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egzemplarz bezpłatny

OSP borkowo
działa już od 100 lat

w numerze

wydarzenia

warsztaty, kursy i szkolenia w ramach projektu
z dotacją z ue

str. 6

W Gminie Kolno realizowany jest
projekt pt. „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”, w którym udział bierze
15 bezrobotnych mieszkańców gminy Kolno. Beneficjentem projektu jest
Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kolnie. Na realizację projektu gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w
kwocie 299 921, 43 zł. Wkład własny stanowi kwota 52 927,32 zł. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2018 r.

jubileusz osp borkowo

wydarzenia

3 maja 2018 r. zapisze się na
kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie. Tego dnia
odbyła sie uroczystość z okazji 100 lecia funkcjonowania najstarszej w
gminie Kolno jednostki OSP. - Ten wyjątkowy jubileusz obchodzimy w roku
100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreślał Józef
Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.

ciekawostki

historia kapliczki
w czernicach

str. 10-11

str.

18-19

Oddalona nieco od głównej drogi kapliczka w Czernicach jest pod wieloma względami wyjątkowa. Duża,
otoczona ogrodzeniem, z drewnianym obrazem z 1797 roku wewnątrz, kryje ponad wiekową historię tajemniczej śmierci pielgrzymów, którzy zatrzymali się tu na odpoczynek oraz tragiczną historię kobiety zamordowanej w
powojennych czasach.
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Gimnazjalistki z Zabiela zdobyły 1 miejsce w trzeciej edycji Międzyszkolnych Zawodów z Pierwszej Pomocy zorganizowanych przez kolneńską grupę
pierwszej pomocy. w zawodach, które odbyły się 13 kwietnia w kolnie rywalizowało 14 drużyn z regionu. Patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy Kolno.
gratulujemy!
gazeta gminna

wydarzenia

wiekowa tradycja
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
100 lat działalności to tradycja,
którą w naszej gminie poszczycić się może tylko jedna jednostka
OSP - jednostka OSP Borkowo. 3
maja wspólnie świętowaliśmy ten
wyjątkowy jubileusz. Wyjątkowy
nie tylko z racji ogromnego zaangażowania organizatorów i dużego
wsparcia od partnerów i sponsorów,
ale też z powodu tego, że odbywał
się w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w
dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja obchodzonego w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w
święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i w przededniu
Dnia Strażaka.
Ten zbieg jubileuszowych okoliczności sprawił, że mogliśmy na
historię OSP Borkowo spojrzeć z
szerszej perspektywy - historii naszej Ojczyzny nierozerwalnie związanej z tradycją chrześcijańską.
Jest coś niesamowitego w tym,

że jednostka OSP w Borkowie „rodziła” się w 1918 roku i wzrastała
wraz z odrodzoną Polską, że przetrwała do dziś, mimo zmieniających
się okoliczności historycznych, politycznych i gospodarczych.
W trakcie obchodów jubileuszu
widać było jak na dłoni, co jest tym
czynnikiem gwarantującym trwałość, spajającym druhów i druhny.
Nie bez przyczyny obchody rozpoczęła Msza św. Wypisane na
sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna
to nie puste hasła, a zobowiązanie.
Widok przedstawicieli trzech pokoleń, związanych z działalnością tej
jednostki, również kobiet, oraz tak
liczne grono jej przyjaciół pozwala stwierdzić bez ryzyka, że OSP
w Borkowie z pewnością przetrwa
następnych sto lat, bo wielką historię tworzą zwykli ludzie. Czasem
wystarczy dobrze rozejrzeć się wokół, by to zauważyć. Tak jak uczeń
Maciej Bagiński, który przy wsparciu dorosłych stworzył film o Józefie
Modzelewskim (art. na str. 17)
Ważne jest to, byśmy te historie,

nasze tradycje i wartości przekazywali następnym pokoleniom. Bez
tego OSP w Borkowie nie przetrwałoby wieku, by dziś wciąż pełnić
ważną rolę w lokalnej społeczności,
prężnie się rozwijać i działać.
Pamiątką po jubileuszu OSP w
Borkowie jest tablica umieszczona
pod figurką św. Floriana. Każdy, kto
się przy niej zatrzyma będzie wiedział, że ta jednostka powstała w
1918 roku - roku odzyskania przez
Polskę niepodległości. To ważne
materialne ślady naszej przeszłości. Tak jak kapliczka w Czernicach,
której ponad wiekowe tajemnice poznajemy dzięki opowieściom mieszkańców (artykuł na str. 18- 19).
Poznać historię swojej rodziny,
miejscowości, stowarzyszenia czy
gminy, to tak naprawdę poznać siebie, swoje korzenie, tożsamość. Dlatego zaprosiliśmy w tym roku dzieci
i młodzież do udziału w konkursie
historycznym „Gmina Kolno - historia pogranicza”. Tradycja jest ważna. Dbajmy o nią wspólnie.

