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100. rocznica urodzin
Świętego Jana Pawła II

MIASTO

100. rocznica
Wigilia
Muzyczna
urodzin
w „Stokrotce”
Świętego
Wigilia Jana Pawła II

W

Kolnie 18 maja – w dniu 100. rocznicy urodzin Świętego Jana
Pawła II – mszą świętą dziękczynną za posługę kapłańską,
w tym ponad 26-letni pontyfikat na Stolicy Piotrowej, oddano hołd
Wielkiemu Polakowi. Po nabożeństwie odprawionym o godzinie 18:00
Burmistrz Miasta Kolno oraz Wicewojewoda Podlaski, z zachowaniem
środków ostrożności wynikających z przepisów dotyczących walki
z koronawirusem – złożyli wieńce pod pomnikiem Ojca Świętego, usytuowanym przy kościele św. Anny.

Święty Jan Paweł II na trwałe wpisał się w historię miasta Kolno. 3 maja
2000 r. w dniu inauguracji obchodów 575-lecia nadania praw miejskich
Kolnu na uroczystej sesji Rady Miejskiej podjęto historyczną uchwałę
(nr XVIII/98/2000) nadania Jego Świętobliwości Papieżowi Janowi
Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kolna.
Wyróżnienie to wraz z okolicznościowym srebrnym medalem zostało
przekazane w maju 2000 r. Ojcu Świętemu przez kolneńskich pielgrzymów, którym przewodził śp. ks. dziekan kolneński Jan Lucjan Grajewski.
W roku 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał podczas audiencji
w Watykanie pielgrzymom z Kolna kamień węgielny pod budowę nowej
świątyni pw. Chrystusa Króla Wszechświata wraz z błogosławieństwem
Bożym mieszkańcom ziemi kolneńskiej.
Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego Gimnazjum w Kolnie – 30 sierpnia 2005 r. uchwałą Rady
Miasta nadano imię Jana Pawła II.
1 maja 2011 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na placu św.
Piotra w Rzymie odbyła się uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II.
Półtora miliona wiernych, w tym co najmniej 80 tys. Polaków wzięło
udział we mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II. Wśród pielgrzymów nie
zabrakło mieszkańców Kolna.
12 maja 2011 r. w kościele pw. św. Anny w Kolnie odbyła się uroczystość
przyjęcia relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Relikwie są darem
z Watykanu drugiego stopnia, co oznacza, że do parafii św. Anny trafił
fragment szat papieża (część jego pasa). Przekazany wiernym dar jest
opatrzony certyfikatem autentyczności i w kościele pozostanie na stałe.
Ostatnim ważnym wydarzeniem w Kolnie związanym z Ojcem Świętym
było poświęcenie pomnika 27 kwietnia 2014 roku tuż po kanonizacji
w Watykanie.
Opracował: Andrzej Konopka
2

2020/05 (Nr.241)

MIASTO

„Zdalna szkoła” – 70Wigilia
000
Muzyczna
zł w
na„Stokrotce”
sprzęt
Wigilia
do zdalnego kształcenia
dla kolneńskich uczniów i nauczycieli

M

iasto Kolno w ramach projektu „Zdalna szkoła” pozyskało
grant do 70 000 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnego kształcenia dla uczniów i nauczycieli kolneńskich szkół podstawowych.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Sprzęt
komputerowy umożliwi uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli
dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy
programowej w warunkach domowych.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 69 999,82 zł
zakupiono 22 laptopy dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawo2020/05 (Nr. 241)

wej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie i Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego
pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Rozpoczęły się prace remontowe na placu przy stadionie miejskim

P

rzedsięwzięcie: „Zaadaptowanie placu przy ulicy Wojska
Polskiego na potrzeby realizacji działań aktywizacyjnych
społeczności lokalnych w ramach symbolu miasta – Jana
z Kolna” jest realizowane w ramach Rewitalizacji Miasta
Kolno z uwzględnieniem ważnych obszarów o znaczeniu
historycznym i społecznym – zadanie współfinansowane
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w wysokości ok. 85% kosztów
kwalifikowalnych.
Przestrzeń placu aktywizacyjno–integracyjnego utworzona
zostanie jako wolna od zabudowy kubaturowej. Ze względu
na zły stan techniczny nawierzchni asfaltowej istniejące boiska
zostaną rozebrane.
Głównym założeniem projektowym jest utworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej umożliwiającej aktywne spędzanie czasu mieszkańcom.
Zadanie obejmuje:
– utwardzenie powierzchni z umiejscowieniem na głównej osi
podłużnej okrągłego placu, który swym kształtem nawiązywać
będzie do nazwy miasta Kolno pochodzącej od wyrazu „koło” pojawiającej się po raz pierwszy w źródłach historycznych w 1422 r.
4

