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w oczekiwaniu
na boże narodzenie

w numerze

wydarzenia

mamy partnera na litwie

Podpisanie
porozumienia
o
współpracy z gminą Połuknie było
kluczowym elementem oficjalnej
wizyty delegacji z Gminy Kolno na Litwie. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno, Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno wraz z Sebastianem Jaworowskim, działaczem krajowych struktur Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” spotkali się nie tylko z władzami Gminy Połuknie, ale też
m.in. przedstawicielami Sejmu Republiki Litewskiej.

wydarzenia

szopka i osiem lalek - o
dawnych tradycjach w
zaskrodziu

str. 7

str. 8

Ponad 60 lat temu po Zaskrodziu
i okolicy od Bożego Narodzenia chodzili z szopką młodzi mieszkańcy tej
miejscowości. Nie mieli konkurencji, bo inni to albo z Gwiazdą, albo z
Herodami kolędowali. Dziś te tradycje ożywają tylko we wspomnieniach,
ale kto wie, czy przy wsparciu Centrum Kultury Gminy Kolno nie uda się
odtworzyć tego świątecznego zwyczaju i mieszkańców Zaskrodzia znów
odwiedzać zaczną kolędnicy z szopką.

kultura

będzie film
o „Rogu” rogińskim

str.

9

Przez dwa dni ekipa filmowa i
historyk Robert Radzik zbierali w
naszej gminie wspomnienia o Hieronimie „Rogu” Rogińskim. Cykl filmów o
żołnierzach podziemia antykomunistycznego powstaje na zlecenie Muzeum
Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce w organizacji. Filmowców którzy odwiedzili Czerwone, Kolimagi, Zabiele, Wykowo, Stary Gromadzyn i parafię
w Łosewie w zbieraniu materiałów wspierała Rodzina Hieronima „Roga”
Rogińskiego z Zabiela i Jacek Bagiński.
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Sezon mikołajkowy w pełni, więc i nasze szkoły odowiedził Mikołaj. Na zdjęciu z dziećmi w Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
gazeta gminna

wydarzenia

czas podsumowań
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Zbliżający się koniec roku to
czas podsumowań. Dziś chcę zwrócić Państwa uwagę na miniony rok
szkolny, ponieważ był rekorody pod
względem ilości zrealizowanych
projektów.
W szkołach gminy Kolno zrealizowaliśmy pięć projektów edukacyjnych o łącznej wartości blisko
875 tys. zł z czego wkład własny
Gminy Kolno wyniósł nieco ponad
58 tys. zł. Realizacja edukacyjnych
projektów dofinansowanych z RPO
WP to poważny zastrzyk pieniędzy m.in. na zakup nowoczesnych
pomocy dydaktycznych. W Szkole
Podstawowej i w Gimnazjum w Lachowie w ramach projektu „Kompe-

życzenia

tencje inwestycją w ich przyszłość”
zakupiono pomoce dydaktyczne na
łączną kwotę ponad 28 tys. zł, w
ZSS w Zabielu w ramach projektu
„Nowe możliwości w naszej szkole”
– na kwotę 16344,00 zł, w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w
ramach projektu „Wsparcie rozwoju
kluczem sukcesu” - na kwotę ponad
59 tys. zł, a w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem w ramach projektu
„Szkoła kluczowych możliwości” na
kwotę ponad 38 tys. zł.
Dodatkowe pieniądze na pomoce
dydaktyczne, tym razem dla najmłodszych, szkoły w Czerwonem,
Janowie, Lachowie, Wykowie, Zaskrodziu i Zabielu pozyskały dzięki projektowi „Rozwój wychowania
przedszkolnego w gminie Kolno” łącznie aż na ponad 36 tys. zł. W

ramach tego przedszkolnego projektu nauczyciele czterech naszych
szkół podnieśli swoje kompetencje, a
łączny koszt szkoleń wyniósł 10500
zł. Unijne dofinansowanie umożliwiło organizowanie w szkołach gminy
Kolno m.in. zajęć logopedycznych,
dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających zainteresowania uczniów
oraz kół i warsztatów np. w zakresie
rozwijania innowacyjności i przedsiębiorczości.
Inwestowanie w rozwój uczniów
przynosi efekty. Z zestawienia osiągnięć i sukcesów uczniów wynika, że
wiele dzieci i młodzieży z gminnych
szkół odnosi sukcesy w olimpiadach
i konkursach nie tylko na szczeblu
gminnym. Dowodem są m.in. trzy
Nagrody Wójta Gminy Kolno oraz
dwa Stypendia Wójta Gminy Kolno,
które przyznałem uczniom za osiągnięcia w ub. roku szkolnym.