fundusz sołecki na 2018 rok

budowa ogrodzenia placu gminnego w miejscowości tyszki łabno

gazeta gminna

Budowa ogrodzeń placów gminnych to typ inwestycji dosyć często wybierany przez mieszkańców
poszczególnych sołectw do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego. W przypadku dużych placów
realizację zadania trzeba podzielić
na kilka etapów. Tak było m.in. w
miejscowości Tyszki Łabno, gdzie
pierwszy etap budowy ogrodzenia placu gminnego wykonano w
2017 roku. W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego inwestycję
już dokończono. Dalszy ciąg ogrodzeń placów gminnych realizowany
będzie w tym roku w Czernicach i
Truszkach Zalesiu
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będzie odwodnienie w czerwonem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowa na realizację zadania pt.
„Budowa odwodnienia drogowego
w Czerwonem” podpisana. Wykonawcą tej inwestycji jest Robert
Wołosiewicz prowadzący działalność pod nazwą DSE- Produkcja Handel Usługi z siedzibą w
Choroszczy. – Jestem zadowolony
z podpisania umowy, bo dłuższy
czas szukaliśmy wykonawcy tej
inwestycji, na którą mieszkańcy
Czerwonego czekali już od dawna
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. - To rozwiąże
uciążliwy problem pojawiający się
tu głównie po opadach deszczu.
Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez
budowę odpowiedniej infrastruktury, tak, by wody deszczowe z pasa
drogowego drogi gminnej i przyległych terenów zabudowy zagrodowej trafiały do rowu.
Zgodnie z zapisami z operatu
wodno – prawnego wykonanego dla
tej inwestycji: „otwór kanału będzie
zabezpieczony kratą zabezpiecza-

wójt józef Wiśniewski podpisał umowę z wykonawcą budowy odwodnienia drogi
gminnej w czerwonem

jącą, uniemożliwiającą dostęp do
wnętrza kanału niepowołanym osobom oraz zatrzymywanie większych
zanieczyszczeń stałych. Wylot i wlot
zostanie ustawiony w sposób, który nie będzie powodował zakłóceń
przepływu wody w rowie. Skarpy
oraz dno rowu na całej jego długości należy zabezpieczyć poprzez

wykonanie obudowy z betonowych
elementów prefabrykowanych.”
Termin ukończenia realizacji zadania określony w umowie zawartej
między Gminą Kolno, a firmą wyłonioną w procedurze przetargowej
na budowę odwodnienia w miejscowości Czerwone to 24 sierpnia
2018 roku.

gmina kolno pamięta

przedstawiciele gminy kolno składają kwiaty i znicze pod pomnikiem w kolnie

10 kwietnia w Kolnie w 8. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz 78. rocznicę Zbrodni
Katyńskiej po Mszy św. odprawionej
w Kościele pw. św. Anny w Kolnie
delegacje lokalnych samorządów
i instytucji złożyły wieńce i zapaliły znicze pod pomnikiem pamięci
ofiar.
Gminę Kolno w trakcie uroczystości reprezentowali: Adam Masłowski, sekretarz Gminy Kolno, Marcin
Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno i Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie.
fot. A. Konopka
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XXXV sesja Rady Gminy Kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przyjęcie pięciu sprawozdań i
podjęcie trzech uchwał – to efekt
obrad Rady Gminy Kolno z 17
kwietnia. W trakcie XXXV sesji,
która odbyła się w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem radni wysłuchali
również informacji Wójta Gminy
Kolno z prac między sesjami.
Na sesji radni podjęli następujące
uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2018 r. – projekt
omawiany przez panią skarbnik
Halinę Boryszewską
- w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kolneńskiemu – projekt omawiany przez Andrzeja Jarzyło, kierownika Referatu
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kolno. Na
podstawie tej uchwały z budżetu
Gminy Kolno przekazane zostaną
dofinansowania na realizację pięciu
zadań: utwardzenie poboczy przy
drodze powiatowej w Danowie,
budowy drogi powiatowej Brzozowo – Brzózki, utwardzenie poboczy
przy drodze powiatowej w miejscowości Wścieklice, żwirowania drogi powiatowej Żebry – Okurowo
– Brzózki i remontu chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości
Wincenta.
- w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości – referowana
przez Andrzeja Jarzyło. Uchwała ta
dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem działki w Borkowie, co umożliwi GBP
w Czerwonem złożenie wniosku o
dofinansowanie w ramach programu
„Infrastruktura bibliotek”.
W trakcie sesji radni przyjęli również pięć sprawozdań:
- z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017
gazeta gminna

w trakcie xxxv sesji radni między innymi przyjęli sprawozdania z działalności
gminnych instytucji oraz z realizacji gminnych programów za 2017 r.

rok – omówione przez inspektora
Krzysztofa Murawskiego
- z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za
2017 rok oraz oceny zasobów pomocy społecznej – przedstawiona
w formie prezentacji przez panią
Krystynę Kajko, dyrektor GOPS w
Kolnie
- z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem za 2017
rok – multimedialną prezentację
przedstawiła pani Teresa Skrodzka,
dyrektor GBP w Czerwonem
- z działalności Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle za 2017 rok
– prezentację multimedialną przedstawił Marcin Sekściński, dyrektor
CKGK
- pan Antoni Lewandowski, komendant M- G ZOSP RP w Kolnie
przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek OSP w naszej
gminie za 2017 rok.
Za podjęcie uchwały dotyczącej
przekazania dofinansowania Powiatowi Kolneńskiemu podziękował
w trakcie sesji wójtowi Józefowi Wiśniewskiemu oraz radnym pan Robert Nadara, wicestarosta kolneński podkreślając dobrą współpracę z
Gminą Kolno. Nawiązując do spra-

wozdania z działalności GOPS pan
wicestarosta kolneński powiedział
o nowej inicjatywie Powiatu Kolneńskiego - Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kolnie zachęcając
do korzystania z jego oferty.
Na zakończenie sesji wójt Józef
Wiśniewski w sposób szczególny
podziękował prelegentom przedstawiającym sprawozdania za 2017
rok.
- Sprawozdania te pokazują jak
wiele działań podejmujemy rozwijając gminę i stwarzając możliwości
rozwoju naszym mieszkańcom – mówił Józef Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Wiem ile to wymaga wysiłku i zaangażowania dlatego z
serca dziękuję Wam, a za waszym
pośrednictwem pracownikom jednostek oraz wszystkim osobom i podmiotom współpracującym przy ich
realizacji za to, że wspólnie zmieniamy gminę Kolno.
Do podziękowań w imieniu
wszystkich radnych przyłączył się
pan Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno.
Na zakończenie pan sekretarz
Adam Masłowski omówił nowe zasady szacowania szkód łowieckich
(czytaj na str. 12)

