ISSN 1898-2190

Nr 2 (109) luty 2018 r.

GAZETA GMINNA

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY KOLNO

egzemplarz bezpłatny

Remonty szkół
idą zgodnie z planem

w numerze

wydarzenia

blisko milion dotacji dla
gminy kolno

str. 5

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski 28
lutego podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone”. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstanie na terenie istniejącej
obecnie bazy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno w
Czerwonem. Inwestycja ma zostać ukończona do końca listopada br.

wydarzenia

tropem wilczym
bieg pamięci Żołnierzy
wyklętych w lachowie
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Nie zważając na mróz uczestnicy
„Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” stawili się 4 marca
w Lachowie, by w ten sposób uczcić pamięć i oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963. W wydarzeniu uczestniczyli
honorowi goście: pan Stefan Kownacki ps. „Gołąb”, rodzina Hieronima
„Roga” Rogińskiego i rodzina Kazimierza Lenkiewicza ps. Warmiak”.
na zdjęciu obok zespół patriotyczno - historyczny Forteca w Lachowie

kultura

Przygotowania
do jubileuszu
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W roku Niepodległej jubileusz
100 - lecia świętuje Parafia pw.
NSJ w Łosewie. W czerwcu br. odbędą się główne uroczystości związane z obchodami jubileuszu Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego
w Łosewie. Przygotowania do tej ważnej uroczystości trwają. Jednym z
istotnych elementów jest poszukiwanie dokumentów, zbieranie świadectw i
archiwalnych zdjęć, które jak najpełniej oddadzą początki i dzieje tutejszej
Parafii.
Na zdjęciu obok wnętrze Kościoła w Łosewie z końca lat 70. XX w.
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Na okładce zdjęcie wyremontowanej już
części SP w Zabielu - fot. M. Góralczyk

kolneńska grupa pierwszej pomocy zabezpieczała „tropem wilczym bieg pamięci
Żołnierzy wyklętych” w lachowie - dziękujemy!

gazeta gminna
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dzień sołtysa
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa i to najlepsza okazja, by podziękować Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich
z Gminy Kolno za wszystko to, co
każdego dnia robicie dla lokalnych
społeczności. Bez Was funkcjonowanie naszej gminy nie byłoby tak
skuteczne.
W Gminie Kolno mamy 45 sołectw, a więc również 45 sołtysów
i tyleż rad sołeckich - ludzi wybranych przez lokalne społeczności do
pełnienia tej istotnej funkcji. Dużym
wspólnym wyzwaniem jest dla nas
realizacja zadań w ramach funduszu
sołeckiego. Podjęcie w 2015 r. przez
Radę Gminy Kolno zaproponowanej

przeze mnie uchwały w sprawie wyodrębnienia tego funduszu w naszej
gminie było decyzją, która znacząco
wpłynęła na pozytywne zmiany w
poszczególnych sołectwach, jednak bez zaangażowania sołtysów
fundusz sołecki pozostałby tylko
martwym przepisem. To właśnie
Wy zwołujecie spotkania wiejskie,
by ustalić jakich zadań w ramach
funduszu na dany rok chcą mieszkańcy, składacie w Urzędzie Gminy
Kolno pisemne wnioski w tej sprawie, a potem często angażujecie się
też w pomoc przy ich realizacji. To
dzięki Waszemu zaangażowaniu co
roku wspólnie zmieniamy sołectwa
na lepsze i co bardzo istotne, robimy to zgodnie z wolą mieszkańców. Dziękuję za to zaangażowanie
i wspólny wysiłek w budowaniu naszej małej ojczyzny.
Rola sołtysa, choć zmieniała

się przez wieki, nadal jest nie do
przecenienia. To właśnie sołtysi są
wybierani do tego, by reprezentować dane sołectwo, by przekazywać jego mieszkańcom informacje
z prac Rady Gminy, czy realizować
uchwały dotyczące danego sołectwa. O roli i randze sołtysa niech
świadczy fakt, że korzystają oni z
ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
Z okazji Dnia Sołtysa składam
wszystkim naszym Sołtysom i Sołtyskom oraz członkom Rad Sołeckich serdeczne podziękowanie za
dobrą codzienną współpracę, za
wszystkie spotkania, rozmowy i inicjatywy, których celem jest zawsze
dobro mieszkańców naszej gminy. Życzę zdrowia i wytrwałości w
pełnieniu tej funkcji oraz mądrości,
serca i zaangażowania w rozwiązywaniu wszelkich kwestii sołectwa.

życzenia

Z okazji zbliżających się
Świąt wielkanocnych
mieszkańcom gminy kolno,
naszym gościom,
współpracownikom i przyjaciołom
życzymy, by przyniosły
radość i wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt gminy kolno
z pracownikami

wojciech jermacz
przewodniczący
rady gminy kolno
z radnymi

Wielkanoc 2018 r.
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Inwestycje w oświacie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W 2018 roku kontynuowana jest
strategia modernizowania i remontowania budynków szkół gminnych. - Zgodnie z planem w tym
dokończymy już docieplenie szkoły w Czerwonen - mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - W
Zabielu zrealizujemy etap drugi, z
trzech zaplanowanych. W tej chwili
trwają też prace nad przygotowaniem dokumentacji na dalszy etap
prac dociepleniowych w szkole w
Borkowie. W pozostałych placówkach remonty będą realizowane w
dalszej kolejności.
21 lutego wójt Józef Bogdan Wiśniewski podpisał dwie umowy z
wykonawcami prac dociepleniowych
w szkołach w Czerwonem i Zabielu. Obie inwestycje sfinansowane
zostaną z budżetu gminy Kolno i
mają zostać zrealizowane do końca
września br.
Wykonawcą robót w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem będzie,
jak przed rokiem, firma Dacholand
– usługi ogólnobudowlane Marcin Malinowski i Piotr Sówka s.c.
z Czerwonego. W ramach II etapu

