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Po 40 latach mieszkańcy ulicy
Konopnickiej doczekali się remontu

MIASTO

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

5

września w całej Polsce i 32 krajach poza jej granicami wybrzmiało jedno z najwybitniejszych dzieł
Juliusza Słowackiego – „Balladyna”. W sobotę odbyła się
9 odsłona Narodowego Czytania.
„Narodowe Czytanie” to promocja czytelnictwa poprzez
sięganie do „kolekcji arcydzieł polskiej literatury”. Wydarzenie kulturalne zainicjowane zostało w 2012 roku przez
Prezydenta RP wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. W 2013 r. w kraju odbyło się czytanie dzieł
Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji prezentowano m.in. „Potop” i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza,
„Lalkę” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz polskie
nowele.
„Balladyna” – dramat w pięciu aktach to opowieść o żądzy
władzy i dorastaniu do roli zbrodniarki. Utwór Słowackiego stanowi dialog z historią i tradycją. Od dziesiątków lat zachwyca i pobudza wyobraźnię Polaków. Dzieło
zawiera wiele treści uniwersalnych, które budują postawy
i uczą. Został napisany piękną polszczyzną, wzmocnioną
przez autora motywami fantastycznymi i elementami wierzeń ludowych.
Kolneńskie czytanie zorganizowano w plenerze – na placu
przed frontem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wszystkich
przybyłych powitali organizatorzy: Jolanta Siwik i Bożena
Kowalewska. Imprezę kulturalną prowadzili Ewelina
Truszkowska i Wojciech Kulas. Słowo wstępne wygłosili
wicestarosta Karol Pieloszczyk i Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda.
– Czytanie dzieł największych naszych polskich pisarzy
to kultywowanie polskości i tradycji, a także pokazywa-

nie młodym ludziom, że warto czytać. Warto czytać, bo ci
ludzie, którzy tworzyli wiele lat temu wielkie dzieła, ukazywali w nich nasze wady, nasze zalety. Pokazywali tęsknotę za wolną Polską. Za ojczyzną, za narodem i to tylko
dzięki ich dziełom dzisiaj możemy być wolnym krajem - bo
to oni zaszczepiali w polskiej kulturze, w nas – Polakach te
wszystkie tęsknoty, które po latach realizowaliśmy — mówił
włodarz miasta. Burmistrz podziękował organizatorom za
przygotowanie kolneńskiej odsłony Narodowego Czytania.
– Bardzo dziękuję paniom dyrektorkom za przygotowanie
tego Narodowego Czytania oraz wszystkim, którzy chcieli
współpracować i przybyć tu dzisiaj. To naprawdę ogromnie
cieszy. Oczywiście apeluję o zachowanie dystansu i dezynfekcję, bo czasy są trudne, ale mam nadzieję, że po tylu
doświadczeniach naród Polski przezwycięży również i to —
zakończył Andrzej Duda.
W prelekcji skierowanej do uczestników prof. Adam Łukaszewicz – papirolog i archeolog śródziemnomorski Zakładu
Papirologii, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek polskiego PEN Clubu – przybliżył biografię
Juliusza Słowackiego. Zgromadzeni usłyszeli wiele informacji z życia i twórczości wieszcza narodowego. Wspólnym
mianownikiem łączącym czasy poety i obecne jest zagrożenie epidemiologiczne. Zaraza naznaczona globalnymi zgonami, strach, kwarantanna i sposoby indywidualnej ochrony
życia - nie były obce również Słowackiemu. Swoje przemyślenia zawarł on w utworze „Ojciec zadżumionych” – m.in.
o takich ciekawostkach dowiedzieli się uczestnicy. Profesor
przekonywał też, dlaczego warto popierać tego typu inicjatywy. – Kultura to znaczy uprawa. To jest czynne działanie.
Wspólne czytanie, amatorski teatr czy muzyka mają więcej
cech kultury, niż bierne oglądanie filmów — mówił prof.
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Adam Łukaszewicz, który wraz małżonką dr Ewą Marczak-Łukaszewicz byli gośćmi honorowymi. Romantyczne
losy bohaterki powieści Słowackiego przypomnieli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, goście, pracownicy miejskich instytucji i zakładów pracy oraz kolneńska młodzież. Lekturę zainicjował Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda, który na przemian z profesorem Łukaszewiczem odtworzył spotkanie Kirkora z Pustelnikiem. Kolejne
sceny czytali: Adam Wojciech Sekściński – Radny Sejmiku
Województwa Podlaskiego, Wicestarosta Kolneński Karol
Pieloszczyk, Sekretarz Miasta Mirosław Bajorek, Dziekan
Kolneński ks. Stanisław Uradziński oraz pozostali uczestnicy wydarzenia. Inscenizację zabójstwa Aliny przez Balladynę zaprezentowała młodzież z I LO w Kolnie. Mocnym
akordem sobotniej imprezy kulturalnej byla scena końcowa
dramatu w mistrzowskim wykonaniu Doroty Klimek (w roli
Wdowy), Wiesława Bocia (w roli Kanclerza) i Iwony Kozikowskiej (w roli Balladyny). W roli żołnierza wystąpił Marcin Ramotowski. Czytanie wzbogaciły dźwięki odtwarzanej
muzyki, stroje z epoki i trafnie dobrana scenografia.
Swój akcent w wydarzeniu mieli też najmłodsi. Skutecznie uczestniczyli w poszukiwaniu słodkich malin i ukrytej
korony króla Popiela III. Chętnie też podjęli kolejne przygotowane przez organizatorów wyzwanie polegające na wykonaniu prac plastycznych czy wiciu wianków z polnych kwiatów i ziół. „Królewskie korony” namalowane przez dzieci
zostały zaprezentowane na wystawie, ocenione przez jury
oraz nagrodzone drobnymi niespodziankami. Starsi uczestnicy wydarzenia swoją wiedzę o lekturze sprawdzili w quizie dotyczącym treści dramatu. Jak każdego roku - chętni
otrzymali pamiątkowe stemple Narodowego Czytania 2020
w prywatnych egzemplarzach książek.
Organizatorzy kolneńskiej edycji Narodowego Czytania to: Miejska Biblioteka Publiczna i Powiatowa Biblioteka
Pedagogiczna w Kolnie.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości: pani Marii Gutowskiej za przygotowanie z młodzieżą
I LO inscenizacji II aktu utworu, dyrektor i pracownikom
KOKiS za opracowanie muzyczne, udostępnienie i obsługę
sprzętu nagłaśniającego, dyrektorowi i pracownikom PZOO
za przygotowanie scenografii, wychowawcom Hufca Pracy
w Kolnie i nauczycielowi-bibliotekarzowi ZST w Kolnie za
zaangażowanie w zajęciach z najmłodszymi.
Wszystkich uczestników zapraszamy w przyszłym roku do
wspólnego czytania „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej.
Do zobaczenia!
2020/09 (Nr. 245)
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Dożynki Parafialne w Kolnie

D

ożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji – symbol
szacunku dla ciężkiej pracy rolnika i wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Coroczne święto to
również czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony,
a ludziom za trud.
8 września – w Święto Narodzenia NMP zwane Dniem
Matki Bożej Siewnej – w kościele św. Anny w Kolnie
odbyły się Dożynki Parafialne. Zaproszenie do udziału
we mszy świętej dziękczynnej skierowane było do rolników i gospodarzy, ale też działkowiczów. W nabożeństwie
uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów:
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Starosta i Wicestarosta Kolneński – Tadeusz Klama i Karol Pieloszczyk oraz
Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski.

Uroczystą mszę świętą o godz. 11:00 odprawił Dziekan Kolneński ks. proboszcz Stanisław Uradziński.
– Udział człowieka, jego praca, poświęcenie – byłyby niewiele warte, gdyby tę pracę, pracę rolnika nie pobłogosławił
i swoją łaską nie ogrzał Bóg — zaznaczał w homilii kapłan.
Podczas mszy świętej dożynkowej poświęcono tegoroczne
plony i złożono dary u stóp ołtarza. Starosta Tadeusz
Klama w imieniu władz samorządowych podziękował
rolnikom za ich całoroczną pracę.
– Dożynki to święto, które na stałe wpisało się w polską tradycję. Jest ono symbolicznym dniem podziękowań. Dniem,
w którym poprzez swoją obecność podkreślamy rangę tego
wydarzenia. Głębokie ukłony i z głębi serca podziękowania
należą się wam za dar chleba, jaki nam dajecie. Starosta
podkreślił też, jak ważną rolę odgrywa polskie rolnictwo
w strukturze państwa.

– Wielu ludzi nie docenia pracy rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka, naszych bliskich to przede wszystkim
bezpieczeństwo żywnościowe. Wy swoją pracą i jej owocami
je zapewniacie.
Samorządowcy na zakończenie mszy świętej podzielili się
chlebem ze zgromadzonymi w świątyni na Parafialnych
Dożynkach.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Obchody 81. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę i Światowego Dnia Sybiraka

17

września 1939 roku na wschodnie tereny Polski wkroczyła Armia Czerwona. Zbrodniczy
akt nie byłby możliwy bez wcześniejszego porozumienia
z Niemcami. Umowa zawarta w Moskwie 23 sierpnia
1939 roku między ministrami spraw zagranicznych obu
państw – Joachimem von Ribbentropem i Wiaczesławem
Mołotowem – umożliwiła agresję na nasz kraj najpierw
z zachodu, a kilkanaście dni później ze wschodu.
Rocznica sowieckiej napaści na Polskę związana jest ściśle
ze Światowym Dniem Sybiraka. Pierwszy raz uroczystość
poświęcona zesłańcom odbyła się w 2004 roku i została
zorganizowana przez Związek Sybiraków. Od 2013 r. ma
status święta państwowego. Najważniejsza w tym dniu jest
pamięć o tragicznych losach naszej Ojczyzny i ofiarach
„nieludzkiej ziemi”.
Haniebne wydarzenia sprzed 81 lat mieszkańcy Kolna
uczcili udziałem we mszy świętej w kościele św. Anny
odprawionej w intencji Sybiraków przez ks. Artura Akimowicza o godz. 18:00. W nabożeństwie, w asyście
pocztów sztandarowych kolneńskich szkół podstawowych,
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu kolneńskiego: Andrzej Duda, Józef
Wiśniewski, Tadeusz Klama i Karol Pieloszczyk, zesłańcy
Sybiru i ich rodziny, nauczyciele i harcerze.
– Sybiracy w ciężkich warunkach katorżniczej pracy tracili
życie. Ich polecamy miłosierdziu Boga, aby mogli osiągnąć
chwałę nieba. Tych zaś, którzy przeżyli, polecamy Bogu, jego
opiece, aby darzył ich siłą i zdrowiem. By mogli dawać świadectwo tego bolesnego i trudnego doświadczenia w naszej
narodowej historii. Aby przekazali przesłanie nowemu
pokoleniu. Nowe pokolenie powinno znać historię naszych
przodków, aby pielęgnować w sobie miłość do Ojczyzny

i patriotyzm — mówił w słowie wprowadzającym ks.
Artur Akimowicz.
Uczestnicy obchodów po nabożeństwie udali się pod
pomnik Sybiraka usytuowany obok świątyni, by tam
złożyć wieńce i zapalić znicze. Zgromadzonym o tragicznych losach wielu Polaków przypomniał Burmistrz
Miasta Kolno Andrzej Duda. Włodarz mówił o cierpieniu Sybiraków, które przyszło im znosić, i o ich życiu na
wywózce, które naznaczone było śmiercią wielu zesłanych.
Wspomniał też o roli ofiar w sowieckim planie zniewolenia mieszkańców ziem zajętych 17 września 1939 roku.
Burmistrz zwracał uwagę, jak ważna jest pamięć tych
wydarzeń – szacunek do ofiar represji, ale też przekazanie
młodemu pokoleniu losów swojego narodu. Na zakończenie w imieniu samorządowców Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda podziękował wszystkim uczestnikom za
udział w uroczystościach, a w szczególności obecnym Sybirakom z naszego miasta i powiatu – naocznym świadkom
wydarzeń sprzed ponad 80 lat.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021