Plac podzielono na cztery strefy: zieleniec – zlokalizowany
jest w zachodniej części terenu; pozwala on na odpoczynek na
łonie natury, organizację pikniku rodzinnego; skwer – umiejscowiony w części północno-wschodniej placu, o niejednorodnej nawierzchni, którą tworzą na przemian pasy z trawy
oraz pasy nawierzchni z płyt jasnych i ciemnych; nawierzchnia
utwardzona z alejką zamgławiaczy – będzie to jednorodna
przestrzeń służąca do zabawy dzieci w okresie letnim, wpływając na ich rozwój, poznawanie nowych znajomych, aktywne
spędzanie czasu wolnego rodzin na świeżym powietrzu; zakup
małej architektury – ławeczki, kosze; renowacja obiektów
symbolicznych – renowacja lokomotywy i wagonu.
Mając powyższe na uwadze, wszystkie elementy „kolejki wąskotorowej” zostaną odrestaurowane.
Obecnie zostały rozpoczęte prace budowlane. W ramach projektu usunięto nawierzchnię asfaltową i rozpoczęto budowę
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz układane są linie kablowe do oświetlenia placu.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec
września 2020 roku.
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Pojawiły się już kolory na części termomodernizowanych budynków
komunalnych w mieście

N

a dzień dzisiejszy zostało wykonane już około 70% zaplanowanych prac termomodernizacyjnych. W tej chwili trwa termomodernizacja budynków komunalnych: nr 3, 5, 7, 14 i 16 na
ulicy Księcia Janusza oraz wykonywane są prace przy dociepleniu
ścian zewnętrznych budynku przy ulicy Plac Wolności 24.
W najbliższym czasie rozpoczną się również prace przy siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynki 5 i 7 przy ulicy
Księcia Janusza zyskały już wyprawę elewacyjną z nową kolorysty-
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ką, która nawiązuje do budownictwa staromiejskiego.
Projekt ,,Termomodernizacja budynków komunalnych oraz obiektu użyteczności publicznej – siedziby MOPS w mieście Kolno”
obejmie: budynek administracyjno-socjalny MOPS, ul. Witosa 4;
budynek mieszkalny, komunalny, ul. Plac Wolności 24; budynki
mieszkalne komunalne, ul. Księcia Janusza 14 i 16; budynki mieszkalne komunalne, ul. Księcia Janusza 3, 5, 7. Zakończenie prac remontowych zaplanowano na koniec września tego roku.
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Władze Kolna podpisały umowę z wykonawcą na remont ulicy Pastorczyk

W

ładze Kolna rozstrzygnęły przetargi na budowę dwóch ulic
w mieście. Chodzi o ulicę Pastorczyk i Sosnową. Na początku
czerwca w urzędzie miasta podpisano umowę z pierwszym wykonawcą – Wojciechem Olechwierowiczem – przedstawicielem Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Natomiast 10
czerwca planowane jest podpisanie umowy z drugim wykonawcą na
remont ulicy Sosnowej. W przypadku pierwszej inwestycji wykonawca ma czas na jej przeprowadzenie do końca października 2020 roku,
natomiast drugiej do końca maja 2021 roku.
Ulicę Pastorczyk wraz w infrastrukturą techniczną przebuduje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży za 456 tys.
Miasto planowało przeznaczyć na sfinansowanie tego przedsięwzięcia
732 tys. W przetargu uczestniczyły dwie firmy. Zaprojektowano przebudowę nawierzchni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+415,00 na
długości projektowanego odcinka drogi o szerokości 5,5 m z mieszanki
mineralno-asfaltowej. W ciągu drogi gminnej zaprojektowano zjazdy
na sąsiadujące z drogą działki. Nawierzchnię zjazdów indywidualnych
zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 4,0 m,
natomiast zjazd publiczny do oczyszczalni ścieków zaprojektowano
o szerokości nawierzchni 5,0 m.
W ciągu drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+415,00 zaprojektowano pobocza lewostronne i prawostronne o szerokości 1,0 m z mie6

szanki niezwiązanej (KŁSM). Pod zjazdami o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej zaprojektowano remont istniejących przepustów.
W chwili obecnej nawierzchnia drogi jest żwirowana.
Ulicę Sosnową wraz z infrastrukturą techniczną wybuduje firma PROBUK z Łomży. Firma wykona zadanie za 275 tys. zł. Miasto zamierzało
na remont wydać 480 tys. Do przetargu zgłosiło się 9 firm.
Budowa drogi gminnej w szczególności wiąże się z wykonaniem nawierzchni na odcinku od km 0+353,00 do km 0+528,00 na długości
projektowanego odcinka drogi o szerokości 5,5 m z kostki betonowej
o grubości 8,0 cm; – zjazdów na sąsiadujące z drogą działki z kostki betonowej o grubości 8,0 cm; – chodników z kostki betonowej o grubości
8,0 cm; – regulacji istniejących elementów sieci (studzienki, przykanaliki itp.) kolidujących z zakresem przedmiotu umowy – wykonanie
oświetlenia drogowego (wysokość zawieszenia oprawy 10 m, oprawy
typu LED 36W dostosowane do sterowania systemem DALI).
Kanalizacja deszczowa na przebudowywanym odcinku została wybudowana we wcześniejszym etapie i nie jest objęta przedmiotowym
postępowaniem.
Samorząd pozyskał na obie inwestycje dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych.
2020/05 (Nr.241)
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Ulica Pastorczyk