wójt józef bogdan wiśniewski podpisał umowy z wykonawcami ii etapu termomodernizacji szkół w czerwonem i zabielu

wykonane zostaną prace polegające
m.in. na: ociepleniu ścian zewnętrznych, montażu kratek wentylacyjnych stropodach, wymianie podokienników w ścianach ocieplanych
oraz malowanie ścian sali gimnastycznej i kotłowni wraz z innymi
pracami dotyczącymi tej części budynku.
II etap docieplenia budynku szkoły w Zabielu wykona firma Instalatorstwo Sanitarne i C. O. Andrzej
Banach z Łomży, ta sama, która w
ubiegłym roku zrealizowała pierwszy etap prac. W bieżącym roku wykonawca ma za zadanie: ocieplenie
ścian zewnętrznych szkoły, prze-

budowę dachu w strefie brzegowej,
przedłużenie - stworzenia okapu,
wymianę rynien, rur spustowych,
obróbek blacharskich oraz wymianę istniejącego pokrycia dachu na
łączniku sali gimnastycznej.
Obecnie jest opracowywana dokumentacja remontu szkoły w Borkowie. Zakłada ona dalszy etap
docieplenia ścian zewnętrznych,
dobudowanie dwóch sal lekcyjnych
w miejscu, gdzie dziś jest łącznik
między szkołą, a salą gimnastyczną
i modernizację sali gimnastycznej.
W pozostałych szkołach prace
wykonywane są na bieżąco lub planowane na najbliższe lata.

jest już film o „rogu” rogińskim

Na premierze filmu w ostrołęce nie zabrakło przedstawicieli gminy kolno

Premiera filmu dokumentalnego
o Hieronimie „Rogu” Rogińskim
odbyła się 5 marca w Ostrołęce.
To jeden z filmów dokumentalnych
przygotowanych przez Muzeum
Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce w
ramach cyklu „Zwykli bohaterowie.
Północne Mazowsze w ogniu”. W
premierze udział wzięli m.in. Cecylia Rogińska i Stanisław Rogiński
oraz Jacek Bagiński, dyrektor SP
w Czerwonem - którzy wystąpili w
dokumencie oraz Marcin Sekściński,
dyrektor CKGK w Koźle. Film jest
dostępny na www.gminakolno.pl.
gazeta gminna
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blisko milion dotacji dla gminy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski 28
lutego podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku umowę na
dofinansowanie realizacji projektu
pt. „Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w
miejscowości Czerwone”.
Gminny
Punkt
Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
powstanie na terenie istniejącej
obecnie bazy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno w
Czerwonem. Inwestycja ma zostać
ukończona do końca listopada br. W
tej lokalizacji PSZOK funkcjonować
będzie przez 5 lat. Zgodnie z porozumieniem zawartym z mieszkańcami Czerwonego po tzw. terminie
trwałości projektu PSZOK będzie
funkcjonował w nowej lokalizacji na
terenach gminnych między Czerwonem a Kozłem. Opracowany został
harmonogram prac, który gwarantuje dochowanie terminów zmiany tej
lokalizacji.

Co to jest Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych?
- To miejsce do którego mieszkańcy Gminy Kolno mogą dowozić własnym transportem określone rodzaje
odpadów komunalnych zebranych w
sposób selektywny.
- To miejsce do okresowego przechowywania odpadów selektywnych
do czasu przekazania ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
- Jest uzupełnieniem selektywnej
zbiórki odpadów i stanowi dodatkową formę proponowaną mieszkańcom, podstawową jest wystawienie
odpadów przed posesję, skąd trafiają bezpośrednio do instalacji.
- To nie jest wysypisko śmieci.
Nie przyjmuje się tu odpadów zmieszanych.
- To ekologiczny element systemu
gospodarowania odpadami w każdej gminie.
gazeta gminna

umowa na dofinansowanie budowy pszok w czerwonem podpisana. Na zdjęciu
wójt józef wiśniewski i przedstawicielka urzędu marszałkowskiego w białymstoku
fot. arch. wrotapodlasia.pl

Dlaczego Gmina Kolno podjęła decyzję o budowie własnego
PSZOK?
- Ponieważ jest to obowiązek gminy wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
z którego wynika, że Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim
terenie i tworzą warunki niezbędne
do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
dla swoich mieszkańców
- Ponieważ od roku 2013 Gmina Kolno ponosi dodatkowe, bardzo wysokie koszty za prowadzenie
PSZOK przez firmę zewnętrzną, co
przekłada się na wysokość opłaty
za odbiór odpadów komunalnych
ponoszonych przez mieszkańców
Gminy Kolno.
- Bo uzyskane dofinansowanie w
wysokości 999 166,95 zł w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020 działanie 6.1
„Efektywny system gospodarowania odpadami”, zapewni ekologiczne
funkcjonowanie systemu ze wsparciem środków unijnych.

