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MIASTO

Koniec modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolnie

D

obiega już końca proces modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolnie. Nasze miasto skorzystało z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).
W dniu 16 maja 2018 roku Prezes PUK w Kolnie Sp. z o.o. Marek Łuba, w obecności Burmistrza Kolna Andrzej Dudy,
podpisał umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta
Kolno”. Głównym wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. z Suwałk.
Inwestycją objęte zostały główne urządzenia mechaniczne pracujące na tym obiekcie. W istniejącym budynku mechanicznego
podczyszczania ścieków wymieniono zblokowane urządzenie do
mechanicznego podczyszczania o wydajności Q = 60 l/s wyposażone w płuczkę piasku oraz zintegrowany by-pass. Zainstalowano
także kratę wstępną wyposażoną w praskę do skratek. W budynku
zamontowano również nową instalację stacji zlewczej ścieków
dowożonych o wydajności Q=100 m3/h. Urządzenie identyfikuje
przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje
parametry (pH, temperaturę, przewodność) oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając w ten sposób przed przekroczeniem
obowiązujących wartości.

Urządzenia do mechanicznego podczyszczania ścieków

Na reaktorach biologicznych istniejące pompy osadu recyrkulowanego zostały wymienione na nowe, o niższym zużyciu energii oraz
zastosowano falowniki do sterowania ich pracą. Zamontowane zostały również nowe mieszadła. W celu poprawienia biologicznego
procesu usuwania fosforu, wydzielone zostały komory defosfatacji.
Układ rurociągów doprowadzających powietrze został przebudowany z wyeliminowaniem istniejących syfonów oraz montażem
zaworów odwadniających. Na przewodach doprowadzających
powietrze do sekcji nowych dyfuzorów zastosowano prezostaty
z zasuwami regulacyjnymi. Zastosowano podział układu na sekcje umożliwiające ich wyłączanie, okresowe przedmuchanie oraz
pracę reaktorów ze zmienną objętością strefy nitryfikacji/denitryfikacji. Sterowanie systemem napowietrzania zostało oparte na
wskazaniach sond tlenowych oraz jonoselektywnych sond N-NH4
i N-NO3.
W modernizacji oczyszczalni wykorzystano nowe technologie,
które służą usprawnieniu procesu oczyszczania ścieków. Jedną Instalacja grawimetrycznej selekcji osadów inDENSE™
z nich jest instalacja grawimetrycznej selekcji osadu, czyli system
inDENSE™ zwiększający zarówno przepustowość, jak i jakość procesu oczyszczania ścieków. Technologia grawimetrycznej selekcji pozwala na zatrzymanie cięższej biomasy w reaktorze, podczas gdy lżejsza frakcja osadu jest usuwana
z systemu jako osad nadmierny. Taka selekcja pozwala na zwiększenie szybkości opadania osadu czynnego oraz wzmocnienie biologicznego procesu usuwania fosforu. Lepsza opadalność osadu umożliwia pracę przy większym stężeniu
osadu oraz zapobiega wymywaniu osadu z osadników wtórnych. Frakcja lekka osadu to głównie bakterie heterotroficzne oraz denitryfikanty. Zawrócone cięższe kłaczki i małe granulki to bakterie fosforowe, nitryfikanty.
W ramach przedsięwzięcia wybudowana została nowoczesna instalacja ATSO zapewniająca pełną stabilizację, higienizację komunalnych osadów ściekowych, czyniąc je biomasą, która może być wykorzystywana do celów przyrod2
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niczych i rolniczych. Biologiczna stabilizacja osadu jest oparta na
redukcji substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych.
W technologii ATSO zmniejszenie tych substancji przeprowadzane
jest przez mikroorganizmy aerobowe. Przemiana energii aerobowej
odbywa się egzotermicznie. Dlatego biologiczne utlenianie substancji
organicznych wyzwala energię, głównie w postaci ciepła. Produktem
końcowym są substancje proste jak H20 i CO2. Wydajne zatrzymanie
ciepła, które wyzwala się podczas rozkładu, daje w rezultacie wysokie
temperatury robocze (>50°C), a to z kolei wysoki stopień rozkładu
substancji organicznych, jak też eliminację czynników chorobotwórczych. Proces ten wymaga wstępnego zagęszczenia osadu do ponad
4,5 % suchej masy. Efektywne działanie procesu wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu (napowietrzanie) oraz utrzymania
zawartości reaktora w jednorodnym stanie (mieszanie). Cały proces
higienizacji osadu jest automatycznie sterowany lokalnym komputerem i kontrolowany ze sterowni oczyszczalni.

Budynek instalacji wody technologicznej

W rezultacie zastosowania procesu ATSO otrzymujemy osad:
- w pełni ustabilizowany niepodlegający wtórnemu zagniwaniu,
- w pełni zhigienizowany niezawierający zanieczyszczeń bakteriologicznych,
- nadający się do bezpośredniego zastosowania w rolnictwie lub do innych celów przyrodniczych.
Remontowi poddano również budynek mechanicznego odwadniania osadów, w którym zamontowano separator części
stałych oraz zagęszczacz talerzowy służące do przygotowania osadów przed instalacją ATSO. W pomieszczeniu znajduje
się także nowa prasa ślimakowo-talerzowa, na której odwadniane są osady po higienizacji.
Nowym obiektem na oczyszczalni jest również zbiornik wody technologicznej. Jego budowa miała na celu zmniejszenie zużycia wody wodociągowej. Do płukania krat, sit, płuczek piasku oraz niektórych urządzeń
gospodarki osadowej obecnie wykorzystuje się filtrowane ścieki oczyszczone. Możliwe jest również zastosowanie wody technologicznej do prac
porządkowych, w budynkach technicznych oraz do utrzymania zieleni.
Nadzór nad procesem oraz poprawnym działaniem wszystkich instalacji prowadzony jest w programie SCADA. Ciągły monitoring jest możliwy dzięki sygnałom przekazywanym do głównego komputera z aparatury kontrolno-pomiarowej zamontowanej w newralgicznych punktach
układu technologicznego. Informacje te są poddawane odpowiedniej obróbce statycznej i przechowywane w postaci wykresów, tabelarycznych
raportów dziennych, miesięcznych oraz rocznych, z których w każdej
chwili może skorzystać operator systemu.

Budynek instalacji wody technologicznej

Inwestycją objęta również została budowa instalacji fotowoltaicznej, a także wdrożenie inteligentnego systemu GIS monitorującego instalację sieci wodociągowej. Wykonano też nowy system telewizji CCTV wraz z monitoringiem najbardziej newralgicznych obiektów oczyszczalni.
W ramach modernizacji wykonano wymianę pokryć dachowych na budynkach: administracyjnym, mechanicznego
podczyszczania ścieków, dmuchaw i mechanicznego odwadniania osadów. Doposażono również laboratorium, w którym prowadzone są badania ścieków, osadów oraz pełna analiza procesu oczyszczania ścieków.
Efektem modernizacji jest nowoczesna oczyszczalnia, w której parametry ścieków oczyszczonych dostosowane są do
wymogów narzuconych zarówno przepisami krajowymi, jak i dyrektywami unijnymi. W pełni zautomatyzowana służyć
będzie mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom przez kolejne lata.
Opracowała: Renata Popielarz – technolog oczyszczalni ścieków w Kolnie
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Symboliczne wbicie łopat pod modernizację kolneńskiego stadionu

15

czerwca symbolicznym wbiciem łopat w murawę boiska
rozpoczęto ważną dla Kolna inwestycję dotyczącą modernizacji stadionu
miejskiego. Na plac budowy przybyli:
poseł Kazimierz Gwiazdowski, burmistrz Kolna Andrzej Duda, przedstawiciel firmy GretaSport (wykonawcy inwestycji) Adam Kwiotek,
dyrektor KOKiS Alicja Szymańska,
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie
kolneńskich szkół podstawowych oraz
pracownicy urzędu miasta. Świat
sportu reprezentował polski lekkoatleta Karol Zalewski, aktualny mistrz
olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów.
Umowę na realizację przedsięwzięcia
samorząd miasta Kolno podpisał trzy
tygodnie wcześniej. Po modernizacji
obiektu powstanie nowoczesny kompleks piłkarsko-lekkoatletyczny.
– Kolneński stadion lata świetności ma
dawno za sobą, gdyż nie był remontowany od 50 lat — zaznacza burmistrz
Kolna Andrzej Duda. – Pamiętam,
jak ten stadion był budowany, jak był
oddawany do użytku. Na tamte czasy
był to naprawdę nowoczesny obiekt.
4