1

września w Polsce – po ponad pięciomiesięcznej
przerwie wymuszonej sytuacją epidemiologiczną –
powrócono do tradycyjnego, stacjonarnego nauczania.
Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w placówkach
oświatowych wyglądała jednak zupełnie inaczej – bez
tradycyjnych apeli, wizyt władz samorządowych, gości
i rodziców.

(5- i 6-latki) i uczniowie z klas I-IV nie dezynfekują rąk
płynem, tylko myją je z użyciem mydła w łazienkach. Na
terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, zalecane jest zakrywanie ust i nosa. Normą będzie systematyczne wietrzenie
sal lekcyjnych, dezynfekcja wyposażenia: blatów stołów,
regałów, krzeseł, parapetów i drzwi wraz z klamkami.
Płyny do dezynfekcji oraz maseczki placówki otrzymały
z ministerstwa. Uczniowie nie będą przemieszczać się
Kolneńscy uczniowie ze swoimi wychowawcami spotkali z klasy do klasy, przerwy międzylekcyjne dla najmłodsię w klasach, gdzie zostali poinformowani o zasadach szych będą ustalali nauczyciele, by ograniczyć liczbę osób
funkcjonowania w nowym roku szkolnym w czasie pan- na szkolnych korytarzach. Przy sprzyjającej aurze zajęcia
demii. Dyrektorzy szkół, po wcześniejszych spotkaniach mogą być organizowane na placach przy budynkach szkół.
z przedstawicielami Sanepidu i Kuratorium Oświaty,
wypracowali wewnętrzne wytyczne z uwzględnieniem spe- W roku szkolnym 2020/2021 naukę w placówkach oświacyfiki placówki. Praca kolneńskich placówek jest zgodna towych zarządzanych przez miasto Kolno rozpocznie
z ustawami i rozporządzeniami o zapobieganiu i zwalcza- 1032 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 1 – 475 uczniów
niu zakażeń i chorób zakaźnych oraz wytycznymi MEN, (w tym 38 – 5-latków, 53 – 6-latków). W SP 2 – 557 uczMZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek niów (48 – 5-latków i 64 – 6-latków). Do miejskiego przedod 1 września 2020 r.
szkola uczęszczać będzie 165 dzieci.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły zaleca się skorzystanie z płynu
do dezynfekcji rąk. Dzieci w oddziałach przedszkolnych
6

Informacje o wprowadzonych zasadach dostępne są
na stronach internetowych: szkolanrjeden.edupage.
org, sp2kolno.pl/zasady-funkcjonowania-szkoly-od-1-09-2020-r oraz https://pm4kolno.edupage.org/
Opracował: Andrzej Konopka
2020/09 (Nr.245)
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Spisz się przez Internet!

W

dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny
2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa.
Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi
i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.
Zwracam się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie w drodze samospisu,
wykazując się postawą obywatelską dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jednocześnie proszę młodzież, aby pomogła
w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku
spisowego. Jeżeli potrzebować będą Państwo naszej pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Kolno
(tel. 86 278-94-43 lub 86 278-94-30).
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek ustawowy dokonania samospisu internetowego
z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/.
Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie użytkownika gospodarstwa poprzez:
• integrację z węzłem krajowym – uwierzytelnienie przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,
• PESEL i numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS),
• PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e-wniosku ARiMR),
• Infolinię spisową – uwierzytelnienie pod numerem telefonu 22 279 99 99.
W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99
wewn. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Miasta Kolno
(I piętro, pokój nr 112). Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości, proszeni
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (numery jw.) z Gminnym Biurem Spisowym w Kolnie. Zorganizowaliśmy dla
Was stanowisko spisowe. Można skorzystać również z pomocy pracowników Urzędu Miasta Kolno przy wypełnianiu
formularza.
Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Informacja Starosty Kolneńskiego
Starosta Kolneński, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, informuje, że dnia 7 września 2020 r. podał
do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny
działki gruntu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wykowo na rzecz Gminy Kolno
oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Pełna treść Zarządzenia wraz z załącznikiem została zamieszczona na okres 21 dni na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kolnie www.powiatkolno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
Kolno, dnia 7 września 2020 r.								
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Starosta Kolneński
Tadeusz Klama
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RADA MIASTA KOLNO

XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

W

piątek, 25 września 2020 r. odbyła
się XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Ze względu na sytuację epidemiologiczną samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie
rozpoczęto o godzinie 12:00.
Na wstępie przyjęto protokół z poprzednich obrad i wysłuchano sprawozdania
Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
W ustnych zapytaniach radnych poruszono m.in. kwestię usuwania azbestu
z kolneńskich posesji. Piotr Szymański dociekał, czy kontynuowany będzie
program likwidacji szkodliwych pokryć
dachowych. W odpowiedzi burmistrz
poinformował, że środki na likwidację
azbestu są coraz niższe. – Dostaliśmy dużo
mniejsze kwoty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska niż zgłaszaliśmy. Było to tylko 5423 zł. Odebraliśmy
azbest z trzynastu gospodarstw o masie
18 ton. Niestety kolejne środki będą pewnie dopiero w 2021 albo 2022 roku, bo
perspektywa unijna się kończy. Z tego co
wiem, wszystkie kwoty były kierowane
ze środków programowych z obszarów
finansowania Unii Europejskiej. Myślę,
że nadal tak będzie. Ale chcę państwu też
przypomnieć, że były takie lata, kiedy to
my prosiliśmy mieszkańców, żeby korzystali z programu i zdejmowali ten azbest.
Nie wykorzystaliśmy wtedy nawet 50 %
środków, które były dostępne. Z chętnymi
było ciężko. W tej chwili jest więcej zainteresowanych niż my mamy możliwości —
mówił burmistrz.
Radni pytali też, kiedy zostanie dokończony chodnik na ulicy Łabno Duże
i Grunwaldzkiej (kilka lat temu ułożenie
tego chodnika zostało przerwane i tak
jest do dziś). — mówił Jan Kapelański.
Dopytywano również o szalet czy jakiś
kontener zastępczy na starym cmentarzu.
Radny Jan Kapelański zaniepokojony jest
bałaganem, jaki tam panuje, i prosi burmistrza o interwencję i przywrócenie
porządku na cmentarzu. Na powyższe
uwagi burmistrz odpowiedział, że nie
nastąpi to od razu: – Wszystkie wydatki ze
środków bieżących obciążają nam wskaźnik. Tak jak wspominałem, mamy zwięk-

szone wydatki w kwocie 700 tys. a dochody
na dzień dzisiejszy szacunkowo spadną
nam około pół miliona złotych. Wszystkie tego rodzaju wydatki jak szalet, chodniki, remonty – niestety musimy na razie
powstrzymać do naprawy sytuacji budżetowej. Jak szybko to nastąpi, nie wiem —
tłumaczył burmistrz. – Mam nadzieję,
że ta pandemia, mimo wszystko, nie będzie
już powodować takich recesji w gospodarce,
jakie były.
W czasie sesji dopytywano również
o możliwość remontu ul. Zielonej, której
modernizacja od wielu lat jest zaniedbywana. – Wydawałoby się, że problem jest
załatwiony, ponieważ – przede wszystkim
– pan radny Żubrowski interweniuje już
drugi rok ws. tej ulicy i w końcu myśleliśmy, że mamy kompromis z mieszkańcami. Zrobiliśmy projekt, droga jest złożona i ma dofinansowanie. Chcieliśmy
zrobić tam drogę zwykłą, czyli chodniki,
ciąg pieszo-jezdny z bezpiecznym zakrętem. Ale trzeba byłoby po metrze czy po
1,5 metra gruntu nam przekazać. Teraz
to się zmieniło, bo niektórzy mieszkańcy
nie chcą takiej inwestycji i nie chcą oddać
nawet kawałka ziemi czy nawet sprzedać.
Właściciele stawiają już nowe ogrodzenia
po granicy. Więc to będzie taka pokraczna
ulica, która pod kątem 90 stopni, bez żadnego łuku, będzie się zaginała. Toteż nie
wiem, jak my to zrobimy. To jest jeszcze
kwestia dogadania się. No bo tak: dokumentacja zlecona, porozumienie było –
czy teraz wojewoda nam to dofinansuje,
jak zrobimy to inaczej. Być może zrobimy
to jako modernizację. Jeszcze raz zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami. Czy
będą chcieli robić to tak, jak rozważaliśmy
w pierwszej fazie, czy nie – najważniejsze
jest, żebyśmy się porozumieli z mieszkańcami — podkreślał włodarz miasta.
Radna Gołębiewska podczas sesji, w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki i Księcia
Janusza w Kolnie, zwróciła się do burmistrza z pismem zawierającym prośbę
o wydanie decyzji dotyczącej naprawy
nawierzchni i chodników dla pieszych po
obu stronach na odcinku od skrzyżowania ul. Księcia Janusza do ulicy Stefana
Żeromskiego. – Obecny stan tych chodników jest fatalny – zagraża bezpieczeń-