Ulica Sosnowa
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BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłową i gospodarczą
Uzasadnienie przetargu nieograniczonego
Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Część I – postępowania przetargowego
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:
nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1346/6 o pow. 5450 m2, 1346/8 o pow. 4701 m2, o łącznej
powierzchni 10151 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. Nieruchomość posiada przyłącze wodociągowe i kanalizację sanitarną
w drodze znajduje się sieć miejska c.o.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1346/6, 1346/8, położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
– 7P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 270 000,00,- zł słownie : dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych. Minimalne
postąpienie 2 700,- zł
5. Wadium: wartość wadium 27 000,00,- zł, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych.
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

Część II – Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu nieograniczonego
1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Składowej.
2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
3. Oferent zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy
w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
c) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia
zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
d) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną
w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:
– 100 000 zł, słownie: sto tysięcy złotych.
Stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do
30 listopada 2026 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie
zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym
i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.
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4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01 w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00.
5. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium:
Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 85 8754
0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia
– 19 czerwca 2020 r.
Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony
zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
6. Warunki udziału w przetargu:
w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
7. Kryteria wyboru oferty:
Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w postępowaniu przetargowym.
8. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miasta
Kolno przed zawarciem umowy sprzedaży.
9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu
notarialnego w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno
i nie będzie podlegało zwrotowi.
10. Informacje dodatkowe:
•
•
•

•
•

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec
osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie
sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 24 miesięcy od dnia zwarcia umowy
sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę lub w terminie 48 miesięcy nie uzyska prawa na użytkowanie. W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn,
Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny
wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Uczestnicy przetargu nieograniczonego ustnego winni:
•
•
•

legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni
stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu
sporządzonym w formie aktu notarialnego,
osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.

12. Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
13. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta
Kolno p. 118, tel., 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7:30-15:30.
14. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.
pl/ wraz z wzorami oświadczeń, mapą położenia nieruchomości, mapą ewidencyjną oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Kolno.
BURMISTRZ MIASTA
Andrzej Duda
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POWIAT KOLNEŃSKI

Remonter – nowy sprzęt do remontu dróg

T

a inwestycja to nasza metoda na oszczędzanie pieniędzy - mówią władze Powiatu Kolneńskiego. Dzięki posiadaniu własnego
sprzętu, który jest wykorzystywany do remontu dróg, można taniej
dbać o ich odpowiedni stan techniczny. Powiat Kolneński zarządza 53 odcinkami dróg łączącymi miejscowości i ośmioma ulicami
w Kolnie i Stawiskach.

Dzięki temu urządzeniu dwie osoby z obsługi pojazdu są w stanie
wykonać wszystkie prace, które wykonywało do tej pory siedem
osób.
„Kupiliśmy remonter za około trzysta tysięcy złotych. Zastępuje siedmioosobową brygadę. To sprzęt do letniego i zimowego utrzymania
dróg. Ale najważniejsze jest to letnie i prace związane z naprawianiem
poboczy, rowów, wykaszaniem gałęzi i powierzchniowe remonty nawierzchni bitumicznych. Dzięki temu, że mamy własny sprzęt, możemy taniej remontować drogi” — mówi Starosta Kolneński Tadeusz
Klama.
Obecnie prace remontowe są wykonywane równolegle, tj. drogi są
remontowane przy użyciu remontera jak również przy wykorzystaniu brygad siedmioosobowych. Dzięki temu wykonywane są dwa
razy szybciej i za mniejsze pieniądze, ale z zachowaniem bardzo
wysokiej jakości. Naprawiane są tylko te elementy drogi, które należy uzupełnić.							

Patcher HYDROG PA-6000 – pod tą długą nazwą kryje się sprzęt,
który zastępuje pracę kilku ludzi. Można do niego załadować wszystkie niezbędne materiały (emulsja, grys) konieczne do remontowania
nawierzchni jezdni.
„Maszyna obsługiwana jest tylko przez kierowcę i operatora. Jest to
nowoczesne urządzenie, w którym sterowanie i obsługa odbywa się ze
wspomaganiem komputera. Remonter zastępuje kilka pojazdów, nie
muszę wysyłać na drogę dwóch ciągników i trzech przyczep.
Remont trwa krócej, oszczędzamy, bo zużywamy mniej materiałów
oraz mniej ludzi muszę zaangażować do wykonywania pracy na drodze. Jest to urządzenie nowe, z dwuletnią gwarancją. Zakup uważam
za udany – podczas dwumiesięcznej pracy nie mieliśmy żadnych problemów z tą maszyną” — powiedział dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski.
10
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POWIAT KOLNEŃSKI

Nowy ambulans w szpitalu
Ambulans Bergadana NV4 typ B z wyposażeniem podstawowym
używany jest Szpital Ogólny w Kolnie od grudnia 2019 roku.
Został on zakupiony w ramach projektu realizowanego w szpitalu
pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na
terenie powiatu kolneńskiego” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VIII: infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie: 8.4, Infrastruktura społeczna, Poddziałanie: 8.4.1,
Infrastruktura ochrony zdrowia.