Dzisiaj ząb czasu naruszył go bardzo
mocno. Jak Państwo widzą, ta bieżnia
nie nadaje się już do użytku. To jest
bieżnia żużlowa. Płyta też jest wyeksploatowana do zera. Także będziemy
mieli bardzo fajny, nowoczesny obiekt
spełniający wymogi Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki w kategorii 5A, czyli
będą mogły na nim być rozgrywane
mistrzostwa Polski juniorów.
Burmistrz ma nadzieję, że po skończeniu modernizacji w Kolnie, po wielu
latach, odrodzi się sekcja lekkoatletyczna.
– Ten sport, w tej chwili myślę, wypełni
tę lukę, która powstała w naszym mieście. Dużo młodzieży oczywiście korzysta z boiska ze sztucznej trawy, ale
nie mamy ani pełnowymiarowej bieżni
400-metrowej, ani bieżni na 100 metrów oraz skoczni wzwyż i w dal. Nie
mamy obiektu do uprawiania rzutu dyskiem, pchnięcia kulą czy rzutu młotem.
Te obiekty wszystkie powstaną i mam
nadzieję, że dzieci, młodzież i dorośli
nie tylko z naszego miasta, ale z całego
powiatu będą z tego stadionu korzystać.
Mam również nadzieję, że wykonawca,
który już u nas modernizował boisko ze

sztucznej trawy, sprawnie poprowadzi
inwestycję i w następnym roku, może
na wakacje, będziemy mieli już obiekt
do tego, żeby na nim uprawiać sport.
W Polsce obiektów sportowych
z prawdziwego zdarzenia cały czas
brakuje uważa poseł Kazimierz Gwiazdowski.
– Brakuje ich, a szczególnie w woj.
podlaskim. Mamy tylko trzy certyfikowane. Ten właściwie będzie czwartym
obiektem, który będzie certyfikowany,
jeśli chodzi o lekkoatletykę. Na tym stadionie lekkoatletycznym będą mogły
się odbywać zawody rangi mistrzostw
Polski. Myślę, że województwo podlaskie jest ostatnio mocne w lekkoatletyce
i ten sport jest przyszłością wszystkich,
a szczególnie młodzieży. W powiecie
kolneńskim jest bardzo dużo młodzieży,
która osiąga dobre wyniki sportowe.
Myślę, że dzięki temu stadionowi przełoży się to na osiągniecia też w wieku
juniora i seniora. Ten obiekt jest jak najbardziej oczekiwany w województwie
podlaskim, bo to zwiększy możliwość
organizacji imprez lekkoatletycznych
w województwie — mówił na spotkaniu poseł Gwiazdowski.
2022/06 (Nr.266)
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Mistrz olimpijski Karol Zalewski, gość
specjalny wydarzenia, pochodzi z małej miejscowości, co nie przeszkodziło
mu w karierze sportowej. – Pochodzę
z Reszla, gdzie jest 5 tys. mieszkańców
i nigdy nie mieliśmy takich warunków,
żeby przygotowywać się. Teraz mieszkam w Olsztynie, gdzie jest wspaniały
stadion,wyremontowany przez firmę,
która tutaj w Kolnie będzie odnawiała
ten obiekt, na którym stoimy. I to jest
istotne, ponieważ infrastruktura do
wykonywania lekkoatletyki jest bardzo
ważna. To, że będzie stadion, to jest
jedna rzecz, ale należy też wspomnieć,
że w Polsce brakuje obiektów pod dachem. Bo kiedy przychodzi zima, to po
prostu musimy gdzieś uciekać i szukać
jakiejś hali.

– Jest ogromne zapotrzebowanie na
taki obiekt, a przede wszystkim na
obiekt lekkoatletyczny z prawdziwego
zdarzenia. Widzę ogromne zainteresowanie lekkoatletyką dzieci z mojej
szkoły. Uczniowie wyjeżdżają na zawody, na finały wojewódzkie do Białegostoku i myślę, że po zrealizowaniu
tej inwestycji będziemy osiągać bardzo
dobre wyniki.

Modernizacja stadionu zakończy się
w przyszłym roku w wakacje — szacuje Adam Kwiotek, przedstawiciel
GretaSport – chociaż termin wykonania renowacji planowany jest na 16
miesięcy. Jeżeli chodzi o inwestycje, to
będzie typowy stadion lekkoatletyczny
piątej kategorii ze świadectwem PZLA.
Stadion będzie wyposażony w trybuny
Dariusz Łosiewski, dyrektor SP2, dla widzów, bieżnię 4-metrową, bieżw swoich uczniach widzi potencjał do nię 400-metrową czterotorową. Będą
wszystkie urządzenia do dyscyplin skouprawiania lekkoatletyki.

kowych, rzutowych – będzie to w pełni
funkcjonalny stadion lekkoatletyczny
i dla piłkarzy również.
Wydarzenie zakończyło się biegiem
na 400 metrów, w którym wziął udział
m.in. burmistrz Kolna i dyrektor
„Dwójki” Dariusz Łosiewski.
Koszt modernizacji obiektu sportowego to ponad 20 milionów złotych.
Środki zewnętrzne udało się pozyskać
z Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Funduszu
Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego. Około 5 mln
to wkład własny miasta.
Opracowanie i zdjęcia:
Andrzej Konopka

Miejska Orkiestra na 52. Międzynarodowym Festiwalu
Orkiestr Dętych w Sławnie

W

dniach 28-29 maja Miejska Orkiestra Dęta wraz
z grupą mażoretek dumnie reprezentowali Miasto Kolno na 52. Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Dętych w Sławnie. Jest to najstarszy festiwal orkiestr
dętych w całej Polsce, jego historia sięga 10 czerwca 1969
roku. Obecnie festiwal urósł do rangi międzynarodowej
i jest jedną z największych muzycznych imprez organizowanych w północnej części kraju.
W tegorocznej edycji wzięło udział 10 orkiestr, w tym orkiestry z Włoch i Ukrainy. Wyjazd na festiwal był doskonałą okazją do jeszcze większej mobilizacji w pracy nad
2022/06 (Nr.266)

repertuarem Orkiestry oraz układami choreograficznymi
wykonywanymi przez mażoretki. Niewątpliwie możliwość
konfrontacji, jak również integracji z pozostałymi orkiestrami biorącymi udział w festiwalu, bardzo pozytywnie
wpływa na pracę i atmosferę w zespole. Cieszymy się, że
mogliśmy z dumą i radością reprezentować nasze miasto.
Dziękujemy serdecznie za zaproszenie na festiwal Burmistrzowi Miasta Sławno Panu Krzysztofowi Frankensteinowi oraz Burmistrzowi Miasta Kolno Panu Andrzejowi
Dudzie za pomoc w organizacji naszego udziału.
Społeczność Miejskiej Orkiestry Dętej w Kolnie.
5
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Burmistrz Kolna z jednogłośnym absolutorium

21

czerwca 2022 r.
(wtorek) odbyła
się XXIX zwyczajna sesja
Rady Miasta Kolno. Najważniejszym punktem
obrad było głosowanie
w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno za
wykonanie budżetu za
2021 rok.
Posiedzenie rozpoczęto 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.
Na obrady przybyło 14 samorządowców, którzy jednogłośnie podjęli
uchwałę absolutoryjną. Poparcia Burmistrzowi Miasta Kolno Andrzejowi
Dudzie udzielono po przedstawieniu
sprawozdania z wykonania budżetu
miasta oraz sprawozdania finansowego za 2021 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 Kolna
w ubiegłym roku i nie wniosły żadnych zastrzeżeń odnośnie realizacji
dochodów i wydatków w 2021 roku.
Przed głosowaniem samorządowcy
debatowali też nad raportem o stanie
miasta Kolno, za który włodarz uzyskał również wotum zaufania.
Dochody w mieście w 2021 roku
zrealizowano w 104,82% w stosunku do planu. Zakładane wpływy
55 057 411,95 mln zł udało się zwiększyć do 57 713 884,10 mln zł. Wydatki
na plan 54 724 861,63 mln zł zrealizowano na kwotę 52 500 631,89 mln zł,
tj. w 95,94%.
Burmistrz podziękował za obdarzenie go zaufaniem kolejny rok z rzędu.
Poparcie Rady Miasta to ocena
6

współpracy całego zespołu przekonuje Andrzej Duda. – Chcę bardzo
podziękować za przyjęcie budżetu, za
absolutorium, ale chcę podziękować
również całemu zespołowi. Czasy,
w których przyszło nam żyć, nie są łatwe. Dziękuję dyrektorom jednostek,
prezesom. Naprawdę serdecznie dziękuję, bo ta współpraca nie jest łatwa.
Musimy zaciskać pasa. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach - ja przynajmniej nie pamiętam takich w Europie
– poza stanem wojennym, to takich
czasów nie było.
Dziękuję też naczelnikom, pracownikom Urzędu Miasta, bo to również ich
ciężka praca, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby to wszystko zagrało.
Przepisów, wbrew pozorom, jest coraz więcej i pracy też jest coraz więcej
i to odczuwamy – zarówno dyrektorzy i pracownicy. Wydawałoby się, że
informatyzacja i cyfryzacja uprości
nam życie, a czasami okazuje się, że
tej pracy jest dwa razy tyle. Musimy
jednak sobie ufać, bo bez poparcia nie
zbudujemy tego, co udało nam się do
tej pory dokonać.

bywają wiele wyróżnień na różnego
rodzaju konkursach, festiwalach i promują nasze miasto. Jest to wspaniała
rzecz dla naszego miasta, bo naprawdę
wielu ludzi dzwoni, gratuluje nam
– zarówno talentów naszych dzieci,
naszej młodzieży, jak i instruktorów.
Dziękuję również pani dyrektor KOKiS-u za to, że jest to wszystko w stanie
ogarnąć i zorganizować. Bo jest to naprawdę wielka sprawa – promocja poprzez kulturę. Chciałbym im wręczyć
Nagrodę Burmistrza.
Tylko ostatnio Julia Rydelek jednogłośną decyzją jurorów zdobyła
Grand Prix XVI Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego im. Hanki
Bielickiej „Radość spod kapelusza”.
Jury doceniło też w tym konkursie
Amelię Szymańską, w kategorii monolog/wiersz.