stwu naszych rodzin i poruszających się
nimi przechodniów — piszą mieszkańcy
ulic. Potwierdzają to dołączone aktualne
zdjęcia. Znaczna część przechodniów
omija ten fragment ciągów dla pieszych
i chodzi jezdnią, stwarzając dodatkowe
zagrożenie dla siebie i kierujących pojazdami. – Jeżeli chodzi o ulicę Kościuszki, to
tu akurat na nią były przewidziane środki
przed COVID-em – jest to 26 tys. zł. Potem
wybuchła pandemia. Ogłosiliśmy ofertę
w trybie zapytania, bo jest to mała kwota,
ale niestety zgłosiła się tylko jedna firma,
która zażądała 32 tys. zł. My nie możemy
w takim przypadku wyłonić firmy, więc
musimy jeszcze raz wszystko powtórzyć.
Jeśli znajdzie się wykonawca, który w tej
kwocie przeprowadzi naprawę chodników
– wtedy wykonamy ją w tym roku. Jeśli nie,
to w następnym.
Pismo do burmistrza skierowali też
mieszkańcy bloków i domów jednorodzinnych usytuowanych przy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Informują
w nim, iż emitowane dźwięki są dla nich
uciążliwe i zakłócają ciszę nocną. Prosimy
o skonfigurowanie rodzaju dźwięku, tj.
poziomu głośności, aby zminimalizować
negatywne oddziaływanie na otoczenie,
szczególnie w porze nocnej — tłumaczą
kolnianie. Burmistrz wskazywał, że w tej
sprawie składana już była interpelacja
do GDDKiA. – Odpowiedz była taka, że
zostanie to sprawdzone. Natomiast dźwięki
nie mogą być zupełnie wyłączone, gdyż
takie są regulacje. Po to była modernizacja
drogi, żeby było bezpieczniej. Jednocześnie należy przy takich remontach spełnić
wszystkie normy unijne. A niestety w nich
jest coś takiego, że sygnalizacja dźwiękowa
jest obligatoryjna dla niewidomych, którzy
ewentualnie korzystają z przejść dla pieszych.
Pisemną interpelację złożył też radny Zbigniew Twarowski.
Po zapytaniach radnych Burmistrz Miasta przedstawił informacje: o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Kolno za
I półrocze 2020 r., o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz
informację o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych
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instytucji kultury. W omawianym okresie roczne dochody miasta zaplanowane
na kwotę 50 916 312,32 zł wykonano
w 47,35%, tj. na 24 108 251,83 zł. Wydatki
zaś zrealizowano w 41,35% (wydatkowano 22 117 951,26 zł z zakładanych
53 493 091,03 zł). Realizacja planu finansowego Miasta Kolno za I półrocze uzyskała akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej.
– Jeśli chodzi o wykonanie budżetu za
pierwsze półrocze, to wybrnęliśmy z opresji, które były, bo mieliśmy spore problemy w zakresie finansów. Natomiast
wpłynęły pieniądze – półtora miliona
złotych z budżetu państwa, które przekazane zostały samorządom przez rząd.
I to generalnie umożliwiło nam kontynuowanie inwestycji. Wszystkie należności
są regulowane na bieżąco. Dodatkowo
jeszcze, jak państwo wiecie, te poprawki,
które dzisiaj przyjmujemy, że ta kwota
została nam przekazana z budżetu państwa, umożliwiła nam fakt, iż nie musimy
zaciągać kredytu. Ale to nie oznacza,
że sytuacja finansowa miasta jest bardzo dobra czy idealna. Bo jeżeli chodzi
o zadłużenie, ono nam się nie zwiększy
lub wręcz zmniejszy znacząco w tym
roku – będziemy spłacali kredyt, nie
zaciągając nowego. To jest bardzo pozytywny wymiar tej sytuacji. Ale negatywnym wymiarem jest fakt, że zaczynamy
mieć dosyć słaby wskaźnik dochodów
bieżących do wydatków. Czym to jest
spowodowane? Spowodowane jest to, Szanowni Państwo, przede wszystkim tym,
że nie ma zwiększonej dotacji na oświatę,
a koszty wzrosły nam o około 7 milionów
złotych w związku z podwyżkami, które
przygotował minister oświaty, równocześnie nie zwiększając dotacji. Jeżeli chodzi
o dochody, to zmniejszyły się one nam
znacząco, gdyż wielu przedsiębiorców
napisało podania o umorzenia podatków.
Jeszcze tych umorzeń nie mogliśmy stosować – czekamy na rozstrzygnięcie i opinie
Komisji Europejskiej w Brukseli. Myślę, że
ona niebawem będzie. W związku z tym
wkrótce te podatki będziemy umarzali.
To jest strata przychodu w kwocie około
200 tys. zł. Nie jest to jedyna strata dochodów – będziemy mieli też znacznie mniej
przychodów z odpisów podatkowych CIT
i PIT. Niestety, sporo firm miało przestoje,
więc zmniejszyły się zyski. Zmniejszyły się
wpływy, o których mówię – szacujemy je

na kwotę około 380 tysięcy. Czyli: jeżeli
zmniejszają nam się dochody w wysokości 200 tys. z podatków lokalnych plus
ponad 300 tys. z CIT i PIT, to spadek jest
w wysokości powyżej 500 tys. a wzrost
wydatków jest na poziomie 700 tys.
Mówię o wydatkach bieżących, nie inwestycyjnych. Czyli robi się nam taka luka
w budżecie w wysokości jednego miliona
dwustu tys. złotych. Myślę, że w każdym
samorządzie tak się dzieje. Rozmawiałem
zarówno z naszymi lokalnymi samorządowcami, jak też śledzę to, co się dzieje
w dużych miastach. Tam te straty są jeszcze bardziej znaczące. Będziemy zastanawiali się, jak z tej sytuacji wybrnąć i jak
wyprostować nasz budżet. Natomiast
generalnie na dzień dzisiejszy mamy, że
tak powiem, lekką pomoc w tym zakresie,
bo na czas COVID-u mamy zmniejszony
wskaźnik dochodowości. Tylko czas pandemii będzie się kończył i co dalej?
Myślę, że wspólnie jakoś wypracujemy
korzystne rozwiązania. Bo jednym z działań, jak to w ekonomii bywa, są oszczędności, a z drugiej strony zwiększenie
dochodów. Na razie tego nie robimy i nie
proponujemy, gdyż zobaczymy, jakie będą
w efekcie końcowym straty i co się będzie
działo po zakończeniu tej awaryjnej
sytuacji. Jeżeli wrócimy do tych samych
poziomów dochodowości, to wtedy nie
będziemy, że tak powiem, musieli robić
ani jednego elementu, ani drugiego. Jeśli
natomiast ta sytuacja będzie się przeciągała w następnym roku, będziemy
musieli zareagować. O ile dobrze pamiętam, następne 6 miliardów złotych będzie
skierowane do samorządów na zadania
inwestycyjne. I my mamy kilka dużych
projektów, na które będziemy aplikowali
do pana premiera czy do rządu. Mam
nadzieję, że przynajmniej część tych
projektów zakwalifikuje się na dofinansowanie z tego programu. Ten półroczny
budżet nam się zamknął dosyć łagodnie.
Efektem rządowej dotacji, którą otrzymaliśmy na zadania inwestycyjne, jest fakt,
że w tym roku mogliśmy zrezygnować
z dwóch milionów złotych kredytu. Więc
generalnie na dzień dzisiejszy zadłużenie
naszego miasta znacząco zmaleje.
W dniu sesji przyjęto uchwały:
– w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 20202032,

– w sprawie zmian w budżecie Miasta
Kolno na 2020 rok,
– w sprawie obciążenia nieruchomości
służebnościami gruntowymi,
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno,
– w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kolno na rok
szkolny 2020/2021.
Wysłuchano również informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kolno w roku szkolnym
2019/2020 i informacji nt. wyników
egzaminu ósmoklasisty. Tegoroczny
obowiązkowy dla wszystkich egzamin, ze względu na sytuację epidemiologiczną, został przeprowadzony
w dniach od 16 do 18 czerwca. Uczniowie sprawdzali nabytą wiedzę z trzech
przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Średnie wyniki w obu kolneńskich
szkołach z języka polskiego były wyższe niż uzyskane w kraju (średni wynik
59). W SP1 osiągnięto 68%, a w SP2
60% . Z matematyki końcowe oceny
były jednak niższe od polskiej średniej
wynoszącej 46%. W obu szkołach uplasowały się w 5 przedziale skali staninowej i kształtowały się na poziomie 42%
(wynik średni w skali województwa).
Uczniowie „Dwójki” byli lepsi niż
rówieśnicy z drugiej kolneńskiej szkoły
w egzaminie z języka angielskiego.
Osiągnięty stanin 6. czyli uzyskane
56% to wynik lepszy niż średnia krajowa i wojewódzka (54%). „Jedynka”
z języka obcego zdobyła 51%. W szkołach podległych Miastu Kolno egzamin
zdawało ogółem 98 uczniów.
Na piątkowym spotkaniu przyjęto
ocenę zasobów pomocy społecznej za
2019 rok i sprawozdanie z działalności
Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od
01.04.2020 do 30.06.2020 r.
W sesji oprócz radnych miejskich
i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta,
dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele
lokalnych mediów.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Galeria zdjęć na stronie: www.umkolno.pl
2020/09 (Nr. 245)

9

POWIAT KOLNEŃSKI

Nowy asfalt na Konopnickiej
mediów, czyli wodociągów, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Zakłada się, że
prace zostaną zakończone w tym roku.
Jeżeli pogoda będzie sprzyjać pracom ziemnym, to zostaną one rozpoczęte na odcinku
od ulicy Sportowej do Wojska Polskiego.
„Gdyby było naprawdę dobrze i pogoda na to
pozwalała, to roboty posuną się w kierunku
miasta, czyli do ulicy Wojska Polskiego” —
mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Grzegorz Kulągowski.

W

rzesień to początek dla nowej drogi na ulicy Konop- Projekt realizowany jest dzięki zaangażowaniu Powiatu
nickiej w Kolnie na odcinku od ulicy Sportowej do Kolneńskiego oraz Miasta Kolno.
ulicy Targowej. Pracownicy firmy wykonującej zlecenie
uporali się już z warstwą wyrównawczą z masy asfaltowej
oraz chodnikami po lewej stronie ulicy.
W następnej kolejności zaplanowano na tym odcinku
drogi budowę chodnika po prawej stronie wraz ze ścieżką
rowerową, jak również ułożenie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Do końca roku powinna też
zostać wylana warstwa ścieralna asfaltu, która jest gotową
warstwą nawierzchniową.
Na odcinku drogi w kierunku Górskich od ulicy Targowej
ciągle trwają prace ziemne. Polegają one na wbudowaniu

Nowoczesne maszyny dla ZST

Z

espół Szkół Technicznych w Kolnie podpisał umowę
na zakup maszyn i urządzeń w ramach projektu
„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Technicznych w Kolnie”. Wydarzeniu towarzyszył
przedstawiciel Powiatu Kolneńskiego Starosta Tadeusz
Klama. Umowę podpisano 23 września 2020 roku.