Niech Święta bożego Narodzenia
przyniosą pokój, radość, miłość i nadzieję.
Niech będą czasem wspólnego świętowania, rodzinnego ciepła,
oderwania od codziennych zmartwień,
Nowy 2018 Rok przywitajmy z wiarą, że przed nami
wiele dobrych dni w zdrowiu, spotkań z życzliwymi ludźmi,
zrealizowanych planów i spełnionych marzeń
życzą
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt Gminy Kolno z pracownikami
oraz
Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady gminy Kolno z Radnymi
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projekt „aktywne wsparcie
drogą do sukcesu”
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Gmina Kolno pozyskała kolejne dofinansowanie na realizację
projektu, którego celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców.
Uchwałę w sprawie realizacji projektu „Aktywne wsparcie drogą do
sukcesu” radni podjęli na XXXI
sesji Rady Gminy Kolno.
Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności
społecznej, Działania 7.1 Rozwój
działań aktywnej integracji dotyczy
projektu „Aktywne wsparcie drogą
do sukcesu” podjęta została przez
radnych Gminy Kolno 29 listopada
2017 r.
Szczegóły projektu, na którego
realizację Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie w kwocie 299
921,43 zł. omawiała na sesji pani
Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

projekt uchwały w sprawie realizacji projektu „Aktywne wsparcie droga do
sukcesu” przedstawiła radnym pani krystyna kajko, dyrektor gminnego ośrodka pomocy społecznej w kolnie

Kolnie.
Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie 15 osób nieaktywnych
zawodowo lub bezrobotnych zamieszkałych w gminie Kolno, które
są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej. Rekrutacja już
została zakończona.
Uczestnicy projektu otrzymają
wsparcie psychologiczne i doradz-

two zawodowe, będą uczestniczyć
w warsztatach aktywizacyjnych i
szkoleniach zawodowych. Wszyscy
uczestnicy po skończonych kursach
zostaną skierowani na 3 miesięczne
staże i otrzymają 120% kwoty zasiłku. W ramach projektu odbędą się
również zajęcia z animatorami dla
dorosłych i dzieci.
Okres realizacji projektu to
01.11.2017 r. – 31.08.2018. r

życzenia

gazeta gminna
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z XXXI sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie XXXI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 29 listopada br. w Czerwonem radni
podjęli sześć uchwał. Zanim radni rozpoczęli głosowania nad poszczególnymi uchwałami wójt Józef
Wiśniewski przedstawił zgromadzonym na sesji informację z prac
między sesjami.
Następnie radni podjęli uchwały:
- uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kolno na lata 2017 – 2025
– projekt przedstawiła pani skarbnik Halina Boryszewska
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r. projekt przedstawiła pani skarbnik
Halina Boryszewska
- uchwała w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 r.” – projekt przedstawiła
Aleksandra Szyc z Urzędu Gminy
Kolno
- uchwała w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na
lata 2018 – 2027 – projekt przedstawiła pani Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolnie
- uchwała w sprawie przystąpie-

pani anna tomulewicz, konsultant z regionalnego ośrodka polityki społecznej
w białymstoku ( na fot. z prawej) przyjmuje podziękowania za współpracę z
gminą kolno od wójta józefa wiśniewskiego i dyrektor gops w kolnie krystyny
kajko

nia Gminy Kolno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji - projekt
przedstawiła pani Krystyna Kajko,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
- uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVII/167/17 Rady
Gminy Kolno z dnia 13 czerwca
2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
na terenie gminy Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna i Waszki – projekt przedstawił
Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarcze-

sołtysi w trakcie ostatniej sesji rady gminy kolno
gazeta gminna

go w UG Kolno
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018
– 2027” opracowana została przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie przy współpracy Urzędu Gminy Kolno i instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy
oraz przy wsparciu pani Anny Tomulewicz, konsultanta ds. opracowywania strategii przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w
Białymstoku, która była obecna na
sesji. 57 stronicowy dokument składa się ze wstępu i zakończenia oraz
trzech części: I część diagnostyczna, II część programowa oraz III zarządzanie i monitorowanie strategii.
Ten dokument to nie tylko obszerna diagnoza i wskazanie obszarów
problemowych w Gminie Kolno, ale
też konkretne cele strategiczne i
proponowane kierunki niezbędnych
działań w każdym z obszarów zgodnych z wypracowaną wizją naszej
gminy, która brzmi: „Gmina Kolno
to miejsce, gdzie osoby i rodziny
żyją godnie, zdrowo, bezpiecznie i
aktywnie”. Za pomoc w opracowaniu tego ważnego dokumentu, ale
też za wieloletnią współpracę z
Gminą Kolno podziękowania pani
Annie Tomulewicz złożył wójt Józef
Wiśniewski, pani dyrektor Krystyna
Kajko i Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno.
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szlachetna paczka w kolnie
zespół szlachetnej paczki
w kolnie

Zespół Szlachetnej Paczki w
Kolnie wszystkim Darczyńcom i
Dobroczyńcom oraz całej społeczności lokalnej składa najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Oby
Nowonarodzone Dzieciątko Jezus
zagościło w Waszych domach i
narodziło się w Waszych sercach.
Życzymy dużo zdrowia, radości i
ciepła rodzinnego przy wigilijnym
stole, pojednania i odpoczynku od
codziennych obowiązków.
Tegoroczny Finał Szlachetnej
Paczki w Kolnie dzięki Wam zakończył się ogromnym sukcesem.
Ciężka praca wolontariuszy oraz
gościnność dyrekcji Zespołu Szkół
Technicznych w Kolnie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawiła, że w Magazynie Paczki nie
zabrakło wyjątkowo świątecznej
atmosfery. Hojność i otwarte serce
wszystkich Darczyńców i Dobroczyńców z Kolna oraz całej Polski
sprawiły, że 376 paczek dotarło do
31 rodzin z Powiatu Kolneńskiego. Podczas wręczania paczek potrzebującym rodzinom nie zabrakło
radości, która dopisywała wolontariuszom jak również osobom pomagającym rozwozić prezenty.
Zespół Paczki w składzie: Dominika Pomichowska, Ewelina Domańska, Beata Zagroba, Bartosz
Niedźwiecki, Magdalena Podsiad,
Marta Orłowska, Martyna Grabowska, Marzena Banach, Nikola
Staniszewska, Sylwester Górski,
Sylwia Lubianiec, Tomasz Szablak,
Barbara Truszkowska, Ewa Grela
oraz Monika Szymańska- Lider projektu, składają serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Dobroczyńcom, którzy przyłączyli się
do tegorocznego projektu.
DZIĘKUJEMY: Dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom szkół: Zespołu
Szkół Technicznych im. Kardynała
St. Wyszyńskiego w Kolnie, I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Kolnie, Szkoły Podstawowej Nr. II im. Henryka Sien-