– Potencjał artystyczny kolneńskich
wokalistów dostrzegają profesjonaliści
przy różnych okazjach — przekonuje
Andrzej Duda. – Była u nas aktorka
śpiewająca teraz w teatrze Syrena,
która prowadziła w Kolnie warsztaty.
Podczas sesji nagrodzono też młode No i była zachwycona talentami, możartystki z KOKiS-u: Julia Rydelek liwościami wokalnymi naszych dzieci,
i Amelia Szymańska otrzymały z rąk a w szczególności tych dwóch dziewBurmistrza Miasta Kolno nagrody za czyn, które potrafią już bardzo wiele.
dokonania artystyczne oraz reprezen- Gratuluję też rodzicom, a także opietowanie naszego miasta na zewnątrz. kunom, którzy się wami zajmują.
Solistkom towarzyszyli rodzice i instruktorzy, którzy również od włoda- W dalszej części obrad radni przyrza Kolna otrzymali podziękowania jęli następujące uchwały:
za opiekę artystyczną.
• w sprawie zmian w budżecie mia– Są one wybitnie uzdolnione, zdosta Kolno na 2022 rok,
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• w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno,
• w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na
okres dłuższy niż 3 lata,
• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej

przez właścicieli nieruchomości.
Podczas obrad oceniono też zasoby
pomocy społecznej za rok 2021
i przyjęto sprawozdania: z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kolnie i działalności Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu za 2021 rok.
Na zakończenie posiedzenia radni
wybrali przedstawicieli do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Są to: Jan

Kapelański, Piotr Szymański i Maciej
Dziekoński.
W sesji oprócz burmistrza Kolna
i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, dyrektorzy jednostek podległych miastu
i przedstawiciele lokalnych mediów.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 w Hufcu Pracy w Kolnie

K

oniec roku szkolnego to czas
podsumowywania pracy wychowawczej w Hufcu Pracy w Kolnie.
W tym roku mieliśmy możliwość
zaoferowania naszym uczestnikom wiele bardzo ciekawych inicjatyw i aktywności, które – zgodnie
z założeniem – rozwinęły ich pasje,
wpłynęły na postrzeganie świata
i wzbogaciły w wiele przydatnych
doświadczeń. To również czas na
zaprezentowanie sukcesów.

był tytuł najlepszego strzelca w V. Wo- chanik pojazdów samochodowych
jewódzkim Turnieju Sportów Obron- nasz uczestnik Maciej Piaskowski
nych Młodzieży OHP.
zajął pierwsze miejsce i reprezentował Podlaską Wojewódzką Komendę
Reprezentacja Hufca Pracy w Kolnie OHP w Białymstoku na ogólnopolzajęła III. miejsce w Mistrzostwach skim etapie konkursu, który odbył się
Wojewódzkich Młodzieży OHP w Gołdapi.
w Futsalu.
Kadra Hufca Pracy w Kolnie oferuje
Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie re- swoim uczestnikom szeroką gamę
prezentowali jednostkę na wojewódz- różnorodnych działań i aktywności,
kich konkursach „Sprawny w zawo- wspiera ich rozwój osobisty i służy
dzie”, gdzie odnieśli sukces: nasza pomocą w trakcie nauki zawodu.
Uczestniczki HP Kolno miały moż- uczestniczka Karolina Duda zajęła
liwość zaangażowania się w projekty drugie miejsce w kategorii dotyczącej
Autor: Dorota Nicewicz Komendant
muzyczne, które zaowocowały na- fryzjerów, natomiast w kategorii meHP Kolno
graniem dwóch profesjonalnych
utworów i teledysków, tj. świątecznej „Kolędy 2021” oraz nastrojowej piosenki z okazji Dnia Dziecka
„Kochajcie nas”.
Młodzież kształcąca się w zawodzie
mechanika pojazdów samochodowych wyjechała na dwutygodniowy
staż zagraniczny w terminie 15-28
maja br. do Schkeuditz/k. Lipska
w Niemczech, gdzie miała możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w ramach programu Erasmus+.
Grupa dziewcząt z klas trzecich
ukończyła certyfikowany kurs wizażu, który z pewnością przyda się
im w dalszym rozwoju zawodowym i zwiększy ich szanse na rynku
pracy.
Nasz uczestnik Paweł Zieliński zdo2022/06 (Nr.266)
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Zakończenie roku szkolnego w kolneńskich placówkach oświatowych

W

piątek 24 czerwca
w polskich placówkach
oświatowych zakończono
edukację w roku szkolnym
2021/2022. Upragnione
wakacje w szkołach zarządzanych przez samorząd
miasta Kolno rozpoczęło
1198 uczniów.
W uroczystych apelach zorganizowanych w SP2 o godz.
8:00 i SP1 o godz. 9:00 wziął
udział burmistrz Andrzej
Duda, któr y w imieniu
władz samorządowych przekazał życzenia i gratulacje
skierowane do dyrektorów,
nauczycieli, pracowników
oświaty, uczniów i rodziców.

SP 1

SP 1

Włodarz Kolna wręczył
trzem uczniom nagrodę
Burmistrza. Za szczególne
osiągnięcia w roku szkolnym
2021/2022 w nauce i sporcie
na szczeblu wojewódzkim
wyróżnienia te otrzymali:
• w Szkole Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Kolnie
1. Gabriela Mroczkowska
– za zajęcie III. miejsca na
Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Tenisie
Stołowym w kategorii – gra
podwójna młodziczek,
• w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Kolnie
1. Mateusz Bągart – za zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
2. Aleks Prusinowski – za zajęcie III miejsca na Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym
w kategorii – gra podwójna młodzików.

SP 1

SP 1

SP 2

SP 2

wej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie podziękowała
również za działalność dydaktyczno-wychowawczą dwóm
nauczycielkom, które odeszły na zasłużoną emeryturę.
Pani Jolanta Bikowska i pani Irena Chorbińska za wieloletnią, pełną zaangażowania i poświęcenia pracę, wdrażanie innowacyjnych form i metod nauczania i wychowania,
za wykazywanie się inicjatywą i aktywnym działaniem
w tworzeniu i promowaniu oferty edukacyjnej oraz wychowawczej szkoły, za wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych oraz dbałość o wystrój pomieszczeń
Podczas akademii dyrektorzy placówek docenili pozosta- szkolnych również otrzymały nagrody Burmistrza Miasta
łych uczniów reprezentujących w nauce i sporcie swoje Kolno.
szkoły w regionie, wręczając im nagrody książkowe i upo- Na zakończenie uroczystych apeli uczniowie w obu szkominki.
łach zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-artystyczne i taneczne.
W SP1 na zakończenie roku szkolnego uroczyście pożegnano nie tylko klasy ósme, społeczność Szkoły PodstawoTekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
8
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Informacja Burmistrza Miasta Kolno w sprawie opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 1 lipca 2022 r.

W

związku z kończącym się rocznym okresem rozliczeniowym opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel
nieruchomości od 1 lipca do 10 sierpnia 2022 r. zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne, w której
zostanie ustalona opłata na kolejny okres rozliczeniowy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/218/22 Rady Miasta Kolno z dnia
21.06.2022 r. zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie deklaracje, które wpłyną
do tutejszego urzędu po 1 lipca 2022 roku powinny być składane na nowym wzorze.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie, wnosi tyle samo co w roku poprzednim
tj. 11,00 zł za 1m³ zużytej wody ( zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/167/21 Rady Miasta Kolno z dnia 26 listopada 2021
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty).
Podstawę ustalenia w/w opłaty stanowi opomiarowane średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości za okres
od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. ustalone w oparciu o wodomierz główny.
Do ustalenia opłaty nie bierze się pod uwagę zużycia wody odrębnie opomiarowanej z podliczników.
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 przebywającą na nieruchomości, określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określania 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.
Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.1297) jeżeli wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie metody „od ilości zużytej wody”
nie może ona wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za
gospodarstwo domowe. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. W dniu 30 marca
2022 r. ogłoszono, że w/w dochód za 2021 rok wynosi 2061,93 zł.
W związku z powyższym miesięczna maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wynosić więcej niż 160,83 zł.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:
• osobiście w Urzędzie Miasta Kolno,
• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. przez platformę e-PUAP,
• przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
W przypadku pytań informacje są udzielane pod nr tel. 86 278 94 32 lub w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 11 ( na
parterze).

UWAGA! Terminy płatności pozostają bez zmian!
Nr konta do opłat 21 8754 0004 0000 8341 2000 0630
2022/06 (Nr.266)
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Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu
Lachowa i Grabowa. Myślę, że w tym
miesiącu taka decyzja zapadnie.

J

ednogłośnie Zarząd Powiatu Kolneńskiego otrzymał absolutorium.
Radni pozytywnie ocenili tym samym
pracę Zarządu. Przed głosowaniem
Starosta Kolneński, Tadeusz Klama,
poinformował o pracy Zarządu
w okresie od poprzedniego głosowania absolutoryjnego. Mówił między
innymi o inwestycjach, które mają
się niedługo rozpocząć.
– Mamy wyniki drugiej edycji Polskiego Ładu, w której przyznano nam
pieniądze na dwie drogi. To kontynuacja modernizacji drogi na Jurzec, drogi

Chcę także w imieniu Zarządu i państwa Radnych, jak sądzę, serdecznie
podziękować naszemu posłowi, Kazimierzowi Gwiazdowskiemu, który
od początku tej kadencji naprawdę
lobbuje i bardzo nam pomaga. Trudno
mi sobie wyobrazić dzisiaj rzeczywiw Gminie Kolno Żebry - Okurowo
stość bez jego wsparcia — mówił pod- Brzózki. W poniedziałek podpiszę
czas sesji Tadeusz Klama.
umowę z wykonawcą na przebudowę
przychodni przy
u li c y Mil e w skiego. Czekamy
na rozstrzygnięcie z Polskiego
Ładu odnośnie
dofinansowania dla terenów
popegeerowskich. Składany
był wniosek na
drogi w obrębie

Jest umowa na termomodernizację przychodni i pieniądze na windę w LO
— mówił podczas podpisania umowy
z wykonawcą Tadeusz Klama.