N

owy ambulans to większe bezpieczeństwo mieszkańców
powiatu kolneńskiego. Zwłaszcza osób starszych, bo jest on
używany głównie do użytku przy Hospicjum Domowym. Lekarz
i pielęgniarka mogą sprawnie dotrzeć do chorego i przeprowadzić
na miejscu niezbędne badania. Wykorzystywany jest również
w Oddziale Geriatrycznym i Paliatywnym, gdy pacjenci z tych
oddziałów wymagają dowozu na badania.
W dyspozycji Szpitala Ogólnego w Kolnie są obecnie trzy ambulanse i wszystkie są wykorzystywane do przewożenia pacjentów
w ramach podpisanych kontraktów.

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

S

tarosta Kolneński Tadeusz Klama razem z wicestarostą Karolem Pieloszczykiem i zastępcą naczelnika Wydziału Organizacyjnego złożyli kwiaty z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły,
pod pomnikiem Papieża przy kościele pw. Świętej Anny.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach.
1 listopada 1946 przyjął święcenia kapłańskie. 4 lipca 1958 roku
został biskupem pomocniczym w Diecezji Krakowskiej i przyjął hasło swojej posługi “Totus
Tuus” (łac. C ały Twój). 26
czerwca 1967 roku został kardynałem. 16 października 1978
roku podczas konklawe został
wybrany papieżem. Przyjął imię
Jan Paweł II. Zmarł 2 kwietnia
2005.

najmłodszym papieżem od 1864 roku. Jego pontyfikat trwał
ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła.
9 maja 2005 papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Udzielił też dyspensy od wymaganego prawem kanonicznym okresu 5 lat od śmierci kandydata do rozpoczęcia
procesu. 1 maja 2011 papież Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła
II. 27 kwietnia 2014 papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II Świętym.

W 104 wielkich podróżach
duszpasterskich papież przemierzył cały świat. W 14 encyklikach na nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego
ludzkie nauczanie. Jego życie
było pełne wiary w drugiego
człowieka oraz przekonanie
o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi.
Jan Paweł II był pier wszym
papieżem z Polski i pierwszym
po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz
2020/05 (Nr. 241)
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GRABOWO

G

Bajki z dziwnego czasu kwarantanny

minny Ośrodek Kultury w Grabowie w czasie kwarantanny zaprosił mieszkańców gminy Grabowo
do uczestnictwa w akcji „Napisz
bajkę”.
Pisarze – amatorzy nadesłali swoje
autorskie teksty, które będą wydane
w postaci książki. Zapowiedzią wydawnictwa są dźwiękowe wersje bajek, emitowane od 18 maja w formie
słuchowiska na kanale YouTube oraz
na profilu facebookowym GOK-u.
Autorkami bajek są Ewelina Truszkowska, Magda Tarnacka, Ewa Uliszewska. Milena Gutowska i Gabrysia Dobrzycka. W nagraniach wzięły
udział: Oliwia Dzięgielewska, Ewa
Sowul, Nikola i Wiktoria Sienkiewicz
oraz Milena Gutowska, a od strony
technicznej przedsięwzięcie wspierał
Krzysztoń Stankiewicz.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

P

Łączy nas kultura

o raz kolejny Biblioteka
Publiczna Gminy Grabowo została beneficjentem
programu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla
Książki”

Projekt pod nazwą „Łączy nas kultura” to cykl wydarzeń animujących ciekawe działania kulturalne, szczególnie promujące czytanie
książek, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zadania odbędą się warsztaty literacko-teatralne, spotkanie autorskie
dla dorosłych oraz spotkanie z autorem i ilustratorem książek dla

Z

dzieci. Podsumowaniem będzie prezentacja teatralna w wykonaniu
uczestników projektu.
Całkowity koszt projektu wyniesie 9 tys. 550 zł, w tym dofinansowanie MKIDN 7 tys. 550 zł.
Obecna, stopniowo poprawiająca się, sytuacja epidemiczna pozwala mieć nadzieję, że zaplanowane z twórcami spotkania odbędą się
w tradycyjnej formie, aczkolwiek mając na uwadze przede wszystkim
bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkań, w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek stanu zagrożenia COVID-19, wszystkie
zaplanowane spotkania odbędą się w formie wideospotkań bądź wideorelacji.

Szkoła szyje maski

inicjatywy dyr.
Szkoły Podstawowej w Grabowie Zbigniewa Rogowskiego
pracownicy obsługi
zatrudnieni w placówce, zaangażowali się
w szycie masek ochronnych.
Uszyto ponad 500 masek, w które wyposażono wszystkich pracowników szkoły. Ponad
200 sztuk przekazano
do dyspozycji Wójta
Gminy Grabowo.
Bardzo dziękujemy.