„Myślę, że niewiele szkół będzie w województwie, a może
my będziemy pierwsi, którzy będą tak doskonale wyposażeni w sprzęt” — mówił dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Eugeniusz Gromadzki.

Dzięki realizacji projektu pracownie będą wyposażone na
bardzo wysokim poziomie, a uczniowie poznają zaawanWykonawca jest zobowiązany dostarczyć maszyny sowane technologie poprzez korzystanie z nowoczesnych
i wywiązać się z umowy do 15 marca 2021 roku, a jest sprzętów.
to już trzecia wyłoniona firma. Pozostałe dwie nie były
w stanie wykonać zadnia, dlatego przetargi zostały unieważnione. Wartość projektu to około 2,5 miliona złotych.
W ramach zamówienia dostarczone mają zostać m.in.
obrabiarki sterowane numerycznie, centra obróbcze
w pięciu osiach, narzędzia i przyrządy pomiarowe, obrabiarki konwencjonalne, wyposażenie pracowni rolniczej, szkolenia dla nauczycieli do sterowania obrabiarek
numerycznych.
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Wojewódzkie nagrody Agroligi rozdano

23

września w Księżynie odbyło się seminarium podsumowujące etap wojewódzkiego Konkursu Agroliga 2020, którego organizatorem był Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Laureatem województwa podlaskiego została firma
AGROTECHNIK TAFIŁY ze Stawisk. Otrzymała ona
nagrodę główną – 5000 zł. Pozostali uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe. Oprócz nagród Agroligi laureat otrzymał również podziękowanie za promowanie powiatu, które
wręczył Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.
AGROTECHNIK TAFIŁY jest firmą istniejąca od 1997
roku. Posiada wiele oddziałów na terenie Polski. Zajmuje
się sprzedażą maszyn, części oraz akcesoriów rolniczych.
Firma została wybrana za całokształt pracy, modernizację
i ulepszanie zakładu oraz za dążenie do ciągłego rozwoju.
Firma AGROTECHNIK wraz z gospodarstwem rolnym
z powiatu łomżyńskiego przeszła do etapu ogólnopolskiego
Konkursu Agroligi.
Konkurs Agroligi organizowany jest już od 1939 roku.
Składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Od 2008 roku Honorowy Patronat Gali Agroligi
sprawuje Prezydent RP.

Gala Ekonomii Społecznej
niczych Straży Pożarnych. Ich działalność odbywa się
w wolontariacie i motywowana jest potrzebą serca.

O

dbyła się V Gala Ekonomii Społecznej, na której spotkali się przedstawiciele z organizacji pozarządowych
oraz wspierających je samorządów. Miała ono miejsce
w Centrum Konferencyjno-Bankietowym JĘDRUSIOWA
DOLINA w Piątnicy 18.09.2020 r.

Podczas Gali Certyfikatem Lidera Społeczności Lokalnej
z powiatu kolneńskiego zostali wyróżnieni:
Anna Cudnik – przewodnicząca KGW Borkowo
Anna Duda – przewodnicząca KGW Leman
Marzena Sobocińska – przewodnicząca KGW Dzierzbia
Jadwiga Kołowajtys – przewodnicząca KGW Wincenta
Andrzej Szymański – Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego w Kolnie.

Na gali zostały nagrodzone najaktywniejsze podmioty
ekonomii społecznej z Subregionu Łomżyńskiego (miasto
Łomża; powiaty: łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, grajewski; gminy Tykocin i Zawady).
Nagrodzone osoby pochodzą m.in. z klubów seniora,
klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich czy Ochot2020/09 (Nr. 245)
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Narodowe Czytanie „Balladyny”

G

minny Ośrodek Kultury w Grabowie, Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Podstawowa w Grabowie wspólnie
włączyły się w akcję Narodowego Czytania.
11 września na dziedzińcu szkolnym 13 lektorów przybliżyło uczniom starszych klas obszerne fragmenty „Balladyny”
Juliusza Słowackiego.

B

100 lat szkoły w Konopkach Monetach

ardzo szczególne, bo połączone z jubileuszem 100-lecia powstania placówki, było rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Konopkach Monetach.

12

Uczniów, rodziców i Wójta Gminy Grabowo Andrzeja
Piętkę powitała Anna Rybicka, pełniąca od nowego roku
szkolnego obowiązki dyrektora placówki. Całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy jubileuszu, a uczniom
i kadrze pedagogicznej życzymy wielu sukcesów.
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Łączy nas Kultura

B

iblioteka Publiczna Gminy Grabowo rozpoczęła realizację projektu „Łączy nas Kultura”, na który otrzymała 7 tys. 550 zł dofinansowania ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

czyli w spotkaniu z pisarką tzw. literatury kobiecej, Manulą
Kalicką – autorką m.in. powieści „Tata, one i ja”, „Koniec
i początek” czy „Szczęście za progiem”.
W październiku w ramach projektu będą zorganizowane
jeszcze warsztaty pięknego czytania a także rozpoczną się
próby realizacji „teatru przy stoliku”. Realizacji projektu
partneruje Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie.
Spotkanie Autorskie z Ewą Chotomską

Warsztaty plastyczne z Danielem de Latour
Projekt rozpoczął się spotkaniem z ilustratorem książek dla
dzieci – Danielem de Latour, połączonym z warsztatami
plastycznymi dla dzieci. 17 września odbyło się również
adresowane do najmłodszych spotkanie z „Ciotką Klotką”,
czyli Ewą Chotomską – pisarką, autorką tekstów piosenek
dla dzieci i scenarzystką telewizyjnych programów dziecięcych. Z kolei 18 września dorośli czytelnicy uczestni-

Pamięć Września 2020
padach na tereny Prus Wschodnich, należących wówczas do III
Rzeszy Niemieckiej a graniczących z gminą Grabowo. Pamięć
o tych wydarzeniach od wielu lat
jest kultywowana przez społeczność gminy Grabowo w trakcie
corocznych uroczystości pod nazwą „Pamięć Września ‘39”.

N

a kilka dni przed wybuchem II wojny światowej, na terenie gminy Grabowo od końca sierpnia 1939 r. przebywały szwadrony Podlaskiej Brygady Kawalerii ze składu
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Zmobilizowani kawalerzyści stacjonowali m.in. w Grabowie we dworze
a także w okolicznym Milewie, Świdrach, Grabowskich
i Chełchach. W pierwszych dniach wojny, 2 i 3 września
1939 r. szwadrony te wzięły udział w zwiadowczych wy2020/09 (Nr. 245)

W tym roku obchody odbyły się
6 września, a rozpoczęła je Msza
za Ojczyznę w kościele parafialnym w Grabowie i Apel Pamięci na grabowskim cmentarzu
z udziałem Kompani Honorowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Orzyszu i pocztów sztandarowych. W uroczystościach,
poza społecznością gminy Grabowo uczestniczyli: poseł
Lech Kołakowski, samorządowcy z sejmiku województwa
podlaskiego i powiatu kolneńskiego oraz przedstawiciele
służb mundurowych, organizacji pozarządowych z Gminy
Grabowo i stowarzyszeń historycznych. Po Apelu złożono
kwiaty na grobach poległych za Ojczyznę.
13

GRABOWO

O godzinie 14.30 rozpoczęła się inscenizacja historyczna
wspomnianych wypadów Podlaskiej Brygady Kawalerii na
Pruscy Wschodnie wg scenariusza Wiesława Mieczkowskiego z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo z udziałem rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, Stowarzyszenia Historycznego Piska Pozycja Ryglowa, Stowarzyszenia
Przyjaciół 9 PSK Szwadronu w Białej Piskiej, Stowarzyszenia Historycznego im. 71 Pułku Piechoty w Zambrowie oraz
ułanów z Grabowa. Narratorem inscenizacji był Ireneusz
Mieczkowski.
Po rekonstrukcji na licznie zgromadzona publiczność czekała wojskowa grochówka.
Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Grabowo, Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo, Gminny
Ośrodek Kultury w Grabowie, Biblioteka Publiczna,
OSP w Grabowie i Parafia
Grabowo.
Uroczystości dofinansowano ze środków Starostwa
Powiatowego w Kolnie.
Sponsorzy: Firma Prywatna KOJA Janina Konopka
i Marek Biedrzycki.
Patronat medialny: TVP3
Białystok, „W zasięgu” i „Radio Nadzieja”.
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MAŁY PŁOCK

Dożynki parafialno-gminne w Małym Płocku
scowości i instytucji gminy. Otrzymane
kosze stanowią istotny symbol tegorocznych plonów i są zwieńczeniem ciężkiej
pracy rolników gminy.
Wójt Józef Dymerski w swoim przemówieniu zwrócił się do rolników słowami:
„To od Was, rolnicy, wiele osób mogłoby
się uczyć pracowitości oraz umiejętności
radzenia sobie w trudnej rzeczywistości, w której zawsze towarzyszy niepokój o tym jakie będą plony, za ile będzie
można je sprzedać i czy będzie można za
to przeżyć. Bo utrata przez rolnika zbioniedzielę, dn. 13 września 2020r. w Małym Płocku
rów, na które czeka się cały rok to wielka tragedia i rozpacz
odbyły się dożynki parafialno-gminne. Mszę w Sankrodziny, ale wy jesteście złączeni na dobre i na złe w czasie
tuarium Matki Pocieszenia w Małym Płocku podczas któsukcesów i kryzysów”.
rej miała miejsce ta niecodzienna uroczystość celebrował
ks. prał. dr Zbigniew Skuza.
Po dożynkowym nabożeństwie, które zostało zwieńczone
procesją dookoła Sanktuarium Matki Pocieszenia w Małym
Podczas Mszy Św. swoją obecnością zaszczycili licznie zebraPłocku, na mieszkańców czekały atrakcje w Gminnym
nych wiernych Wójt Gminy Mały Płock – Józef Dymerski,
Ośrodku Kultury w Małym Płocku. W budynku GOK-u
sołtysi, radni, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
odbył się koncert „W moim sercu wolność gra” zespołu
w Małym Płocku oraz delegacje z poszczególnych instytucji
„Narwianie”. Na zebranych gości czekał także poczęstunek
i miejscowości gminy i parafii Mały Płock.
zorganizowany przez koło Gospodyń Wiejskich w Małym
Ksiądz prał. Zbigniew Skuza, razem z ks. proboszczem
Płocku. Natomiast dzieci mogły spędzić czas z rodzicami,
Janem Pieńkoszem i Wójtem Gminy Mały Płock Józefem
korzystając z dmuchanego placu zabaw i innych atrakcji.
Dymerskim, przyjęli dożynkowe kosze od delegacji miej-