w akcję szlachetna paczka włączyły się też szkoły z naszej gminy z borkowa,
czerwonego i janowa

kiewicza w Kolnie, Szkoły Podstawowej Nr. I im. Tadeusza Kościuszki
w Kolnie, Przedszkola Miejskiego
Nr. 4 w Kolnie, Przedszkola Kredka
w Kolnie, Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie, Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem, Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im.
ks. Jana Twardowskiego w Turośli,
Szkoły Podstawowej im Jana Pawła
II w Borkowie,
Serdeczne podziękowania składamy również: Duszpasterzom Parafii Pw. Św. Anny w Kolnie Ks.
Stanisławowi Uradzińskiemu oraz
ks. Arturowi Akimowiczowi, Radnym
Powiatu Kolneńskiego, Komendantom Powiatowej Komendy Policji
w Kolnie, Strażakom Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kolnie, Ratownikom Kolneńskiej Grupy Pierwszej
Pomocy, Harcerzom ZHP w Kolnie,
Pracownikom Powiatowego Urzędu
Pracy w Kolnie, Radzie Młodzieży
Hufca Pracy w Kolnie, właścicielowi sklepu AGD „Basia”, właścicielowi sklepu „PSB Mrówka Andrzej
Kozikowski”, właścicielom zakładu
krawieckiego „Hetman”, właścicielowi firmy „JWD INVEST CORP.Jarosław Dabkowski”, właścicielowi

sklepu „Prymus AGD Kolno”, właścicielowi „Piekarni Łyse- Jarosław
Zakrzewski”.
Z całego serca dziękujemy również osobom prywatnym: Państwu
Magdalenie i Rafałowi Wieczorek,
Panu Piotrowi Trzcinka, Panu Lechowi Samul z rodziną, Panu Sebastianowi Gutowskiemu, Panu Wojciechowi Bajguz. Państwu Grażynie
i Zbigniewowi Wiśniewskim, Pani
Edycie Ciszewskiej, Państwu Waldemarowi i Bogumile Skrodzkim,
Panu Zbigniewowi Twarowskiemu,
Panu Wiesławowi Szymańskiemu,
Pani Małgorzacie Sielawa, Pani
Dorocie Łynko, Pani Magdalenie
Łynko –Mierzejewskiej, Pani Magdalenie Rejka, Panu Bartoszowi
Szymańskiemu, Panu Pawłowi Stachelskiemu, Panu Andrzejowi Szablak, Pani Dorocie Reska, Panu
Marianowi Zaciek, Panu Stanisławowi Miłosek oraz licznym indywidualnym Darczyńcom i Dobroczyńcom, którzy pozostali anonimowi.
Dziękujemy również wszystkim
kierowcom, którzy pomogli przy
transporcie paczek z magazynu.
Wdzięczni jesteśmy Oby dobro, którym się dzielicie z innymi powróciło
do Was w najbliższym czasie DZIĘKUJEMY!!!
gazeta gminna
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mamy partnera na litwie
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Podpisanie
porozumienia
o
współpracy z gminą Połuknie było
kluczowym elementem oficjalnej
wizyty delegacji z Gminy Kolno
na Litwie.
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno, Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno,
Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno wraz z
Sebastianem Jaworowskim, działaczem krajowych struktur Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” spotkali
się nie tylko z władzami Gminy Połuknie, ale też z przedstawicielami
Sejmu Republiki Litewskiej, władz
Rejonu Trockiego, naszymi rodakami na Litwie oraz polską zakonnicą
Michaelą Rak, założycielką Hospicjum im. Błogosławionego ks. M.
Sopoćki w Wilnie.
Umowa między gminami została
podpisana przez Józefa Bogdana
Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno
i panią Mariję Gołubowską, starościnę Gminy Połuknie w obecności
m.in. Wojciecha Jermacza, przewodniczącego Rady Gminy Kolno
i Jarosława Narkiewicza, posła na
Sejm Republiki Litewskiej.
- To pierwsza nasza umowa o
współpracy międzynarodowej –

wójt gminy kolno józef wiśniewski i pani marija gołubowska, starościna gminy
pałuknie na litwie podpisuja umowę o współpracy partnerskiej

mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Liczymy na to,
że wymiana doświadczeń w wielu
dziedzinach oraz możliwość wspólnego ubiegania się o unijne dofinansowanie do realizacji projektów
będą korzystne dla mieszkańców
obu gmin.
Z wielu spotkań z przedstawicielami samorządu, kultury, edukacji
największe wrażenie zrobiła wizy-

ta Hospicjum im. Błogosławionego
ks. M. Sopoćki w Wilnie, gdzie siostra Michalea Rak opowiedziała o
ogromnych potrzebach tej placówki
(jedynej tego typu na Litwie) oraz
inicjatywie stworzenia jedynego na
Litwie hospicjum dla dzieci.
- To było wyjątkowe przeżycie –
mówi wójt Józef Wiśniewski - Dołożymy wszelkich starań, by nagłośnić i wesprzeć tą inicjatywę.