–P

ozyskaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu. Praktycznie
w 100% są to środki z zewnątrz i to
cieszy, że swoich złotówek dołożymy
naprawdę niewiele. Czekaliśmy na
rozbudowę przychodni przy ulicy
Milewskiego już kilka lat, mieliśmy
przygotowaną dokumentację i teraz
udało się. Mamy podpisaną umowę
z wykonawcą, który gwarantuje nam
wysoką jakość robót i wykonanie
wszystkich prac z zakresu, które były
przewidywane.
10

– Chcę tylko przypomnieć, że zamierzamy wykonać
termomodernizację, wymianę
okien, docieplenie, zainstalować
panele fotowoltaiczne, pompy
ciepła i, najważniejsze, zlikwidować bariery architektoniczne przez
bu d ow ę w indy

Dodatkowe pieniądze otrzymał Powiat Kolneński na wybudowanie
windy w I Liceum Ogólnokształcącym. Starosta, Tadeusz Klama, i Wicestarosta, Karol Pieloszczyk, podpisali
umowę w Urzędzie Marszałkowskim
w Białymstoku, dzięki której Powiat
dostanie dofinansowanie.
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Placówka została oficjalnie otwarta po modernizacji i rozbudowie

T

o dla jego podopiecznych drugi
dom. Uczą się tu samodzielności,
pokonują codzienne bariery i starają
się robić wszystko, co jest konieczne
do samodzielnego funkcjonowania.

– Mamy piękny, nowy obiekt, który
służy społeczności całego powiatu
kolneńskiego. Dla naszych podopiecznych to praktycznie drugi
dom, do którego przyjeżdżają. Mają
zajęcia, gdzie kształcą się i doskoJak mówił podczas otwarcia Starosta nalą. Ten dom daje też taką odskoczKolneński, Tadeusz Klama, ŚDS, to nię i jest pomocą dla ich rodzin, ich
ważne i potrzebne miejsce dla wielu opiekunów prawnych, którzy mogą
rodzin.
sobie odpocząć, kiedy nasi opiekuno-

wie zajmują się ich bliskimi. Dbamy
o to wszystko, budynek jest w wysokim standardzie. Stąd budowa i rozbudowa tego obiektu. Dzięki dotacji wojewody i własnym środkom
Powiatu udało nam się zbudować
piętro, zainstalować windę, mamy
przepiękne, dobrze wyposażone, sale
dydaktyczne – mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

Dwa miesiące wolnego – uczniowie zaczynają wakacje

N

a ten moment uczniowie cze- wać tym, którzy tę szkołę ukończyli.
kali od … 1 września. Kończy Dużo mówimy o średniej ocen, ale
się kolejny rok szkolny.
są osoby, które mają poprawki.
Przygotujcie się trochę lepiej i też
– Chcę serdecznie pogratulować życzę wam, żebyście na tej sesji powszystkim, którzy uzyskali promo- prawkowej wypadli jak najlepiej. Ja
cję do następnej klasy, pogratulo- rozumiem, że wy nie macie czasu,
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bo jest tyle obowiązków, macie dużo
swoich spraw i na naukę nie zawsze
tego czasu jest tyle, ile powinno być.
Ale myślę, że dacie radę się poprawić i następny rok będzie zdecydowanie lepszy — mówił Starosta Kolneński Tadeusz Klama.
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GRABOWO

Dzień Dziecka

S

zereg atrakcyjnych propozycji dla dzieci w dniu ich
święta przygotowały wszystkie szkoły z terenu gminy
Grabowo. Szkoła w Grabowie tradycyjnie już zorganizowała „Dzień Dziecka z Patronami”, czyli Jakubem i Antonim Wagą, których postaci i dokonania stały się kanwą
konkursów plastycznych, recytatorskich i fotograficznych,
a także sportowego - Biegu Wagów.
Poza tym najmłodsi korzystali z dmuchańców, a starsi
uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. Również
szkoły w Surałach i Konopkach Monetach zatroszczyły
się o atrakcje dla swoich uczniów, organizując Pikniki Rodzinne z aktywnym udziałem rodziców. Każdą ze szkół
odwiedził również wójt gminy Andrzej Piętka, obdarowując wszystkie dzieci słodkimi upominkami.

Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach – Dzień Dziecka połączony z Dniem
Matki.

Szkoła Podstawowa w Surałach – kolorowy Dzień Dziecka
Szkoła Podstawowa w Grabowie – Dzień Dziecka

Szkoła Podstawowa w Grabowie – Dzień Dziecka

Szkoła Podstawowa w Surałach – kolorowy Dzień Dziecka

Umowa na przebudowę drogi w Konopkach-Białystok

8

czerwca 2022 r. Gmina Grabowo podpisała umowę na realizację
zadania „Przebudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową
przepustu przez rzekę Skroda w miejscowości Konopki-Białystok
w ciągu drogi gminnej nr 104270B”.
Koszt inwestycji to 1 mln 127 tys. 909,20 zł w części finansowany
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonawcą inwestycji jest firma BUDREX spółka z o.o. z siedzibą
w Białymstoku. Termin wykonania robót zaplanowano do 30 października 2022 r.

12
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O Matkach radośnie i refleksyjnie

26
Matki.

czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie
zaprosił mieszkańców na koncert z okazji Dnia

W pierwszej części koncertu wystąpił dziecięcy zespół
„Pełny Luz” prowadzony przez Julitę Kaczyńską, prezentując piosenki dla mam, owacyjnie przyjęte przez publiczność. W części drugiej zaprezentowano czytany przez
Małgorzatę Jarząbek i Dariusza Piekarskiego spektakl
„Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza. Oprawę muzyczną tej części stanowiły utwory w znakomitym wykonaniu Natalii Brzostowskiej.

Grabowscy zapaśnicy z kolejnymi sukcesami

4

czerwca zawodnicy trenujący w sekcji zapaśniczej przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowie, a należący
do MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn, po raz pierwszy
wzięli udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek i Młodzików Regionu „D” w sumo w Warszawie.
W zawodach złoty medal wywalczyła Oliwia Binaszek
w kat. do 40 kg, srebrny Wiktoria Sienkiewicz w kat. do
40 kg, brązowy Emilia Kozicka w kat. do 60 kg oraz Piotr
Zabielski – złoto w kat. do 70 kg, Szymon Zabielski – brąz

Medaliści Międzynarodowego Turnieju „O PUCHAR WARMII I MAZUR”
w zapasach w stylu klasycznym.
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w kat. do 45 kg i Arkadiusz Bagiński – brąz w kat. plus
70 kg. Kolejne medale grabowscy zapaśnicy zdobyli na
Międzynarodowym Turnieju „O PUCHAR WARMII
I MAZUR” w zapasach w stylu klasycznym oraz zapasach
kobiet, który odbył się w dniach 17-18 czerwca br. w Olsztynie. Właśnie tam złote medale w swoich kategoriach
wiekowych i wagowych zdobyli Oliwia Binaszek i Oliwier
Sierzputowski. Medale srebrne wywalczyli Nikola Brzózka
i Arkadiusz Bagiński, a brązowe Emilia Kozicka i Antoni
Zabielski. Piąte miejsca zajęli Szymon Zabielski i Piotr Zabielski. Serdecznie gratulujemy.

Medaliści Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek i Młodzików Regionu „D”
w sumo.
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MAŁY PŁOCK

14 mln zł na realizację inwestycji w ramach programu „Polski Ład”

R

ządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty
i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu Polski Ład Gmina Mały Płock otrzymała wsparcie na inwestycję polegającą na budowie nowej
oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji o długości
ok. 8 km na obszarze Małego Płocka. Gmina otrzymała na
ten cel 14 mln zł.

Jubileusz 100-lecia OSP Mały Płock
• Zenona Białobrzeskiego – członka zarządu oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
• Karola Pieloszczyka – wicestarostę powiatu kolneńskiego,
• Agnieszkę Rutkowską – Burmistrz Stawisk,
• Andrzeja Piętkę – Wójta Gminy Grabowo,
• Jana Pieńkosza – ks. kustosza Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia Pani Małopłockiej

W

niedzielę 12 czerwca 2022 r. w Małym Płocku
miała miejsce szczególna uroczystość – w naszej
gminie obchodziliśmy stulecie powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku, które połączono
z obchodami Dni Małego Płocka.
Program rozpoczął się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej celebrowaną przez
ks. kustosza Jana Pieńkosza. Po zakończeniu mszy rozpoczął się uroczysty przemarsz na czele z orkiestrą dętą Po odczytaniu historii OSP w Małym Płocku wręczono
odznaczenia zasłużonym strażakom. Następnie przybyli
z Kolna na plac obok dworku na ul. Krótkiej 15.
goście zabrali głos, w swoich wystąpieniach gratulowali jubileuszu 100-lecia powstania OSP, dziękowali za ofiarność
Na miejscu powitano zaproszonych gości:
• Lecha Antoniego Kołakowskiego – Sekretarza Stanu i poświęcenie, jakie wykazują swoją pracą, oraz życzyli
strażakom samych sukcesów podczas ich służby. Następw Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Stefana Krajewskiego – Posła na Sejm Rzeczpospolitej nie w ramach uznania dla OSP Mały Płock na ręce prezesa
Michała Połońskiego przekazali pamiątkowe grawertony
Polskiej,
• Konrada Jabłońskiego – doradcę Wiceministra w Mini- oraz podarunki, które z pewnością przydadzą się podczas
służby. W trakcie przemówień odczytano listy Jarosława
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Marcina Bielakowicza – zastępcę Podlaskiego Komen- Zielińskiego – Posła na sejm RP oraz Marka Olbrysia –
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.
danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
• Tomasza Sielawę – zastępcę Komendanta Powiatowego
W dalszej części uroczystości rozpoczął się I Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie,
• Arkadiusza Obryckiego – dowódcę jednostki ratowni- Bieg Strażacki im. Św. Floriana, po którym uczestnicy dostali pamiątkowe medale. Na najmłodszych czekały liczne
czo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie,
• Mariusza Mieczkowskiego – zastępcę dowódcy jed- atrakcje, zaś dorośli mogli bawić się przy dźwiękach zenostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Po- społów: „Ludowego ze Zbójnej”, „Pełen Luz”, „Racisova”,
„Densi”, „Exclusiv Boys”, oraz „Bosman”.
żarnej w Kolnie,
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TUROŚL

Artyści z Turośli nagrodzeni na 56. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

56.

