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Ankietowe

2
maja
–
Dzień
Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który obchodzimy 2
maja, to Nasze Święto Narodowe niosące w sobie przesłanie ku
czci oraz popularyzowaniu wiedzy o symbolach narodowych i
polskiej tożsamości. Jest to jedno z najmłodszych świąt
państwowych w Polsce. Ustanowiono je w 2004 r. ustawą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004. Jest to
również stała uroczystość obchodzona w naszej Gminie.
Z wielkim żalem zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczne obchody
Dnia Flagi w Kołakach Kościelnych. Czynimy to z wielkim
smutkiem, gdyż uroczystość ta wpisała się już na stałe w
kalendarzu wydarzeń w naszej gminie. Powodem tej decyzji jest
aktualna sytuacja w całym kraju, związana z epidemią
koronawirusa. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa
krótki materiał filmowy, obrazujący jak Gmina Kołaki
Kościelne świętowała Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w
ostatnich latach. W ten sposób pragniemy oddać cześć i chwałę
naszym narodowym barwom biało-czerwonym – symbolowi naszego
państwa. Nasza gmina choć jest jedną z najmniejszych gmin to
zawsze w szczególny sposób obchodzi wszelkie rocznice i
święta patriotyczne. Społeczeństwo Kołak Kościelnych ze
szczególną pieczołowitością podchodzi do miejsc pamięci
narodowej. Wszystkim Państwu życzę przyjemnych wrażeń i
wspomnień podczas oglądania filmu. Oby ten krótki materiał
filmowy wprowadził nas w patriotyczny nastrój świętowania.
Niech żyje Polska!” – powiedział Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Sylwester Jaworowski
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom,
społeczności miejscowej, przedstawicielom władz samorządowych,
związkowych, partyjnych, przedstawicielom uczelni, instytucji
i zakładów pracy za uczestnictwo w obchodach Dnia Flagi w

ubiegłych latach. Jest to wyraz Naszego patriotyzmu i szacunku
do Ojczyzny.

Nawadnianie – nabór wniosków
przedłużony do 20 lipca 2020
roku
Urząd Gminy Kołaki Kościelne informuje, iż w związku z
obowiązującą ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużono nabór wniosków
o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze
nawadniania w gospodarstwie.
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami
suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycję w
nawadnianie gospodarstw.
Rolnicy mogą składać wnioski do 20 lipca 2020 roku.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno
gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys zł. gdzie refundacji

podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom
kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc
może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni
od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub
roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności.
Dodatkowo, pod numerem infolinii (22) 699 92 99, pracownicy
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielają
rolnikom oraz doradcom rolnym szczegółowych informacji
dotyczących procedury uzyskania ww. dokumentów. Dane
teleadresowe do poszczególnych Regionalnych Zarządów
Gospodarki Wodnej znajdują
Państwowego Gospodarstwa

się na stronie internetowej
Wodnego Wody Polskie pod

linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gosp
odarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html.
ZAŁĄCZNIKI:
Broszura informacyjna dla wnioskodawców Pobierz

Maseczka dla mieszkańca gminy
Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej
zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne

okoliczności, które powodują obniżenie odporności.
Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób
starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ
seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.
Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmijmy
wspólne działania, zachęcamy do włączenia się w podejmowane
już inicjatywy.
Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski informuje, iż
w związku z obowiązkiem noszenia maseczek, od 16 kwietnia br.
samorząd gminy Kołaki Kościelne posiada maseczki wielokrotnego
użytku. Mieszkańcy gminy, którzy z różnych powodów mają
problem z zaopatrzeniem się w maseczki ochronne proszeni są o
zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy pod nr. tel. 86 270 30
26, wew.20 lub Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr. tel. 86 270
30 39 oraz na adres email gminakolaki@op.pl. Maseczki zostaną
Państwu dostarczone.
Inicjatywa podjęta została w trosce o wspólne dobro i
bezpieczeństwo.
Zachęcam wszystkich mieszkańców do kontaktu i zgłaszania
potrzeby otrzymania maseczek.
Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Sylwester Jaworowski

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
apeluje
o
dalsze
przestrzeganie
zasad
bezpieczeństwa związanych z
COVID-19

Od poniedziałku 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady
bezpieczeństwa, wprowadzone przez rząd w ramach walki z
pandemią koronawirusa. Proces znoszenia ograniczeń związanych
z COVID-19 będzie podzielony na etapy. Ze względu na nasze
wspólne dobro Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski
apeluje o zachowanie wszelakich zasad bezpieczeństwa i środków
ostrożności.
Pamiętajcie, że najważniejszym środkiem
zapobiegającym rozprzestrzenieniu się koronawirusa jest
izolacja, pozostawanie w domu i wychodzenie tylko w przypadku
pilnych i podstawowych potrzeb.W sytuacji zagrożenia ważne
jest odpowiedzialne zachowanie. Przypominamy, iż od 16

kwietnia obowiązują także zasady zakrywania ust i nosa.
Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady
bezpieczeństwa
Zależy nam przede wszystkim na dalszej ochronie obywateli,
dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady
bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności.
Są to:
zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni
publicznej od innych,
obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach
publicznych,
utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie
jest to możliwe,
ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach
gromadzenia
ludzi
(dezynfekcja
i
utrzymanie
odpowiedniego dystansu),
kwarantanna i izolacja dla

osób

zarażonych

lub

potencjalnie zarażonych.
Cztery etapy znoszenia ograniczeń
Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać
od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie
pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie
dynamiki nowych zachorowań.
PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020
Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi
zakupy w sklepie:
do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas
lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.

w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę
musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na
ulicach bez dorosłych
Przemieszczanie w celach rekreacyjnych
Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych.
Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i
parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego
zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że
przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania
dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

Kult religijny – 1 osoba na 15 m2
Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym
obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni.
W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15
m2 powierzchni.
Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki
dorosłego
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła
przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała
jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i
zasłaniać usta i nos.

DRUGI ETAP
Działalność gospodarcza:
Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
Otwarcie hoteli i innych miejsc
ograniczeniami

noclegowych

z

Życie społeczne
Otwarcie niektórych instytucji
muzeów i galerii sztuk

kultury:

bibliotek,

TRZECI ETAP
Działalność gospodarcza:
Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi
ograniczeniami
Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z
ograniczeniami
Życie społeczne
Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni,
bez udziału publiczności)
Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach
i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci
w sali.
CZWARTY ETAP
Działalność gospodarcza:
Otwarcie salonów masażu i solariów
Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness
Życie społeczne
Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym
zródło:https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etap
y

80.
rocznica
Katyńskiej

Zbrodni

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kołaki Kościelne,
Z uwagi na to, że 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej przypada
obecnie na czas pandemii, z inicjatywy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstało wirtualne
upamiętnienie tej narodowej tragedii.
Upamiętnienie w postaci wirtualnej ekspozycji przywołuje z
imienia i nazwiska oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej
i Straży Więziennej, urzędników i wszystkich przedstawicieli
polskiej inteligencji, zamordowanych ludobójczo przez reżim
sowiecki i pogrzebanych na cmentarzach w Bykowni, Charkowie,
Katyniu i Miednoje.
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.80rocznicakatynia.pl i do
włączenia się w upamiętnienie w ten symboliczny sposób.
Pamiętając wspólnie o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej,
pielęgnujemy prawdę, aby przekazywać ją kolejnym pokoleniom.
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