- Aby projekt posłużył też najmłodszym Gminy, jako element
wsparcia proekologicznej edukacji
dzieci i młodzieży.
- By zadbać o estetykę i funkcjonalność terenu. W efekcie powstaną: nowy budynek magazynowo
- garażowy, parking, utwardzenie
terenu oraz liczne nasadzenia zieleni wokół placu.
- By działać gospodarnie. Własny
PSZOK będzie wyposażony w punkt
napraw i ponownego użycia niektórych, jeszcze zdatnych do użytku
sprzętów czy mebli. Będzie też elementem dobrze rozumianej pomocy
sąsiedzkiej wspólnoty Mieszkańców
Gminy Kolno.
Wartość projektu „Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
miejscowości Czerwone”. to 1,2
mln zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego wyniesie blisko
milion złotych.
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tropem wilczym
bieg pamięci żołnierzy wyklętych
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Nie zważając na mróz uczestnicy
„Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” stawili się 4 marca w Lachowie, by w
ten sposób uczcić pamięć i oddać
hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963.
W wydarzeniu uczestniczyli honorowi goście: pan Stefan Kownacki
ps. „Gołąb”, rodzina Hieronima
„Roga” Rogińskiego i rodzina Kazimierza Lenkiewicza ps. Warmiak”
oraz m.in. przedstawiciele władz
parlamentarnych, samorządowych
i służb mundurowych. Zanim biegacze ruszyli na start w świetlicy
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Lachowie niezwykły koncert dał
zespół historyczno - patriotyczny
Forteca. - Gmina Kolno od początku wspiera organizację tej ogólnopolskiej akcji - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
- Dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś zapraszamy, na
przyszłoroczną edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

stefan kownacki ps. „gołąb”

każdy uczestnik biegu otrzymywał medal, na zdjęciu gratulacje składa pani
bernadeta krynicka posłanka na sejm rp, obok wójt józef wiśniewski i wicestarosta kolneński robert nadara
fot. s. nicewicz

Tradycyjnie już w naszej gminie
uczestnicy biegu mieli do pokonania dwa dystanse na 1963 m i 5000
m. W sumie w Lachowie pobiegło
150 uczestników. Po raz pierwszy w
wydarzeniu uczestniczyła też grupa
rowerowa. W gronie biegaczy była
m.in. pani Bernadeta Krynicka, posłanka na Sejm RP i Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno czy Sławomir Milewski,
przewodniczący Rady Gminy Turośl. Najszybsi biegacze w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe kubeczki i kalendarze, a
każdy uczestnik biegu medal i tzw.
pakiet startowy w skład którego
wchodziła m.in. koszulka z wizerunkiem żołnierzy wyklętych.
Żołnierz Stefan Kownacki ps. Gołąb”, rodziny Kazimierza Lenkiewicza ps. Warmiak” oraz Hieronima „
Roga” Rogińskiego otrzymali czerwone róże jako symbol wdzięczności
wręczone m.in. przez Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy
Kolno. Po raz pierwszy rodzina Kazimierza Lenkiewicza ps. „Warmiak”
czytała publicznie wiersze napisane
przez żołnierza w celi śmierci.
Złożenie wieńców i zapalenie
zniczy pod pomnikiem ofiarom walk
o niepodległość w XX w. dwóch
wojen światowych, wojny polsko -

bolszewickiej i walk z reżimem komunistycznym po 1945 r. oraz pod
pomnikiem w Wykowie przez delegacje z wójtem Józefem Bogdanem
Wiśniewskim na czele było ważnym elementem wydarzenia.
Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali kawę, herbatę i ciepłą zupę.
Organizatorem VI edycji największego biegu pamięci w Polsce jest
Fundacja Demokracja i Wolność,
współorganizatorem wolnedźwięki.pl, mecenas platynowy: PZU i
PGNiG, mecenas złoty: Orlen i
KGHM Polska Miedź, partnerem
finansowym Fundacja KGHM Polska Miedź, partnerem edukacyjnym
IPN oraz szereg innych partnerów.
Bieg odbył się pod Patronatem
Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Organizatorem
lokalnym „Tropem Wilczym Biegu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w
Lachowie było Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie i Centrum Kultury Gminy Kolno. W naszej gminie
Bieg organizowany jest w miejscach
związanych z Żołnierzami Wyklętymi. W ubiegłym roku „Tropem Wilczym” biegaliśmy w Zabielu, skąd
pochodził „Róg” Rogiński, w Lachowie bieg odbył się po raz pierwszy.
gazeta gminna
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z sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

09 lutego w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem odbyła się XXXIII
zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno.
Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
na 2018 r. – referowana przez inspektora Krzysztofa Murawskiego z
Urzędu Gminy Kolno
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2018 – 2025 – przedstawiana przez panią Halinę Boryszewską, skarbnika Gminy Kolno
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2018 r. - przedstawiana przez panią Halinę Boryszewską,
- w sprawie przystąpienia do
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Czerwone - referowana
przez kierownika Andrzeja Jarzyło z
Urzędu Gminy Kolno,
- w sprawie przystąpienia do
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

obrady XXXIII sesji rady gminy kolno poprowadził mgr inż. wojciech jermacz

gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Kozioł – referowana przez
kierownika Andrzeja Jarzyło,
- w sprawie dopuszczenia zapłaty
instrumentem płatniczym podatków
i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kolno – przedstawiana przez Adma Masłowskiego, Sekretarza Gminy Kolno
- w sprawie kierunku rozwoju
gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - przedstawiana przez Adama Masłowskiego.

Przed głosowaniem nad projektami uchwał radni wysłuchali informacji Wójta Gminy Kolno między
sesjami. Wójt Józef Bogdan Wiśniewski mówił m.in. o pozyskaniu
dotacji na PSZOK, o wniosku na
dotacje na działania rewitalizacyjne w Wincencie polegające m.in. na
remoncie dawnej remizy OSP czy o
spotkaniu w Szczuczynie dotyczącym pozyskiwania funduszy szwajcarskich na inwestycje w obszarze
odnawialnych źródeł energii.

