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W Kolnie została podpisana umowa
na budowę obwodnicy miasta

MIASTO

W Kolnie została podpisana umowa na budowę obwodnicy miasta

Od lewej na dole: Wicemarszałek Marek Olbryś, Marszałek Artur Kosicki, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz
Poseł RP Kazimierz Gwiazdowski i Burmistrz Kolna Andrzej Duda.

W

poniedziałek 11 kwietnia na
placu przed Urzędem Miasta
- podczas zorganizowanej konferencji prasowej - podpisana została
umowa na wykonanie największej
dotąd w Kolnie inwestycji drogowej. Koszt całego przedsięwzięcia to
blisko 100 mln. Obwodnica będzie
budowana przez Ministerstwo
Infrastruktury i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Umowę podczas spotkania podpisali: Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk, marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś.
W konferencji wzięli też udział:
Rafał Weber – sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury,
Poseł RP Kazimierz Gwiazdowski oraz Burmistrz Kolna Andrzej
Duda.
– Jest to bardzo dobra zarówno dla
samorządowców, jak i mieszkańców
naszego miasta wiadomość, bo czekaliśmy na to wiele lat. Obwodnica
o długości około 8 km będzie przebiegać w ciągu drogi wojewódzkiej nr
2

647 i krajowej nr 63 i rozładuje ruch nie mieliśmy żadnego wypadku śmierw mieście — zaznaczał podczas spot- telnego i ani jednej kolizji, ale przy
kania burmistrz Andrzej Duda.
tym natężeniu ruchu jest ona bardzo
obciążona. Przy tym, w tej chwili, na
Kolno usytuowane jest przy drodze wjeździe z kierunku Łomży mamy
krajowej nr 63 prowadzącej na Ma- tylko jeden most, a budowa obwodzury i szczególnie podczas sezonu nicy zakłada powstanie dwóch obiekwakacyjnego ruch jest mocno wzmo- tów mostowych — dodał burmistrz.
żony, a sprawny przejazd uniemożliwiają tworzące się korki. Dzięki no- Minister Adamczyk dostrzega powej inwestycji mieszkańcy regionu tencjał planowanej inwestycji do rozzyskają też łatwiejszy dostęp do drogi woju całego regionu.
ekspresowej. Kolno będzie miało obwodnicę, która pozwoli ominąć mia- – Niedaleko stąd powstaje węzeł Kolno,
sto, jadąc z dwóch kierunków – na a to nas zobowiązuje do tego, żeby tę
linii Łomża - Pisz, ale także od strony drogę uczynić pełnym silnikiem rozStawisk.
woju gospodarczego, poprzez dostęp
do terenów inwestycyjnych. Takie te– Nad mazurskie jeziora jedzie tędy, reny inwestycyjne przygotowuje pan
w miesiącach letnich, od maja do burmistrz Andrzej Duda. Burmistrz
września, ok. 20 tys. samochodów Kolna wraz z samorządem gminy
i nasze miasto jest zablokowane. przygotowuje je dla tych, którzy zechcą
Mamy, co prawda, wyremontowaną tutaj otworzyć swoją działalność godrogę krajową 63, która bardzo po- spodarczą, którzy zechcą tutaj lokować
prawiła bezpieczeństwo w mieście, ze swoje organizacje biznesowe. Z jednej
względu na sygnalizację świetlną, le- strony dać mieszkańcom pracę, z druwoskręty, ronda i doświetlenie przejść. giej strony również korzystać z potenW momencie oddania jej do użytku cjału tego regionu, a on jest olbrzymi.
2022/04 (Nr.264)

MIASTO

dał Adamczyk.Obecny na konferencji
wiceminister Rafał Weber informował, że kolejne zmiany w Programie
umożliwią dofinansowanie budowy
ścieżek rowerowych, chodników oraz
niewielkich remontów. Weber podkreślał, że województwo podlaskie jest dla
W Polsce realizuje się nie tylko projekty obecnego rządu strategiczne od strony
autostradowe, drogi ekspresowe i szyb- transportowej, stąd realizacja w rekiego ruchu, ale także drogi lokalne, gionie wielu dużych projektów: modrogi samorządowe. Inwestycja w ob- dernizacja drogi ekspresowej S8 oraz
rębie Kolna powstanie z Rządowego budowa tras międzynarodowych: Via
Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). – Carpatia i Via Baltica.
Dzięki środkom z tego Programu wspieramy inwestycje gminne, powiatowe, – Infrastruktura drogowa jest podstawą
a teraz wojewódzkie - 51 obwodnic rozwoju i obecny rząd rozumie potrzeby
w ciągu dróg wojewódzkich na terenie w tym zakresie naszego województwa
całego kraju, 100 obwodnic w ramach — zaznaczał marszałek Artur Kosicki.
Programu, który dedykowany jest drogom krajowym, to niespotykana dotąd Podlaski samorząd na budowę obwodilość. To Program poprawy komunikacji, nic otrzymał 164 mln zł. To pieniądze
poprawy poziomu życia mieszkańców, na dokończenie: Wschodniej Obwodszczególnie tych miejscowości, przez nicy Suwałk oraz budowę obwodnic:
które przebiegają główne drogi — do- Ciechanowca, Sokół i Kolna.Na przeWykorzystamy go właśnie dzięki budowie obwodnicy Kolna, która w sposób
bezpieczny pozwoli komunikować te
strefy gospodarcze z drogą ekspresową
— tłumaczył Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
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strzeni ostatnich trzech lat z RFRD
zrealizowano w regionie również wiele
mniejszych inwestycji. Pozyskane
z Programu środki przeznaczono na
przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Miasto Kolno też korzystało
z takiego wsparcia. Modernizacja
wielu dróg w województwie nie byłaby
możliwa, gdyby nie dobra wielopoziomowa współpraca rządu, władz wojewódzkich i samorządowych. Marszałek
Kosicki podziękował za zaangażowanie
w sprawy lokalne posłowi Kazimierzowi Gwiazdowskiemu i europosłowi
Krzysztofowi Jurgielowi.
Koszt budowy obwodnicy Kolna wyniesie 95 mln zł, z czego 54 mln zostanie pokryte z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Kierowcy mają szansę przejechać
nową drogą w połowie 2025 roku.
Opracowanie i zdjęcia:
Andrzej Konopka
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Władze miasta Kolno złożyły hołd Wielkiemu Polakowi

Ś

w. Jan Paweł II jest wciąż obecny w sercach Polaków, w tym
mieszkańców Kolna. 2 kwietnia, w dniu 17. rocznicy śmierci
Ojca Świętego, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda i Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski złożyli kwiaty
i zapalili znicze pamięci przed pomnikiem Wielkiego Polaka,
honorowego obywatela miasta Kolno.
Monument papieża usytuowany jest na placu przy świątyni św.
Anny. Parafianie niejednokrotnie powierzają przed nim swoje intencje i proszą o wstawiennictwo za potrzebne łaski.
W każdą rocznicę śmierci Karola Wojtyły w Polsce odbywają się
uroczystości zarówno w większym, jak i mniejszym wymiarze.
– Najważniejsza zawsze pozostaje pamięć i wspomnienie o Wielkim
Polaku, który na trwałe odmienił losy naszej Ojczyzny — uważa burmistrz Andrzej Duda.
2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 na Placu Świętego Piotra
w Rzymie tłum wiernych towarzyszył Ojcu Świętemu w chwili
jego śmierci. Miliony ludzi śledziły też relacje mediów z Watykanu.
Kiedy kardynał Leonardo Sandri ogłosił odejście papieża do domu
Ojca, cały świat pogrążył się w żałobie.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

W Kolnie uczczono rocznicę katastrofy smoleńskiej

W

niedzielę 10 kwietnia w Polsce obchodzono uroczystości rocznicowe związane z katastrofą rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Tragiczne wydarzenia
sprzed 12 lat upamiętniono również w Kolnie.
Mieszkańcy miasta oddali hołd 96 ofiarom, w tym prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, który zginął wraz
z małżonką, wysokim rangą urzędnikom państwowym,
dowódcom wojskowym i ostatniemu prezydentowi na
uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu.

rom tragedii lotniczej, gdzie delegacje z miasta Kolno
i powiatu kolneńskiego złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Burmistrza Andrzeja Dudę reprezentował Sekretarz Miasta Mirosław Bajorek, któremu towarzyszył ks. Andrzej
Waszczeniuk.