12
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GRABOWO

#ZDALNASZKOŁA+

G

mina Grabowo otrzymała dofinansowanie w wysokości gramu skierowana jest głównie na potrzeby rodzin wielodzietnych 3+,
94.999,80 zł na zakup laptopów do szkół podstawowych.
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epide- Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
mii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Druga edycja pro- Cyfrowa na lata 2014-2020.

Komputery od CBA

29

kwietnia 2020 r. Gmina Grabowo otrzymała nieodpłatnie 20 używanych zestawów komputerowych przekazanych przez Centralne
Biuro Antykorupcyjne w ramach akcji pomocy gminom prowadzonej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Otrzymany sprzęt będzie wykorzystany do realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej. Wójt Gminy dziękuje Ministrowi
Edukacji Narodowej Panu Dariuszowi Piontkowskiemu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego Panu Andrzejowi Stróżnemu za
przekazane zestawy.
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MAŁY PŁOCK

NOWE SANKTUARIUM NA ZIEMI KOLNEŃSKIEJ

W

sobotę 2 maja 2020 roku w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku miała miejsce podniosła uroczystość - ustanowienia Sanktuarium Matki Pocieszenia –
Pani Małopłockiej. Jest to ósme sanktuarium w diecezji łomżyńskiej.
Wypełnia ono pewną lukę, gdyż od Łomży aż do Świętej Lipki nie
było żadnego miejsca sanktuaryjnego. Jednakże przyczyną powstania tegoż Sanktuarium jest nie tylko pustka terytorialna, ale przede
wszystkim wielki kult Matki Bożej wokół prawie 300 letniego Jej Wizerunku.
Centralnym punktem sanktuarium jest obraz Matki Bożej Pocieszycielki, który od niespełna 300 lat znajduje się w parafii. Obraz namalowano w Rzymie w roku 1738 i jest wzorowany na rzymskim obrazie
Salus Populi Romani. Wizerunek od samego początku otaczany był
i jest do dzisiaj wielką czcią wiernych z parafii oraz okolic. Słynne na
całą okolice są majowe odpusty z pielgrzymkami z obrazami Maryjnymi. Z każdej wsi należącej do parafii oraz ulicy z Małego Płocka na ten
odpust idą pieszo lub jadą samochodami kompanie Maryjne. Odpust
gromadzi również wiernych z sąsiednich parafii.
Sam obraz słynie z wielu łask, którymi zostali obdarzeni modlący się
przed nim wierni. Pewnym centrum cudownego działania Matki Pocieszenia jest wskrzeszenie zmarłego dziecka w roku 1897. Natomiast
współcześnie również Maryja daje znaki swojego cudownego działania. W roku 2019 zostało odnotowane dwa uzdrowienia na ciele: ustą-

W

pienie nowotworu krtani oraz dziwnych dolegliwości żołądka. Oczywiście należy docenić wielkie uzdrowienia duchowe wiernych. Obecnie
ks. Proboszcz spisuje i porządkuje wszystkie takie relacje wiernych.
Obraz na przestrzeni trzech wieków przechodził trzy renowacje: 1935
rok, 1977 oraz 2019. Ostania renowacja przeprowadzona została
w Warszawie pod kierunkiem konserwator zabytków – prof. Elżbiety
Bogdanowicz. W dniu ustanowienia Sanktuarium wierni ufundowali
dla Pani Małopłockiej nową srebrną z elementami złocenia suknię, którą wykonała pracownia p. Marianna Klabisza z Warszawy. Pracownia
ta prowadzi również konserwację dzieł sztuki w zamku Królewskim
w Warszawie.
Uroczystość poświęcenia miała miejsce w szczególnym czasie epidemii koronawirusa. Parafia zdecydowała się nie przenosić uroczystości,
pomimo ograniczeń epidemicznych. Matka Boża po swojemu zorganizowała tę uroczystość zapraszając kogo chciała. Uroczystościom
przewodniczył Pasterz diecezji ks. Biskup Janusz Stepnowski. Centralnym momentem było odczytanie dekretu ks. Biskupa, który wyniósł
kościół parafialny do Godności Sanktuarium Matki Pocieszenia – Pani
Małopłockiej. Wszystko na chwałę Boga w Trójcy Św. Jedynego oraz
Jego Córki, Matki i Oblubienicy – NMP. Jest to również zaszczyt dla
tutejszej Gminy Mały Płock i okolic.
Ks. Jan Pieńkosz – Kustosz Sanktuarium

Przekazanie maseczek dla mieszkańców gminy Mały Płock

gminie Mały Płock ruszyła akcja przekazywania maseczek dla mieszkańców. Ze środków własnych gminy zostały zakupione materiały,
z których zostały uszyte maseczki. Część maseczek
została także ofiarowana przez osoby prywatne.
W poniedziałek na ręce sołtysów wszystkich sołectw
z gminy zostało przekazanych ponad 1700 maseczek,
które zostaną rozdysponowane dla mieszkańców
gminy Mały Płock. Osobom, które charytatywnie
zaangażowały się w szycie i przekazywanie maseczek
składamy serdeczne podziękowania.
14
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TUROŚL