dyrektor ckgk doradcą wicepremiera

wicepremier jarosław gowin i marcin sekściński, dyrektor ckgk
gazeta gminna

Marcin Sekściński - dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno, został powołany na członka zespołu doradczego Wiceprezesa Rady
Ministrów oraz Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego - Jarosława
Gowina.
- Powołanie mnie w poczet członków zespołu doradczego Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to
duże wyróżnienie dla mnie osobiście i zamierzam wykorzystać ten

fakt również do pracy na rzecz naszej gminy Kolno - mówi Marcin
Sekściński, dyrektor CKGK.
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ruszy Kolejna inwestycja
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na rozbudowę Stacji
Uzdatniania Wody w Kumelsku
podpisał wójt Józef Bogdan Wiśniewski. Wykonawcą prac będzie
Przedsiębiorstwo
Handlowo
–
Usługowo – Produkcyjne „Palwod”
z Gołdapi. – Ta inwestycja to kolejny element unijnego projektu, który
realizujemy w naszej gminie – mówi
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – W trakcie jest rozbudowa sieci wodociągowej o nowych
10 kilometrów, a przed nami jeszcze
budowa ponad 80 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
W ramach inwestycji przy SUW w
Kumelsku prowadzone będą prace
w zakresie: budowy nadziemnego
stalowego zbiornika retencyjnego
wody uzdatnionej, budowy przyłączy międzyobiektowych, budo-

wójt józef wiśniewski podpisał umowę na rozbudowę suw w kumelsku

wy komory zasuw z kręgów betonowych, dostosowania sterowania
stacji uzdatniania wody uwzględniając stare obiekty, budowy linii
sterowniczej. Zrealizowanie tego
zadania zapewni bezpieczeństwo
zaopatrzenia w wodę mieszkańców
naszej gminy. Termin zakończenia

prac ustalono na 31 sierpnia 2018
r. Rozbudowa SUW w Kumelsku realizowana będzie w ramach operacji
„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno”. Na realizację tego projektu Gmina Kolno
otrzymała blisko 2 mln zł unijnego
dofinansowania.

gazeta gminna
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naukobus w lachowie
premiera nowych stacji
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na dwa dni sala gimnastyczna w
Szkole Podstawowej w Lachowie
zamieniła się na wyjątkowo ciekawe miejsce naukowo - badawcze.
Dzieci z gminnych szkół mogły
eksperymentować na stacjach rozstawionych tu w ramach projektu
Naukobus. W Lachowie po raz
pierwszy zaprezentowane zostały
nowe eksponaty.
Po 20 stacjach badawczych
uczniów naszych szkół oprowadzało
trzech edukatorów z Centrum Nauki Kopernik. Wyjaśniali zasady
korzystania z naukowych pomocy,
pokazywali jak przeprowadzić dany
eksperyment, odpowiadali na pytania, ale nie pouczali, nie ograniczali
zwiedzających. Dzieci były zachwycone, bo nie na co dzień można przetestować uwięzioną piłkę, wirujące
krzesełko, kulę plazmową, półkule
magdeburskie czy trójwymiarowy
model anatomiczny ludzkiego ciała.
Pani Katarzyna Milanowska, nauczycielka z SP w Lachowie koordynująca wizytę Naukobusa w tej
szkole uważnie słuchała jak reagują uczniowie odwiedzający mobilną
wystawę.
- „Bardzo ciekawe miejsce, chcie-

dzieci były zachwycone możliwością doświadczania i eksperymentowania

libyśmy jeszcze więcej eksponatów,
chcielibyśmy aby przyjeżdżał częściej, najwspanialszy dzień w szkole,
fajne zabawa i ciekawe atrakcje” to
tylko kilka komentarzy - informuje
pani Katarzyna Milanowska. - Eksponaty, które zrobiły na uczniach
największe wrażenie to kula magnetyczna, zawieszona piłka, człowiek układanka, wirujące krzesło i
jak powstaje film.

do dyspozycji uczniów naszych szkół było 20 stacji badawczych

To co z zewnątrz wygląda na fajną
zabawę jest też doświadczeniem i
nauką. Organizatorzy projektu Naukobus podkreślają, że: „samodzielne eksperymentowanie pozwala
obudzić ciekawość i uczyć się bez
wysiłku znanego z lekcji np. siadając na wirującym krześle, można
doświadczyć, jak w praktyce działa
teoria zachowania momentu pędu”.
- To bardzo dobry projekt i jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Centrum Nauki Kopernik, że nasi
uczniowie mogli z niego skorzystać
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
Wizyta wystawy objazdowej w Szkole Podstawowej w
Lachowie realizowana była w
ramach działania „Naukobus”,
które finansowane jest w ramach wspólnego Programu
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.

gazeta gminna
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przygotowania do jubileuszu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W czerwcu 2018 roku odbędą
się główne uroczystości związane
z obchodami 100 - lecia istnienia
Parafii pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Łosewie. Przygotowania do tej ważnej uroczystości
trwają. Jednym z istotnych elementów jest poszukiwanie dokumentów, zbieranie świadectw i archiwalnych zdjęć, które jak najpełniej
oddadzą początki i dzieje tutejszej
Parafii.
Ks. Dariusz Wizner, proboszcz
Parafii pw. NSJ w Łosewie planuje, by na 100 - lecie m.in. umieścić
w Kościele tablicę informującą o
historii powstania Parafii, najważniejszych wydarzeniach i pracach,
o kolejnych proboszczach. Nieco
więcej informacji i zdjęć zawierać
ma planowana publikacja w formie
niewielkiej broszury. By dobrze
opracować tablicę i informator trzeba dotrzeć do jak największej ilości
rzetelnych, potwierdzonych danych,
dokumentów czy zdjęć dlatego
obecny ks. proboszcz przeszukuje
archiwa, rozmawia z parafianami i
weryfikuje zebrane dane. A historia
Parafii w Łosewie jest niezwykła.
Chyba nie ma innego kościoła w
regionie, który powstałby z części
dworskiej stodoły.
- Pamiętam jak w rodzinie opowiadali, że Msza była odprawiana,