W

„Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania
gracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski
powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem
narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę,
koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.
Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch
siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna.
Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę,
a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich,
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
uż po raz czwarty gmina Mały Płock uczestniczyła Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezyw ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym denta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekroku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku turą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
w sobotę 5 września przedstawiciele jednostek oraz instytucji gminnych odczytali fragment dzieła Juliusza Słowa- W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były Nowele
ckiego „Balladyna”. Był to Akt 2 scena 1, w którym Alina polskie – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej,
i Balladyna zbierają maliny i rywalizują ze sobą o Kirkora. Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza,
Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego,
Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Nowele
romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 zostały wybrane przez Parę Prezydencką z ponad stu proroku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emi- pozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

J
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TUROŚL

Kurpiowskie Prezentacje Kulturalne

13

września w plenerze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Ptakach odbyła się impreza plenerowa pn. Kurpiowskie Prezentacje Kulturalne.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00. wystąpieniem
Wójta Gminy Turośl Piotra Niedbały. Na scenie jako pierwsi
zaprezentowali się artyści ludowi prezentujący folklor Kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz województwa podlaskiego.
Na scenie zaprezentowały się następujące zespoły: Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej,
Kapela Miód na Serce, Zespół Śpiewaczy z Turośli, Kapela
z Turośli. Publiczność w ramach wydarzenia miała również możliwość bawić się przy rytmach muzyki polskiej
sceny muzycznej. Na scenie w Ptakach wystąpili: Dede
Negra, Masters i gwiazda wieczoru – zespół De Mono. Na
zakończenie imprezy odbyła się zabawa ludowa z zespołem
RAVEN z Pisza. Podczas imprezy odbył się konkurs dla
publiczności, w którym nagrodą główną był rower. Temat
konkursu obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o regionie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. W trakcie imprezy odbył
się również pokaz twórczości ludowej Kurpiowszczyzny,
który przygotowany został przez twórców ludowych. Na
stoiskach znalazły się wyroby z bursztynu, miodu i wosku
pszczelego, kwiaty i bukiety z bibuły, wycinanki oraz pieczywo wypiekane w piecu opalanym drewnem. Zgromadzona publiczność miała również okazję degustacji tradycyjnych potraw kurpiowskich na stoiskach Kół Gospodyń
Wiejskich z Kruszy, Cieloszki, Ciecior oraz Ptaków.

W

Marszałek Wszystkich Gmin

piątek, 18 września
2020 roku miała miejsce wizyta Marszałka Województwa Podlaskiego Artura
Kosickiego w gminie Turośl.
Wizytę rozpoczęło spotkanie z radnymi gminy Turośl
w Urzędzie Gminy, a następnie spotkanie z mieszkańcami
w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Podczas spotkania z mieszkańcami marszałek
wręczył symboliczne czeki.
Jednostka OSP w Turośli
otrzymała 35 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania. Dotacje na remont kościoła, w wysokości po 50 tys.
zł otrzymały również parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Tu16

rośli i parafia pw. św. Rocha w Lemanie. Ostatnim punktem
wizyty w Turośli było oficjalne otwarcie po przebudowie
mostu w Kruszy. Inwestycja została dofinansowana z budżetu samorządu województwa w wysokości 200 tys. zł.
2020/09 (Nr.245)
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35 tys. zł dla jednostki OSP Miasta Kolno

S

ymboliczny czek na kwotę 35 tys.
zł odebrali w piątek (11 sierpnia) w Kolneńskim Ośrodku Kultury
i Sportu Burmistrz Kolna Andrzej
Duda i Komendant M-G OSP w Kolnie Antoni Lewandowski.

tylko pożar, nie tylko wypadek na dro- sową przekazaną strażakom: „Ciedze, ale również służba Ochotniczych szymy się, że taki program został uruStraży Pożarnych dla samorządów.
chomiony w sejmiku wojewódzkim, bo
jest to ogromne wsparcie dla naszych
Na spotkaniu w Kolnie marszałek jednostek”.
podziękował również wszystkim jednostkom z terenu za udział w walce Ostatnie wydarzenia wskazują na to,
Oprócz jednostki OSP miasta Kolno z pożarem w Biebrzańskim Parku że zawodowa straż pożarna nie porasymboliczne czeki pieniężne – wrę- Narodowym.
dziłaby sobie bez naszych jednostek.
czane tego dnia w Kolnie przez Marka – Powstaje już program ochrony prze- Nie mówię tylko o pożarach, ale mówię
Olbrysia – Wicemarszałka Wojewódz- ciwpożarowej dla BPN. To będzie wielka o zdarzeniach na drogach, wypadkach,
twa Podlaskiego, z udziałem Posła na szansa dla zawodowych i ochotniczych a przede wszystkim podtopieniach.
Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego straży z tego rejonu — poinformował Bo coraz więcej ich mamy. Dzięki tym
i radnego Sejmiku Województwa Pod- marszałek. – Mylę, że większe dofinan- pieniądzom możemy zakupić sprzęt,
laskiego Wojciecha Adama Sekściń- sowanie OSP to w tej kadencji jedna który ratuje mienie ludzkie. To jest
skiego – odebrali również wójtowie z cenniejszych inicjatyw zarządu woje- bardzo istotna sprawa. Dlatego bardzo
i burmistrzowie oraz strażacy OSP wództwa, przyjęta przez sejmik. Zaczy- serdecznie dziękuję zarówno dla pana
Grabowo, Mały Płock, Turośl, Stawiski naliśmy od 2 milionów złotych, w tym posła Kazimierza Gwiazdowskiego, za
roku mamy 2,5 miliona, a postaramy się wsparcie naszych samorządów, pana
i gminy Kolno.
już w przyszłym podnieść tę kwotę do 3 marszałka, jak i radnego sejmiku wojeZabierając głos podczas spotkania, milionów i systematycznie co roku tę wódzkiego Wojciecha Adama SekścińMarek Olbryś podziękował obecnym inicjatywę kontynuować — powiedział skiego. Bo zarówno w parlamencie, jak
samorządowcom i strażakom OSP za wicemarszałek Marek Olbryś.
i w sejmiku są pieniądze, które można
owocną współpracę – Te symboliczne W imieniu samorządów, ale jedno- przeznaczać dla naszych samorządów.
czeki, które państwu rozdamy, będą cześnie jako Prezes Zarządu Krajo- Zależy to tak naprawdę od dobrej woli
takim podziękowaniem od sejmiku wego OSP RP oraz Członek Prezy- radnych i posłów i ta dobra wola jest.
województwa podlaskiego za państwa dium Zarządu Krajowego OSP RP
duży wkład pracy, który wnosicie do – Burmistrz Miasta Kolno Andrzej W ramach pozyskanych środków
samorządów. Bo tak naprawdę to nie Duda podziękował za pomoc finan- jednostka OSP miasta Kolno zakupi:
18
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agregat hydrauliczny, wąż przedłużający 10 m, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, stację obiektową
zewnętrzną z oprzyrządowaniem,
antenę obiektową, terminal, akumulator oraz radiotelefon.
W tej chwili Jednostka OSP Kolno
dysponuje średnim samochodem
ratowniczo-gaśniczym, a obszar jej
działań obejmuje miasto Kolno oraz
teren powiatu kolneńskiego (ok. 38
tys. mieszkańców). Przez Kolno przebiega droga krajowa nr 63 oraz droga
wojewódzka nr 647, na których często
dochodzi do różnorodnych zdarzeń.
Z roku na rok notuje się też coraz więcej
interwencji i strażacy często pozostają
w dyspozycji do zabezpieczenia terenu
powiatu kolneńskiego. Jednostka
OSP Kolno typu „S1” w 2019 r.
przyjęła 89 wezwań przez Stanowisko
Kierownika PSP Kolno.

Na dzień dzisiejszy jednostka OSP
Kolno liczy 24 wyszkolonych strażaków-ratowników, gotowych do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych.
W dniu 6 lutego 2020 podpisano
z Burmistrzem Miasta Kolno i Komendantem Powiatowym PSP w Kolnie
porozumienie dotyczące włączenia
jednostki do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. OSP w Kolnie
musi jednak spełnić szereg wymagań.
Jednym z ważniejszych jest posiadanie sprawnego i szybkiego systemu
powiadamiania selektywnego jednostki
i strażaków OSP, którego nie ma na
stanie. Dużym problemem jest również zużyty i stary, bo ponad 30-letni
sprzęt ratownictwa technicznego, który
coraz częściej zawodzi i trzeba oddawać go do bieżących napraw. Nowoczesny i sprawny sprzęt ratownictwa
technicznego i system selektywnego
powiadamiania to zwiększenie poten-

cjału ratowniczego i bezpieczeństwa
dla mieszkańców na terenie operacyjnym OSP Kolno.
Wykaz kwot dofinansowania dla
OSP w powiecie kolneńskim:
1. Gmina Grabowo – 25 000 zł
2. Gmina Kolno – 26 000 zł
3. Gmina Mały Płock – 20 000 zł
4. Gmina Turośl – 35 000 zł
5. Miasto Kolno – 35 000 zł
6. Gmina Stawiski – 30 000 zł
Umowę na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie
14 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
podpisali Artur Kosicki – Marszalek Województwa Podlaskiego
i Andrzej Duda – Burmistrz Miasta Kolno.
Opracował Andrzej Konopka