Rządowy samolot Tu-154M leciał 10 kwietnia 2010 roku
na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni dokonanej na Polakach w 1940 roku w Katyniu. Rosjanie
podczas II wojny światowej bestialsko, strzałem w tył
głowy, zabili prawie 22 tys. polskich obywateli. WyW godzinę katastrofy lotniczej o 8:41 w mieście zawyły mordowano wówczas elitę naszego narodu: ludzi nauki
syreny. W intencji ofiar modlono się podczas mszy świę- i kultury, oficerów, sędziów i urzędników państwowych.
tej odprawionej o godzinie 11:00 w kościele św. Anny. Po
nabożeństwie udano się pod pomnik poświęcony ofiaTekst i zdjęcia: Andrzej Konopka
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Samorządy z subregionu łomżyńskiego, w tym miasto Kolno, otrzymały
dofinansowanie na kolejne inwestycje

S

iedem samorządów z terenu subregionu łomżyńskiego otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Pieniądze pochodzą
z budżetu województwa podlaskiego. Wśród beneficjentów znalazło się miasto Kolno, które otrzymało
największe środki – 1,5 mln złotych.

zakończy się pomyślnie — informował sekretarz miasta.
Wśród samorządów z powiatu kolneńskiego znalazła się
również gmina Stawiski, z dofinansowaniem 800 tys. zł
– na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Jurzec
Włościański-Dobrzyjałowo i gmina Turośl, z dofinansowaniem 600 tys. zł – na przebudowę dróg gminnych.

– To ważne wsparcie na modernizację kolneńskiego boiska sportowego, za które dziękuję również w imieniu burmistrza Kolna — mówił na spotkaniu w Łomży (20.04.)
sekretarz miasta Mirosław Bajorek, który w imieniu
włodarza Andrzeja Dudy odebrał symboliczny czek
z rąk wicemarszałka Marka Olbrysia.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa
Podlaskiego to autorski program Urzędu Marszałkowskiego. Wspiera on od trzech lat gminy i powiaty, które
chcą zrealizować projekty infrastrukturalne lub wzmocnić finansowanie. Pieniądze z programu mogą służyć
też jako wkład własny przy aplikacji o większe środki
rządowe. W 2022 roku z Funduszu do podziału jest 24
miliony złotych.

– To dofinansowanie bardzo nam się przyda. Jest to olbrzymia kwota, która w całości będzie przeznaczona
na modernizację stadionu miejskiego. Mamy nadzieję,
że powstanie na naszym terenie kolejny piękny obiekt
sportowy – długo oczekiwany zarówno przez sportowców, jak i przez mieszkańców Kolna. Będzie to obiekt
piłkarski i lekkoatletyczny. W tej chwili jesteśmy po drugim przetargu i mam nadzieję, że tym razem wszystko
2022/04 (Nr.264)

Symboliczne wręczenie czeków odbyło się w na Hali
Kultury w Łomży.
Więcej informacji na stronie: radionadzieja.pl i wrotapodlasia.pl
fot.: radionadzieja.pl
Opracowanie: Andrzej Konopka
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XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

29

kwietnia 2022 r. (w piątek)
miejscy radni obradowali
w ramach sesji zwołanej w trybie
nadzwyczajnym. Posiedzenie dotyczyło, w głównej mierze, zmian
w planie budżetowym miasta Kolno
na 2022 rok. Przyjęcie rzeczowej
uchwały było niezbędne, by przeprowadzić kolejną inwestycję „Przebudowa stadionu miejskiego wraz
z infrastrukturą techniczną”.
Rada obradowała w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu od godz. 12:00. Na wstępie
przyjęto protokół z poprzedniej sesji
i wysłuchano sprawozdania Burmistrza
Miasta z pracy między sesjami.
Samorządowcy jednogłośnie zdecydowali o zmianach planu finansowego
miasta na 2022 rok. Miasto Kolno na
przebudowę stadionu miejskiego wraz
z infrastrukturą techniczną otrzymało
łącznie 15,7 mln zł. 10,8 mln pozyskano z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Kolejne
kwoty dofinansowania zewnętrznego
to: 650 tysięcy z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, 1,5 mln zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów oraz
2 750 000 zł z Ministerstwa Sportu na
remont płyty głównej i bieżni.
Przebudowę stadionu miejskiego przeprowadzi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT z Dąbrowy
Górniczej za kwotę 19 990 599 zł
6

(5 maja władze Kolna mają podpisać
umowę z wykonawcą modernizacji
obiektu sportowego).
Planowany zakres prac: budowa boiska piłkarskiego, przebudowa stadionu
lekkoatletycznego oraz budowa i rozbudowa zaplecza sportowego.
– Jest to dwuletnie przedsięwzięcie i być
może uda nam się jeszcze jakieś pieniądze pozyskać z zewnątrz — prognozuje Andrzej Duda.
W dniu sesji podjęto kolejne uchwały:
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 20222030,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników OSP, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w mieście
Kolno na lata 2022-2025,
- w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kolno na lata 2022 – 2026,
- w sprawie wprowadzenia regulaminu
określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników,
- zmieniającą uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno,
- w sprawie ustanowienia programu

osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r. Kolno otrzyma środki
w kwocie 50 tys. zł na realizację działań w ramach programu osłonowego
,,Korpus Wsparcia Seniorów” na
2022 r. Dofinansowanie pozyskano
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w świadczeniu
usług społecznych na rzecz seniorów.
Polega na zapewnieniu opieki na odległość poprzez wyposażenie osób
mających problem z samodzielnym
funkcjonowaniem w opaski bezpieczeństwa. Przekazane urządzenia będą
zawierały przycisk bezpieczeństwa
SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia
opaski i lokalizator GPS. Dodatkowe
funkcje umożliwią komunikowanie
się z centrum obsługi i wyznaczonymi
opiekunami oraz monitorowanie podstawowych czynności życiowych. Seniorzy za urządzenia nie będą ponosić
żadnych kosztów.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolnie w 2022 r. będzie realizował
świadczenie w ramach Modułu II, tj.
pomoc osobom 65+, które mają ograniczenia zdrowotne i mieszkają samotnie lub z rodziną, która nie jest w stanie
zapewnić im dostatecznej opieki.
Program wykorzystuje nowe technologie, w tym m.in. dostęp do nowych
narzędzi wspomagających opiekę nad
seniorami. Daje możliwość monitorowania samopoczucia osób starszych
przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym
czuć się bezpieczniej oraz być bardziej
samodzielnymi, a w razie potrzeby
szybko powiadomić bliską osobę czy
też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.
Przyjęto też sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za
I kwartał 2022 r.
Autor: Andrzej Konopka
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Burmistrzy Kolna wziął udział w akcji promującej czytanie dzieciom