a za ścianą cepami młócili zboże i
wszystko było słychać - opowiada
pan Andrzej Cwalina, który przez
wiele lat był organistą w parafii w
Łosewie.
Zanim jednak w 1918 r. powołano
formalnie Parafię w Łosewie, wydzieloną z parafii w Małym Płocku, Msze św. odprawiane były tutaj
już w 1917 roku, albo i wcześniej,
w domu należącym do rodziny pana
Władysława Cwaliny.
- Zanim się parafia zawiązała to
nas całą rodziną, babcię i czworo rodzeństwa w w 1914 r. wywieźli pod
Charków” - mówi pan Andrzej Cwalina. - Całe szczęście, że w tamtym
domu były odprawiane Msze św.,
bo już go chcieli rozbierać, ale ludzie nie dali. Rodzina w 1918 roku
miała więc dokąd wrócić.
Z tymczasowej kaplicy w domu
państwa Cwalina nabożeństwa zostały przeniesione do kaplicy urządzonej w większej części stodoły
dworskiej, czyli obiektu w którym do
dzisiaj znajduje się obecny Kościół
Parafialny. Założycielem parafii w
Łosewie i jej pierwszym proboszczem był ks. Marcjan Dąbrowski.
To on od wdowy po W. Majewskim,
która z dziećmi przesiedlała się do
Warszawy, zakupił ową dworską
stodołę i sporą część ziemi, stanowiącej wcześniej majątek dworski. O dworskim pochodzeniu tych
ziem przypominają dwa kamienie

od lewej pan alfred samul, radny gminy kolno, ks. dariusz wizner proboszcz
parafii pw. nsj w Łosewie oraz pan andrzej cwalina wieloletni organista w
rozmowie o początkach parafii w Łosewie

ks. marcjan dąbrowski, założyciel
parafii w Łosewie

z datami 1883 i inicjałami WM w
murach Kościoła i cmentarza w Łosewie. Niestety nie od razu ziemie
te zostały zapisane na Parafię co
spowodowało wiele konfliktów zakończonych dopiero w 1926 roku
przepisaniem tych terenów na własność Parafii. O tych niełatwych
początkach pisał w 1926 r. w liście
do biskupa ks. Srzednicki, kanclerz
Kurii Diecezjalnej w Łomży: „Parafia Łosewska została utworzona
bez kawałka terytorium które by
stanowiło własność kościelną i służyło z jednej strony jako teren do
wzniesienia świątyni, zabudowań
gospodarczych, z drugiej zaś zabezpieczało utrzymanie i egzystencje proboszcza. Terytorium rzekome
kościelne parafii Łosewskiej składa
się z 4 obiektów: pierwsze z majątku po Majewskich drugie z tzw. klina, trzecie z ziemi na cmentarz i z
łąki”. W 100-letniej historii Parafii
jest jeszcze szereg interesujących
wątków m.in. problem z pozwoleniem na budowę nowego kościoła
- stąd plebania zbudowana z myślą, by możnabyłoby ją przekształcić na Kościół, czy historia stacji
drogi krzyżowej wykonanych prawdopodobnie w Gdańsku. Wszystko
to buduje dzieje wiekowej już dziś
Parafii, starej jak dąb z majątku
Majewskich - świadek tej historii.
Warto zachować ją od zapomnienia
więc jeśli posiadacie Państwo wiedzę, zdjęcia, bądź dokumenty związane z Parafią w Łosewie, szczególnie z czasów międzywojennych, to
podzielcie się nimi z proboszczem
ks. Dariuszem Wiznerem.
gazeta gminna
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ogłoszenie

krótko
Wsparcie dla seniorów
Seniorzy z gminy Kolno otrzymają wsparcie z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach
organizacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt pod nazwą
„Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu” w którym
ujęci są również seniorzy z naszej
gminy znalazł się w grupie 20 najlepszych wniosków z kraju wybranych do dofinansowania. Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w naszej gminie już wkrótce. Będa
interesujące wykłady, spotkania,
warsztaty i wycieczki. Już dziś seniorów z gminy Kolno serdecznie
zapraszamy!

Uzdolniony matematycznie
Bartosz Olszewski uczeń klasy VII ze Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem przeszedł eliminacje
do etapu wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego. Ucznia do konkursowych zmagań przygotowuje
pan Wojciech Nodzewski.13 kwietnia trzymajmy kciuki za Bartosza
Olszewskiego i za powodzenie w
kolejnym etapie Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego.

Nowy pomnik w Kolnie
Wójt Józef Wiśniewski uczestniczył 2 marca w uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika
Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Kolneńskiej, który stanął przy Kościele
pw. św. Anny w Kolnie.

wójt józef wiśniewski z wójtem
małego płocka józefem dymerskim
i wójtem turośli piotrem niedbałą
składają kwiaty i znicze pod nowym
pomnikiem
fot. A. Konopka
gazeta gminna
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78. rocznica pierwszej masowej
wywózki na syberię
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

„Wstawaj, na Sybir nas wywożą” tymi słowami Sybiraka –
Pana Jana Truszkowskiego, autora
książki opowiadającej o zesłaniu,
katordze i ucieczce, rozpoczęto 12
lutego spotkanie w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Sybiracy,
rodziny Sybiraków, przedstawiciele duchowieństwa, samorządu, instytucji państwowych i lokalnych
oraz stowarzyszeń odpowiedzieli
na zaproszenie organizatorów, by
wspólnie „pamiętać i przekazywać
kolejnym pokoleniom prawdę historyczną o losach naszego narodu i państwa”.
Spotkanie w szkole w Czerwonem
odbyło się w związku z 78. rocznicą
wywózek na Syberię. To 10 lutego 1941 r. o świcie rozpoczęła się
pierwsza masowa wywózka Polaków
na Syberię. Nawiązaniu do tych
tragicznych wydarzeń uczniowie
klas IV i -VI wystąpili w montażu
słowno – muzycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycielek:
Elżbiety Kalaty i Ewy Kiełczewskiej. Zanim zgromadzeni mogli wysłuchać uczniów pani Danuta Pień-