SPRAWOZDANIE
z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 r.
W okresie tym Straż Miejska realizowała podstawowe działania ustawowe:
• W okresie sprawozdawczym straż miejska brała udział w zabezpieczaniu 4 meczów piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi drużyny „Orzeł” Kolno z drużynami: MOSP Białystok, „Warmia” Grajewo, „Krypnianka” Krypno, „Sparta 1951” Szepietowo oraz 1 meczu 1/8 Pucharu Polski na szczeblu Podlaskiego ZPN z drużyną ŁKS 1926
Łomża.
• 15.08.2020 r. strażnicy zabezpieczali obchody „Święta Wojska Polskiego”.
• W dniu 06.09.2020 r. strażnicy we współpracy z KOKiS Kolno brali udział w zabezpieczeniu terenu targowiska miejskiego
i czuwaniu nad bezpieczeństwem widzów podczas „Kina plenerowego”.
• W III kwartale strażnicy miejscy przeprowadzili akcję odławiania bezpańskich psów, które zostały odwiezione do schroniska
dla zwierząt w Kolnie.
• W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy prowadzili wyrywkowe kontrole posesji w/z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
• W III kwartale prowadzono kontrole okolic punktów handlowych związane z przestrzeganiem obostrzeń w/z z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii.
• W dniach 22.09.2020 r. i 23.09.2020 r. insp. Wiesław Niedbała w ZDZ Kolno i ZST Kolno wygłosił prelekcje na temat zasad
bezpieczeństwa i szkodliwości używek (narkotyki, dopalacze).
• W miesiącu wrześniu prowadzono regularną akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.
• W III kwartale insp. Wiesław Niedbała odbył 9 wspólnych służb patrolowych z funkcjonariuszami KPP W Kolnie.
W okresie tym:
• Ujawniono 51 wykroczeń
W III kwartale funkcjonariusze straży miejskiej zastosowali następujące środki karne:
• w lipcu			
wystawiono 3 mandaty		
na kwotę 150,00 zł,
• w sierpniu wystawiono
5 mandatów
		
na kwotę 650,00 zł,
• w wrześniu wystawiono
3 mandaty			
na kwotę 200,00 zł,
• w sumie w okresie sprawozdawczym wystawiono:
				11 mandatów karnych 		
na kwotę 1 000,00 zł
• zastosowano 40 pouczeń
2020/09 (Nr. 245)
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W jesiennych nastrojach w KOKiS

M

imo trudnego czasu naznaczonego koronawirusem
XVI festiwal „Sacrum et Musica” zagościł w Kolnie.
20 września w Sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu odbył się koncert pn. „W jesiennych
nastrojach”.

towany na żywo, a na program złożyły się pięknie zagrane
i zaśpiewane utwory z repertuaru G.F. Haendla, W.A.
Mozarta, A. Piazzolli. Na scenie wystąpili: Anna Jeremus-Lewandowska – sopran, Marta Matuszewska-Mazanek –
sopran koloraturowy, Iwona Wall – mezzosopran i Kwartet Smyczkowy FKWL z Łomży: Piotr Sawicki – skrzypce,
Był to koncert dedykowany miłośnikom muzyki poważnej, Agnieszka Sobolewska – skrzypce, Adrian Stanciu –
prawdziwa uczta dla melomanów. Występ był też transmi- altówka, Iga Marta Ludkiewicz – wiolonczela.

Mistrzostwa województwa młodzików w tenisie stołowym

S

ezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od
września do lipca każdego roku, jednak ze względu
na pandemię mistrzostwa województwa i Polski decyzją władz PZTS w Warszawie z kwietnia i maja przesunięte zostały na nowy sezon, czyli miesiące wrzesień
i październik 2020 r.
20

Młodzicy i młodsi zawodnicy województwa podlaskiego
12.09.2020 r. w Dobrzyniewie Dużym walczyli o tytuły
mistrzów i był to po półrocznej przerwie turniej,
w którym zawodnicy mogli sprawdzić swoje postępy.
W mistrzostwach tych zagrał Aleks Prusinowski –
zawodnik KOKiS Kolno, który posiadał licencję PZTS
z ubiegłego sezonu i startował w tej kategorii wiekowej
2019/2020. W konfrontacji z zawodnikami roczników
2007-2009 Aleks mistrzostwa zakończył z bilansem 2-2
(dwa zwycięstwa i dwie porażki) na XIII miejscu w klasyfikacji końcowej. Głównym celem tego startu było
sprawdzenie poziomu umiejętności na szczeblu wojewódzkim z zawodnikami klubów białostockich oraz
przygotowanie do mistrzostw województwa w kategorii
żaków.
2020/09 (Nr.245)
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Wieczorny Turniej „Jupiter”

W

ieczorem 18 września na sztucznej murawie stadionu miejskiego w Kolnie rozpoczęły się rozgrywki
w piłkę nożną w kategorii 18+ o Puchar Burmistrza Miasta Kolna. W rozgrywkach zagrały cztery drużyny, tj. LZS
Team, Trzynasty, Drewniaki i Teletubisie.
Zawodnicy zagrali w systemie „każdy z każdym”. Pomimo
dotkliwego chłodu atmosfera na boisku była gorąca,
a o końcowej klasyfikacji turnieju zadecydowała 1 bramka.
Po rozegraniu wszystkich spotkań najlepszą okazała się
drużyna LZS TEAM, na drugiej pozycji uplasowały się
DREWNIAKI, a trzecie miejsce zajął TRZYNASTY.
Dużą niespodzianką rozgrywek była wysoka wygrana
LZS-u z Drewniakami (6:3).
Organizator bardzo dziękuje zawodnikom za świetne
mecze, grę fair oraz gratuluje wytrwałości i kondycji.
Mamy nadzieję, że w następnym turnieju spotkamy się
w większym gronie. Puchary kapitanom drużyn wręczyła
pani dyrektor KOKiS Alicja Szymańska.
Od organizatora.
Turniej zaplanowany był na dwa dni, w dwóch kategoriach:
18+ i 35+; w starszej kategorii nie zgłosiła się żadna drużyna. Ale jak to mówią – „co się odwlecze to nie ucieczce .”

Podlaskie kino plenerowe. Mieszkańcy obejrzeli na kolneńskiej Targowicy dwa seanse.

M

arszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda
zaprosili mieszkańców Kolna i okolicznych miejscowości na bezpłatne kino plenerowe. Pokazy filmowe
zorganizowano 6.09 na miejskiej targowicy. Chętni
do dyspozycji mieli przygotowane miejsca parkingowe
dla samochodów. Widzom udostępnione były także
dezynfekowane każdorazowo leżaki.
Podlaskie Kino Plenerowe w Kolnie to inicjatywa mar2020/09 (Nr. 245)

szałka Artura Kosickiego. Darmowe seanse odbywały
się na zakończenie wakacji w ośmiu podlaskich miastach. Po inauguracji w Wysokiem Mazowieckiem,
filmy w plenerze oglądano również w Sokółce, Łapach,
Tykocinie, Supraślu, Białymstoku, Augustowie i na
zakończenie trasy w Kolnie. W każdej miejscowości
wyświetlone były po dwa tytuły.
W Kolnie widzowie obejrzeli – o godz. 19:00 film
„Narzeczony na niby”, a o 21:00 „Aquaman”.
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W nawiązaniu do Konkursu wakacyjnego zorganizowanego przez KOKiS,
który został już rozstrzygnięty (MK nr 243-244, s. 34) – pisze „Chłopak z Łabnej, lat 82”.

N

ajbardziej podobały mi
się wspomnienia Pani
Basi. Ja także pamiętam
targowisko w środku miasta
Kolna, gdzie było wszystko:
mydło, odzież, powidło,
krowy, konie, zboża itd. Gdy
„władza ludowa umacniała
się” – targowisko zostało
przeniesione na plac pomiędzy dawną ul. 1 Maja, a ul.
Zabielską. Natomiast tzw.
targ zwierzęcy – konie, źrebaki, krowy, cielaki, trzoda
i zboża – trafił na ul. Łabno
Małe, naprzeciwko mleczarni, po drugiej stronie ul.
Łomżyńskiej.
Na targowisko przyjeżdżali
rolnicy wozami konnymi
z okolicznych wiosek. Dla
nas – dzieci z Łabnej – była
to wielka frajda, bo mogliśmy oglądać wszystkie zwierzęta gospodarskie. Obecnie
teren ten jest zabudowany,
ale jak pamiętam z pobytu
w Kolnie w 2019 r. były problemy z zagospodarowaniem
budynku. Z kolei dawny
rynek został nazwany placem
Wolności, a na jego środku
został postawiony głośnik – tzw. „kołchoźnik”. Była głośna
muzyka i bieżące wiadomości. Jak sobie przypominam, na
rogach placu spotykali się „chłopi” i dyskutowali na różne
tematy – od polityki do gospodarki. Okazją do dyskusji
była pobliska stara gospoda, a następnie wybudowana
„nowa”, nazwana już restauracją.
Plac Wolności był sukcesywnie zagospodarowywany.
Sadzono drzewa i krzewy ozdobne, powstały alejki, przy

których usytuowano ławki. Załączam zdjęcie z 1959 r., na
którym jesteśmy wraz z kolegą Kazimierzem Sekścińskim.
Pozostały wspomnienia, a mnie zebrało się na opowieść,
jak to było, co i gdzie – ponad 60 lat temu. Obecnie – gdy
odwiedzam moje miasto rodzinne, gdy czytam Miesięcznik Kolneński – moje drogie Kolno wygląda zupełnie inaczej, pięknie i nowocześnie. Ale tęskno, tak samo.
Józef Górski, z Torunia

Zachęcamy czytelników Miesięcznika Kolneńskiego do nadsyłania krótkich
wspomnień i zdjęć dotyczących historii naszego miasta. W październiku obchodzony
będzie jubileusz 595-lecia Kolna. Wysłane teksty zostaną opublikowane w kolejnych
wydaniach gazety.
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Gra miejska z okazji „595 lat Kolna”

30

września br. do udziału w grze miejskiej „595 LAT
KOLNA”, zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną i Zespół Szkół Technicznych w Kolnie,
wzięło udział 28 uczestników. Młodzież i osoby dorosłe
stworzyli 7 zespołów: „Jan z Kolna”, „Łabno”, „Kolniacy”,
„Mazowszanie”, Św. Florian”, „Dęby Wolności” i „Książę
Janusz” – liczących od 3 do 5 osób. Do gry stanęli uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie, wychowankowie Hufca Pracy w Kolnie, uczniowie Szkoły Branżowej I st. w Kolnie ZDZ w Łomży, uczniowie II LO oraz
Technikum Rolniczo-Ekonomicznego w Kolnie.

darczym w Kolnie. Młodzież i dorośli nie mieli łatwych
zadań, jednak po zakończeniu wspominali: „Bardzo przyjemnie było śpiewać piosenki żołnierskie w KOKiS-ie
lub tańczyć w Colnusie”. Uczestnicy w relacjach po grze
twierdzili, że była to ciekawa forma rozrywki, interesująca zabawa i dobry sposób pogłębienia wiedzy o historii
i walorach naszego rodzinnego miasta. Komisja, oceniając zespoły, wzięła pod uwagę czas przybycia grupy na
miejsce, poprawność wykonania kolejnych zadań oraz
selfie potwierdzające pobyt wszystkich członków zespołu
w danym miejscu.