Z

okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie zorganizowała akcję promującą
czytanie pt. „Kolneńskie VIP-y czytają dzieciom”.
W dniu 26 kwietnia w przedsięwzięciu wziął również udział burmistrz Andrzej Duda, który czytał
dzieciom z kl. III SP1 i kl. II SP2 m.in. „Mądre
Bajki” – Agnieszki Antosiewicz, a po zakończonym czytaniu zaprosił dzieci do Urzędu Miasta,
gdzie mogły zobaczyć miejsce pracy włodarza
Kolna. Wizyta została uwieczniona na wspólnym,
pamiątkowym zdjęciu.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno przy ul.
Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od 06.05.2022 r. wykaz w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, nieruchomości lokalowej, w skład której wchodzi:
– samodzielny lokal mieszkalny nr 11 w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 66 C o pow. użytkowej 33,70 m2
z udziałem wynoszącym 3370/51700 części we współwłasności budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i w prawie własności działki gruntu nr 2476/2 o pow. 233 m2,
dla której urządzona jest księga wieczysta KW LM1L/00030151/2.
Wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 9, tel. 86 278-94-53.
BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Andrzej Duda
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Trwa przebudowa i rozbudowa prawego skrzydła po byłym gimnazjum wraz ze
zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na przedszkole

M

iasto Kolno w ramach środków z Rządowego Wartość całkowita projektu: 3 897 000,00 zł
Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymało kwotę Dofinansowanie z RFIL: 3 000 000,00 zł
4 500 000,00 zł.
Obecnie trwają prace związane z przebudową i rozbudową
Wsparcie zostało wykorzystane na dofinansowanie niżej prawego skrzydła budynku po gimnazjum.
Poniżej na zdjęciach widać już pierwsze efekty pracy. Na
wymienionych zadań:
dzień dzisiejszy wykonano już ponad 70% planowanych
I. Przebudowa, rozbudowa części budynku oświatowego prac. Zakończenie i przekazanie do użytkowania nowego
przedszkola planowane jest pod koniec września tego roku.
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole,

Prace modernizacyjne trwają również w szkole SP1
II. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki
Wartość całkowita projektu: 2 699 500 000,00 zł
Dofinansowanie z RFIL: 1 500 000,00 zł
Jak podkreśla dyrektor szkoły Lech Owczarczyk, prace związane z modernizacją szkoły przebiegają bez zakłóceń. Szkoła
została podzielona na części, które umożliwiają zarówno prowadzenie zajęć lekcyjnych, jak i wykonywanie robót budowlanych. Wykonano już około 60% planowanych prac. Zakończenie modernizacji szkoły SP1 i przekazanie jej do
użytkowania planowane jest w sierpniu tego roku.
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Kolejna Inwestycja drogowa w mieście
W dniu 21 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa
na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr
104319B ul. Zielonej w Kolnie wraz z infrastrukturą
techniczną tj. kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia
ulicznego” z firmą Mroczkowski Krzysztof PHU Centrum
Budownictwa - dociepleń MROCZKOWSKI z siedzibą
w Łomży.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
1. Roboty ziemne i przygotowawcze
2. Odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej
„Budowa drogi gminnej nr 104319B ul. Zielonej w Kol- 3. Podbudowy z kruszyw
nie wraz z infrastrukturą techniczną tj. kanalizacją desz- 4. Nawierzchnie z kostki betonowej
czową, siecią oświetlenia ulicznego” współfinansowane 5. Zieleń drogowa
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6. Oświetlenie uliczne
Wartość całkowita projektu: 395 198,91 zł
Dofinansowanie z RFRD: 234 905,35 zł

Termin realizacji zadania 6 miesięcy od dnia podpisania
umowy.

Prace drogowe przy przebudowie ulicy Placu Wolności
„Przebudowa ul. Plac Wolności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kolnie” współfinansowane
są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W pierwszej
kolejności skupiono się przede wszystkim na budowie
kanalizacji deszczowej z przyłączami.
Wartość całkowita projektu: 1 394 163,91 zł
Dofinansowanie z RFRD: 836 498,34 zł
Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec sierpnia
2022 r.
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Trwa modernizacja szpitala w Kolnie
Pobytu Dziennego, Świetlice, czyli całe
zaplecze, które powinno być przy takim oddziale i w ogóle przy Centrum
Zdrowia Psychicznego. Zostały już
tylko prace kosmetyczne do zrobienia,
w każdej sali będzie łazienka i będą też
przystosowane do innych wymogów,
jakie powinny spełniać pomieszczenia w Oddziałach Psychiatrycznych
stacjonarnych.
Najważniejsze to możliwość pracy
z pacjentem, bo pacjent psychiatryczny wymaga indywidualnego
podejścia, indywidualnej pracy, żeby
epsze warunki pobytu pacjen- pomieszczenia do Poradni Psychia- było miejsce na rozmowy, na terapię.
tów, a także bardziej komfortowe trycznej, Poradni Terapii Uzależnień,
warunki pracy personelu medycznego. Takie mają być efekty trwającej
modernizacji w kolneńskim szpitalu.

L

– Ku końcowi zbliżają się prace na
Oddziale Psychiatrycznym. Będzie on
dostosowany do obecnych norm i zapewni dużo lepsze warunki pacjentom
— mówi dyrektor Szpitala Ogólnego
w Kolnie, Krystyna Dobrołowicz.
„Zostaną poprawione warunki dla
pacjentów, będą też dobudowane

Dzień książki – starostowie czytają dzieciom
W Starostwie Powiatowym w Kolnie, rosta, Karol Pieloszczyk spotkali się Czytali im bajki, ale także zastanawiali
z okazji Dnia Książki, Starosta Kol- z uczniami IV klasy Szkoły Podsta- się jak ważne jest czytanie. I wniosek
był jeden – czytać należy jak najwięcej.
neński, Tadeusz Klama i Wicesta- wowej nr 1.
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Pieniądze na kulturę i inwestycje - XXXV Sesja Rady Powiatu
cji Przychodni Zdrowia przy
ul. Milewskiego i budowy drogi
do miejscowości Jurzec. Dodatkowo wprowadziliśmy środki na
zrobienie dokumentacji projektowych, na wykonanie w przyszłości nowych nawierzchni bitumicznych na naszych drogach
powiatowych.” — mówi Starosta
Kolneński, Tadeusz Klama.

P

onad 51 tysięcy złotych na przedsięwzięcia kulturalne i sportowe
przeznaczył Zarząd Powiatu Kolneńskiego. Podczas dzisiejszej sesji
Rady Powiatu mówił o tym Starosta,
Tadeusz Klama. Sesja rozpoczęła się
od jego sprawozdania z międzysesyjnej pracy Zarządu. Tadeusz Klama
mówił m.in. o wspieraniu działań
publicznych przez organizacje pozarządowe.

Podczas sesji radni zdecydowali także
o przesunięciach w budżecie.
„Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu
Kolneńskiego zostały wprowadzone
zmiany do budżetu, które polegają na
zabezpieczeniu środków na wykonanie
programu Polski Ład, który dotyczy
wykonania trzech inwestycji: budowy
lądowiska przy Szpitalu Ogólnym
w Kolnie, przebudowy i moderniza-

Podczas sesji Radni przyjęli
sprawozdanie, przedstawione
przez Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Sobiewskiego, „Ocena zasobów
pomocy społecznej w powiecie kolneńskim”, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kolnie oraz efektów pracy
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a także sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie w ubiegłym
roku.