sztandar szkoły w czerwonem udekorowano odznaką honorową sybiraka
fot. s. nicewicz

kowska – Wolfart – Prezes Zarządu
Oddziału Sybiraków w Łomży udekorowała sztandar szkoły „Odznaką
Honorową Sybiraka” nadaną przez
Zarząd Główny Związku Sybiraków w uznaniu zasług dla Związku
Sybiraków. Odznakę otrzymał również Jacek Bagiński, dyrektor SP w
Czerwonem.Warto przypomnieć, że
patron szkoły w Czerwonem Marszałek Józef Piłsudski też należał
do Związku Sybiraków i posiadał

legitymację nr 1.
Nie zabrakło okolicznościowych
przemówień. Głos zabrali m.in. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno, Sybirak pan Jan Truszkowski, Waldemar Brenda – zastępca
dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.
Spotkanie z Sybirakami w Czerwonem wpisuje się w cykl uroczystości patriotycznych zaplanowanych
w szkole na Rok Niepodległej.

sybiracy byli gośćmi honorowymi w trakcie spotkania w szkole podstawowej w czerwonem
fot. s. nicewicz
gazeta gminna
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pączki i poczta walentynkowa
katarzyna milanowska
szkoła podstawowa w lachowie

Dwie uroczystości, które wpisały się w kalendarz wydarzeń
szkolnych w Szkole Podstawowej
w Lachowie to Tłusty Czwartek i
Walentynki.
Pierwszą uroczystością i akcją
był Tłusty Czwartek. W kalendarzu
chrześcijańskim ostatni czwartek
przed Wielkim Postem zwany jest
zapustami. Tłusty Czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawałuoraz kończącą się zimę. To tradycyjne święto wszystkich łasuchów.
Tego dnia każdy powinien zjeść
przynajmniej jednego pączka. W naszej szkole na przerwach też gościły pączki sprzedawali je uczniowie
ze Szkolnego Koła Caritas i Samorządu Uczniowskiego. Sprzedaliśmy
200 różnych pączków.
Kilka dni później mieliśmy kolejną akcję w szkole Walentynki.
Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego.
W tym dniu wysyłamy listy zawierające wyznania miłosne.
Stałym elementem Walentynek
jest wzajemne wręczanie sobie
walentynkowych ozdobnych karte-

tłusty czwartek w szkole w lachowie

czek. Ze świętem łączy się również
zwyczaj obdarowywania partnera
walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy. Uczniowie
przygotowali skrzynkę walentynkową do której wrzucali karty walentynkowe.13 lutego przeprowadzili
akcję walentynkową, która polegała na sprzedawaniu „walentynek”

Uczniowie mogli kupić kartki walentynkowe, serduszka piernikowe i
lizaki. Akcja cieszyła się powodzeniem i zaangażowaniem wszystkich
uczniów.
14 lutego była rozdawana „poczta
walentynkowa”. Wszyscy nauczyciele i uczniowie otrzymali serduszka walentynkowe.

ferie z osp zabiele

zajęcia na basenie to zdrowa i atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego
gazeta gminna

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu składa Józefowi Wiśniewskiemu, wójtowi gminy Kolno serdeczne
podziękowania za dofinansowanie
ze środków na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 r. dzięki któremu w trakcie
zimowych ferii udało się zoorganizować atrakcyjne zajęcia sportowe
dla dzieci i młodzieży połączone
z działaniami profilaktycznymi. W
sumie w zajęciach uczestniczyło 18
osób, atrakcją zimowiska był wyjazd
do Mikołajek.
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ferie z naszym centrum kultury
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Kulig i ognisko, bal karnawałowy, interesujące spotkania, warsztaty teatralne, malowanie na tkaninie, wspólne gotowanie, wyjazd
na łyżwy i do kina - to tylko kilka
atrakcji z przygotowanych przez
Centrum Kultury Gminy Kolno na
dwa tygodnie zimowych ferii. Każdy chętny znalazł u nas coś dla
siebie.
Zajęcia zorganizowane na czas
ferii zimowych w świetlicach w
Koźle, Lachowie i Zabielu cieszyły się powodzeniem. Kto nie miał
ochoty na wspólną zabawę, jak zawsze mógł skorzystać na przykład
z dostępnych u nas komputerów
czy gier planszowych. Nie zabrakło
chętnych na zorganizowany przez
CKGK wyjazd do Łomży, gdzie m.in.
byliśmy w kinie na filmie pt. „Paddingotn 2”.
Stałym już elementem organizacji zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w ferie jest
współpraca m.in. z innymi instytu-

ferie w centrum kultury gminy kolno to okazja do spotkań np. z policjantami i
promocja bezpiecznych zachowań

cjami, organizacjami czy osobami
prywatnymi. Wszystkim, którzy w
tym roku nas wspomogli składamy
serdeczne podziękowania, bo dzięki
tej współpracy nasza oferta może
być ciekawsza .
Ci, którzy skorzystali z oferty fe-

ryjnej Centrum Kultury Gminy Kolno, nie mogli narzekać na nudę. Ten
wolny czas szybko upłynął ale z
naszych zajęć można korzystać na
co dzień do czego serdecznie zapraszamy. Relacja z ferii i nasze aktualności na stronie ck.gminakolno.pl

gazeta gminna
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z życzeniami dla babci i dziadka
społeczność
szkoły podstawowej w lachowie

19 stycznia 2018 r. w Szkole
Podstawowej w Lachowie świętowaliśmy dzień babci i dziadka.
Tradycją naszej szkoły jest to, że
od kilku lat obchodzimy te ważne
dla wszystkich święto. Dziadkowie
i babcie licznie przybyli na uroczystość, którą przygotowały wnuczęta.
Dzieci śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki. W oczach
naszych gości można było zobaczyć
łzy wzruszenia, a mali artyści zostali nagrodzeni brawami.
Goście otrzymali od swoich pociech upominki w postaci własnoręcznie przygotowanych laurek i
dużo buziaków.
Na koniec wszyscy rozkoszowali
się słodkościami przygotowanymi
specjalnie dla nich.
Dziękujemy za przybycie i życzymy wszystkim naszym gościom dużo
zdrowia!
Do zobaczenia za rok.