Kochani,
pomóżcie nam wybudować Dział Hospicjum
Dziecięcego.
Wystarczy na terenie
Polski wysłać sms o
treści WILNO pod Nr.
72405.
Koszt 2 zł +VAT =2,46
zł
Dziękuję.
s. Michaela Rak

siostra michaela rak opowiadała o początkach hospicjum im. Błogosławionego
ks. M. sopoćki w wilnie, które działa od 2009 r. i o planach jego rozbudowy
gazeta gminna

więcej informacji na stronie
www.hospisas.lt
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szopka i osiem lalek - o dawnych
tradycjach w zaskrodziu
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ponad 60 lat temu po Zaskrodziu i okolicy od Bożego Narodzenia chodzili z szopką młodzi
mieszkańcy tej miejscowości. Nie
mieli konkurencji, bo inni to albo
z Gwiazdą, albo z Herodami kolędowali. Dziś te tradycje ożywają
tylko we wspomnieniach, ale kto
wie, czy przy wsparciu Centrum
Kultury Gminy Kolno nie uda się
odtworzyć tego świątecznego zwyczaju i mieszkańców Zaskrodzia
znów odwiedzać zaczną kolędnicy
z szopką.
O tutejsze bożonarodzeniowe
zwyczaje zapytaliśmy pana Tadeusza Szumkowskiego który jako
młody chłopak chodził z szopką, tak
jak wcześniej jego starszy brat, a po
nim jego syn. Rodzinna tradycja.
- Z Królami u nas kiedyś też
chodzili, eleganckie mundury mieli i czapki, mój Tata był za Króla,
śmierć była, kozak był, diabeł był
- wspomina pan Tadeusz - Ale z
szopką to tylko my chodziliśmy, inni
takiej nie mieli.
Pochylony nad rysunkami dawnego Zaskrodzia z 1939 r. wykonanymi przez Tadeusza Gryglika, na
których widać np. jak wyglądała
ta miejscowości za dziedzica Lasockiego (m.in. pałac właściciela,
pałac służby, czworaki, stajnie, świniarnie, owczarnie, bażanciarnie,
korty tenisowe, kuźnia, stolarnia,
szkoła, kapliczka, sad, szklarnia..)
pan Tadeusz opowiada nie tylko o
świątecznych tradycjach. Radosne
wspomnienia przeplatają się z tymi
bolesnymi, wojennymi, albo jeszcze
wcześniejszymi, przekazywanymi w
rodzinie od pokoleń. O niektórych
aż trudno mówić, bo jest w nich tragiczna śmierć, niesprawiedliwość,
bieda i tylko jedno zdanie się powtarza: „Niech Bóg broni, niech te
czasy nigdy nie wrócą...”
Pytania o szopkę i Herody zmieniają nastrój.

pan tadeusz szumkowski z zaskrodzia opowiedział o dawnych bożonarodzeniowych tradycjach w tej miejscowości

- Kiedyśne czasy to były czasy,
było weselej na świecie, może było
biedniej, ale weselej, przyjaźń była
inna, inne czasy, nie ma mowy… –
zamyśla się 85 letni dziś pan Tadeusz. - Chodziliśmy po wioskach
śpiewaliśmy kolędy, miałem wtedy z
19 lat. Z szopką parę lat chodziłem,
ażem się ożenił, to przestałem.
Pan Tadeusz ze szczegółami opisuje jak wyglądała szopka. Drewniana z daszkiem, eleganckim
szczycikiem, sceną i otwieranymi drzwiczkami, po bokach miała
ścianki z okienkami, które przed
każdymi świętami trzeba było wykleić kolorowym papierem. Do jej
obsługi potrzebnych było czterech
chłopców. Dwóch nosiło szopkę zawieszoną na skórzanych paskach.
Jeden przedstawiał scenki przy
użyciu lalek, które podawał jeszcze
inny kolega. Każdy wiedział co i
kiedy ma robić.
- Lalek było osiem: chłop, który
orał pole; Jagusia, co masło robiła,
król Herod, pasterz, śmierć z kosą,
dziewczynka, diabeł i dziedzic wylicza pan Tadeusz - Z drewna
strugane, ozdobione towarami, popodbijane na drutach pod spodem,