Młodzież zorganizowała spotkanie z uchodźcami

S

potkanie z uchodźcami z Ukrainy nie i znalazły bezpieczne schronienie
zorganizował komitet uczniowski w naszym Powiecie. Starosta Kolz Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. neński, Tadeusz Klama, podziękował
młodzieży za zorganizowanie spotkaUczniowie zaprosili do siebie osoby, nia. Jak mówił, to z ich strony wyraz
które uciekły przed wojną w Ukrai- patriotyzmu, bo Polska i Ukraina to
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kraje, które wiele łączy. Między innymi historia walk z Rosjanami.
Młodzież przygotowała salę w barwach Ukrainy, uczestnicy spotkania
mogli także wysłuchać występów uczniów z ZST.
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Starosta Kolneński								
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno
GN.6824.1.2022

Kolno, 20 kwietnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6, w związku z art. 1 ust. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Stawisk znak:
GN.6822.4.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
ustalam:
za przynależną do mienia gromadzkiego – gminy miejsko-wiejskiej Stawiski, nieruchomość położoną w obrębie
Skroda Mała [0027] gm. Stawiski, oznaczoną działkami nr 127/1, 127/2, 135 i 136 o łącznej powierzchni 1,3499 ha,
dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Łomży księga wieczysta LM1L/00047206/5.
Uzasadnienie
Wnioskiem znak: GN.6822.4.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Burmistrz Stawisk wystąpiła do Starosty Kolneńskiego
o uznanie nieruchomości, oznaczonej działkami nr 127/1, 127/2, 135 i 136 o łącznej powierzchni 1,3499 ha, położonej
w obrębie Skroda Mała [0027] gm. Stawiski, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Łomży księga wieczysta
LM1L/00047206/5 za mienie gminne Gminy Stawiski.
Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, starosta jest organem właściwym
do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie (obecnie mienie gminne),
stosownie do przepisów art. 1 ust. 2 i 3 oraz art. 3 tej ustawy.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc po uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia
w życie przepisów wymienionej ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny, co oznacza,
że jej rozstrzygnięcia poświadczają jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Działki nr 127 (obecnie działki nr 127/1 i 127/2), 135 i 136 stanowią ogólnodostępne drogi o szerokości 9 m (działki
nr 127/1, 127/2 i 136) oraz 5 m (działka nr 135), wydzielone w trakcie scalenia gruntów wsi Skroda – Mała – Dobki
(obecnie część obrębu Skroda – Mała), zatwierdzonego orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia
12 września 1928 r.
W oparciu o dokumenty i plan scaleniowy z 1928 r., w 1962 r. założono ewidencję gruntów wsi Skroda – Mała.
Działki zostały wykazane w części kartograficznej i opisowej operatu jako drogi i zapisane we władanie Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji. Dla nieruchomości została założona w 1999 r. księga wieczysta
LM1L/00047206/5, w której jako właściciela wpisano Skarb Państwa.
W związku z przejściem w 2004 r. z formy papierowej operatu ewidencji gruntów na formę elektroniczną, a także
konieczności doprowadzenia do poprawnej numeracji działek, dokonano zmiany numeracji oraz powierzchni działki
nr 127. Działka ta była i jest przedzielona naturalnym ciekiem wodnym i zgodnie z zasadą nadrzędności, według której
cieki wodne dzielą drogi należało wyodrębnić dwie działki, a mianowicie nr 127/1 i 127/2. Od tego czasu
w ewidencji gruntów i budynków figurują działki: nr 127/1 o powierzchni 0,34 ha i nr 127/2 o powierzchni
0,04 ha.
Na podstawie zebranych dokumentów należy stwierdzić, że na dzień wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych przedmiotowe działki były użytkowane jako drogi i stan taki utrzymuje się od
momentu ich powstania do chwili obecnej. Są one ogólnie i powszechnie dostępne, czym bezsprzecznie służą
celom użyteczności publicznej. Ze względu na swoje umiejscowienie, wykorzystywane są głównie jako drogi
dojazdowe do pól uprawnych i siedlisk przez lokalną społeczność. W ocenie Starosty Kolneńskiego działki te
spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy.
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Stosownie do art. 3 przywoływanej ustawy, nieruchomość składająca się z opisywanych działek nie została
zaliczona do wspólnot gruntowych, zatem należy uznać, że w dniu 5 lipca 1963 r. stanowiła ona mienie gromadzkie.
Jednocześnie, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1962 r. I CR 1139/61 grunty wydzielone w toku scalenia na cele użyteczności publicznej należy zaliczyć do „mienia gromadzkiego” – obecnie
gminnego.
Mając na względzie powyższy stan faktyczny oraz istniejące uregulowania prawne należało ustalić jak
w sentencji.
Pouczenie
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Kolnie, Urzędu Miejskiego
w Stawiskach oraz sołectwa Skroda – Mała przez okres 14 dni, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Kolneńskiego i Gminy Stawiski oraz w prasie lokalnej (Miesięczniku Kolneńskim). Po tym okresie decyzję uznaje się za doręczoną.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku
(ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok), za pośrednictwem Starosty Kolneńskiego, w terminie czternastu dni od
dnia jej doręczenia/ogłoszenia.
Zgodnie z art 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Kolneńskiego. Z dniem
doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że nie będzie można wnieść odwołania ani skargi do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można cofnąć.
Z upoważnienia Starosty
mgr inż. Krzysztof Kowalczyk
Geodeta Powiatowy
Otrzymują:
1. Gmina Stawiski
2. Urząd Miejski w Stawiskach (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia decyzji);
3. Sołtys wsi Skroda Mała (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia decyzji);
4. Ewidencja gruntów i budynków w/m;
5. a/a

Informacja Zarządu Powiatu Kolneńskiego
Zarząd Powiatu Kolneńskiego informuje, że dnia 30 marca 2022 r. podał do publicznej wiadomości Uchwałę Nr
92/454/22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolneńskiego,
położonej w obrębie Grabowo, gm. Grabowo w drodze zamiany oraz sporządzenia wykazu tej nieruchomości.
Pełny tekst Uchwały został zamieszczony na okres 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolneńskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kolnie.
Kolno, dnia 30 marca 2022 r.
				
W imieniu Zarządu Powiatu Kolneńskiego
									Starosta Kolneński Tadeusz Klama
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Tropem (nie tylko) krasnali

B

iblioteka Publiczna
Gminy Grabowo otrzymała dotację w wysokości 9
tys. zł w programie „Partnerstwo dla książki” na
projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i zadanie „Co słonko widziało, czyli tropem
(nie tylko) krasnali …” – działania promujące dorobek
literacki jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej – Marii Konopnickiej.

Projekt będzie realizowany w okresie wakacji i zakłada cykl
spotkań i wydarzeń adresowanych do dzieci, młodzieży
i dorosłych mających na celu promocję literatury, czytelnictwa, zwiększenie roli biblioteki w społeczności lokalnej.
W ramach działań projektowych zorganizowane zostaną
warsztaty literackie, recytatorskie i plastyczno-techniczne,
zajęcia muzyczno-taneczne, rodzinna wycieczka do Muzeum Przyrody w Drozdowie, krasnalowa gra miejska,
plenerowy seans filmowy i wiele innych ciekawych wakacyjnych wydarzeń.

Najmłodsi na scenie

25

marca na scenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Grabowie zadebiutowała dziecięca grupa
wokalna, działająca od października ub. r., a prowadzona przez Julitę Kaczyńską. Zespół występował już
wcześniej z innymi wykonawcami przy okazji koncertu
kolędniczego, jednak teraz dał swój pierwszy samodzielny
koncert.
W trakcie koncertu zaakcentowano również solidarność
z walczącą Ukrainą, wyświetlając krótki film z udziałem
młodych wokalistek, będący ich przesłaniem do rówieśników z Ukrainy. Specjalnymi gośćmi koncertu była grupa
ukraińskich uchodźców wojennych, która znalazła schronienie na terenie gminy Grabowo.
Entuzjastycznie przyjęty przez publiczność zespół, tworzą dziewczęta z klas I-IV szkół podstawowych: Majka
Krasińska, Nina Andrzejczyk, Kornelia Cwalina, Julka
Karwowska, Natalka Skrodzka, Ola Łakus i Lena Górska.

Krzyż jak waga

W

Wielką Środę, 13 kwietnia wykonawcy związani
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Grabowie, zaprezentowali w grabowskim kościele misterium poezji i pieśni
pasyjnej pt. „Krzyż jak waga”.