5

6

wydarzenia

warsztaty, kursy i szkolenia
w ramach projektu z dotacją z ue
michał kubiak
gops kolno

Od 1 listopada 2017 roku realizowany jest projekt pt. „Aktywne
wsparcie drogą do sukcesu”, w
którym udział bierze 15 bezrobotnych mieszkańców gminy Kolno.
Beneficjentem projektu jest Gmina
Kolno, zaś realizatorem Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kolnie.
W projekcie współfinansowanym
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa VII Poprawa Spójności
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
działań aktywnej integracji bierze
udział 10 kobiet i 5 mężczyzn. Dotychczas uczestnicy brali udział w
m.in. warsztatach aktywizacyjnych
(w skład których wchodziły warsztaty: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych),
doradztwie
zawodowym i kreowaniu postaw
przedsiębiorczych oraz otrzymali

10 pań uczestniczy w kursie wizażu i stylizacji paznokci

wsparcie psychologiczne.
W marcu 2018 r. rozpoczęły się
szkolenia zawodowe. Pięciu mężczyzn bierze udział w kursie Spawacza metodami MAG i TIG. Z kolei
10 kobiet uczestniczy w szkoleniu
„Mobilny Specjalista”, w ramach
którego odbywają się następujące
kursy:
• Obsługa klienta i techniki
sprzedaży
• Obsługa kas fiskalnych i termi-

kurs prawa jazdy kategorii b to element szkolenia „mobilny specjalista”
fot. archiwum OSK „Plus”.

nali płatniczych
• Stylizacja paznokci
• Wizaż
• Kurs prawa jazdy kategorii B.
Ponadto przez cały czas trwania
projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych świadczona jest
praca socjalna przez pracowników
socjalnych Ośrodka.
W ramach działań o charakterze środowiskowym zatrudniono 5
opiekunów, którzy prowadzą zajęcia animacyjne: wokalne, muzyczne,
sportowe i animacyjne z elementami nauki języka angielskiego.
W okresie od czerwca do sierpnia
2018 r. planowane są 3-miesięczne
staże dla wszystkich uczestników
projektu.
Na realizację projektu gmina
Kolno otrzymała dofinansowanie
w kwocie 299 921, 43 zł. Wkład
własny stanowi kwota 52 927,32
zł, z czego 46 200,00 zł zostanie
przeznaczone na wypłatę zasiłków
celowych i specjalnych celowych
uczestnikom projektu. Projekt potrwa do 31 sierpnia 2018 r. Udział
w nim jest bezpłatny.

gazeta gminna
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żwir i kruszywo na gminne drogi
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Jeszcze więcej żwiru niż przed
rokiem, a także grys i po raz
pierwszy kruszywo łamane trafią
na drogi gminne w tym roku. Umowę z wykonawcą usługi polegającej na dostarczeniu zamawianego
materiału – firmą Usługi Transportowe Jan Grzymała z Piątnicy
podpisał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
– Od trzech lat znacznie zwiększamy zakup materiału, który wykorzystujemy do realizacji zadań
drogowych w ramach funduszu sołeckiego, do utwardzania poboczy,
budowy parkingów i placów gminnych oraz do bieżącego utrzymania
dróg – mówi wójt Józef Wiśniewski.
– Zdaję sobie sprawę, że potrzeby
w tym zakresie są dużo większe, ale
nie naprawimy wszystkich gminnych dróg na raz, to proces, który
musi trwać, a my wykorzystujemy
wszelkie możliwości, by przebiegał
jak najsprawniej.
Dostawy żwiru i kruszywa będą
realizowane sukcesywnie, w ilo-

józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy kolno i jan grzymała podpisali umowę na
dostawę żwiru i kruszywa

ściach i w miejsca wskazane przez
przedstawiciela Urzędu Gminy Kolno. Umowa obowiązuje do końca
2018 r. W jej ramach w bieżącym
roku wykorzystanych zostanie do
180 ton grysu i żwiru oraz do 13
000 metrów sześciennych kruszyw.
- Po raz pierwszy zamawiamy
kruszywo łamane, by wykorzystywać je w tych miejscach na drogach

gminnych, w których żwir nie spełnia swej roli – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Zamówiliśmy też grys,
bo lada moment finalizujemy zakup
skrapiarki, by we własnym zakresie naprawiać pęknięcia i ubytki w
asfaltowych nawierzchniach dróg
gminnych. Dzięki temu, że już nie
będziemy zlecać tej usługi będziemy
w stanie wykonać więcej napraw.