przez dziury się wkładało do szopki,
diabeł taki kołtuniasty był, Jagusia
to i chustkę na głowie miała. Dzieci
małe to się tak przyglądały...
Z szopką chodzili nie tylko po Zaskrodziu, ale też w Kozikach, Wścieklicach, Obiedzinie, Borkowie.
- Jak się w Boże Narodzenie zaczęło chodzić z szopką, to kończyło
się na Trzech Króli - wspomina pan
Tadeusz.
W każdym domu zaczynali od pytania: „Przyjmiecie z szopką?”, a
potem były kolędy, scenki przedstawiane lalkami, teksty wesołe, dostosowane do każdego gospodarza,
śpiew melodyjny. Za przedstawienie
ludzie dziękowali zapłatą, czasem
bywało, że z szopką zabawili u kogoś dłużej, bo tak było wesoło. Na
zakończenie zawsze mówili: „Za kolędę dziękujemy szczęścia zdrowia
Wam życzymy, żebyście tak długo
żyli, a po śmierci w niebie byli”.
- Jakby teraz znów chłopaki z
szopką chodzili byłoby wspaniale przyznaje pan Tadeusz.
W Centrum Kultury Gminy Kolno
trwają prace nad przygotowaniem
takiej wyjątkowej szopki w dawnym
zaskrodzkim stylu.
gazeta gminna

wydarzenia

będzie film o „Rogu” rogińskim
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przez dwa dni ekipa filmowa i
historyk Robert Radzik zbierali w
naszej gminie wspomnienia o Hieronimie „Rogu” Rogińskim.
Cykl filmów o żołnierzach podziemia antykomunistycznego powstaje
na zlecenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce w organizacji.
Filmowców którzy odwiedzili
Czerwone, Kolimagi, Zabiele, Wykowo, Stary Gromadzyn i parafię
w Łosewie w zbieraniu materiałów wspierała Rodzina Hieronima
„Roga” Rogińskiego z Zabiela, Jacek Bagiński i Marcin Sekściński.
O Hieronimie „Rogu” Rogińskim
opowiadali m.in. członkowie jego
rodziny pan Stanisław Rogiński
i pani Cecylia Rogińska oraz pan
Stefan Kownacki ps. „Gołąb” żołnierz z oddziału „Roga”, sanitariuszka Janina Pisiak, ks. Dariusz
Wizner, proboszcz Parafii pw. NSJ

rozmowa pana roberta radzika z panem stefanem Kownackim ps. „Gołąb” żołnierzem z oddziału H. „Roga” rogińskiego nagrywana była w szkole w czerwonem

w Łosewie, gdzie odbył się ślub
Hieronima Rogińskiego z Henryką
Wyrwas, mieszkańcy Czerwonego wsi w której zginął w 1952 r.
Przypomnijmy, że Hieronim „Róg”
Rogiński to polski wojskowy w
stopniu chorążego, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej,
Narodowych Sił Zbrojnych i Naro-

dowego Zjednoczenia Wojskowego,
uczestnik podziemia antykomunistycznego odznaczony pośmiertnie
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej przyznanym w 2008 r. przez prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego.

wyróżnienie dla pań z borkowa
W wojewódzkim konkursie kulinarnym pn.: „Tradycyjny stół wigilijny”, który dobył się 6 grudnia w
Tykocinie Koło Gospodyń Wiejskich

z Borkowa otrzymało wyróżnienie.
Jury miało trudne zadanie, by
wybrać najlepszą spośród 33 prezentacji. Na stole przygotowanym

reprezentacja pań z koła gospodyń wiejskich z borkowa i pan stefan krajewski,
członek zarządu województwa podlaskiego w tykocinie
gazeta gminna

przez Panie z Borkowa znalazło
się tradycyjnie 12 potraw w tym
m.in.: karp w galarecie, szczupak
faszerowany w galarecie, czerwony
barszcz i pierogi z grzybami, paszteciki, śledzie z beczki w wodzie z
octem, sałatka śledziowa pod pierzynką, kapusta z grzybami, kompot z suszu i bułeczki drożdżowe z
makiem. Prezentacja wyróżniała się
nie tylko wyjątkowym smakiem potraw, ale też estetyczną aranżacją
z wykorzystaniem dekoracyjnych
elementów w niebieskiem kolorze. Panie również ubrane były na
niebiesko.Całość „okraszona” była
opowieściami o świątecznych zwyczajach w Borkowie, o które pytali
m.in. dziennikarze Radia Białystok.
Pierwsze miejsce przyznano paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z
Dobrego Lasu.

9

10

wydarzenia

międzynarodowy festiwal
muzyczne barwy podlasia
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Kilkuset wykonawców , kilkanaście zespołów z województwa podlaskiego, ale też z Litwy i Białorusi, stosika z rękodziełem twórców
zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Twórców Ludowych na Białorusi tak statystycznie można podsumować dwa dni Festiwalu Muzyczne
Barwy Podlasia, ale emocji, wrażeń i wzruszeń jakich dostarczyły nie da się odtworzyć, to trzeba
było przeżyć!
Festiwal zorganizowany przez
Centrum Kultury Gminy Kolno był
ostatnim elementem projektu „Muzyczne Barwy Podlasia” realizowanego dzięki środkom pozyskanym z
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje
2017 – edycja jesienna oraz przy
wsparciu sponsorów m.in.: Banku
Spółdzielczego w Kolnie, Dwór Rogiński w Zabielu, firmy SonicSystem, którym serdecznie dziękujemy.
Dwudniowe koncerty poprzedziły
audycje radiowe promujące kulturę
naszego regionu.
W ramach pierwszego dnia Festiwalu w sobotę 18 listopada na
scenie w hali sportowej w Zabielu