Podsumowanie konkursu plastyki obrzędowej

G

minny Ośrodek Kultury w Turośli w maju podsumował konkurs
plastyki obrzędowej pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach, który ogłoszony został w na początku marca.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich
z terenu powiatu kolneńskiego. Realizacja konkursu w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju została przedłużona do czasu,
w którym wszyscy zainteresowani tematyką konkursu mogli zgłosić
przygotowane w domach prace. Konkurs miał na celu zachowanie
i popularyzację wśród młodego pokolenia tradycji rękodzieła sztuki ludowej związanej ze Świętami Wielkanocnymi, jak również integrowanie dzieci i młodzieży w działaniach na niwie folkloru kurpiowskiego.
Ze zgromadzonych i nagrodzonych prac przygotowana została również
wystawa. Konkurs zrealizowany został w ramach projektu pod nazwą
„Aktywnie i kreatywnie - dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość”. Projekt obejmował również przeprowadzenie w szkołach podstawowych
z terenu gminy Turośl warsztatów kurpiowskiej sztuki ludowej, które
odbyły się w lutym. Realizowane w projekcie działania sfinansowane
zostały z darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO.

Laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawia protokół, który dostępny jest na stronie www.turosl.pl. Osobom nagrodzonym gratulujemy zdobytych miejsc oraz zapraszamy do zwiedzania
wystawy prac, która dostępna jest w ośrodku kultury do końca czerwca
2020 r.

Laptopy dla szkół w gminie Turośl

W

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 i realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła” – Gmina Turośl zakupiła 20 nowoczesnych laptopów za kwotę 58999,90 zł.
Wszystkie laptopy zostały przekazane szkołom z terenu gminy Turośl:
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Turośli, Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ptakach, Szkole Podstawowej w Łasze, Szkole Podstawowej im. S. Krupki
w Lemanie i Szkole Podstawowej w Ksebkach.
Przekazany sprzęt ma ułatwić naukę zdalną, która jest prowadzona
przez szkoły w związku ze stanem epidemii. Zamknięcie placówek
oświatowych postawiło nauczycieli i uczniów w nowej sytuacji, w któ2020/05 (Nr. 241)

rej nauka odbywa się na odległość, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Niezbędny do tego jest sprzęt, którego szkoły nie posiadają w nadmiarze. Dlatego każdy dodatkowy komputer jest ogromnym
ułatwieniem pracy szkół. Zakupione laptopy wyposażone są w system
operacyjny Windows 10 ProEDU, specjalnie dedykowany dla szkół
i ułatwiający pracę zdalną.
Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna szkoła” wyodrębniło kwotę 186 mln zł dla samorządów w całej Polsce. Kwota środków, jakie dany samorząd mógł
pozyskać, była uzależniona od liczby uczniów. Gmina Turośl na zakup
sprzętu mogła wydać do 60 tysięcy złotych.
15

Z ŻYCIA SŁUŻB

ROWERZYSTA NA DRODZE – PODSTAWOWE ZASADY

R

ower to najpopularniejszy środek transportu. Jest ekonomiczny,
ekologiczny, w czasie pandemii bezpieczny dla użytkowników. Aby bezpieczeństwo było zachowane
w każdym aspekcie, należy
pamiętać o podstawowych
z a s adach korzy stania
z dróg przez rowerzystów,
a także wzajemnej życzliwości wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wiele czynników, począwszy od pory dnia i warunków pogodowych. Najważniejsze są
jednak zachowania samych rowerzystów, przede wszystkim respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego
oraz umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie
istotne są zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów.
Obowiązkowe wyposażenie roweru:
• z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub
żółtej selektywnej (może być światło migające),
• z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej
o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
• co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
ROWEREM PO DRODZE
Rowerzysta jest obowiązany:
• korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli
są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
• zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.
Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie
można z niej korzystać, np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).
Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.
Wyjątek
Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:
• opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
• szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest
dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa
ruchu dla rowerów,
• warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych,
jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność
i ustępować miejsca pieszym.
Z DZIECKIEM NA ROWERZE
• Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
16

• Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod
warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku
zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie
dziecka w przyczepie rowerowej.
• Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może
tylko osoba, która ukończyła 17 lat.
ROWERZYSTA A PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
Zbliżając się do przejścia dla pieszych, rowerzysta jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na przejściu.
Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:
• wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio
przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
• omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
• jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.
Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:
• jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym
uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
• czepiania się pojazdów,
• jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz
nóg na pedałach,
• kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
• korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania
słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych uczestników ruchu. Przede wszystkim kierowców samochodów, którzy powinni respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskazanych przepisami, i tak:
• zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,
• jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście
jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze
dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,
• przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący
jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
• kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na
przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.
Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany
zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.
Rowerzysto, zadbaj o własne bezpieczeństwo!
Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Należy
jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki
odblaskowe, opaski – ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Źródło: http://www.kolno.policja.gov.pl
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Z ŻYCIA SŁUŻB

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w miesiącu maju 2020:
•
•
•

Ujawniono 19 wykroczeń, wystawiono 8
mandatów karnych na kwotę 650,00 zł,
zastosowano 11 pouczeń.
3 maja strażnicy wzięli udział w zabezpieczeniu obchodów Święta Konstytucji
3 Maja.
W tym okresie funkcjonariusze SM
odbyli 40 służb patrolowych z funkcjonariuszami KPP w Kolnie.