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków reprezentował Zespół Śpiewaczy z Turośli oraz instruLudowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą mentalista Dawid Sutkowski z Turośli grający na harodbył się w dniach od 23 do 26 czerwca na kazimier- monii pedałowej.
skim rynku. W tegorocznej edycji konkursu gminę Turośl
Po przesłuchaniach konkursowych ponad 650 artystów z 13 województw Zespół Śpiewaczy z Turośli zdobył wyróżnienie, a Dawid Sutkowski III miejsce.
Podczas festiwalu artyści z Turośli zaprezentowali się nie tylko w koncertach
konkursowych, ale również na zabawie
ludowej oraz na rozśpiewanych uliczkach Kazimierza. Wystąpili również
w Polskim Radio Lublin i w programie
Lato z TVP 3 Lublin. Festiwal w Kazimierzu Dolnym to niezwykłe wydarzenie promujące kulturę ludową wszystkich regionów Polski. Następna edycja
już za rok, na którą wszyscy artyści ludowi czekają z niecierpliwością.

Konwersja cyfrowa domów kultury

W

raz z końcem czerwca Gminny Ośrodek Kultury
w Turośli zakończył realizację projektu grantowego
Konwersja cyfrowa domów kultury. Projekt ośrodka kultury w Turośli pn. „Kultura kurpiowska w przestrzeni
cyfrowej” zrealizowany został w ramach dofinansowania
z Funduszy Europejskich.
Celem projektu było doposażenie ośrodków w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 142 600 zł. W ramach zrealizowanego
zadania Gminny Ośrodek Kultury w Turośli wyposażono
w sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy, który zainstalowany został na scenie znajdującej się w GOK w Turośli. Ośrodek otrzymał również sprzęt do transmisji online
oraz przenośną pętlę indukcyjną. Udział w projekcie grantowym to również cykl szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników ośrodka.
W ramach szkoleń odbyło się kilkanaście spotkań szkoleniowych online oraz jedno szkolenie dwudniowe stacjonarne w ośrodku. Zakupiony sprzęt i zdobyte umiejętności umożliwią udostępnienie online dotychczasowej oferty
realizowanej wyłącznie w sposób stacjonarny. Dzięki realizowanemu projektowi przygotowane zostały już wydarzenia z okazji Dnia Matki czy koncert zespołu Turoślanie na
powitanie lata.
2022/06 (Nr.266)
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STAWISKI

Trzecia w Polsce spółdzielnia energetyczna została powołana w Stawiskach!

W

czasach, gdy dużo mówi się o cenach energii i o bezpieczeństwie energetycznym Gmina Stawiski właśnie podpisała umowę dotyczącą powołania spółdzielni
energetycznej. W tym zakresie współpracować będzie
z warszawską spółką Atende Industries.
Celem Spółdzielni Energetycznej Stawiski będzie wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
oraz organizowanie jej dostaw i odbioru, co dla Gminy
Stawiski i jej mieszkańców oznaczać będzie zmniejszenie

rachunków za prąd. Za zarządzanie energią w spółdzielni
odpowiedzialny będzie system besmart.energy rozwijany
w spółce. Poza celami związanymi z wytwarzaniem energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na rzecz swoich członków oraz organizowaniem między nimi dostaw
i odbioru energii elektrycznej Spółdzielnia Energetyczna
Stawiski stawiać będzie też na edukację i ochronę lokalnego środowiska.
Prezesem Spółdzielni Energetycznej Stawiski został Paweł
Pisarczyk, prezes Atende Industries.

Cykl Ludowych Jarmarków w Stawiskach rozpoczęty!

5

czerwca w centrum Stawisk odbył się pierwszy koncert z kilku zaplanowanych w tym
roku w ramach cyklu „Ludowe Jarmarki
w Parku”. II edycja tego wydarzenia dofinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska edycja
2022.
W niedzielne popołudnie w Parku Miejskim
można było odwiedzić kilka stoisk nie tylko ze
smakołykami, ale też m.in. to przygotowane
przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży.
Jak na koncert przystało nie zabrakło dużo dobrej muzyki oraz widowiskowego tańca.
Fotogaleria na www.gokis-stawiski.pl
16
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STAWISKI

Piknik rodzinny ze strażakami OSP Stawiski

2

czerwca na placu przy Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach było naprawdę wesoło. Mnóstwo
dzieci świetnie bawiło się na pikniku
rodzinnym, na który wspólnie zapraszali:
Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk,
Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach
i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Stawiskach.
Liczne konkursy i zabawy, dmuchańce,
pokaz strażackiego wyposażenia i wozów
oraz słodkości przygotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich z miejscowości Wysokie Małe, a także inne atrakcje sprawiły
uczestnikom pikniku dużo radości.
Galeria zdjęć dostępna jest na www.gokis-stawiski.pl

Piknik w miejscowości Wysokie Małe

K

oło Gospodyń Wiejskich zorganizowało Piknik Rodzinny. Uczestnicy
wydarzenia, które odbyło się w niedzielę
19 czerwca w miejscowości Wysokie Małe
mogli nie tylko skosztować pysznego jedzenia przygotowanego przez Panie z tutejszego KGW, ale też skorzystać z mnóstwa
atrakcji dla dzieci czy potańczyć przy
muzyce zespołu Bosman.
Fotogaleria na www.gokis-stawiski.pl

Inwestycje realizowane lub dofinansowane przez Województwo
Podlaskie w Gminie Stawiski

S

ezon na realizację inwestycji w pełni. W Gminie Stawiski
ważną ich część stanowią zadania
dofinansowane bądź realizowane
z pieniędzy z budżetu Województwa
Podlaskiego.

wódzka oraz most i chodniki — mówi
Agnieszka Rutkowska Burmistrz
Stawisk. – To inwestycje i zadania na
łączną kwotę ponad 13 mln zł, a nasza Gmina dołożyła tylko do budowy
chodników.

– Dzięki dobrej współpracy z Zarzą- W grupie inwestycji z pozyskanym
dem i Sejmikiem Województwa Pod- dofinansowaniem ze specjalnie utwolaskiego w naszej gminie w tym roku rzonego przez władze województwa
między innymi przebudowane zostaną Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów
drogi: gminna, powiatowa i woje- są także dwie drogi. Gmina Stawiski
2022/06 (Nr.266)

pozyskała 800 tys. zł na przebudowę
drogi gminnej Jurzec Włościański
– Dobrzyjałowo. Powiat Kolneński
pozyskał również 800 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej Stawiski –
Jedwabne.
Warto podkreślić, że z dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego w Gminie Stawiski realizowane
są nie tylko drogowe inwestycje. Władze Stawisk pozyskały też dotację na
zakup wyposażenia dla OSP.
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KOKIS

Piknik dla Dzieci

7

czerwca na parkingu przy Stadionie Miejskim w Kolnie
odbył się Piknik dla Dzieci cieszący się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, którzy w licznym
gronie przybyli do strefy dobrej zabawy.
Organizatorami tego wydarzenia byli Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda i Kolneński Ośrodek Kultury
i Sportu. Już od godziny 15:00 najmłodsi mieszkańcy
mogli korzystać całkowicie bezpłatnie z licznych atrakcji
w postaci zjeżdżalni, trampoliny czy malowania twarzy.
Dodatkowo instruktorzy z KOKiS prowadzili zabawy
sportowe, w których każdy uczestnik otrzymywał słodki
upominek za ukończenie zadania. Na placu gościliśmy
przedstawicieli OSP Kolno i policjantów z KPP w Kolnie,
którzy prezentowali dzieciom, jak wygląda praca w służbach mundurowych. Dzieci mogły obejrzeć radiowóz
policyjny czy wóz strażacki. Niewątpliwie największą
frajdę w ten ciepły dzień sprawiło lanie wody z hydronetki, przy okazji można było się schłodzić w strumieniach gaśniczych zabaw. Tanecznie rozgrzała wszystkich
grupa Studia Tańca BK Step z Łomży. Należy tu nadmienić, że instruktorzy tego Studia Tańca prowadzą zajęcia
w KOKiS, na które zapraszamy po wakacjach. W rytmach dobrej muzyki i z uśmiechem bawiliśmy się razem
z dziećmi w ten przepiękny słoneczny dzień do godziny
20:00. Dziękujemy za opiekę medyczną na pikniku Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy, która zabezpieczała
naszą imprezę.
18
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KOKIS

Koncert „ALE MUSICALE”