zespół kresowiacy z lidy na białorusi zachwycił publiczność swoim występem

Zespoły z turośli nie tylko śpiewały, ale też grały na harmoniach pedałowych

zespół folklorystyczny narwianie

gazeta gminna

wydarzenia
zaprezentowali się soliści oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe. Jako
pierwszy wystąpił Mateusz Bągart,
a po nim Nadia Podeszwik, Adam
Podeszwik i Magdalena Targońska.
Młodzi soliści zaprezentowali swoje
umiejętności gry na instrumentach:
paninie, gitarze i wiolonczeli. Po
solistach zaśpiewały dwa zespoły z
naszej gminy: Il Canto i Me&TBD.
Następnie na scenie wystąpiły grupy z Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie prezentując rozmaite tańce
regionalne. Każdy z wykonawców
otrzymał pamiątkowy grawer ton z
rąk wójta Józefa Wiśniewskiego.
Drugi dzień festiwalu to występy: Zespołu Folklorystycznego Narwianie, Zespołu KLEPACZANKI,
Kabaretu „Szpilka”, Zespołu Ludowego Czerwieniacy, Zespołu Zabielanki, Zespołów Kurpiowskich przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli i Zespołu Śpiewaczego z Nowogrodu. Po raz pierwszy w naszym
regionie zaprezentowały się Zespół
Hanki z Litwy i Zespół wokalny
„Kresowiacy” z Lidy na Białorusi,
który przed festiwalem zaśpiewał
też w Kościele pw. Św. Jana Ewangelisty z Zabiela. Tego dnia również
każda z grup otrzymała pamiątkowy grawerton, który w imieniu
wójta wręczał pan sekretarz Adam
Masłowski. W trakcie niedzielnych
koncertów wybrzmiały różnorodne
muzyczne style i gatunki, były tańce, kabaret i duża dawka ludowej
muzyki. Niektóre z pieśni wraz z
zespołami śpiewała cała sala, niektóre porwały pary do tańca.
Dodatkowo Festiwalowi Muzyczne Barwy Podlasia towarzyszyła
wystawa fotografii pana Sylwestra
Nicewicza z Kozła ukazująca piękno i bogactwo naszej gminy pod
względem przyrodniczym i kulturowym. W niedzielę można było zobaczyć, ale też zakupić różnorodne
ręcznie wykonane prace członków
Stowarzyszenia Twórców Ludowych
przy Związku Polaków na Białorusi w tym m.in. wyroby ze słomy, ze
skóry, z papierowej wikliny, patchwork, ceramikę, czy rękodzieło
współczesne.
- Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy
przyjęli nasze zaproszenie do udziału w Festiwalu Muzyczne Barwy
gazeta gminna

na festiwalu nie zabrakło zespołów z naszej gminy - na zdjęciu zabielanki

zespól Klepaczanki

rękodzieło twórców zrzeszonych w stowarzyszeniu twórców ludowych przy
związku polaków na białorusi

Podlasia, a w sposób szczególny
naszym rodakom zza wschodniej
granicy – mówi Marcin Sekściński,
dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno. – Przez te dwa dni udowodniliśmy jak bogate i różnorodne kulturowo jest Podlasie oraz jak
interesujący jest dorobek środowisk
polonijnych na Litwie i Białorusi.
To pierwszy tego typu Festiwal,
który zorganizowaliśmy, ale myślę,
że nie ostatni.

Zespół Hanki z litwy
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gazeta gminna

wydarzenia

wyróżnienie dla gops

w trakcie wojewódzkich obchodów dnia pracownika socjalnego wyróżnienie
dla gminnego ośrodka pomocy społecznej odebrała dyrektor krystyna kajko
gazeta gminna

Wyróżnienie „za profesjonalizm
i zaangażowanie w pracę na rzecz
drugiego człowieka oraz inspirowanie i realizację przedsięwzięć
w trosce o najbardziej potrzebujących” odebrała Krystyna Kajko,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w trakcie
uroczystości z okazji wojewódzkich
obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Białymstoku. Wyróżnienie
to uznanie zasług całego zespołu
GOPS przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku.
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o cukrZycy w janowie

panie z naszych kół gospodyń na warsztatach w remizie w janowie

„Produkty rolne z Podlaskiego w
walce z cukrzycą” to tytuł spotkania edukacyjno - warsztatowego,
które odbyło się w remizie w Janowie 29 listopada 2017 r. realizowane jako działanie własne w ramach
Dwuletniego Planu Operacyjnego
KSOW na lata 2016-2017. Uczestniczki mogły nie tylko dowiedzieć
się czym jest cukrzyca i jak powinny odżywiać się osoby chore, ale
mogły też w praktyce poznać proces
przygotowywania kilku przykładowych potraw.
gazeta gminna

wydarzenia

Dorośli recytatorzy
W sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem dorośli recytowali poezję o jesieni. Na konkurs
zgłosiło się 18 recytatorów z gminy
Kolno i gminy Łomża. Poziom prezentacji był dość wysoki, uczestnicy
byli dobrze przygotowani.
Prezentacje oceniała komisja w
składzie: Marzena Góralczyk – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy
Mały Płock, Dorota Klimek – nauczyciel polonista Gimnazjum w
Małym Płocku, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie oraz
Wojciech Zakrzewski – radny gminy
Kolno. Dodatkowo występy dorosłych oceniała komisja złożona z
młodzieży należącej do Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem: Patrycja Banach, Maja
Bazydło i Ewelina Kossakowska.
Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:
gazeta gminna

najlepsi recytatorzy w konkursie jesień w poezji dla dorosłych

I miejsce – Stanisława Chmielewska
II miejsce – Małgorzata Skrodzka
III miejsce – Maria Bućko
III miejsce – Grzegorz Okurowski
Wyróżnienie – Danuta Boć
Wyróżnienie – Anna Cudnik
Wyróżnienie – Barbara Jackiewicz
Wyróżnienie – Agnieszka Niedziołka
Wyróżnienie – Barbara Siwik