Planowane działania na miesiąc czerwiec
2020:
W miesiącu czerwcu strażnicy będą kontynuowali współpracę z KPP w Kolnie w/z epidemią koronawirusa w kraju.
2020/05 (Nr. 241)

17

KOKIS

P

Izba Regionalna w KOKiS w nowej szacie

onownie będzie można zobaczyć Izbę Regionalną w Kolneńskim
Ośrodku Kultury i Sportu. W czasie przerwy w zajęciach spowodowanej pandemią pracownicy naszego ośrodka w szeregu różnych
innych obowiązków postarali się wyeksponować do ponownego zwiedzania eksponaty izby regionalnej.
W przygotowanym i zaaranżowanym na potrzeby izby pomieszczeniu
ponownie możemy zobaczyć przedmioty, których używali w przeszłości mieszkańcy naszego regionu. Izbę regionalną utworzono w domu
kultury w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku z pilnej potrzeby
upamiętnienia i udokumentowania bogatej przeszłości Ziemi Kolneńskiej i jej mieszkańców. Realizując akcję pn. „Cenniejsze niż złoto”,
pracownicy domu kultury wspólnie z kolneńskimi harcerzami zebrali
eksponowane tu przedmioty. Mamy nadzieję, że już wkrótce będą one
cieszyć swoim widokiem mieszkańców miasta, szczególnie najmłodszych, dla których poznanie historii tych przedmiotów będzie małą
podróżą w czasie.
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MIASTO

Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0
aplikującego o środki finansowe, przez co potencjalny beneficjent poświęci mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności
podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania.
Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie
oświadczeń.
5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl
Na rządowym portalu gov.pl przygotowano podstronę dedykowaną
programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do
generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – na przełomie maja i czerwca – planuje się ogólnopolską odsłonę
e-wniosków na gov.pl.

N

owa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano
znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów, startuje już 15
maja 2020 r. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie,
tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.
Szczegóły najważniejszych zmian w programie „Czyste Powietrze”
1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie „Czyste Powietrze” będzie polegać na odejściu od weryfikacji wysokości dochodu
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania
w programie oraz udzielania pożyczek będą odpowiadać teraz gminy.

6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem
finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)
Dla przyspieszenia realizacji programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów.
We wrześniu br. planowane jest uruchomienie pierwszych kredytów
na cele antysmogowe. Celem tych prac jest przygotowanie procedur
obsługi przez banki wniosku beneficjenta o dotację przeznaczonego na
częściową spłatę kapitału kredytu. Wniosku, który został dostosowany
do specyfiki obrotu bankowego i który będzie składany za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

7. Integracja z programem „Mój Prąd”
Ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest także integracja
z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł
na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania
dwóch osobnych wniosków.

a) Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.
b) Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za
niskoemisyjność i odnawialność
Premiowane będą te inwestycje, które są rozwiązaniami bezemisyjnymi
(pod względem niskiej emisji) i umożliwiają redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja
łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

2. W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzono nowe zadania dla gmin:
• wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego
dofinansowania,
• pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku,
• możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków udostępnionych przez
NFOŚiGW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów),
• możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
W nowej wersji programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku
osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania –
do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku
oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do
oceny termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.
4. Uproszczenie wniosku o dotację
Nowa wersja wniosku przygotowana została w oparciu o zastrzeżenia
zgłaszane do jego poprzedniej wersji. Uproszczony został wniosek
2020/05 (Nr. 241)

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja
programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.
Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata
2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Źródło: www.nfosigw.gov.pl
19

INFORMACJE

W

Sanepid - problem zużytych masek i rękawic

obec zanieczyszczania przestrzeni miejskich (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane przez obywateli w czasie pandemii –
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie uprzejmie
prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na sygnalizowany problem oraz
podjęcie ewentualnych stosownych działań.

USŁUGI – POGOTOWIE
HYDRAULICZNE
MAREK WRÓBLEWSKI
20

Mając na względzie zwiększenie świadomości i odpowiedzialności
za zachowania w obszarze higieny osobistej, szczególnie dotyczące
postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej w ogólnodostępnych przestrzeniach – załączam przydatne instrukcje.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
Urszula Teresa Gołębiewska

Wincenta 69 F
18–500 Kolno

Tel. 602 505 159
2020/05 (Nr.241)
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KRZYŻÓWKA NR 05/2020

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.

Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe zapisane na zwykłej
kartce rozwiązanie do Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 20 (pokój 3)
zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie album fotograficzny Sylwestra
Nicewicza ,,Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy”. Termin nadsyłania
odpowiedzi – 25.06.2020 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 04/2020 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Andrzej Pikuliński i Ewa Stocka z Kolna.
Hasło brzmiało: ,,Z błota nie zrobisz złota."
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

- jedzie się w Karkonosze zdobywać ten szczyt,
- środek kosmetyczny do malowania rumieńców,
- płynie przez Bory Tucholskie,
- surowiec na obrączki ślubne,
- mieszkanie samochodu,
- państwo, którego stolicą jest Delhi,
- poeta francuski z XVI w,,
- część nogi,
- naczynie na cięte kwiaty,
- warszawski klub sportowy,
- przeciwieństwo detalu,
- świeci się w autoalarmie,
- przebywanie w powietrzu,
- kraina historyczna na Ukrainie między środkowym biegiem
Dniestru i Bohu,
- zabieg leczniczy,
- szpalta,
- odtwórczyni roli Marusi w serialu „Czterej pancerni i pies”,
- potrzebna do jedzenia zupy,
- duży ptak albo prymitywne urządzenie do wyciągania wody ze
studni,
- to, co zostało oderwane od całości, bryła,
- Agnieszka, reżyserowała filmy “Europa, Europa” i “Tajemniczy
ogród”,
- ocieplenie w zimie, połączone z topnieniem śniegu,
- instrument muzyczny o rozpiętych w trójkątnej ramie strunach,
- przejmujący smutek, żal,
- punkt dla słabszego,
- włóczenie się,
- przedmioty używane w jakiejś dziedzinie życia,
- napój alkoholowy, nalewka z różnych gatunków owoców, doprawiana niekiedy korzeniami,
- przeciwieństwo poezji,
- cukierek mleczny, ciągnący się,
- rzeka w Hiszpanii i Portugalii, u jej ujścia leży Lizbona,
- człowiek obsesyjnie objęty jakąś pasją,
- wątek, fabuła,
- mięczak morski i słodkowodny.

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

Szymańska, córka Agnieszki i Michała,
ur. 03.05.2020 r. godz. 23.10

Wykowska, córka Emilii i Leszka,
ur. 04.05.2020 r. godz. 13.20

Chludzińska, córka Hanny i Marcina,
ur. 05.05.2020 r. godz. 01.30

Raś, syn Sylwii i Damiana,
ur. 30.04.2020 r. godz. 10.07

Andrzejczyk, syn Laury i Kamila,
ur. 06.05.2020 r. godz. 11.25

– 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: Wiesław Boć (korekta).
Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża. Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 03.06.2020

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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Rydel, syn Mileny i Adama,
ur. 06.05.2020 r. godz. 23.45

Lipka, syn Ewy i Sławomira,
ur. 10.05.2020 r. godz. 18.15

Nadolny, syn Patrycji i Piotra,
ur. 10.05.2020 r. godz. 22.10

Gutowski, syn Natalii i Pawła,
ur. 11.05.2020 r. godz. 11.35

Grabowski, syn Patrycji i Cezarego,
ur. 12.05.2020 r. godz. 09.42

Kosiewicz, syn Eweliny i Kamila,
ur. 12.05.2020 r. godz. 12.25

Szymańska, córka Justyny i Marcina,
ur. 12.05.2020 r. godz. 22.05

Chilińska, córka Edyty i Marka,
ur. 13.05.2020 r. godz. 08.25

Siwik, córka Marleny i Sebastiana,
ur. 13.05.2020 r. godz. 10.50

Samul, córka Justyny i Kamila,
ur. 16.05.2020 r. godz. 07.25

Bankiewicz, córka Katarzyny i Rafała, Bałdyga, córka Magdaleny i Krystiana,
ur. 17.05.2020 r. godz. 02.50
ur. 16.05.2020 r. godz. 23.20

Klimowicz, syn Klaudii i Damiana,
ur. 17.05.2020 r. godz. 16.25

Biedrzycki, syn Marty i Piotra,
ur. 20.05.2020 r. godz. 13.10

Lenda, córka Karoliny i Pawła,
ur. 20.05.2020 r. godz. 15.25

Ostrowski, syn Agnieszki i Karola,
ur. 21.05.2020 r. godz. 10.15

Wiśniewska, córka Marioli i Zenona,
ur. 25.05.2020 r. godz. 07.40

Trzciński, syn Marleny i Pawła,
ur. 25.05.2020 r. godz. 10.05

Skomin, syn Patrycji i Pawła,
ur. 26.05.2020 r. godz. 00.42

Karolin, córka Anety i Mariusza,
ur. 26.05.2020 r. godz. 01.50

Górski, syn Eweliny i Jacka,
ur. 28.05.2020 r. godz. 08.35

Grala, syn Sylwii i Radosława,
ur. 28.05.2020 godz. 12.00

Hermanowska, córka Iwony i Tomasza,
ur. 29.05.2020 r. godz. 09.27

Bazydło, syn Izabeli i Roberta,
ur. 29.05.2020 r. godz, 11.08
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