Pomagamy, bo kochamy

gimnazjaliści z zabiela w przytulisku „zwierzęca polana”
gazeta gminna

26 kwietnia uczniowie z klasy IIa
gimnazjum wraz z nauczycielkami:
Elżbietą Kalatą i Małgorzatą Dawid odwiedzili przytulisko dla zwierząt „Zwierzęca Polana” w Rogienicach Wypychy. Znajdują się tam
uratowane przed rzezią lub odebrane właścicielom zwierzęta, głównie konie. Gimnazjaliści z klasy 2a
wykonali wiele prac porządkowych,
m.in. posprzątali padoki. Przywieźli
też zebraną w szkole karmę dla piesków znajdujących się pod opieką
fundacji. Do szkoły wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi, że udało się pomóc. Następny wyjazd planowany
jest na czerwiec.
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porozumienie o współpracy
kolneńska grupa
pierwszej pomocy

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy oficjalnie podpisała porozumienia z przedstawicielami samorządów, służb mundurowych oraz
dyrektorami szkół.
W spotkaniu 20 kwietnia br.
uczestniczyli: Starosta Kolneński
Pan Stanisław Wiszowaty, Wójt
Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w
Kolnie Pan Paweł Pupek, Komendant Powiatowy Policji w Kolnie
Pan Artur Żebrowski, Dyrektor Zespołu Szkól Technicznych w Kolnie
Pan Eugeniusz Gromadzki, Dyrektor I LO w Kolnie Pan Józef Chodnicki, Sekretarz Powiatu Pan Piotr
Glinka oraz przedstawiciele zarządu KGPP Pan Jacek Świerszcz oraz
Pani Magdalena Mroczkowska.
Spotkanie poprowadziła Prezes
KGPP Pani Monika Szymańska.
Na podsumowanie spotkania Wójt
Gminy Kolno Pan Józef Wiśniewski
oraz Starosta Kolneński Pan Stanisław Wiszowaty podziękował Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy
za zaangażowanie w działalność na
rzecz gminy i powiatu.

przedstawiciele kgpp i józef wiśniewski, wójt gminy kolno
fot. arch. powiat kolneński

- Współpraca pomiędzy Gminą
Kolno, a Kolneńską Grupa Pierwszej Pomocy trwa i owocnie się
rozwija na przestrzeni lat. Jesteśmy
wdzięczni za wsparcie i możliwość
podpisania z naszym stowarzyszeniem oficjalnego porozumienia.
Składamy ogromne wyrazy uznania
dla Wójta Gminy Kolno Pana Józefa Bogdana Wiśniewskiego, za dobre słowo i przychylną współpracę
z naszym stowarzyszeniem - podkreśla prezes Monika Szymańska
- Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy, zarówno jak i Gminie Kolno

zależy na rozwoju ludzi młodych,
kształtowaniu wśród nich prawidłowych postaw obywatelskich,
dobrego wychowania jak i szerzenia idei wolontariatu. Kolneńska
Grupa Pierwszej Pomocy w swoich
działaniach w szerokim zakresie
skupia się na rozwijaniu zaangażowania młodzieży w życie społeczne, poprzez rozpowszechnianie
postaw prawidłowego reagowania
na zagrożenie zdrowia bądź życia
ludzkiego. W związku z powyższym
nasze porozumienie będzie sfinalizowaniem powyższych zamierzeń.

konkurs o naszej gminie

uczestnicy konkursu historycznego rozwiązywali test wiedzy o gminie kolno

„Gmina Kolno - historia pogranicza” to tytuł konkursu wiedzy historycznej zorganizowanego w ramach
gminnych obchodów Jubileuszu 100
lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Test wiedzy składający się z 27
pytań uczniowie reprezentujący
szkoły z gminy Kolno rozwiązywali na sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Lachowie 10 maja.
Rozstrzygnięcie i podsumowanie
konkursu odbędzie się w czerwcu
w trakcie otwarcia wyremontowanej
remizy w Filipkach Małych.
gazeta gminna
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centrum kultury gminy kolno
skuteczne w pozyskiwaniu dotacji
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W tym roku Centrum Kultury
Gminy Kolno uzyskało już prawie
130 tys. zł dofinansowania na realizację różnorodnych projektów.
- Jest to historyczna i rekordowa kwota odkąd istnieje Centrum
Kultury Gminy Kolno, a wciąż
czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia złożonych przez nas odwołań
- mówi Marcin Sekściński, dyrektor CKGK w Koźle. Największe
dofinansowanie pochodzić będzie
z ministerialnego Programu „Infrastruktura Domów Kultury”.
Na realizację projektu pt. „Cooltura Bus - mobilne inspiracje” Centrum Kultury Gminy Kolno uzyska
95 tys. zł dofinansowania. W ramach tego zadania planowany jest
zakup busa i niewielkiej sceny na
imprezy plenerowe z kompletem
profesjonalnego nagłośnienia.
- Po raz pierwszy udało nam się
pozyskać dofinansowanie w ramach
tego ministerialnego programu mówi dyrektor Marcin Sekściński.
- Bardzo liczyliśmy na pieniądze
na ten właśnie projekt, bo jego re-

alizacja pozwoli nam na organizację
obsługi gminnych wydarzeń na odpowiednim poziomie.

Druga edycja festiwalu
Kolejna dotacja pochodzić będzie
z Narodowego Centrum Kultury z
programu „Kultura Interwencje”. na
realizację wydarzenia „Drugi Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia”.
Warto podkreślić, że ministerialni
eksperci już po raz drugi przyznali
Centrum Kultury Gminy Kolno środki na realizację tego Festiwalu. W
2017 roku podczas pierwszej dwudniowej edycji „Muzycznych Barw
Podlasia” na scenie w Zabielu zaprezentowało się bardzo wiele zespołów dziecięcych, młodzieżowych
i dorosłych z kraju i z zagranicy.
- Tegoroczna edycja, chociaż jednodniowa, będzie równie ciekawa mówi Marcin Sekściński. - Już dziś
zapraszamy wszystkich zainteresowanych 15 lipca do Czerwonego na
Drugi Festiwal Muzyczne Barwy
Podlasia.
Wysokość dotacji na organizację

w ckgk w zabielu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania
pieniędzy w ramach podlaskiego pomostu kultury i pomostu dla niepodległej
gazeta gminna

Festiwalu to blisko 30 tys. zł.

