka Joanny i Zbigniewa
ur. 03.03.2022 r. godz. 10.50

Goralczyk, syn Ewy i Mariusza
ur. 04.03.2022 r. godz. 08.25

Kalinowska, córka Małgorzaty i Pawła
ur. 01.03.2022 r. godz. 12.25

Korzeniecki, syn Eweliny i Dariusza
Zaborowska, córka Małgorzaty
ur. 17.03.2022 r. godz. 10.10
i Marcina ur. 12.03.2022 r. godz. 11.40

Kukliński, syn Moniki i Łukasza
ur. 31.03.2022 r. godz. 02.00

W m a r c u 2 0 2 2 r.
przybyło na świat 22
noworodków z czego
3 rodziców nie wyraziło zgody na upublicznienie wizerunku
swojego dziecka.
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