Gra, osadzona w realiach kolneńskiej historii, od nadania praw miejskich w 1425 r. do czasów współczesnych,
miała na celu poznanie i przyswojenie przez uczestników
faktów, pojęć, związków i teorii z dziejów naszego Miasta.
Na uczestników gry czekało szereg wyzwań – zagadek,
krzyżówek, rebusów, map i niejednoznacznych podpowiedzi. Młodzież i dorośli musieli wykazać się wiedzą,
inteligencją, sprytem i dobrą kondycją. Każdy zespół miał
do pokonania sześć etapów (miejsc), w których między
innymi odpowiadali na pytania związane z historią Urzędu
Miasta Kolno, Powiatu Kolneńskiego, miejskich cmentarzy i mogił poległych w walkach o wolność Ojczyzny
powstańców i żołnierzy, historią kolneńskich szkół i rozwoju oświaty, świątyń różnych wyznań, które tak często
płonęły, dziejami miejsc kultury oraz rozwojem gospo-

Zwycięzcami gry miejskiej „595 LAT KOLNA” zostali:
I miejsce: Zespół II w składzie: Amelia Domańska,
Dominka Krasińska, Wiktoria Kryszajtys, Sandra Paliwoda,
Małgorzata Wądołowska;
II miejsce: Zespół VII w składzie: Jakub Dziczek, Szymon
Jermacz, Karolina Staniszewska, Justyna Truszkowska;
III miejsce: Zespół VI w składzie: Mateusz Baczewski, Martyna Malczyk, Milena Samul, Aleksandra Sikorska.
Wyróżnienie otrzymał Zespół I w składzie: Klaudia Duda,
Patryk Krysiatys, Adam Sadłowski, Karol Sadłowski,
Zuzanna Ugniewska.
Wielkie gratulacje!!!
Grę zorganizowano z okazji 595. rocznicy nadania praw
miejskich Kolnu.

Zespół IV. „MAZOWSZANIE”

Zespół I. ,,JANA Z KOLNA”

Zespół IV. „MAZOWSZANIE”

Zespół VII. „KSIĄŻE JANUSZ”

Zdjęcia z pobytu młodzieży w Urzędzie Miasta Kolno. Trzy Zespoły biorące udział w grze I. ,,JANA Z KOLNA”, IV. „MAZOWSZANIE” i VII. „KSIĄŻE
JANUSZ” w różnych odstępach czasu układały aforyzmy promujące Miasto Kolno, które ocenił Burmistrz Kolna Andrzej Duda i pani Ewa Okurowska.
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X Jubileuszowa Pielgrzymka Rowerowa Kolno-Dąbrówka

W

dniu 13 września 11 kolneńskich kolarzy uczestniczyło w X Pielgrzymce Rowerowej z Kolna do
Dąbrówki położonej w powiecie ostrołęckim w gminie
Lelis. W Dąbrówce znajduje się Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Dąbrowskiej, Królowej Ludu Kurpiowskiego, Patronki Leśników i Pszczelarzy. Sanktuarium
zostało ustanowione 8 września w 2010 roku przez Księdza Biskupa Stanisława Stefanka. W Dąbrówce w latach
1850-1870 miały miejsce objawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus dwóm dziewczynkom. Jedna z dziewcząt
miała na imię Marcyna, a druga Rozyna. Matka Boża
objawiła się na sośnie, na której znajdowała się wydrążona barć pszczela. Uroczystości ku czci Najświętszej
Maryi Panny Dąbrowskiej odbywają się w Dąbrówce
w pierwszą niedzielę po 8 września. W kalendarzu liturgicznym w dniu 8 września obchodzone jest Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane również
Świętem Matki Bożej Siewnej. W pewnych okresach czasowych 8 września przypada w niedzielę. Tak było również w roku 2013 podczas III oraz w roku 2019 podczas
IX pielgrzymki.
Pierwsza pielgrzymka rowerowa z Kolna do Dąbrówki
miała miejsce 11 września w 2011 roku; uczestniczyło
w niej 7 osób. Inicjatorami rozpoczęcia cyklu corocznej
pielgrzymki rowerowej do Dąbrówki a jednocześnie jej
pierwszymi uczestnikami byli: Orłowski Andrzej, Konopka
Kazimierz, Okurowski Zygmunt, Ferenc Kazimierz, Jerzyło
Bogdan, Szewczyk Kazimierz oraz Prusiński Janusz. Z biegiem lat do aktywnych uczestników dołączali kolejni kolarze, którzy licznie poszerzyli skład pielgrzymowania na
rowerach. Finalnie w 2020 roku stały skład grupy rowerowo-pielgrzymkowej liczy 18 zawodników. Na przestrzeni
lat 2011-2020 liczba uczestników zmieniała się w zależno24

ści od możliwości przybycia poszczególnych kolarzy na
miejsce zbiórki i wyjazdu na pielgrzymi szlak.
W 2020 roku przypadła X Jubileuszowa Pielgrzymka
Rowerowa Kolno-Dąbrówka. Nasza grupa wyjechała
z Kolna o godzinie 10.00. Trasa pielgrzymiego szlaku
prowadziła nas przez następujące miejscowości: Janowo
– Łosewo – Niksowizna – Piasutno Żelazne – Dobrylas
– Dębniki – Zbójna – Laski – Gąski – Dąbrówka. Nasza
X Pielgrzymka Rowerowa odbywała się w przypadającą w tym roku X rocznicę ustanowienia Sanktuarium
w Dąbrówce. W okolicach wioski Laski mijaliśmy łomżyńską pieszą pielgrzymkę, w której szli pielgrzymi z Parafii
Krzyża Świętego i z Parafii Bożego Ciała w Łomży oraz pielgrzymi ze Zbójnej. Pozdrowiliśmy pielgrzymów z odwzajemnieniem. Należy nadmienić, iż łomżyńska pielgrzymka
była zawsze dwudniowa. Wyruszała ona z Łomży w sobotę
i docierała w tym dniu do Zbójnej, gdzie następował nocleg. Pielgrzymi z Łomży w tym dniu pokonywali 23 km.
W niedzielę w godzinach rannych pielgrzymka ruszała już
do Dąbrówki wraz pielgrzymami ze Zbójnej, którzy dołą2020/09 (Nr.245)
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czali do niej, pokonując tym razem 12 km. W tym roku
z uwagi na zaostrzenia sanitarne panujące w kraju, łomżyńska pielgrzymka była jednodniowa.
W poprzednich latach mijaliśmy również przed Dąbrówką
drugą pieszą pielgrzymkę z Parafii Matki Bożej Różańcowej
w Kuziach, do której dołączali także pielgrzymi z miejscowości Wyk. Pielgrzymi z Kuzi pokonywali dystans 13 km,
a z wioski Wyk 8 km.		
Po przejechaniu 40 kilometrów przybyliśmy o godzinie
11.45 do Dąbrówki. Przywitaliśmy się z Proboszczem
Parafii św. Anny w Dąbrówce ks. Stanisławem Grosfeldem
oraz z księdzem Arturem Akimowiczem z Parafii św. Anny
w Kolnie, który z dniem 21 września zastąpi księdza Stanisława Grosfelda na stanowisku proboszcza i kustosza Sanktuarium w Dąbrówce. Księża otrzymali od nas pamiątkowe
przypinki z okazji naszej X Jubileuszowej Pielgrzymki
Rowerowej. Ksiądz proboszcz Stanisław Grosfeld z końcem
września br. przechodzi na emeryturę. Parafia w Dąbrówce
została przez niego objęta w 1998 roku.

miejscowości: Płoszyce – Grale – Brzozowa – Czarnia –
Baba – Plewki – Kuzie – Charubin – Krusza – Turośl –
Ptaki – Zabiele. Trasa pielgrzymki prowadziła przez tereny
północno-wschodniego Mazowsza, a od wioski Niksowizna, aż po Dąbrówkę i z powrotem do Zabiela jechaliśmy
przez Kurpie. Przejeżdżaliśmy w pobliżu dwóch rezerwatów przyrody. Pierwszy to Mingos położony przed
Kuziami, do którego dojechaliśmy od strony miejscowości Plewki, gdzie występuje licznie sosna i jałowiec. Drugim z rezerwatów były Tabory leżące na odcinku trasy
Kuzie – Charubin, w których oprócz sosny rośnie także
świerk. Przejechaliśmy w tym dniu 86 kilometrów. Pogoda
zarówno nam, jak również pozostałym pielgrzymom bardzo dopisała. Przyjechaliśmy do Kolna z postanowieniem
uczestniczenia w kolejnej XI pielgrzymce rowerowej.

W tym miejscu pragniemy zaprosić również innych do
uczestniczenia w kolejnej rowerowej pielgrzymce w następnym roku. Pragnę również nadmienić, iż do uczestnictwa
tak wielu osób z Kolna i z okolic biorących udział w pielParafia pw. św. Anny w Dąbrówce jest niewielka, ponie- grzymkach, rajdach, maratonach i wyścigach rowerowych
waż liczy około 1400 wiernych. W jej skład wchodzą nastę- – w dużej mierze przyczynił się uczestnik pielgrzymki
pujące miejscowości: Dąbrówka, Płoszyce, Gąski, Szkwa, Pan Andrzej Orłowski – były trener kolarstwa w klubach
Nasiadki, Bienduszka. W zabytkowym drewnianym koś- WLKS Narew Łomża i Orzeł Kolno. Bardzo dziękujemy,
ciele oraz w Kaplicy Objawień rozpoczęliśmy indywidu- Panie Trenerze, za Pana zaangażowanie w rozpowszechalną modlitwę. Uroczysta Msza Święta odbyła się o godzi- nianie pięknego sportu, jakim jest kolarstwo na terenie
nie 13.00 na placu przy Kaplicy Objawień Matki Bożej naszego miasta Kolno i całego powiatu kolneńskiego.
w miejscu rosnącej dawniej sosny bartnej, na jakiej Maryja
z Dzieciątkiem Jezus objawiła się dwóm dziewczynkom. Uczestnikami X Pielgrzymki Rowerowej byli: Zygmunt
Przy Kaplicy Objawień na stoliku była wyłożona księga Okurowski, Edward Serowik, Andrzej Orłowski, Stanipamiątkowa, do której wpisaliśmy się, dokumentując w ten sław Skrodzki, Tadeusz Małż, Kazimierz Ferenc, Bogdan
sposób swój udział w X Pielgrzymce Rowerowej.
Jerzyło, Marek Gawrych, Andrzej Jarzyło, Sylwester Górski,
W tym dniu do Dąbrówki przybyły pielgrzymki: piesze, Janusz Prusiński.
rowerowe, autokarowe jak również pielgrzymi indywiduJanusz Prusiński
alni, którzy na miejsce dotarli swoimi samochodami m.in.
z Ostrołęki 18 km, Kadzidła 18 km, Nowogrodu 15 km
oraz z innych bliższych i dalszych miejscowości. Wśród
uczestników pielgrzymek można zauważyć kultywowanie
zwyczajów i tradycji kurpiowskich poprzez pielgrzymów
ubranych w stroje kurpiowskie.
W 2016 roku podczas naszej VI pielgrzymki do Dąbrówki
przybyła pielgrzymka ze stolicy. Warszawscy pielgrzymi
wówczas w rozmowie z nami powiedzieli, iż szli w pątniczym szlaku do Dąbrówki przez cztery dni. Na przybyłych
pielgrzymów jak co roku czekał przygotowany posiłek
w postaci upieczonych ciast. Stoły z zastawionym na nich
pachnącym ciastem znajdowały się przy kościele i liczyły
ponad kilkanaście metrów długości. Gospodynie z całej
parafii – co roku z innych miejscowości – przygotowują
poczęstunek dla przybyłych pielgrzymów. Wypada to
mniej więcej w cyklu kilkuletnim, co 4-5 lat, gdy ciasta
pieczone są przez gospodynie z danej wioski.
Droga powrotna do Kolna wiodła nas przez następujące
2020/09 (Nr. 245)
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Nie eksperymentuj!