14

Tytuł został zaczerpnięty z wiersza Ernesta Brylla. Misterium było wprowadzeniem do Drogi Krzyżowej ulicami
Grabowa. W programie wystąpili: Natalia Brzostowska,
Ewa Sowul, Oliwia Dzięgielewska oraz zespół Grabowianie. Autorem scenariusza i reżyserii był Dariusz Piekarski,
a oprawy muzycznej Paweł Podeszwik.
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Laptopy z grantu PPGR

G

mina Grabowo wyłoniła Wykonawcę zadania pn.
,,Zakup i dostawa laptopów do Urzędu Gminy
Grabowo – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’.
W ramach projektu zostały zakupione laptopy na łączną
kwotę 136 tys. 154,85 zł., które trafiły do 65 dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
Inwestycja jest w całości sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pamięci „Wyklętych”

24

kwietnia 2022 r, w 70 rocznicę śmierci 4 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, poległych w walce
z władzą komunistyczną w 1952 r, na ich wspólnym grobie w miejscowości Rosochate uroczyście złożono kwiaty
i zapalono znicze.
Polegli żołnierze to: Hieronim Mioduszewski „Deska”,
Fabian Konopka „Stawek”, „Adam”, Edward Gutowski „Piotr” i Henryk Uchal „Kazik”. W uroczystościach
zorganizowanych z inicjatywy Związku Żołnierzy NSZ
Okręg Łomża wzięła udział delegacja z Gminy Grabowo
na czele z wójtem Andrzejem Piętką, przewodniczącym Rady Gminy Januszem Wiśniewskim oraz Pocztem
Sztandarowym ułanów z Towarzystwa Przyjaciół Gminy
Grabowo.
Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw.
Nawiedzenia NMP w Romanach celebrowana przez kapelana NSZ Okręgu Łomża ks. kanonika dr Andrzeja
Mikuckiego.
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Sukces grabowskich zapaśników

17

medali zdobyła ekipa zapaśników z Grabowa trenu- Szumowski. Brąz przypadł Wiktorii Tchórznickiej, Antkowi
jąca pod okiem Grzegorza Zańki na Mistrzostwach Zabielskiemu i Karolowi Konopce.
Województwa Podlaskiego w zapasach w stylu wolnym,
które rozegrano 9 kwietnia tego roku w Szczuczynie.
Sukces cieszy, tym bardziej że dla większości grabowskich
zawodników był to debiut na profesjonalnych zawodach,
Zawodnicy z Grabowa, startując w barwach MLUKS przy bardzo dużej konkurencji, ponieważ na starcie stanęło
Gwiazda Szczuczyn w kategoriach dzieci, młodzików aż 181 zawodników z klubów województwa podlaskiego
i młodziczek oraz kadetów, wywalczyli 7 medali złotych, 7 i warmińsko-mazurskiego. Wszystkim serdecznie gratulusrebrnych i 3 brązowe. Złoto w swoich kategoriach wago- jemy pięknych pojedynków i serca do walki. Dziękujemy
wych wywalczyły Wiktoria Sienkiewicz, Iza Potęga, Nikola również Rafałowi Sierzputowskiemu za pomoc w opiece nad
Sienkiewicz, Nikola Brzózko oraz chłopcy - Arek Bagiński, naszymi zawodnikami w trakcie rozgrywek.
Oliwier Sierzputowski i Piotr Zabielski. Medale srebrne zdo- Sekcja zapasów działa od stycznia tego roku przy Gminnym
byli Oliwka Binaszek, Emilka Kozicka, Olek Chrostowski, Ośrodku Kultury w Grabowie, korzystając z sali gimnastyczWojtek Lichota, Dagmara Skrodzka, Szymek Zabielski i Alan nej szkoły w Grabowie.

Nikola Brzózko - złoty medal

Wiktoria Sienkiewicz- zdobywczyni złotego medalu.

Zdobywca złotego medalu - Arkadiusz Bagiński

Iza Potęga- złoty medal

Piotrek Zabielski – złoty medal
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MAŁY PŁOCK

W

Blisko 90 tys. zł na budowę nowego placu zabaw w gminie Mały Płock

miejscowości Kąty
powstanie świetnie wyposażone miejsce zabaw dla dzieci.
W czwartek, 14 kwietnia, umowę na dofinansowanie tej inwestycji
z funduszy europejskich
podpisali wicemarszałek Marek Olbryś i Józef
Dymerski, wójt gminy
Mały Płock.
Plac zabaw zostanie wybudowany przy Szkole
Podstawowej w Kątach.
Pojawią się na nim m.in.
dwie podwójne huśtawki, dwie zjeżdżalnie
oraz domki dla dzieci. Będzie także zasiana trawa.

Prace mają być wykonywane od 15 lipca do 15 września
tego roku.

– Jako samorząd województwa nie możemy zapominać
o potrzebach najmłodszych mieszkańców. Projekty takie jak – Na tę inwestycję czekają dzieci ze szkoły w Kątach. Dofiten, który właśnie dofinansowaliśmy, stwarzają warunki dla nansowanie jest dużym wsparciem dla tego przedsięwzięcia
rozwoju dzieci i zachęcają do spędzania czasu na świeżym — zaznaczył Józef Dymerski, wójt gminy Mały Płock.
powietrzu — powiedział Marek Olbryś.
Projekt wpłynął na nabór w ramach Stowarzyszenia LoKoszt tej inwestycji wynosi ponad 103 tys. zł, a dofinan- kalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
sowanie pokryje prawie 88 tys. zł. Pozostała kwota, ponad
fot.: Mateusz Duchnowski
15,5 tys. zł, jest wkładem własnym gminy Mały Płock.

Mały Płocka dn. 28.04.2022 r.

Wójt Gminy Mały Płock
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/ Dz.U. z 2021 poz. 1899 / podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock
został wywieszony na okres 21 dni od dnia 28.04.2022 r. wykaz nieruchomości nr 134/3 o pow. 0,5964;
nr 139 o pow. 0,0575 ha oraz 141/4 o pow. 0,2100 ha ( w tym pow. do dzierżawy - 0,1730 ha) położonych
w obrębie miejscowości Stare Rakowo stanowiących własność gminy Mały Płock przeznaczonych do
dzierżawy na okres do 3 lat.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.
ug.malyplock.wrotapodlasia.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Mały Płock http://www.malyplock.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zamiany można uzyskać w Urzędzie Gminy Mały Płock lub telefonicznie pod numerem 86 279-13-22.
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Gmina Stawiski pozyskała kolejną dotację na ważną inwestycję!

800

tys. zł to środki
przyznane Gminie Stawiski na rozbudowę
i przebudowę drogi gminnej Jurzec Włościański –
Dobrzyjałowo.

tej drogi finansujemy z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg i dofinansowujemy
w ramach środków z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

Symboliczny czek na tę
Przypomnijmy, że z Rządokwotę Agnieszka Rutkowwego Funduszu Rozwoju
ska Burmistrz Stawisk odeDróg na przebudowę drogi
brała z rąk Marka Olbrysia Wicemarszałka Wojewódz- gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo Gmina Statwa Podlaskiego w trakcie spotkania, które odbyło się 20 wiski pozyskała ponad 2,7 mln zł.
kwietnia w Łomży.
Warto dodać, że wspomniana inwestycja drogowa będzie jedną z kilku, które w Gminie Stawiski zostaną zrePrzyznane pieniądze pochodzą z Funduszu Wsparcia alizowane dzięki pieniądzom pozyskanym przez władze.
Gmin i Powiatów utworzonego przez Samorząd Woje- W planach jest jeszcze m.in. przebudowa dróg gminnych
wództwa Podlaskiego specjalnie po to, by wspierać gminy do Bud Poryckich, Zabiela i Barzykowa oraz uliczek w Stai powiaty w realizacji inwestycji. Gminie Stawiski pienią- wiskach. Dotacja na ten cel w kwocie ponad 10 mln zł
dze z budżetu województwa pozwolą dofinansować bar- pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
dzo ważną inwestycję drogową, na którą samorząd pozy- Inwestycji Strategicznych.
skał również środki z rządowego funduszu.
Na stronie www.stawiski.pl znajdziecie relacje medialne
– To jest droga łącząca dwie gminy: Stawiski i Piątnica z wręczenia czeków m.in. w Radio Nadzieja i TVP 3 Biaoraz dwa powiaty: łomżyński i kolneński — informowała łystok.
w trakcie spotkania w Łomży Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska – Remont ponad pięciu kilometrów
Fot. Radio Nadzieja