Współpraca z WOAK w Białymstoku
Centrum Kultury Gminy Kolno
sięga nie tylko po dotacje z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ubiega się
też o pieniądze w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury i Pomostu dla Niepodległej programów
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Białymstoku. Obie instytucuje kultury współpracują ściśle
od kilku lat. W ubiegłym roku Centrum było beneficjentem konkursu
ogłoszonego w ramach Podlaskiego
Pomostu Kultury. W tym roku to w
naszej świetlicy w Zabielu odbyło
się spotkanie z ekspertami z WOAK-u, w trakcie którego można było
dowiedzieć się szczegółów na temat aplikowania o środki w ramach
wspomnianych programów, ale też
zapoznać się z podstawową wiedzą
na temat archiwizacji i digitalizacji
w kulturze.
Spotkanie przyniosło efekty, bo
w ramach Pomostu dla Niepodległej otrzymamy dofinansowanie na
realizację projektu pt. „Wincenta historia pogranicza”. Jego efektem
będzie m.in. cykl audycji radiowych
o historii Wincenty i dwie tablice
informacyjne ustawione w tej wyjątkowej miejscowości przypominające,
że to właśnie na rzece Wincenta i w
tej okolicy od 1388 roku przebiegała historyczna granica.
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jubileusz osp borkowo
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

3 maja 2018 r. zapisze się na
kartach historii Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borkowie. Tego dnia
odbyła sie uroczystość z okazji
100 - lecia funkcjonowania najstarszej w gminie Kolno jednostki
OSP. - Ten wyjątkowy jubileusz
obchodzimy w roku 100 - lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreślał Józef Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.
Obchody rozpoczęła Msza św. w
Kościele pw. Trójcy św. w Borkowie.
Następnie wszyscy zgromadzeni
przemaszerowali pod remizę OSP,
gdzie odsłonięta została tablica
pamiątkowa. Po złożeniu kwiatów
pod figurką św. Floriana uczestnicy jubileuszu przeszli na plac przy
Szkole Podstawowej.
W części oficjalnej obchodów ważnym wydarzeniem było wręczenie
medali i odznaczeń. Sztandar OSP
Borkowo został odznaczony Złotym
Znakiem Związku. Brązowy Medal
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Wojciech Bajno i
Adam Zieliński, a odznakę „Strażak
Wzorowy”: Anna Nicewicz, Barbara
Patalan, Krzysztof Sawicki, Marek Baczewski, Jolanta Małgorzata
Kordal, Małgorzata Skrodzka, Paweł Cudnik, Rafał Podsiad, Łukasz
Cudnik i Rafał Podsiad.

odsłonięcie pamiątkowej tablicy było jendym z elementów obchodów

Druhowie seniorzy oraz obecni
członkowie OSP Borkowo otrzymali
pamiątkowe jubileuszowe medale.
Nie zabrakło gratulacji i życzeń
oraz pamiątkowych grawertonów
wręczonych na ręce prezesa Janusza Wielbuta i naczelnika Wojciecha Bajno wszystkim druhom OSP
Borkowo przez m.in. wójta Józefa
Wiśniewskiego, Kazimierza Gwiazdowskiego, posła na Sejm RP, Stefana Krajewskiego, członka zarządu
województwa podlaskiego, Roberta
Nadarę, wicestarostę kolneńskiego oraz Andrzeja Mieczkowskiego,
przewodniczącego Rady Powiatu
Kolneńskiego, Andrzeja Koc, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego
ZOSP RP w Białymstoku i Tomasza Sielawę, zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie.
Prezes KRUS Wojciech Sekściń-

ski przekazał druhom z OSP Borkowo sprzęt o wartości 20 tys. zł.
Życzenia druhom przesłali również
Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Jarosław Zieliński, Wiceminister MSWiA.
W części artystycznej na scenie
wystąpiła młodzież ze specjalnie przygotowanym programem na
ten jubileusz, zespół ludowy Czerwieniacy, Dożynkersi oraz zespół
„Robbins”. Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy dała pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Nie zabrakło poczęstunku dla każdego i atrakcji dla
najmłodszych. Obchody zakończył
pokaz sztucznych ogni. Zorganizowanie jubileuszu na taką skalę nie
byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, którym serdeczne podziękowania składają druhny i druhowie z
OSP Borkowo.

zaproszenie na jubileusz 100 - lecia osp borkowo przyjęli duchowni, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele
organizacji i instytycji sZczebla centralnego, wojewódzkiego i lokalnego
gazeta gminna
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sztandar osp borkowo został odznaczony złotym znakiem związku

jubileusz to doskonała okazja do wręczenia m.in. odznak
strażak wzorowy
obchody rozpoczęła masza św. po której zgromadzeni przemaszerowali na
plac przy szkole podstawowej

w sposób szczególny uhonorowano druhów seniorów osp borkowo

gazeta gminna
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szacowanie szkód łowieckich
urząd gminy kolno