K

oncert „ALE MUSICALE” był uwieńczeniem dwudniowych warsztatów z fantastyczną aktorką musicalową – Katarzyną Walczak. Pani Kasia obecnie związana jest z Teatrem Syrena w Warszawia, gdzie można
ją zobaczyć w spektalach „Next to Normal”, „Rodzina
Adamsów” czy w ostatniej premierze teatru „Matylda”.
Młodzież widziała niejednokrotnie kreacje aktorskie pani
Kasi na deskach Teatru Syrena. Tym razem to pani Kasia
słuchała i pracowała z naszymi wokalistami.
To był wyjątowy wieczór, przepełniony emocjami i najlepszą muzyką musicalową. Młodzi wokaliści bowiem wykonywali utwory Andrew Loyd Webbera, Claude-Michaela
Schoberga, Sary Bareilles, Eltona Johna, Leslie Bricusse,
Marca Shaimana czy Jonathana Larsona. Na początku
koncertu wybrzmiały „Thank You for
the music” i „Seasons of love” wykonane
przez zespoły wokalne KOKiS. Pani Kasia zgodziła się wystąpić na naszej scenie!
Niespodzianką było wykonanie w duecie
z Amelią Szymańską utworu „Rebeca”
z koncertu recitalowego pani Kasi w Teatrze Syrena oraz niezwykle przejmującego
utworu „Chcę wrócić w góry”, pochodzącego z obecnie wystawianego na scenie
Teatru Syrena musicalu „Next to Normal”,
w którym Pani Katarzyna gra główną rolę.
Utalentowana młodzież zaskoczyła pub2022/06 (Nr.266)

liczność zgromadzoną tego wieczoru na
sali widowisowej KOKiS. Również pani
Kasia była poruszona i mile zaskoczona
dojrzałością sceniczną młodych artystów.
„Macie w Kolnie niesamowite perły wokalne. Niektóre osoby już bym zabrała ze
sobą do Warszawy, ale na razie odpuszczę,
niech jeszcze przez najbliższy czas swoim
talentem przysparzają radości kolneńskiej
widowni”. Miło było słyszeć te słowa! Wybrzmiały „When the music played”, „She
used to be mine”, „Out here on my own”,
„Modlitwa o uśmiech”, „Mama i my”
i wiele innych. Artyści urozmaicili występy duetami „I still
believe” i „The girls of the night” oraz wokalnym trio
„Mama makes three”. Koncert trwał przeszło godzinę. Na
finał wybrzmiał „Stand up” Cynthii Erivo wykonany w języku polskim przez „Zespól DTM” i „07 zgłoś się” oraz
„W rękawie as” ze słynnego musicalu „Aida”. Zaszczycili
nas swoją obecnością Burmistrz Miasta Kolno Andrzej
Duda, Starosta Kolneński Tadeusz Klama oraz wicestarosta Karol Pieloszczyk. Koncert zorganizowano w ramach
projektu „Ale Musicale” i wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kolnie, sponsorów pana Krzysztofa
Kajki, Marcina Krejszeffa, Bogumiły i Waldemara Skrodzkich. Za nieocenioną pomoc serdecznie dziękujemy. Artyści występujący tego dnia na scenie wraz z panią Katarzyną Walczak oraz instruktorami Kolneńsiego Ośrodka
Kultury i Sportu Anną i Pawłem Podeszwik otrzymali
podziękowania w formie kwiatów i ogrom miłych słów.
Emocje po koncercie jeszcze nie opadły. Długo będziemy
pamiętać ten magiczny wieczór. Doświadczenie sceniczne
i konstruktywne uwagi są bezcenne. Przyjmujemy je
wszystkie z pokorą i wdzięcznością. Chęci, motywacji do
pracy i nowych pomysłów nie brakuje!
Dziękujemy wszystkim pracownikom KOKiS za pomoc
w realizacji koncertu, a taże Państwu Magdalenie i Pawłowi Darmetkom za pomoc w organizacji wieczoru integracyjnego dla naszych artystów.
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Kolneńskie Igrzyska Trzecioklasisty

P

opularyzacja sportu, rozwijanie sprawności ruchowej, wyzwolenie ducha rywalizacji, poznanie kolegów z innej szkoły, współdziałanie w grupie, zabawa oraz
zapoznanie się z obiektami sportowymi KOKiS. Takie
właśnie cele przyświecały organizatorom Kolneńskich
Igrzysk Trzecioklasisty.
Z tej przyczyny 10 czerwca na hali KOKiS zmierzyło się
sześć dziesięcioosobowych (5 dziewcząt + 5 chłopców) reprezentacji klas III z obu szkół kolneńskich po trzy z każdej. Konkurencje zostały dobrane stosownie do wieku
zawodników i każda z drużyn mogła zostać zwycięzcą
Igrzysk. Uroczystego otwarcia Igrzysk dokonał Burmistrz
Miasta Kolno, życząc wszystkim zwycięstwa, stwierdzając, że już wszyscy wygrali, bo ruch i sport to samo zdrowie. Po radosnej rozgrzewce prowadzonej przez panią
Irenę uczestnicy rozpoczęli rywalizację w następujących
konkurencjach: bieg slalomem, utrzymywanie równowagi, sprinterskie balony, ringo na celowniku, ćwiczymy
celność, a w ramach prezentacji zespoły zademonstrowały piosenkę lub sportowy okrzyk. Po zaciętych bojach,
wielkich emocjach i nieustającym dopingu kolegów oraz
nauczycieli i kilku obtartych kolanach igrzyska dobiegły
końca. W końcowej klasyfikacji najlepszymi okazali się
zawodnicy klasy 3 „C” kolneńskiej „Dwójki”, tuż za nimi
dla równowagi uplasowała się drużyna z „Jedynki”. Przy
wybuchach różnokolorowych konfetti i okrzykach radości
puchar od dyr. KOKiS Alicji Szymańskiej dla zwycięskiej
drużyny odebrała wychowawczyni Magda Kulczewska-Perzan. Zawody zakończyły się nagrodzeniem złotymi
okolicznościowymi medalami wszystkich startujących,
dekoracji dokonali – Alicja Szymańska oraz dyrektor SP 2
Dariusz Łosiewski.
20

KOKiS dziękuje wszystkim wychowawcom klas za
przygotowanie zawodników do Igrzysk, a jeżeli Wam
się podobało, to do zobaczenia za rok.
2022/06 (Nr.266)
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KOKIS

Otwarty Turniej w Plażową Piłkę Siatkową o Puchar Burmistrza Miasta Kolno

W

niedzielę 26 czerwca od godziny 10:00 na obiektach
sportowych KOKiS spotkali się zawodnicy, którym
upały są niestraszne, aby zawalczyć, jak co roku, o Puchar
Burmistrza naszego miasta w piłce plażowej.
W tym roku zgłosiło się 5 drużyn dwuosobowych z Białegostoku, Łomży, Ełku oraz Olecka (dwie). Większość z zawodników grała u nas już kilkukrotnie, a poza tym wszyscy grają w lokalnych rozgrywkach makroregionalnych
w okresie lata, więc klimat był bardzo koleżeński. W tym
roku nie zagrała żadna drużyna z terenu naszego powiatu,
mamy nadzieję, że w następnych zawodach to się zmieni.
Łącznie zawodnicy rozegrali 10 spotkań w systemie „każdy
z każdym” . Po rozegraniu kilku meczów dało się zauważyć
doskonałą grę zespołu z Olecka (Bartosz Hadana i Dawid
Górski), którzy do końca turnieju nie stracili żadnego seta
i zdecydowanie wygrali turniej.
Na pozostałych miejscach uplasowały się następujące
drużyny w składach:
II – Stanisław Kaczmarek – Piotr Tynecki, Białystok
III – Jakub Ćwiklewski – Łukasz Leszczyński, Ełk
IV – Krystian Duda – Mateusz Rytlewski, Łomża
V – Hubert Dłużewski – Tomasz Topór
Organizator dziękuje wszystkim zawodnikom za udział
oraz piękną grę i jak mówią sami zawodnicy, ten czerwcowy termin jest dla nich bardzo wygodny, bo idealnie
wpisuje się w harmonogram rozgrywek w makroregionie.
Gorące podziękowania dla sędziego zawodów Marcina
Konstantego oraz sędziom technicznym Ewelinie Dziekońskiej i Sławomirowi Kowalewskiemu za kilkugodzinne
„katusze” w niedzielnym skwarze.
22

KOKiS informuje, że wszyscy chętni, którzy chcą pograć
nieodpłatnie w piłkę plażową na naszych obiektach, zgłaszają się w kasie krytej pływalni, a pracownicy w kilka minut założą siatki i taśmy na boisku. Nadmieniamy, że sprzęt
z piłki plażowej jest zbierany na noc z obawy na ewentualne zniszczenia. Wszystkich chętnych zapraszamy do gry.
2022/06 (Nr.266)
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INFORMACJE

Bank Spółdzielczy w Kolnie nagrodzony przez Związek Banków Polskich

W

XXV edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”, Bank Spółdzielczy w Kolnie otrzymał nagrodę w kategorii „Bank
Progresywny”. Zaszczytne wyróżnienie wręczał Prezes Związku Banków
Polskich, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz. Z jego rąk nagrodę na wieczornej
Gali Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej odebrał Prezes Banku
Spółdzielczego w Kolnie, Pan Krzysztof Kajko. Podkreślenia godny jest fakt,
że wyróżnienie otrzymały tylko dwa banki spółdzielcze.