Koncert w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach

W

niedzielę 3 kwietnia
w sali GOKiS w Stawiskach odbył się „Koncert
poezji śpiewanej Karola
Wojtyły – Jana Pawła II”.
Wszyscy, którzy przyjęli
zaproszenie Burmistrz Stawisk i Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu i przybyli
na koncert, mieli wspaniałą okazję do poznania
twórczości papieża Polaka.
Koncert odbył się dzień po
17. rocznicy śmierci Jana
Pawła II.
Fotorelacja z wydarzenia
jest na stronie internetowej
GOKiS, gdzie wkrótce pojawić się ma również relacja
wideo.
18
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Powrót do tradycji po pandemicznej przerwie

W

tym roku po dwuletniej przerwie
druhowie z OSP Stawiski uczestniczyli w drodze krzyżowej ulicami Stawisk oraz w uroczystościach Wielkiego
Tygodnia. Jednostki OSP Stawiski, OSP
Michny - Tafiły i OSP Karwowo wspólnie
pełniły wartę przy Grobie Pańskim oraz
uczestniczyły w niedzielnej rezurekcji.
Odbyło się również wspólne, symboliczne, świąteczne śniadanie z udziałem
pani Agnieszki Rutkowskiej Burmistrz
Stawisk i ks. kan. dr. Wojciecha Turowskiego proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach.
Więcej informacji i zdjęć na profilu OSP Stawiski na FB oraz na stronie internetowej parafia.stawiski.pl
Fot. arch. Parafia ps. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach

Projekt „Empatyczna klasa”

W

ramach misji lutowej Ogólnopolskiego Projektu „Empatyczna klasa” związanej z obchodzonym w tym miesiącu
Międzynarodowym Dniem Chorego, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
zorganizowali kiermasz, z którego cały dochód przeznaczony został na rzecz osób poszkodowanych przez działania
wojenne prowadzone w Ukrainie.
Szkolnymi koordynatorami projektu byli Katarzyna Łepkowska, Marzena Grabowska oraz klasy 5a i 5b.
Relacja z wydarzenia dostępna jest na www.spstawiski.pl
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TUROŚL

Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej

G

minny Ośrodek Kultury w Turośli od lipca 2021 roku do końca
czerwca 2022 roku bierze udział
w projekcie grantowym „Konwersja
cyfrowa domów kultury” realizowanym przez Narodowe Centrum
Kultury.
Ośrodek w Turośli to jedna z dwustu jednostek w kraju, który otrzymał wsparcie finansowe na działania mające na celu podnoszenie
kompetencji cyfrowych oraz wyposażenie instytucji w sprzęt pozwalający przenieść działania edukacyjne
i kulturalne do przestrzeni cyfrowej.
W ramach realizowanych obecnie działań Gminny Ośrodek Kultury zakupił
sprzęt do transmisji online składający się z dwóch aparatów fotograficznych
z akcesoriami, miksera wizji, gimbala elektronicznego oraz laptopa z oprogramowaniem.
W ramach prowadzonego działania ośrodek wyposażony został również
w przenośną walizkową pętlę indukcyjną. Są to pierwsze zakupy realizowane
w ramach projektu. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli wyposaży również
scenę widowiskową w nowy sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. Projekt
dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Konkurs fotograficzny

G

minny Ośrodek Kultury w Turośli
zaprasza dzieci i młodzież z terenu
powiatu kolneńskiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. KURPIOWSZCZYZNA W OBIEKTYWIE.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na
piękno obiektów, przedmiotów oraz urokliwych miejsc znajdujących się na obszarze
Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, a także rozwijanie wśród uczestników przynależności
do zamieszkałego regionu i zainteresowanie
dziedziną fotografii. Szczegółowe warunki
udziału w konkursie określone są w regulaminie dostępnym na stronie Gminnego
Ośrodka Kultury w Turośli. Na zdjęcia czekamy do 31 maja. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie ośrodka.
20
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Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”

W

piątek, 8 kwietnia
w Podlaskim Instytucie
Kultury odbyła się uroczysta
Gala wręczenia nagród Tegorocznej Edycji II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej
„PIKtoGRAmy”.

Wojewódzkiego nagrodzono
uczestników Eliminacji Miejskich w Kolnie!

Konkurs adresowany był
do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół
podstawowych i średnich
z województwa podlaskiego. Do przeglądu zgłaszani
są uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani z eliminacji miejskich i gminnych organizowanych przez ośrodki
kultury, szkoły, biblioteki itp. W przesłuchaniach wzięło
udział przeszło 400 wykonawców z województwa podlaskiego a trwały one w dniach od 5 do 8 kwietnia 2022 r.
Młodych Artystów oceniało Jury w składzie: Katarzyna
Wiktorko, Paula Gogol, Katarzyna Wolak Gąsowska oraz
Mila Wyszkowska. Konkurs odbył się w trzech kategoriach:
Mistrzowie Recytacji, Mistrzowie Piosenki oraz Forum
Teatrów Niezawodowych. Wśród Laureatów Konkursu

Nikodem Kmieć dostał nagrodę dla najmłodszego
uczestnika przeglądu w kategorii Mistrzowie Piosenki,
Kornelia Raszczyk otrzymała
nagrodę za najlepsze ujęcie
tematu przewodniego w kategorii Mistrzowie Recytacji,
Zuzanna Drężek zdobyła 3
miejsce w kategorii Mistrzowie Piosenki klas 1-3, Anna
Wróblewska otrzymała Wyróżnienie, a Amelia Szymańska 1 miejsce w kategorii Mistrzowie Recytacji szkół średnich. Dziewczęta zostały przygotowane przez instruktor
KOKiS-Annę Podeszwik. Cieszy nas fakt, że dzieci i młodziez z naszego miasta i regionu czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, nie boi się konkursowych wyzwań oraz
jest zauważana i doceniana w naszym województwie! Nauczycielom, instruktorom, rodzicom, a przede wszystkim
naszym zdolnym Młodym Artystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Jarmark Wielkanocny 2022

10

kwietnia, ponownie gościliśmy w Kolneńskim
Ośrodku Kultury i Sportu wystawców na Jarmarku
Wielkanocnym.
W tym roku swoje prace prezentowało osiemnastu wystawców z naszego regionu. Na Jarmarku eksponowane były
przedmioty i wyroby świąteczne tj. palmy wielkanocne,
pisanki, zabawki, wypieki oraz inne przedmioty rękodzieła
artystycznego i wyroby związane z kuchnią regionalną, itp.
Swoją obecnością artystyczną zaszczycił nas zespół „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem”. Targi wielkanocne cieszą
się dużym zainteresowaniem wśród wystawców i mieszkańców naszego miasta oraz jego okolic i są organizowane
zawsze w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. Zapraszamy państwa w grudniu na Jarmark Bożonarodzeniowy
do zobaczenia.
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Otwarty Turniej w Piłkę Siatkową Kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Kolno”.