spotkanie z okazji dnia babci i dziadka w szkole w lachowie

wycieczka do warszawy

uczniowie ze szkoły podstawowej w czerwonem na szkolnej wycieczce
gazeta gminna

Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP uczniowie z klas III-VII
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie pojechali do
Warszawy, by obejrzeć m.in. miejsce
w którym urzęduje Andrzej Duda,
Prezydent RP.
Uczniowie zwiedzili również Cytadelę Warszawską oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie,
a w niej cele bojowników o wolność
Ojczyzny w tym m.in. Romualda
Traugutta, Józefa Piłsudskiego czy
Romana Dmowskiego.
Wycieczka do Warszawy była kolejnym już elementem zaplanowanych działań w ramach obchodów
Roku Niepodległej.
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kulturalnie, aktywnie
i sportowo
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Do spędzenia ferii z biblioteką zaprosiła swoich czytelników
i sympatyków Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem.
Było kulturalnie, aktywnie i
sportowo. 26 stycznia najmłodsi
czytelnicy biblioteki bawili się na
„Karnawałowym balu baśni”. Tego
wieczora, niektórzy z nich zostali
na pełną emocji noc w bibliotece.
Dziewczęta działające w Dyskusyjnym Klubie Książki przygotowały
dla nich wiele atrakcji: zagadki,
mini konkursy i rebusy literackie,
no i oczywiście zabawa przy muzyce.
Dla młodzieży noc w bibliotece
zaplanowano na 29 stycznia. Było
nocne czytanie, konkurs bilardowy,
zabawy przy muzyce i sportowe, a
na koniec oczywiście noc spędzo-

ferie w bibliotece

na w śpiworze na karimacie. Na
zakończenie ferii największa gratka. 31 stycznia młodzież z terenu
gminy Kolno mogła realizować się
poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne na lodowisku, a także doznać wrażeń artystycznych w trakcie projekcji filmu w kinie „Helios”
w Białymstoku.
Organizatorzy dziękują Wójtowi

Gminy Kolno za dofinansowanie biletów wstępu do kina i na lodowisko
z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Dziękujemy również dyrektorowi
ZOPO za wypożyczenie busa, dzięki temu w wyjeździe mogło wziąć
udział 57 osób.

ferie w sp lachowo
Uczniowie korzystali podczas ferii
z zajęć z języka angielskiego i zajęć sportowych. Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie mogli
sprawdzić i poszerzyć swoje umie-

jętności językowe za pomocą gier i
zabaw. Uczestniczyli w zabawach
takich jak: szukanie skarbu, rysowanie postaci, familiada, wyścigi w
skreślaniu liczb, bingo. Pracowali w

uczniowie z sp w lachowie w trakcie ferii m.in. uczyli się języka angielskiego

grupach rywalizując ze sobą.
Najatrakcyjniejszą zabawą okazały się podchody, uczniowie podążali za skarbem poprzez szukanie
karteczek ze wskazówkami. Zajęcia
miały na celu uatrakcyjnić uczniom
spędzanie ferii jak też sprawdzić
ich umiejętności w formie zabawy.
Na zajęciach sportowych uczniowie rozwijali swoje zainteresowania sportowe. Celem zajęć było zachęcenie do korzystania w czasie
wolnym z różnych form aktywności.
Uczniowie mogli sprawdzić swoich
sił w takich dyscyplinach jak piłka nożna i piłka siatkowa, właśnie
te dyscypliny cieszą się największą popularnością wśród uczniów.
Rywalizacja była bardzo zacięta i
wyrównana ale chodziło o to , żeby
dzieci z tych zajęć czerpały dużo
radości i zadowolenia.
A.Lipka, K. Milanowska
gazeta gminna

ciekawostki

ferie ze strażakami
justyna góralczyk
druhna OSP Kumelsk

W sobotę 27 stycznia 2018 r. w
świetlicy w Kumelsku odbyły się
cykliczne już Ferie z OSP Kumelsk. We wspólnej zabawie udział
wzięło ponad trzydzieścioro dzieci
wraz z opiekunami. Po powitaniu
uczestników zajęć przez prezesa
OSP Kumelsk Leszka Góralczyka,
głos zabrał wójt Gminy Kolno pan
Józef Bogdan Wiśniewski, chwaląc podejmowaną już po raz trzeci
inicjatywę oraz życząc wszystkim
dobrej zabawy.
W tym roku, w związku z istniejącą przy naszej jednostce drużyną młodzieżową, po raz pierwszy
zorganizowany został konkurs na
Super Strażaka MDP Kumelsk
2018. Swoje umiejętności w zakresie spinania linii gaśniczej na czas,
wiązania węzłów oraz znajomości
dystynkcji OSP i PSP sprawdzali
wszyscy młodzi strażacy pod czujnym okiem komisji. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, jednak w
końcowej klasyfikacji wyłonił się
niekwestionowany zwycięzca, a
uściślając – zwyciężczyni! Super
Strażaczką MDP Kumelsk 2018
została bowiem druhna Weronika
Salachowska, która otrzymała za
pierwsze miejsce nagrody rzeczowe,
dyplom i profesjonalny hełm „Super
Strażaka MDP”. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
za udział i pamiątkowe breloczki
OSP.

