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Szanowni Państwo, 

 

dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego Żołnierzom 

Niezłomnym Ziemi Kolneńskiej wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych – bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy wyżej niż 

własne życie cenili honor, wolność i prawdziwą niepodległość Ojczyzny. To Ich walka  

i ofiara powinny być dla nas wzorem oraz fundamentem suwerennej Rzeczypospolitej. 

Pomimo ogromnej dysproporcji sił i niekorzystnej sytuacji geopolitycznej Żołnierze 

Niezłomni pozostali wierni niepodległemu Państwu Polskiemu, czemu dawali wyraz  

przeciwstawiając się narzuconej przez wschodnie mocarstwo komunistycznej władzy. 

O świadectwie Żołnierzy Wyklętych trzeba mówić więcej i głośniej.  

Zadanie głoszenia prawdy o tamtym czasie staramy się obecnie realizować między innymi 

poprzez edukację historyczną dzieci i młodzieży oraz przywracanie do zbiorowej pamięci 

prawdziwych bohaterów. 

Serdecznie dziękuję i przekazuję wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania w Kolnie miejsca upamiętnienia tych, którzy na tej Ziemi stawiali opór 

komunistycznemu aparatowi represji. Gratuluję zrealizowania tej cennej i ważnej dla 

lokalnej społeczności inicjatywy. 

Dzisiejsza uroczystość połączona jest także z przekazaniem jednostce Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kolnie samochodu ratowniczo-gaśniczego. To bardzo ważne, aby 

wspierać jednostki OSP, które w dużym stopniu przyczyniają się do zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańców. Pomoc kierowana przez państwo wyraża się m. in.  

w dokonywanych zakupach sprzętu, wyposażenia i pojazdów służących strażakom 

ochotnikom w podejmowanych licznie akcjach ratowniczych. 

W ostatnich dwóch latach dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego 

zostało zakupionych w ramach współpracy rządowo-samorządowej przy wsparciu 

budżetu państwa 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych. W 2016 roku były to  

4 pojazdy – dla jednostek OSP w Krynkach, Jurowcach, Złotorii i Łapach, a w 2017 roku 

– 7 samochodów dla jednostek w Śniadowie, Michałowie, Kuźnicy, Grajewie, Bronowie,

   

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 



 

 

Drozdowie i właśnie tutaj w Kolnie. Dotychczas we wszystkich miejscach towarzyszyłem 

strażakom i społecznościom lokalnym w uroczystym przekazywaniu tych pojazdów, 

dzieląc z nimi wspólną radość, że dzięki temu mieszkańcom będzie żyło się bezpieczniej. 

Cieszę się, że mogłem przyczynić się do zakupu i tego samochodu dla OSP  

w Kolnie, który został sfinansowany w ponad 80 % ze środków budżetowych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska, Lasów Państwowych i koncernu naftowego LOTOS. Resztę kwoty pokrył 

samorząd miasta Kolno. 

Żałuję, że tym razem wyjątkowo nie mogę uczestniczyć w uroczystym przekazaniu 

wozu strażackiego kolejnej jednostce OSP z naszego województwa. Przyczyną takiej 

sytuacji jest wyznaczenie przez organizatora uroczystości jej terminu z pominięciem 

kalendarza moich obowiązków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Warszawie. 

Dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom ochotnikom za ofiarną służbę dla 

mieszkańców Kolna i powiatu kolneńskiego. Wyrażam wielkie uznanie dla 

wykazywanego przez Was zaangażowania oraz gotowości do poświęceń w służbie 

społeczeństwu. W niełatwej sytuacji, w której łączycie Państwo bezinteresowną 

aktywność na rzecz bezpieczeństwa wspólnoty lokalnej z pracą zawodową, udział  

w Ochotniczej Straży Pożarnej jest bardzo cenny, co wyraża się w wielkim szacunku 

społecznym dla Waszej postawy i ofiarności.  

Chciałbym przekazać tą drogą serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników 

dzisiejszej uroczystości oraz życzyć całej społeczności strażaków ochotników wielu 

sukcesów oraz nieustającego szlachetnego zaangażowania w dzieło ratowniczej służby 

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 
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