W

słoneczny, piękny dzień 3 kwietnia br. na hali
sportowej KOKiS spotkało się 6 żeńskich drużyn; Belfer Szczytno, II LO Pisz, Kolnianki, „Czarno to
widzę” (zawodniczki z Janowa, Borkowa, Zabiela, Czerwonego i Wincenty) oraz dwie drużyny z kolneńskiego
I LO „Micka”, które po dwuletniej przerwie (pandemia)
zagrały o Puchar Burmistrza Miasta Kolno w Otwartym
Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet.
Po losowym podziale na dwie grupy, najlepsze dwie drużyny
z grupy awansowały do finałów. Od początku rozgrywek
dało się zauważyć ogranie i skuteczność drużyny ze Szczytna.
Zespół „Czarno to widzę” po pierwszym przegranym meczu wziął się w garść i zaczął wygrywać kolejne spotkania.
Kolnianki „przespały” jeden pojedynek, co w konsekwencji

kosztowało je utratę drugiego miejsca. Drużyna ze Szczytna
do końca rozgrywek nie odpuściła w żadnym spotkaniu, dlatego bezapelacyjnie wygrała turniej zdobywając puchar Burmistrza Miasta Kolno, na drugiej pozycji uplasował się team
„Czarno to widzę”, a zaszczytne trzecie miejsce przypadło
Kolniankom, które w meczu o pudło pokonały LO Kolno
I. Nas jako organizatorów cieszy udział, aż 6 drużyn, w tym
dwóch ekip z woj. warmińsko-mazurskiego oraz uczestnictwo w turnieju zawodniczek ze szkół średnich. Organizator,
dziękuje zawodniczkom za emocjonujące widowisko, kibicom za doping oraz Burmistrzowi Miasta Kolno Andrzejowi Dudzie za przybycie i wręczenie pucharów zwycięskim
zespołom. Dokonując dekoracji burmistrz zaprosił uczestniczki zawodów do Kolna na kolejne imprezy organizowane
przez KOKiS.

Tenisiści stołowi KOKiS na medal

G

abriela Mroczkowska i Aleks Prusinowski 10
kwietnia 2022 r. reprezentowali Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Mistrzostwach województwa
podlaskiego w tenisie stołowym, które rozegrane
zostały w grajewskiej hali widowiskowo-sportowej.
Na zakończenie sezonu 2021/2022 kolneńscy młodzicy wywalczyli brązowe medale w grze deblowej
oraz wysokie lokaty w grze indywidualnej. Aleks
Prusinowski na 28 zawodników wywalczył 5 miejsce
a w młodziczkach 6 miejsce zajęła Gabriela Mroczkowska. W grach deblowych Mroczkowska – KOKiS
i Jurczyk Ósemka Białystok oraz Prusinowski – KOKiS i Ryżewski – GOKSiT Suchowola wywalczyli
brązowe medale. Był to udany start kolneńskich zawodników w konfrontacji głównie z zawodnikami
białostockich klubów tenisa stołowego.
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ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KOLNO

W

dniu 9 kwietnia 2022 roku na Kanale Jeglińskim Zwycięzcą zawodów został kol. Jacek Bąk uzyskując wyw miejscowości Imionek odbyły się zawody wędkar- nik 3120 pkt. – co odpowiada wadze złowionych ryb.
skie o puchar Burmistrza Miasta Kolno.
Drugie m-ce kol. Michał Chrypankowski 2170 pkt, trzecie Lech Pisiak 2020 pkt, czwarte Franciszek Ruchała
W zawodach wzięło udział 21 wędkarzy z miasta Kolno, 1980 pkt, piąte Dariusz Gąsiewski 1570 pkt, szóste Maw tym uczestniczyło dwie kobiety i jeden junior, orga- rek Charubin 1450 pkt. W zawodach ryby złowiło 17
nizatorem zawodów było Koło PZW nr 85 „Energetyk” zawodników, ryby po zważeniu zostały wypuszczone do
w Kolnie.
wody przez sędziego głównego K. Myhala.

WIOSENNY KONCERT

P

o raz kolejny popisy młodych adeptów sztuki z Państwowej Szkoły Muzycznej odbyły się w trzech odsłonach.

Jan Ignacy Rodak

Karina Szczechowska

G

itary usłyszeliśmy 8 kwietnia, akordeony 11 kwietnia, Zabrzmiały też rytmy muzyki rozrywkowej, melodie fila klarnety 12 kwietnia 2022 roku. Uczniowie klas mowe czy znana z serialu Serenada F. Schuberta. Już dziś
IV-VI zagrali miniatury klasyczne, utwory polifoniczne, zapraszamy na kolejne koncerty naszych młodych artystów.
stylizacje muzyki ludowej, kompozycje współczesne.
Anna Nadolna
2022/04 (Nr.264)
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Z ŻYCIA SŁUŻB

PRZEKROCZYŁ
PRĘDKOŚĆ
W BORKOWIE

wolności. Dwaj pozostali, 26 i 28-latek
usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków, za co ustawa przewiduje karę do
3 lat pozbawienia wolności.
Więcej informacji: kolno.policja.gov.pl

POLICJANCI ROZBILI
GRUPĘ 6 OSÓB
ZAJMUJĄCYCH SIĘ
PRZESTĘPCZOŚCIĄ
NARKOTYKOWĄ

K

POLICJANCI
ZABEZPIECZYLI
KONTRABANDĘ

K

olneńscy kryminalni zatrzymali
21-letniego mieszkańca powiatu
ostrołęckiego, który na targowisku
kwietnia policjanci zatrzymali
miejskim posiadał kontrabandę. Poliprawo jazdy 36-latkowi, który
cjanci w jego bagażu znaleźli papie- w obszarze zabudowanym przekrorosy, tytoń oraz alkohol bez polskich czył dopuszczalną prędkość. Kieznaków skarbowych akcyzy.
rowca forda jechał przez Borkowo
52 kilometry na godzinę za szybko.
Wprowadzenie na rynek zabezpie- Mieszkaniec województwa warmińczonego towaru naraziłoby Skarb sko-mazurskiego został ukarany
Państwa na stratę w wysokości ponad mandatem w wysokości 1500 złotych,
20 tysięcy złotych z tytułu niezapła- a jego konto zasiliło 10 punktów.
conych podatków. 21-latek usłyszał
już zarzut. Zgodnie z kodeksem kar- Zwolnij i zadbaj o bezpieczeństwo
nym skarbowym za nabywanie, prze- własne oraz innych uczestników ruchowywanie lub przewożenie towaru chu drogowego.
stanowiącego przedmiot czynu za- Więcej informacji: kolno.policja.gov.pl
bronionego grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do lat 3 lub obu
tych kar łącznie.

olneńscy kryminalni rozbili Więcej informacji: kolno.policja.gov.pl
grupę zajmującą się posiadaniem i handlem narkotykami. Do
tej sprawy zatrzymali 6 osób. Podczas przeszukań mundurowi znaleźli ponad 130 gramów mefedronu
i 30 gramów marihuany. Policjanci
zabezpieczyli również blisko 150
tysięcy złotych pochodzących z handlu narkotykami.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łomży. 21,
24 i 23-latek usłyszeli zarzuty handlu
narkotykami, a dwaj starsi dodatkowo
zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za te przestępstwa grozi do
10 lat pozbawienia wolności. 28-latek
usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających, za co grozi 12 lat pozbawienia
24
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NIETRZEŹWY ZA
KIEROWNICĄ FORDA

W

poniedziałek (4 kwietnia),
policjanci z drogówki zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. 37-latek jechał fordem mając
ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. Za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości kodeks karny
przewiduje karę do 2 lat pozbawienia
wolności.
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Przekazanie zebranych darów w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą”