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
24
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Z ŻYCIA SŁUŻB

Dzieci nie powinno
się zostawiać samych
w samochodzie niezależnie od por y
roku, ale zwłaszcza
teraz, w gorące dni –
takie zachowanie jest
skrajnie nieodpowiedzialne! Nie pomoże
także zaparkowanie
auta w cieniu. Temperatura w samochodzie wzrasta bardzo
szybko i może dojść
do nieszczęścia. Zawsze zabierzmy dziecko ze sobą,
gdy idziemy do sklepu czy na poolicjanci apelują: konsekwencje cztę. Podczas robienia zakupów tranieodpowiedzialnego zacho- cimy poczucie upływającego czasu
wania dorosłych czy też zwykłego i może się nagle okazać, że podczas
roztargnienia, mogą być przyczyną tej „krótkiej” chwili wydarzy się
tragedii najmłodszych, dlatego nie tragedia. Dlatego radzimy rodzizostawiaj dziecka ani zwierzęcia com czy też opiekunom zwierząt,
w rozgrzanym samochodzie, nawet aby pomyśleli wcześniej o konsekwencjach takiego zachowania. Do
na chwilę!

NIE ZOSTAWIAJ
DZIECI ORAZ
ZWIERZĄT
W ROZGRZANYM
SAMOCHODZIE!

P

		

osób postronnych apelujemy o czujność! Jako świadkowie reagujmy
na roztargnienie lub bezmyślność
innych. W sytuacji, gdy istnieje zagrożenie zdrowia, życia ludzkiego,
gdy ustalenie kierującego pojazdem
jest trudne lub niemożliwe – mamy
prawo użyć wszelkich środków.
O zauważonej sytuacji należy również jak najszybciej poinformować.

SPRAWOZDANIE

z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.
W okresie tym Straż Miejska realizowała podstawowe działania ustawowe:
• 03.05.2022 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 II kwartale funkcjonariusze SM zabezpieczyli 6 meczów IV ligi piłkarskiej drużyny „Orzeł” Kolno z drużynami: ŁKS 1926 Łomża, KS Wasilków, „Krypnianka” Krypno, „Promień” Mońki, „Warmia” Grajewo, „MOSP”
Białystok.
• 16.06.2022 r. strażnicy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego zabezpieczali procesję
Bożego Ciała w parafii Chrystusa Króla Wszechświata.
• 22.06.2022 r. insp. Wiesław Niedbała odbył spotkanie z uczniami ZST w Kolnie, którego tematem była akcja
„Bezpieczne wakacje”.
• W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze SM prowadzili wyrywkowe kontrole posesji w/z art. 10 ust.2
u.u.p.c.g. Prowadzone były również wspólne działania z dzielnicowymi miejskimi KPP w Kolnie w zakresie
kontroli targowiska miejskiego.
W okresie tym:
• Ujawniono 35 wykroczeń.
W II kwartale funkcjonariusze straży miejskiej zastosowali następujące środki karne:
• w kwietniu wystawiono 10 mandatów na kwotę 800,00 zł,
• w czerwcu wystawiono 2 mandaty na kwotę 200,00 zł,
• w sumie w okresie sprawozdawczym wystawiono:
12 mandatów karnych na kwotę 1 000,00 zł,
• zastosowano 23 pouczenia.
2022/06 (Nr.266)
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Powiatowe obchody Dnia Strażaka i 30-lecie powstania PSP
i ochrony przeciwpożarowej

W

czwartek 9 czerwca pracownicy Państwowej Straży
Pożarnej uroczyście obchodzili Powiatowy Dzień
Strażaka. Tegoroczne święto związane było z jubileuszem
30-lecia powstania PSP i ochrony przeciwpożarowej.
Obowiązująca od 1 stycznia 1992 roku ustawa stworzyła
bazę do powstania systemu ratowniczo-gaśniczego i włączyła nasz kraj do europejskiego mechanizmu ochrony
ludności. Transformacja struktur zapewniła sprawną realizację zadań i skuteczne kierowanie jednostkami. Nowy
akt prawny rozszerzył kompetencje zawodowe strażaków,
którzy zapewniają pomoc społeczeństwu nie tylko w pożarach, ale też w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach
budowlanych i klęskach żywiołowych.
Kolneńskie obchody Powiatowego Dnia Strażaka zainaugurowano mszą świętą w kościele św. Anny odprawioną
o godzinie 11:00 przez proboszcza ks. Stanisława Uradzińskiego. Po nabożeństwie główne uroczystości odbyły się
w miejskim parku. Rozpoczęto je wciągnięciem flagi na
maszt i odegraniem hymnu państwowego.
W powiecie kolneńskim w 35 jednostkach pracuje około
tysiąca strażaków, 44 z nich pełni zawodową służbę. Każ- pomyślności w życiu osobistym, w pracy zawodowej i w tej
dego dnia zarówno w dzień, jak i w nocy, są gotowi do pasji, którą realizujecie. Życzę Wam i Waszym rodzinom,
aby św. Florian zawsze nad Wami czuwał. Wszystkiego najniesienia pomocy potrzebującym.
lepszego — mówił włodarz Kolna.
Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości zawierały życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz podziękowania za odpowiedzialną służbę i działalność społeczną na
rzecz mieszkańców powiatu kolneńskiego. Swoje uznanie
dla ofiarności strażaków wyraził m. in. burmistrz Kolna
Andrzej Duda. – Dziękujemy Wam za to, że ratujecie nasze mienie, nasz dobytek, ratujecie ludzi. W imieniu własnym, w imieniu druha prezesa Waldemara Pawlaka, a także
w imieniu posła Kazimierza Gwiazdowskiego, bo o to mnie
prosił, chcę Wam przekazać najserdeczniejsze życzenia 26

Do podziękowań dołączył również wicemarszałek Marek Olbryś. – Jako członek prezydium zarządu oddziału
w Białymstoku również chciałbym pogratulować wszystkim druhnom i druhom tego święta i przekazać życzenia
od całego zarządu województwa podlaskiego i sejmiku woj.
podlaskiego za to, co robią dla mieszkańców. Bo te organizacje i państwowa straż pożarna, i ochotnicza to nasza
duma i chwała, bo bardzo są przyjaźni dla ludzi, pomagają
w każdych przypadkach – czy to będzie pożar, czy to będzie
zdarzenie drogowe, czy też pomoc przy różnego rodzaju wy2022/06 (Nr.266)
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dzo miło i przyjemnie jest mówić o tym 30-leciu. Podczas
takich uroczystości, gdzie są nie tylko strażacy Państwowej
Straży Pożarnej i pracownicy, ale przede wszystkim druhny
i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy tak naprawdę żyją w symbiozie z naszą służbą i wspierają nas nie
tylko w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach,
ćwiczeniach, ale też i przy okazji takich pięknych uroczystości jak dziś.
darzeniach w samorządach.
– Od wielu lat strażacy nie tylko gaszą pożary. Biorą udział
w szerokim zakresie działań — podkreślał podczas uroczystości zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Białymstoku, st. bryg. Paweł Ostrowski.
– Nasza formacja to obecnie nowoczesna służba, ale ciągle
rozwijająca się, która działa w naprawdę szerokim zakresie. Strażacy, tradycyjnie oczywiście, ratują życie w czasie
pożarów, ale także klęsk żywiołowych i wszelkich innych
miejscowych zagrożeń. Każdy rok stawia przed nami coraz
to nowsze, bardzo często nieoczekiwane wyzwania. Przez
ostatnie lata walczyliśmy, przede wszystkim z pandemią
koronawirusa, z kryzysem na granicy białoruskiej, a także
pomagaliśmy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą na
ich terenie wojną — zaznaczał Ostrowski.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie st. bryg. Paweł Pupek docenia działania nie
tylko zawodowców, ale też strażaków ochotników. – Bar-

Obchody były okazją do podziękowania za współpracę,
wsparcie i pomoc we wzmacnianiu potencjału ratowniczego powiatowych jednostek. Okolicznościowe medale z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej, na
wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie, st.
bryg. Pawła Pupka, otrzymali: Burmistrz Miasta Kolno
- Andrzej Duda, członek prezydium zarządu głównego
ZOSP RP i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Burmistrz Miasta i Gminy Stawiski Agnieszka Rutkowska oraz wójtowie z gmin: Kolno, Mały
Płock, Turośl i Grabowo.
W czwartkowych uroczystościach wzięli udział m.in.: senator Marek Komorowski, wicemarszałek Marek Olbryś,
zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Białymstoku, st. bryg. Paweł Ostrowski oraz
samorządowcy z powiatu kolneńskiego.
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Asfalt na Placu Wolności

29

.06.2022 r. na Placu Wolności w Kolnie położono
już pierwszą warstwę asfaltu na zmodernizowanej
ulicy przy parku miejskim.
Władze miasta na inwestycję pozyskały pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie pokryje
60 procent wartości inwestycji. Wykonawcą modernizacji
została firma „UNIROL” z Grajewa wyłoniona w drodze
przetargu, która zaproponowała wykonanie zadania za najniższą kwotę oferty około 1,4 mln.
Roboty rozpoczęto jesienią 2021 r. W pierwszej kolejności
skupiono się, przede wszystkim, na budowie kanalizacji
deszczowej z przyłączami, a następnie wykonawca zajął się
przebudową nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych,
chodników i budową zjazdu oraz budową sieci i urządzeń
elektroenergetycznych przeznaczonych do oświetlenia. Po
położeniu drugiej warstwy asfaltowej masy, wykonawcy
pozostanie jeszcze tylko posadzenie 27 drzew.