W związku z wejściem w życie z
dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o
zmianie ustawy – Prawo łowieckie
oraz niektórych innych ustaw, Wójt
Gminy Kolno informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia
2018 roku, wniosek o szacowanie
szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,
właściciel albo posiadacz
gruntów rolnych składa do organu
wykonawczego gminy właściwej ze
względu na miejsce wystąpienia
szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.
Zgodnie z wytycznymi ustawowymi
wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres
miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela
albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia
szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej
uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania
- w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Kolno – zgodnie z ww. ustawą, dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej
ze względu na miejsce wystąpienia
szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej
jednostki pomocniczej – sołectwa, na
którym wystąpiły szkody łowieckie;
2) przedstawiciela zarządcy albo
dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Podstawowe informacje dotyczące
szacowania szkód łowieckich:
1. SZACOWANIE SZKODY
Szacowanie szkody składa się z
oględzin oraz szacowania ostatecznego. (W przypadku szkód wyrządzonych
w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli

szkoda powstała i została zgłoszona
bezpośrednio przed sprzętem lub w
jego trakcie, dokonuje się wyłącznie
szacowania ostatecznego.).
Niestawiennictwo właściciela albo
posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
Oględzin dokonuje się niezwłocznie,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.
O terminie dokonania oględzin,
przedstawiciel gminy - SOŁTYS zawiadamia właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo
zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od
dnia otrzymania wniosku.
Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół do którego
każda ze stron ma prawo wnieść zastrzeżenia.
Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu,
przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej
uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód
wyrządzonych przez dziki na łąkach i
pastwiskach oraz szkód w uprawach,
jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub
w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie
szacowania ostatecznego, w terminie 7
dni od dnia otrzymania wniosku.
O terminie planowanego sprzętu
uszkodzonej uprawy właściciel albo
posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na
miejsce wystąpienia szkody, w formie
pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
O terminie dokonania szacowania
ostatecznego szkody przedstawiciel
gminy zawiadamia właściciela albo
posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed
upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód
wyrządzonych przez dziki na łąkach i
pastwiskach oraz szkód w uprawach,
jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub

w jego trakcie pastwisk w terminie 3
dni od dnia otrzymania wniosku.
Wypłaty odszkodowania dokonuje
dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania protokołu z szacowania
ostatecznego, od którego nie wniesiono
odwołania.
2. ODWOŁANIE
Właścicielowi albo posiadaczowi
gruntów rolnych, na terenie których
wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo
zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe właściwego ZE WZGLĘDU
NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. Odwołanie wnosi się w terminie 7
dni od dnia podpisania ostatecznego
protokołu z szacowania.
Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia
otrzymania protokołów i jest ostateczna. Wypłata odszkodowania, następuje
ze środków dzierżawcy albo zarządcy
obwodu łowieckiego, nie później niż
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel albo posiadacz
gruntów rolnych, na których zostały
wyrządzone szkody, a także dzierżawca
albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie
trzech miesięcy od dnia jej doręczenia,
wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
szkody.
W związku z powyższym należy
stwierdzić, że znowelizowana ustawa –
Prawo łowieckie nakłada na Sołtysów
nowe obowiązki wynikające z uczestniczenia w zespole szacowania szkód w
uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie,
daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, które dotychczas
wykonywane były przez przedstawicieli
zarządców albo dzierżawców obwodów
łowieckich. Druki wniosków, protokołów oględzin, protokołów szacowania
ostatecznego oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej
www.gminakolno.pl
gazeta gminna
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do września powstanie
nowa inwestycja drogowa
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na przebudowę części
drogi gminnej Kiełcze Kopki – Filipki Małe podpisał 12 kwietnia
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno z wykonawcą OPBM Olsztyńskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o. o.
z Olsztyna.
– To będzie pierwsza w Gminie
Kolno droga wykonana z wykorzystaniem technologii stabilizacji
gruntu– mówi wójt Józef Wiśniewski. – W naszym regionie to nowość,
ale w sąsiednim województwie jest
wiele dróg przebudowanych w ten
sposób, są bardzo trwałe i tańsze
niż drogi bitumiczne. Jeśli ta metoda sprawdzi się też u nas będziemy
mogli modernizować jeszcze więcej
kilometrów gminnych dróg.
W tej metodzie do przebudowy
dróg używane są mieszanki na bazie cementu z elementami spoiw

umowa na przebudowę części drogi gminnej Kiełcze kopki - filipki małe podpisana została 12 kwietnia br.

hydraulicznych oraz atestowanych
dodatków ulepszających do stabilizacji gruntu.
W ramach tej inwestycji do 7

września br. przebudowany zostanie
odcinek drogi gminnej o długości
ponad 2,3 km. Koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 706 tys. zł.

budowa nowego przepustu

pracownicy referatu gospodarki komunalnej i jerzy samul sołtys janowa na
budowie przepustu w drodze dojazdowej do łąk w janowie
gazeta gminna

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
przy wsparciu sołtysa Janowa pana
Jerzego Samul wymienili przepust
na drodze dojazdowej do łąk w Janowie.
Stary przepust znajdujący się w
drodze na ostrym zakręcie był za
krótki i utrudniał rolnikom przejazd
tą drogą. Dzięki zamontowanemu
nowemu przepustowi dotarcie do
pól będzie bezpieczniejsze.
W najbliższym czasie planowana
jest wymiana zniszczonych przepustów na nowe między innymi w
miejscowościach: Zabiele, Kozioł,
Rupin i Borkowo.
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gminny konkurs ekologiczny
joanna gromadzka
Urząd gminy kolno