M

imo wielu przypadków zatruć i zgonów spowodowanych zażywaniem tzw. dopalaczy nadal jest to
istotny problem społeczny. Młodzież podejmuje ryzyko
eksperymentowania z nowymi narkotykami, gdyż jest
kuszona obietnicą dobrej zabawy, lepszymi wynikami
w nauce lub sporcie, sukcesami towarzyskimi czy większą
liczbą „prawdziwych” przyjaciół.
Narkotyki dają mniej niż obiecują!
Nie można przewidzieć, co zrobi osoba odurzona, nie
można bowiem ustalić z góry następstw zażycia substancji,
które oddziałują na układ nerwowy i prowadzą do zmiany
normalnego działania mózgu. Osoba odurzona przestaje
kontrolować zarówno to co dzieje się z nią, jak i z otoczeniem. Nawet jednorazowe użycie dopalacza może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a niekiedy
nawet do śmierci.
Kolejnymi zagrożeniami zdrowotnymi są również papierosy, e-papierosy oraz alkohol.
Szczególnie niebezpieczne w obecnych czasach jest nadużywanie – mylnie uważanych za „zdrowsze” – papierosów elektronicznych. Odsetek użytkowników tych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków
i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do
szkoły z elektronicznymi papierosami. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2016 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, iż liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011
roku czterokrotnie. Nawet 35% uczniów w wieku od 15 do
19 lat regularnie używa elektroniczne papierosy a 70% co
najmniej raz próbowało e-papierosa.
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Natychmiastowe skutki zdrowotne wynikające z używania e-papierosa
Badania oceniające długofalowe skutki zdrowotne używania e-papierosa nadal trwają. Niemniej jednak, w literaturze naukowej dostępne są dziesiątki publikacji naukowych wskazujących na natychmiastowe skutki zdrowotne
wynikające z używania e-papierosa. W wielu badaniach
naukowych, bezpośrednio po użyciu e-papierosa zaobserwowano:
- podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych,
- podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej,
- zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach,
- rozwój stanu zapalnego w drogach oddechowych,
- skurcze mięśni i drżenie mięśni,
- podrażnienie oczu,
- kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia,
- nudności i wymioty,
- zmniejszenie wydajności układu odpornościowego,
- zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc,
- zmiany behawioralne – zaburzenia pamięci.
Szczególnie ludzie młodzi (w wieku 18-35 lat) są grupą,
której największy odsetek podejmuje zachowania ryzykowne, negatywnie wpływające na zdrowie. Wielu z nich
nie zdaje sobie do końca sprawy iż to, jaki styl życia prowadzą, jakich dokonują wyborów, ma kolosalny wpływ na
ich zdrowie i kondycję w przyszłości.
Stąd gorący apel do młodych: zawalcz o siebie!, nie eksperymentuj! zdrowie masz tylko jedno.
Oświata Zdrowotna i Higiena Pracy
PSSE w Kolnie
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Zmiany w prawie budowlanym – już od 19 września!

T

o największa od lat nowelizacja Prawa budowlanego. Wprowadzona została w drodze ustawy z dnia
13 lutego 2020 r. Służyć ma usprawnieniu procesu inwestycyjnego. Ważną zmianą jest prostsza legalizacja
starych samowoli budowlanych. Wiele obiektów zwolniono też z decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgłoszenia, wymaga budowa m.in.: sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych o określonych parametrach,
wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, obiektów
gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, szczelnych zbiorników na
gnojówkę, naziemnych silosów na materiały sypkie
o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
silosów na kiszonkę, oczyszczalni ścieków o wydajności
do 7,50 m3 na dobę; zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; tymczasowych
obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia
w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu,
ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; pomostów
o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od
korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, instalacji
zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych, kanalizacji kablowej, zjazdów z dróg
krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na
tych drogach, obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, 1991 oraz z 2017
r. poz. 60 i 202) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów, obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej
1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza
obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody
i parków krajobrazowych oraz ich otulin wolno stojących, parterowych budynków gospodarczych, garaży,
wiat, przydomowych: ganków, oranżerii (ogrodów zimowych), wolnostojących parterowych budynków rekreacji
indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone
do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy
do 35 m2 (liczba wymienionych obiektów na działce nie
może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni
działki), miejsc parkingowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze
2020/09 (Nr. 245)

Natura 2000, boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji, ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m, przydomowych tarasów naziemnych
o powierzchni zabudowy do 35 m2, obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
Z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zostały zwolnione: biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące
przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego
rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie Zmiany
w ustawie sprzyjają też szybszemu przyłączaniu nowych
inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyznaczono konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie
warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie
spowoduje naliczenie kar.
Zródło: www.gov.pl
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Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe zapisane na zwykłej
kartce rozwiązanie do Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 20 (pokój 3)
zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie album fotograficzny Sylwestra
Nicewicza ,,Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy”. Termin nadsyłania
odpowiedzi – 28.10.2020 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 07-08/2020 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Gutowska Irena i Teresa Lipko z Kolna.
Hasło brzmiało: ,,Leniwy dwa razy robi”
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

Odszukaj miejsca wpisania wyrazów
Określenia poszczególnych wyrazów podano w przypadkowej kolejności. Do diagramu wpisano niektóre litery, które
mają ułatwić odszukanie miejsc wpisania wyrazów. Litery
w ponumerowanych polach, uszeregowane w kolejności od 1
do 14, utworzą ostateczne rozwiązanie.
• książka ze zdjęciami,
• zbytnia pewność siebie,
• podobna do pszczoły,
• gruba nić w świecy,
• głos lwa,
• dawna polska ciężarówka,
• imię piosenkarki Bem,
• był używany do narkozy,
• zniedołężniały starzec,
• służył do uszczelniania
korków,
• fotel królewski,
• działacz polityczny,
• przeciwieństwo przodu,
• niemodny napój
alkoholowy,
• 4 kwartały,
• drzewo liściaste o gładkiej
korze,
• bylina uprawiana w strefie
międzyzwrotnikowej ze
względu na mączyste
bulwy, inaczej patat,
• taniec,
• święta księga wyznawców
islamu,
• obniżka cenowa,
• imię Cygana, autora
tekstów piosenek,
• czworokąt o równych
bokach,

• prawa albo lewa strona
tułowia,
• zawarcie związku
małżeńskiego,
• kolor w kartach,
• miasto nadbrzeżne,
• szanowny na kopercie,
• odkryty obiekt
fortyfikacyjny; szaniec,
• piąte u wozu,
• pora rozjaśniania się
nieba,
• spiekota, skwar, żar,
• chwytanie,
• uchwyt przy
obrabiarce służący do
zamocowywania narzędzi
skrawających,
• znak interpunkcyjny w
postaci poziomej kreski
(–),
• Juliusz, jeden z
najwybitniejszych
polskich aktorów i
reżyserów teatralnych w
historii,
• rośnie w miejscach
podmokłych,
• lotnik,
• otwór w ścianie budynku,
• powróz do wiązania,
• mała łódź
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adres: www.umkolno.pl Wydawca: Burmistrz Miasta Kolno.
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Nasze maleństwa
Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom,
życząc szczęścia, radości i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

Gryglik, syn Magdaleny i Damiana,
ur. 02.09.2020 r. godz. 20.00

Kołakowska, córka Marty i Pawła,
ur. 03.09.2020 r. godz. 09.00

Dąbkowski, syn Alicji i Jana,
ur. 03.09.2020 r. godz. 11.50

Sokołowska, córka Marty i Bartosza,
ur. 03.09.2020 r. godz. 12.15

Lutrzykowski, syn Ewy i Damiana,
ur.05.09.2020 r. godz. 13.28

Bogumił, syn Joanny i Mariusza,
ur. 06.09.2020 r. godz. 16.10

Wszeborowski, syn Mileny i Bolesława,
ur. 09.09.2020 r. godz. 10.30

Podsiad, córka Natalii i Rafała,
ur. 12.09.2020 r. godz. 14.35

Włodkowski, syn Eweliny i Adama,
ur. 14.09.2020 r. godz. 14.20

Piaścik, syn Magdaleny i Pawła,
ur. 25.09.2020 r. godz. 00.35

Malinowska, córka Anny i Jarosława, Myślińska, córka Karoliny i Krzysztofa, Białobrzeska, córka Malwiny i Grzegorza,
ur. 20.09.2020 r. godz. 01.30
ur. 14.09.2020 r. godz. 18.35
ur. 23.09.2020 r. godz. 09.00

Sokołowska, córka Emilii i Grzegorza, Grudziądz, syn Eweliny i Sebastiana,
ur. 29.09.2020 r. godz. 05.10
ur. 27.09.2020 r. godz. 17.55

USŁUGI – POGOTOWIE
HYDRAULICZNE
MAREK WRÓBLEWSKI
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Kossakowski, syn Eweliny i Adriana,
ur. 30.08.2020 r. godz. 16.05

Wincenta 69 F
18–500 Kolno

Tel. 602 505 159
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