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe zakupione ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, za
które serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Kolno. Organizatorzy
dziękują wszystkim uczestnikom za
przyjęcie zaproszenia do udziału w
konkursie. Laureatom serdecznie
gratulujemy.
GBP w Czerwonem
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Turniej piłki halowej
andrzej ałajko
prezes GZLZS w kolnie

Ostatnią imprezą sportową zorganizowaną przez GZ LZS w Kolnie w 2017 roku był Turniej Piłki
Halowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kolno, który
odbył się pod koniec listopada na
hali sportowej w Kolnie.
Do Turnieju zgłosiło się osiem
zespołów z Gminy Kolno: Lachowo,
Gromadzyn Wykno, Borkowo, Czerwone 1, Zabiele - Zakaleń, Czerwone 2, Janowo i Górszczyzna. Z tych
osmiu zespołów zostały rozlosowane dwie grupy:
1 grupa
- Gromadzyn Wykno
- Lachowo
- Czerwone 1
- Zabiele - Zakaleń
2 grupa
- Borkowo
- Górszczyzna
- Janowo
- Czerwone 2
Po bardzo wyrównanych spotkaniach w grupach do półfinałów zakwalifikowały się zespoły: z
pierwszej grupy Lachowo i Zabiele

uczestnicy turnieju piłki halowej przed rozpoczęciem rozgrywek

- Zakaleń, a z drugiej grupy Borkowo i Górszczyzna.
Do walki o trzecie miejsce stanęli
zawodnicy z:
Borkowo - Górszczyzna 1:3
Finał to spotkanie:
Lachowo - Zabiele - Zakaleń 2:0
Ostateczne wyniki:
1 miejsce Lachowo
2 miejsce Zabiele - Zakaleń
3 miejsce Górszczyzna

4 miejsce Borkowo.
Dla czterech zespołów zostały
ufundowane medale, a dla najlepszej drużyny również puchar. Organizatorzy składają podziękowanie
dla Wojciecha Jermacza, przewodniczącego Rady Gminy Kolno za
obecność na Turnieju oraz za okazane wsparcie. Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Kolno w ramach otwartego konkursu ofert.

mikołajkowe spotkanie autorskie

jednym z elementów spotkania z leszkiem czyżem były scenki rodzajowe prezentowane przez autora z udziałem przedstawicieli publiczności

W mikołajki, 6 grudnia w bibliotece w Czerwonem odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Czyżem
- publicystą, społecznikiem, poetą
regionalnym, piewcą Kurpiowszczyzny. Jak przystało na mikołajkowy wieczór zaproszeni goście
otrzymali od bibliotekarzy własnoręcznie wykonane pamiątkowe Mikołaje. Organizatorami spotkania
była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i stowarzyszenie
„KaFCuki” Leszek Czyż poprzez
prezentację multimedialną wprowadził uczestników spotkania w świat
kurpiowskiej architektury, kultury i
sztuki..Pełna relacja z wydarzenia
na www.gminakolno.pl
gazeta gminna

szkoły

Uczniowie z zabiela na podium
grzegorz serafin
UKS sprint zabiele

W sobotę , 25 listopada rozegrano Turniej Siatkówki Szkół
Podstawowych Gminy Kolno zorganizowany przez UKS Sprint Zabiele.
Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Zabielu, przy formule
zespołów mieszanych (3 dziewczynki + 3 chłopców ), co pozwoliło na
udział także mniejszym liczebnie
szkołom.
W imprezie wzięły udział szkoły:
SP w Borkowie - opiekun Sławomir
Dymek , SP w Janowie - opiekun
Marek Szymański, SP w Lachowie
- opiekun Arkadiusz Rybak i SP w
Zabielu - opiekun Grzegorz Serafin.
Ostateczna klasyfikacja:
I miejsce - SP w Zabielu
II miejsce - SP w Lachowie
III miejsce - SP w Borkowie
IV miejsce - SP w Janowie
Najlepszą siatkarką wybrana została Katarzyna Kosiewicz ( Borkowo ), a siatkarzem - Łukasz Bednarczyk ( Zabiele )

uczestnicy gminnego turnieju siatkówki szkół podstawowych gminy kolno

Dzięki sfinansowaniu turnieju przez Gminę Kolno, w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
na 2017 r. uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy i wyróżnienia indy-

widualne.
UKS Sprint Zabiele na realizację
zadania publicznego pt. „ Organizacja zawodów i imprez sportowych o
zasięgu gminnym i ponadgminnym
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych” otrzymał 2 200 zł z budżetu
Gminy Kolno.