uczestnicy akcji ferie ze strażakami z osp kumelsk

Podczas gdy młodzi strażacy rywalizowali o tytuł najlepszego, pozostałe dzieci zaangażowane zostały do zabaw plastycznych. W ruch
poszły farby, flamastry, kredki i inne
materiały plastyczne. Wspólnie
wykonaliśmy napis będący hasłem
spotkania, a następnie dzieci zaprojektowały proporczyki specjalnie
dla naszej OSP. Ponieważ poziom
prac był niezwykle wyrównany,
po prezentacji i naradzie, komisja
postanowiła nagrodzić wszystkich
młodych twórców.
Kolejnym punktem naszych ferii
było ognisko, które udało się wyśmienicie pomimo mało sprzyjających warunków pogodowych. Każdy
uczestnik wspólnej zabawy mógł
upiec sobie kiełbaskę oraz spróbować pyszności z kociołka, który
przygotowały panie z naszego Koła
Gospodyń. Po treściwym posiłku
oraz zdrowym, owocowy deserze
kontynuowaliśmy zabawę.

wójt józef wiśniewski wręcza nagrody uczestnikom konkursu
gazeta gminna

Przyszedł czas na zabawy integracyjne i konkurencje sportowe
z nagrodami. Udział w nich brali
wszyscy – od najmłodszych do najstarszych, a śmiechom i radości nie
było końca!
Nasze coroczne Ferie z OSP Kumelsk to doskonały sposób na wesołe, rodzinne i aktywne spędzenie
wolnego czasu. Sądząc po frekwencji i zaangażowaniu uczestników,
można z całą pewnością stwierdzić,
że dzięki wspólnemu zaangażowaniu jesteśmy bezkonkurencyjni i
wygrywamy nawet z komputerami,
komórkami i telewizją, od których
niezwykle trudno odciągnąć dzisiaj
najmłodszych.
Ferie z OSP Kumelsk, tak jak w
latach ubiegłych, współfinansowane były ze środków budżetu Gminy
Kolno przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Za wsparcie i
pomoc w organizacji strażacy OSP
Kumelsk serdecznie dziękują zatem
wszystkim zaangażowanym osobom
i instytucjom, w szczególności: wójtowi Gminy Kolno panu Józefowi
Bogdanowi Wiśniewskiemu, panu
inspektorowi Krzysztofowi Murawskiemu, dyrektorowi Centrum Gminy Kolno panu Marcinowi Sekścińskiemu, Bankowi Spółdzielczemu
w Kolnie, młodszemu brygadierowi PSP Kolno druhowi Adamowi
Trzonkowskiemu oraz paniom z Koła
Gospodyń w Kumelsku.
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wydarzenia

wiersze Kazimierza Lenkiewicza
pseudonim „Warmiak”
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W tegorocznej edycji „Tropem
Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” w Lachowie uczestniczyła m.in. rodzina Kazimierza
Lenkiewicza ps. „Warmiak” żołnierza skazanego na śmierć wyrokiem
sądu wojskowego w Białymstoku
z dnia 27 kwietnia 1950 r. Bliscy
przypomnieli twórczość żołnierza,
który opisywał ówczesną rzeczywistość. To między innymi za te wiersze został skazany na śmierć.
Jak możemy przeczytać w artykule Waldemara Brendy pt. „Bandyci
poezji nie piszą”:
„6 czerwca 1950 r. do Lenkiewiczów dotarł więzienny gryps...”Kochana Mamusiu! - na odartej kartce
pisał Kazimierz pożegnalne słowa.
Nie wiem, czy Mamusia ten list
otrzyma, lecz (...) za wszelką cenę
chcę, ażeby Mamusia się nie martwiła mym wyrokiem i sobie zdrowia

wójt józef wiśniewski składa podziękowania rodzinie kazimierza lenkiewicza ps.
„warmiak” oraz hieronima „roga” rogińskiego - w tle pan stanisław rogiński

nie odbierała. Kochana Mamusiu,
trudno, wszystko w ręku Boga i jak
on zechce, tak musi być. Przecież ja
nie jestem pierwszy i ostatni, i który ginie w takim wieku i w takich
okolicznościach (...) Zresztą to dla
mnie nie jest straszne, tak samo jak

na pewno Tatusiowi i Jankowi, którzy, jeśli ginęli, to śmiało patrzyli
śmierci w oczy...”
Dzięki uprzejmości rodziny pana
Kazimierza Lenkiewicza ps. Warmiak publikujemy dwa wiersze
„Partyzantka” i „O Matko moja”.

gazeta gminna

wydarzenia

dziękujemy
Organizatorzy „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” w Lachowie serdecznie dziękują za wsparcie:
- Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, Wójtowi Gminy
Kolno,
- 18 Białostockiemu Pułkowi
Rozpoznawczemu
- 13 Batalionowi Lekkiej
Piechoty w Łomży
- 1. Podlaskiej Brygadzie
Obrony Terytorialnej w Białymstoku
- Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży
- Komendzie Powiatowej
PSP w Kolnie
- Komendzie Powiatowej
Policji w Kolnie
- Bankowi Spółdzielczemu w
Kolnie
- Druhom z OSP Kumelsk i
OSP Lachowo
- Stowarzyszeniu Kolno 4x4
- Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy
- Harcerzom z Hufca ZHP
Kolno
- ks. Krzysztofowi Malinowskiemu
- firmie Sonic System
- Alfredowi Święczkowskiemu
- Mateuszowi Szymańskiemu
- Wojciechowi Zduńczykowi
- Grzegorzowi Zegarowiczowi
- Karolowi Chaberkowi
- Kamilowi Dęby
- Sylwestrowi Nicewiczowi
- Piotrowi Gębarskiemu
- PHU Tornado, Elżbieta
Dęby
- firmie Dwór Rogiński, Monika i Michał Rogińscy
- firmie Ultima Sport
oraz wszystkim uczestnikom
wydarzenia za obecność i
wspólne oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym.

gazeta gminna

ogłoszenie
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