Wójt Gminy Kolno zaprasza
wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału
w konkursie pod tytułem: „Odpady segregujesz – dobrze postępujesz”.
1. Zadaniem uczniów szkół podstawowych klas 0 – VII jest wykonanie pracy plastycznej formatu
max. A2 dowolną techniką.
2. Zadaniem uczniów gimnazjum
jest napisanie opowiadania o segregacji odpadów.
Celem konkursu jest stwarzanie
uczestnikom możliwości prezentacji własnych przemyśleń i talentów plastycznych. Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się
z treścią regulaminów konkursu
(dostępne na www.gminakolno.pl).
Wykonana praca musi być oznaczona nazwą placówki oświatowej,
do której uczęszcza Uczestnik oraz
jej adresem i danymi autora. Wy-

konaną pracę placówka oświatowa
dostarcza na adres Urzędu Gminy
Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18500 Kolno, w terminie do 8 czerwca
2018 r.
Finał konkursu i wręczenie cennych nagród za wyróżnione prace
odbędzie się w czerwcu 2018 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Kolno oraz w Gazecie Gminnej.
Wszystkie prace konkursowe stworzą archiwum, które będzie wykorzystywane w ramach kampanii
edukacyjnych i informacyjnych
Gminy Kolno.
Konkurs jest elementem kampanii edukacyjnej, na której realizację
Gmina Kolno pozyskała dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku. W ramach kampanii odbędą się jeszcze prelekcje dla
dzieci i młodzieży oraz seminarium
dla mieszkańców gminy Kolno.

„odpady segregujesz - dobrze postępujesz” to tytuł gminnej kampanii
informacyjno - edukacyjnej
fot. freepik.com

wyjątkowy księgozbiór w kolnie

Księgozbiór tadeusza butlera, zgodnie zjego wolą, znalazł godne miejsce w
powiatowej bibliotece pedagogicznej w kolnie

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolnie 14 kwietnia odbyła
się promocja księgozbioru Tadeusza
Butlera, pochodzącego z Kolna polskiego architekta, działacza podziemia niepodległościowego w czasie
II wojny światowej.
W uroczystości udział wzięli
m.in. pani Barbara Modzelewska,
siostrzenica ofiarodawcy i Adam
Przyborowski, przyjaciel T. Butlera,
dzięki którym księgozbiór trafił do
Kolna. Podziękowania za zaangażowanie i wsparcie odebrał również
Marcin Sekściński, dyrektor CKGK
w Koźle. Elementem promocji był
dokument dotyczący działalności
pana Tadeusza Butlera nagrany
przez pana Jana Truszkowskiego.
Podarowany księgozbiór liczy 411
wydawnictw zwartych i broszur.
gazeta gminna

szkoły

konkurs recytatorski
barbara sielawa
gbp w czerwonem

11.04.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała X Edycję Konkursu Recytatorskiego „Poezja Brzechwy i
Tuwima”. Konkurs odbył się w bibliotece w Czerwonem.
W konkursie wzięło udział 42 recytatorów ze szkół podstawowych i
oddziałów przedszkolnych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie,
Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu.
Prezentacje oceniała komisja
w składzie: Bożena Kowalewska
dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, Marta
Uliszewska pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie, Stanisław Szymańczyk dyrektor Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych
w Kolnie oraz Kazimierz Edward
Koter instruktor teatralny Centrum
Kultury Gminy Kolno.
Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:
Grupa 5 - latków: 1. Lena Przyborowska SP Wykowo, 2. Piotr
Terepka SP Zaskrodzie, 3 Paulina
Sielawa SP Zaskrodzie, wyróżnienie: Paulina Darmetko SP Borkowo
i Michał Pisiak SP Czerwone. Gru-

uczestnicy X edycji konkursu recytatorskiego „poezja brzechwy i tuwima”

pa 6 - latków: 1. Amelia Rydzewska
SP Czerwone, 2 Zuzanna Cempa
SP Janowo, 3 Karolina Piwowarska, SP Czerwone, wyróżnienie:
Emilia Niedźwiecka SP Zaskrodzie
i Błażej Samul SP Janowo. Uczniowie klasy I: 1. Hanna Chrostowska
SP Lachowo, 2 Natalia Filipkowska SP Lachowo, Sebastian Gębarski SP Zaskrodzie, Szymon Olszak
SP Czerwone i wyróżnienie: Maja
Smaka SP Czerwone
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe zakupione ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, za

co serdecznie dziękujemy Józefowi
Bogdanowi Wiśniewskiemu wójtowi gminy Kolno. Organizatorzy
dziękują nauczycielom: Magdalenie Banach, Barbarze Bohuszko,
Hannie Chodnickiej, Bożenie Fabiszewskiej, Bogusławie Góralczyk,
Beacie Górskiej, Krystynie Kajko,
Elżbiecie Konstanty, Małgorzacie
Mielańczuk, Katarzynie Milewskiej,
Beacie Mroczkowskiej, Halinie Nadolnej, Marioli Podchul, Bożenie
Wilińskiej, Krystynie Wykowskiej
oraz rodzicom za przygotowanie
dzieci do konkursu. Dziękujemy
również Stanisławowi Szymańczykowi za umożliwienie uczestnikom
konkursu dojazdu do biblioteki.

akcja żonkil w szkole w zabielu

papierowe żonkile wykonali i rozdawali innym gimnazjaliści z zabiela

gazeta gminna

17 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zabielu klasa IIa gimnazjum
wręczała uczniom i nauczycielom
wykonane przez siebie żonkile w
ramach akcji „Żonkil” prowadzonej
corocznie przez Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin.
Ten gest miał upamiętnić 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie
warszawskim. W sali gimnastycznej
szkoły został również wyświetlony
udostępniony przez muzeum film
pt. „Nie było żadnej nadziei” opowiadający o tragicznych losach powstańców.
SP Zabiele

15

16

szkoły

powiatowe eliminacje turnieju
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Drużyny ze Szkoły Podstawowej
w Wykowie i Gimnazjum w Zabielu
to zwycięzcy powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się w Szkole
Podstawowej w Zabielu.
W turnieju rywalizowało 9 czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych z powiatu kolneńskiego
oraz trzy drużyny gimnazjalistów.
Szkoła Podstawowa w Zabielu
zdobyła drugie miejsce, a trzecie
Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu.
W kategorii gimnazjalistów drugie
miejsce zdobyło Gimnazjum w Kolnie, a trzecie Gimnazjum w Małym
Płocku.