2022/06 (Nr.266)

Wartość całkowita projektu: 1 394 163,91 zł
Dofinansowanie z RFRD: 836 498,34 zł
„Przebudowa ul. Plac Wolności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kolnie” wpisuje się w kompleksową przebudowę tego terenu. W ubiegłym roku zakończyły się bowiem prace rewitalizacyjne na tzw. miejskim
parku.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
27

MIASTO

Dagmara Nocuń odwiedziła SP2 w Kolnie

D

agmara Nocuń, reprez e nt ant k a p o l s k i e j
kadry szczypiornistek odwiedziła Szkołę Podstawową
nr 2 w Kolnie, której była
uczennicą. Uczestniczka
mistrzostw Europy i Świata
pierwsze kroki w karierze
sportowej stawiała właśnie
w „Dwójce”, początkowo
pod okiem Agnieszki Serowik, a następnie trenując ze
Stanisławem Niedbałą.
Wspomnienia z lat szkolnych
przywołała specjalnie przygotowana tablica ze zdjęciami
z rówieśnikami i ilustracje
prezentujące jej sportowe postępy. Duśka – jak nazwali ją
szkolni koledzy - swoich sił próbowała też w pływaniu,
tenisie stołowym i karate. Jej wizyta to retrospekcja minionych lat związanych z edukacją, spotkanie z byłymi
nauczycielami oraz pogadanki z uczniami na tematy nie
tylko sportowe, ale też życiowe. Zapytana o marzenia,
obecna zawodniczka niemieckiego klubu TuS Metzin-

gen, odpowiedziała szczerze, że to chęć wystąpienia
w olimpiadzie.
Szczypiornistka na zakończenie odwiedzin uczestniczyła
w krótkim treningu z kolneńskimi uczennicami.
Dagmarze życzymy dalszych sukcesów w jej sportowej
karierze.

Wycieczka do Białegostoku uczniów z SP2

D

n i a 0 8 . 0 6 . 2 0 2 2 r.
odbyła się jednodniowa wycieczka do Białegostoku uczniów z klas I a,
II a, II b, III b oraz kilkorga
uczniów z klas IV a i IV c.
Wyjazd został zorganizowany przez Szkolne Koło
Turystyczno-Krajoznawcze działające przy SP 2
w Kolnie, przy współpracy
z PTTK, oddział w Łomży.
Pierwszym punktem wycieczki był Park Dinozaurów
oraz Farma Grzybów. Dzieci mogły tam poznać najpopularniejsze gatunki dinozaurów oraz warunki w jakich
żyły. Wędrując po ścieżce edukacyjnej, poznawały grzyby
jadalne i trujące. Korzystały również z atrakcji znajdujących się na terenie Parku.
Następnie w Galerii Biała uczniowie obejrzeli w kinie
Helios film pt. „Detektyw Bruno”.
Dzieci zwiedzały również z przewodnikiem Rynek Bia28

łegostoku i zabytki, które się tam znajdowały. Poznały
historię losów Pałacu Branickich oraz jego właścicieli.
Podziwiały piękne ogrody usytuowane przy rezydencji.
Wycieczka była bardzo udana. Dzieci zobaczyły wiele
interesujących miejsc. Panowała miła atmosfera. Zrobiono wiele pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia
oraz wielu wrażeń, uczniowie i nauczyciele byli bardzo
zadowoleni.
2022/06 (Nr.266)
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DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ
- Firma IN-KOL w Kolnie
- Zakład Pracy Chronionej „Hetman” w Kolnie
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, sponsorom oraz
dzieciom i zapraszamy za rok.

W

dniu 4 czerwca na stawie w Koźle Koło PZW nr
85 „Energetyk” w Kolnie zorganizowało zawody
wędkarskie dla dzieci. Impreza ta odbywa się cyklicznie
od dwudziestu lat.
W zawodach uczestniczyło dziewiętnastu zawodników.
Dzieci wystartowały w dwóch grupach wiekowych 5-9
lat i 10-13. Na stanowiskach wędkarskich dzieciom pomagali ich rodzice. Niektórzy z nich również jako dzieci
przed dwudziestoma latami sami startowali w zawodach
zorganizowanych przez Koło nr 85 w Kolnie. Wszystkie
dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz upominki
w postaci akcesoriów wędkarskich oraz słodyczy. Ci zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach wiekowych
stanęli na podium, otrzymali cenne nagrody oraz dyplomy.
Wyniki zawodów:
Grupa wiekowa 5-9 lat
1. Bąk Aleksandra		
220 pkt.
2. Charubin Dominik		
185 pkt.
3. Skaradzińska Laura		
90 pkt.
Grupa wiekowa 10-13 lat
1. Chrypankowski Alan
125 pkt.
2. Świderski Igor		
65 pkt.
3. Krysiak Eryk		
30 pkt.
Zawody odbyły się na żywej rybie. Ryby po zważeniu zostały wypuszczone do stawu, a były to płotki i okonki. Po
zawodach wszystkie dzieci i osoby towarzyszące wspólnie bawili się przy grillu.
Zarząd Koła nr 85 dziękuje sponsorom, dzięki którym
impreza ta mogła się odbyć. Imprezę sponsorowali:
- Burmistrz Miasta Kolno
- Wójt Gminy Kolno
- Bank Spółdzielczy w Kolnie
- PUK w Kolnie
2022/06 (Nr.266)
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KRZYŻOWKA – INFORMACJE

KRZYŻÓWKA NR 06/2022

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 – 26.08.2022 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 05/2022 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Łempio Maria i Anna Krom (kromanna9@gmail.com)
Hasło brzmiało: „Powitanie lata”
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

• szałas Indian Ameryki
Północnej,
• ptak o pięknym ogonie,
• siostra Balladyny,
• wzmacnia głos na statku,
• … ptasi to roślina
o drobnych liściach
i różowawych
kwiatach, stosowana
w ziołolecznictwie,
• słynny przed laty
kolarz polski, obecnie
organizator imprez
kolarskich,
• autor poematu „Kwiaty
polskie”,
• dawna polska jednostka
pojemności płynów i ciał
sypkich,
• kupujący,
• plon,
• śmietanka towarzyska,
• imię Boryny,
• polska aktorka grająca
w licznych serialach oraz
główną rolę w filmie
„Jak poślubić milionera”,
• klub koszykarski
w Zielonej Górze,
• dolna część wielkiego
pieca hutniczego,
w której się gromadzi
roztopiona surówka,
• imię aktora Coopera,

• stolica Łotwy,
• gospodarz na Podhalu,
• w Kościele
katolickim: modlitwa
z powtarzającą się
prośbą o wstawiennictwo
i opiekę,
• eksport,
• łóżko rozwieszone
między drzewami,
• pozioma deska w szafie
do umieszczania na niej
książek, naczyń,
• stolica Grecji,
• głęboka dolina o wąskim
dnie i stromych,
urwistych zboczach,
• nurt w buddyzmie
japońskim; wyraz z liter:
e, n, z,
• bije wszystkie kolory
w kartach,
• dramat Słowackiego,
• płyn pośredniczący
w wymianie składników
między krwią i tkankami,
• polowanie,
• kraina z Braniewem
i Olsztynem,
• kamień szlachetny
o ciemnoczerwonej
barwie,
• wabienie zwierzyny.

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 10, utworzą ostateczne rozwiązanie.

• podstępne działanie dla
osiągnięcia jakiegoś celu,
knowanie,

• dawny żołnierz noszący
półzbroję ze skrzydłami
u ramion,

– miesięcznik regionalny. Adres: 18 – 500 Kolno, ul. Konopnickiej 4,
tel. 86 278 94 40, e–mail: mkolnenski@kolno.home.pl
adres: www.umkolno.pl Wydawca: Burmistrz Miasta Kolno.
Redakcja: Andrzej Konopka (redaktor naczelny)
Współpraca: Danuta Góralczyk (korekta)
Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża. Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 30.06.2022 r.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, w nadesłanych zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.
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URODZENI CZERWIEC 2022

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

Spiesz-Lipińska, córka Martyny
i Jakuba, ur. 08.06.2022 r. godz. 09.30

syn Anny i Jacka,
ur. 08.06.2022 r. godz. 11.45

Ekstowicz, syn Oliwii i Karola,
ur. 10.06.2022 r. godz. 16.50

Kubala, syn Andżeliki i Grzegorza,
ur. 10.06.2022 r. godz. 22.55

Ostrowski, syn Agnieszki i Karola,
ur. 13.06.2022 r. godz. 00.45

Przestrzelski, syn Katarzyny i Wojciecha,
ur. 14.06.2022 r. godz. 17.40

Serowik, córka Moniki i Piotra,
ur. 16.06.2022 r. godz. 16.55

Kulczewski, syn Katarzyny i Tomasza,
ur. 18.06.2022 r. godz. 17.45

Sulewski, syn Alicji i Mateusza,
ur. 19.06.2022 r. godz. 10.10

Zuzga, córka Małgorzaty i Andrzeja,
ur. 20.06.2022 r. godz. 10.20

Ryś, syn Karoliny i Zbigniewa,
ur. 24.06.2022 r. godz. 12.02

Klimowicz, syn Justyny i Igora,
ur. 26.06.2022 r. godz. 22.10

W sumie w czerwcu urodziło się 20 noworodków z czego 7 rodziców nie
wyraziło zgody na udostępnienie wizerunku swojego dziecka.
Makowska, córka Moniki i Antoniego,
ur. 30.06.2022 r. godz. 22.18

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE
LOKALU BIUROWEGO
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
informuje, że posiada do wynajęcia lokal
biurowy znajdujący się na I piętrze w budynku
Starostwa Powiatowego w Kolnie ul. 11
Listopada 1 w o powierzchni 48,59 m2.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty
w Kolnie ul. 11 Listopada 1 w godzinach pracy
od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku
osobiście lub pod nr. telefonu 86 278 47 17.
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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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