złota nuta dla kasi z lachowa

Kasia Kosk ze złotą nutą Pisza
gazeta gminna

W
Piskim
Domu
Kultury
01.12.2017 odbył się XI Festiwal
Piosenki Polskiej O Złotą Nutę Pisza. Do udzialu zgłosiło się blisko
70 uczestników z Pisza, Szczytna,
Ełku, Kolna, Wilkas, Giżycka, Elbląga, Kętrzyna, Suwałk i Lachowa.
Artyści rywalizowali w sześciu kategoriach wiekowych. Oceniało ich
Jury w składzie: Joanna Kamieniecka - muzyk, dyrektor Domu Kultury w Orzyszu, Agata Rożniatowska
- nauczyciel w Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej I - go stopnia w
Piszu i Katarzyna Sobiech - dyrektor Piskiego Domu Kultury.
Szkołę Podstawową w Lachowie
reprezentowała uczennica klasy

siódmej Kasia Kosk.
W pierwszej części konkursu – w
eliminacjach Kasia zaprezentowała
utwór Dawida Podsiadło „Nieznajomy”, który zapewnił jej przejście
do finału. W finale utworem Anny
Serafińskiej „Sen motyla” Kasia
„wyśpiewała” Złotą Nutkę Pisza I miejsce w swojej kategorii wiekowej ( 11-13 lat).
Dodatkową nagrodą będzie profesjonalna sesja nagraniowa płyty
dla wszystkich laureatów.
Gratulujmy Kasi wielkiego sukcesu i życzymy pomyślnych „nutek” w
przyszłości.

nauczyciel muzyki SP Lachowo
Leszek Pogorzelski
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znamy najlepsze drużyny
andrzej ałajko
prezes GZLZS w kolnie

Początek listopada to czas na
zorganizowane przez Gminne
Zrzeszenie LZS w Kolnie turnieje
piłki siatkowej.
Do pierwszego turnieju stanęli
mężczyźni z Zabiela - Zakaleń, Janowa i Kolna.
Wyniki tych spotkań:
Kolno - Zabiele - Zakaleń 2:0 w
setach,
Kolno - Janowo 2:0 w setach
Zabiele - Zakaleń - Janowo 2:0
w setach
Ostateczne wyniki:
1 miejsce - Kolno
2 miejsce - Zabiele - Zakaleń
3 miejsce - Janowo.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Kuba Rogiński..
Pierwszy w tym sezonie turniej
piłki siatkowej otworzył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno,
natomiast na podsumowaniu obecni
byli radni gminy Kolno z Zabiela
pan Jan Pieklik i pan Marek Bazydło, którzy wręczali puchary i medale.
Na starcie drugiego turnieju stanęły panie w składzie:
Zabiele - Zakaleń
Kozioł
Janowo
Kolno

najlepsza drużyna żeńska turnieju piłki siatkowej to zabiele - zakaleń

Wyniki spotkań:
Zabiele - Zakaleń - Kolno 2:0 w
setach
Janowo - Kozioł 2:0 w setach
Janowo - Kolno 2:1 w setach
Zabiele - Zakaleń - Kozioł 2:0 w
setach
Kolno - Kozioł 2:0 w setach
Zabiele - Zakaleń - Janowo 2:1
w setach.
Wyniki turnieju dla pań:
1 miejsce Zabiele - Zakaleń
2 miejsce - Janowo
3 miejsce - Kolno
5 miejsce - Kozioł
Najlepszą zawodniczką turnieju
została Natalia Ruchała.

Wszystkie zawodniczki zostały
udekorowane medalami, a zwycięska drużyna odebrała także puchar. Turnieje piłki siatkowej dla
mężczyzn i kobiet zorganizowane
przez GZ LZS w Kolnie to element
zadania publicznego pt. „„Turnieje
piłki nożnej i siatkowej” dofinansowanego z budżetu Gminy Kolno w
ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 r.
Organizatora turniejów wsparli
również Radni Gminy Kolno z Zabiela pan Jan Pieklik i pan Marek
Bazydło.

drużyna z kolna zdobyła puchar i medale za pierwsze miejsce w turnieju piłki siatkowej
gazeta gminna

kultura

warsztaty bożonarodzeniowe
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Kiedy w Adwencie niecierpliwie
liczymy dni do Bożego Narodzenia dobrze jest wtedy móc zająć się
czymś, co chociaż trochę przybliża
nas do świąt. Na warsztatach zorganizowanych w Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle powstawały
piękne świąteczne rysunki i ozdoby.
Instruktor Iza Murawska wlożyła sporo wysiłku w to, by Centrum
przygotowane było na przyjęcie
uczestników warsztatów. Czekały
już przygotowane choinki wykonane z papierowej wikliny, które trzeba było już tylko ozdobić, szyszki i
drewniane podstawki.
Specjalnie udekorowana zostala
też sala, gdzie pojawil się kominek,
bozonarodzeniowy wieniec i całe
mnóstwo maskotek misisów, reniferów, mikołajów.
Na zakończenie pracy wszyscy
pozowali do zdjęcia z zabawnymi
świątecznymi foto rekwizytami.

warsztaty bożonarodzeniowe w ckgk w koźle były nie tylko dla dzieci

dzieci na warsztatach rysują portret mikołaja

na warsztaty do centrum kultury gminy kolno w koźle przyjechały nawet przedszkolaki z Łomży
gazeta gminna
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