W

związku z wybuchem wojny w Ukrainie niezbędna
jest naszym sąsiadom pomoc humanitarna w każdym
wymiarze. Od początku działań zbrojnych (24.02.) prowadzonych przez Federację Rosyjską na terenach niepodległego
kraju w Polsce organizowane są zbiórki żywnościowe i rzeczowe. Dwie akcje charytatywne zorganizowano również
w Kolnie, m. in. w siedzibie Urzędu Miasta, w placówkach
oświatowych: w SP1 i SP2, Przedszkolu Miejskim nr 4, KOKiS,
I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie i kolneńskich parafiach. Na apel burmistrza Andrzeja
Dudy mieszkańcy odpowiedzieli z wielkim zaangażowaniem.
Do punktów zbiórek trafiło wiele artykułów potrzebnych do
codziennej egzystencji.
Zebrane dary 10 kwietnia z Urzędu Miasta Kolno przekazano
do wyznaczonej bazy na terenie Polski. Trafią one kolejno do
Lwowa, a ostatecznie do Charkowa. Podczas drugiej zbiórki
lista potrzebnych środków została sporządzona wspólnie
z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście.
Załatwiony również został transport do przewozu darów. Na
dzień 30 kwietnia do Kolna trafiło 47 osób, głównie kobiety
i dzieci. Mieszkają oni w doraźnym miejscu zakwaterowania
przygotowanym przez miasto Kolno i w prywatnych domach.
Wszyscy potrzebujący od samorządu kolneńskiego otrzymali
także pomoc w wymiarze socjalnym, medycznym, prawnym
i oświatowym.
Burmistrz Kolna Andrzej Duda dziękuje mieszkańcom za
okazany dar serca, a instytucjom miejskim za zaangażowanie
w pomoc.
Autor: Andrzej Konopka

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul.
Wojska Polskiego 20 został wywieszony na 21 dni od dn. 29 kwietnia 2022 r. wykaz w sprawie nieodpłatnego
użyczenia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno:
– na czas nieokreślony nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów dz. nr 1706/4, 1705/8, 222/7,
1725/1 o łącznej pow. 0,5533 ha, położone w Kolnie przy ul. J.L. Grajewskiego pod budowę lądowiska
śmigłowców ratunkowych LPR,
– na okres 7 lat nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów dz. nr 1643/1, 1643/2 o łącznej pow.
0,1719 ha położone w Kolnie przy ul. M. Konopnickiej celem zagospodarowania terenu na potrzeby
lokalnej społeczności miasta Kolno.
Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel.
86-278-94-54.
BURMISTRZ MIASTA KOLNO
Andrzej Duda
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KRZYŻOWKA – INFORMACJE

KRZYŻÓWKA NR 04/2022

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 22, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.

Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe zapisane na zwykłej
kartce rozwiązanie do Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 20 (pokój 3)
zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie publikacja nowych ,,Zeszytów
Kolneńskich nr 14”. Termin nadsyłania odpowiedzi –27.05.2022 r.
Krzyżówkę panoramiczną nr 03/2022 prawidłowo rozwiązali
i nagrody wylosowali:
Kazimierz Filipkowski, Piotr Małż i Andrzej Ranik.
Hasło brzmiało: „Mazurki wielkanocne”
Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

• zniewaga, obraza,
obelga,
• gaz o orzeźwiającym
zapachu,
• imię Kręglickiej, byłej
miss świata,
• pieśń pochwalna,
• przepływa przez RabkęZdrój i Myślenice,
• „Straszny dwór”
Moniuszki,
• w ręku spawacza,
• ubóstwo, nędza,
• płynna przyprawa
kuchenna,
• w mitologii greckiej
bóg dróg, podróżnych,
kupców,
• fakt lub zjawisko uznane
za zapowiedź czegoś,
• karmi młode mlekiem,
• szereg czynności,
procesów lub zjawisk
powtarzających się
w takich samych
odstępach czasu i w tej
samej kolejności,
• pseudonim Jana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krzeptowskiego,
tatrzańskiego
przewodnika
i gawędziarza,
człowiek, ktoś,
grządka ogrodowa,
straż,
ktoś zwinny, ruchliwy,
część walki bokserskiej,
zjednoczenie państw,
wnęka,
dawka,
niewidka na głowie,
klub sportowy
w Amsterdamie,
ozdoba mężczyzny,
mebel urzędnika,
lichy koń,
kierownik, boss,
ślad,
nad dętką,
z tyłu konia, psa,
teren pokryty trawą,
biały na wigilijnym stole,
samica konia.

SPRAWOZDANIE
Działania Straży Miejskiej w kwietniu 2022 r.
• Ujawniono 15 wykroczeń, wystawiono 10 mandatów karnych na kwotę 800,00 zł, zastosowano 5 pouczeń.
• Strażnicy w kwietniu zabezpieczali 2 mecze IV ligi piłki nożnej drużyny „Orzeł” Kolno z drużynami:
• „ŁKS 1926” Łomża, KS Wasilków.
• W kwietniu funkcjonariusze SM prowadzili również wyrywkowe kontrole posesji w/z U.U.C.P.G.
Planowane działania w maju 2022 r.
W maju funkcjonariusze SM będą przeprowadzali wyrywkowe kontrole posesji zgodnie z art. 10 ust. 2 U.U.C.P.G. oraz
będą sprawdzali posiadanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Nieumieszczenie takiej tabliczki zgodnie
z art. 64 § 1 kw skutkuje mandatem karnym w wysokości 250 zł.
– miesięcznik regionalny. Adres: 18 – 500 Kolno, ul. Konopnickiej 4,
tel. 86 278 94 40, e–mail: mkolnenski@kolno.home.pl
adres: www.umkolno.pl Wydawca: Burmistrz Miasta Kolno.
Redakcja: Andrzej Konopka (redaktor naczelny)
Współpraca: Danuta Góralczyk (korekta)
Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża. Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 30.04.2022 r.

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

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

Yudina, córka Karyny,
ur. 01.04.2022 r. godz. 09.05

Trzciński, syn Agnieszki i Karola,
ur. 10.04.2022 r. godz. 10.15

Bazydło, syn Magdaleny i Pawła,
ur. 18.04.2022 r. godz. 18.05

Filipkowski, syn Justyny i Marcina,
ur. 19.04.2022 r. godz. 08.18

Sadłowski, syn Patrycji i Sebastiana,
ur. 20.04.2022 r. godz. 02.40

Szymański, syn Pauliny i Mateusza,
ur. 22.04.2022 r. godz. 08.23

Jankowska, córka Ewy i Adama,
ur. 26.04.2022 r. godz. 12.55

Mierzejewska, córka Klaudii i Rafała,
ur. 28.04.2022 r. godz. 08.45

Gutowski, syn Moniki i Roberta,
ur. 28.04.2022 r. godz. 10.25

Zarzecki, syn Justyny i Kamila,
ur. 29.04.2022 r. godz. 22.50

Kozioł, córka Anety i Karola,
ur. 30.04.2022 r. godz. 13.15

W kwietniu urodziło
się 12 noworodków z
czego rodzice jednego
dziecka nie wyrazili
zgody na upublicznienie wizerunku swojego dziecka.

Zwycięska passa młodzików KOKiS
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kwietnia 2022 r. Gabriela Mroczkowska i Aleks Prusinowski
uczestniczyli w turnieju tenisa stołowego
o puchar Starostwa Powiatu Sokólskiego.
Mroczkowska i Prusinowski – medaliści
ostatnich mistrzostw województwa podlaskiego w tenisie stołowym nie zawiedli
i wywalczyli miejsca na podium. Mroczkowska wywalczyła II miejsce, a odniosła
cztery zwycięstwa i w finale przegrała tylko z Gajewczyk
z Pisanicy, natomiast Prusinowski zajął III miejsce oraz
w półfinale przegrał po wyrównanej, stojącej na wysokim
poziomie grze z Dzikońskim również z Pisanicy. Zawod2022/04 (Nr.264)

nicy Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu potwierdzili,
że na koniec sezonu prezentują dobrą formę i w kontekście przyszłego sezonu można liczyć na jeszcze lepsze wyniki w kategorii młodzików.
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Organizujemy Urodziny
Strefa Relaksu dla rodziców
Wejścia grupowe z warsztatami
Opieka Animatorów
Świetne warunki do pracy
zdalnej dla rodziców
Free Wi-Fi

Kolno ul.Strażacka 1

+48 516 490 718

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

Świeżo panierowane Nagetsy z
Kurczaka