Powiatowe eliminacje turnieju BRd organizowane były przez powiat kolneński
oraz komendę powiatową policji w kolnie przy wsparciu partnerów i sponsorów. Na zdjęciu u góry najlepsza drużyna z SP wykowo, a poniżej wszyscy
uczestnicy turnieju

babeczki z sercem

akcja „wtorek z babeczką” w zabielu

Przez trzy kolejne wtorki, począwszy od 11 kwietnia, uczennice klasy IIa gimnazjum w Zabielu
sprzedawały upieczone przez siebie
babeczki.
Pieniądze ze sprzedaży tych
słodkości zostaną przeznaczone na
wsparcie Fundacji „Zwierzęca Polana”, która pomaga chorym i niechcianym zwierzętom.
Akcja pomocy obejmująca szereg
działań prowadzona jest pod kierunkiem nauczycielek: Elżbiety Kalaty i Małgorzaty Dawid.
SP Zabiele
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filmowe wspomnienie
o józefie modzelewskim
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Powstał film o Józefie Modzelewskim z Zabiela, żołnierzu odznaczonym Medalem Niepodległości. To odpowiedź na konkurs
pt. „ Niezwyciężeni 1918 – 2018.
Pokolenie Niepodległej”. Autorami są Maciej Bagiński, uczeń klasy VI SP nr 1 w Kolnie oraz prawnuk Józefa Modzelewskiego pan
Kamil Jarzyło. Warto poszukiwać,
bo ciekawe historie są czasem na
wyciągnięcie ręki.
W początkowych kadrach filmu
Maciej Bagiński przypomina wielkie postaci, dzięki którym Polska
odzyskała niepodległość: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan
Paderewski.
- Ale o niepodległość walczyli
również nasi przodkowie, których
także możemy nazwać Bohaterami
Niepodległości - podkreśla Maciej.
- Poświęcali się dla idei wolności
i samostanowienia, płacąc za to
częstokroć cenę zdrowia, a nawet
życia. Chcę poprzez ten krótki film
przypomnieć osobę, która przez lata
była anonimowa, o której wiedzę
czerpię nie z podręcznika do historii a z albumów i opowieści rodzinnych.
„Przewodniczący Komitetu Krzy-

maciej bagiński i kamil jarzyło w
trakcie pracy nad filmem
gazeta gminna

o dziadku odznaczonym medalem niepodległości opowiada w filmie pan marian
modzelewski

ża i Medalu Niepodległości czyni
wiadomym, że Zarządzeniem Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.XI.1937 r. Józef Modzelewski został odznaczony Medalem Niepodległości za pracę w
dziele odzyskania niepodległości”
- czytamy w pamiątkowym dyplomie podpisanym przez Przewodniczącego Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości oraz Sekretarza
Generalnego Komitetu. Pismo wraz
z medalem i legitymacją przechowywane są w rodzinie Józefa Modzelewskiego od lat.

W filmie o swoim dziadku mówi
pan Marian Modzelewski. Możemy
dowiedzieć się, między innymi, że
pan Józef Modzelewski należał do
Polskiej Organizacji Wojskowej i
uczestniczył w rozbrajaniu Niemców na terenie Kolna i Zabiela. Brał
również udział w wojnie bolszewickiej, walczył pod Radzyminem.
Józef Modzelewski urodził się w
1896 r. w Zabielu w rodzinie włościańskiej. Zmarł w 1969 r. i pochowany jest na cmentarzu w Kolnie.
Film dostępny jest m.in. na stronie www.gminakolno.pl

legitymacja to jedna z pamiątek po józefie modzelewskim
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historia kapliczki w czernicach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Oddalona nieco od głównej drogi kapliczka w Czernicach jest pod
wieloma względami wyjątkowa.
Duża, otoczona ogrodzeniem, z
drewnianym obrazem z 1797 roku
wewnątrz, kryje ponad wiekową
historię tajemniczej śmierci pielgrzymów, którzy zatrzymali się tu
na odpoczynek oraz tragiczną historię kobiety zamordowanej w powojennych czasach. - Wychowałem
się przy tej kapliczce, a historie z
nią związane opowiadała mi moja
matka, przy kołowrotku siadała i
opowiadała, a ja najstarszy z rodzeństwa byłem, to słuchałem –
mówi pan Krzysztof Krupka.
Opowieść o wydarzeniach sprzed
ponad stu lat dotyczy grupy pielgrzymów, którzy do Czernic przyszli
prawdopodobnie od strony Lachowa. Nie wiadomo dokładnie skąd i
dokąd szli. Był z nimi ksiądz. Nieśli piękny rzeźbiony obraz z datą
1797 r.
- Zatrzymali się tu na odpoczynek. W Czernicach złączyć miały
się dwie grupy. Jeden z mężczyzn
wypożyczył konia i pojechał, by
sprawdzić jak daleko jest ta druga
grupa, a kiedy wrócił do tych co
odpoczywali to wszyscy już leżeli
martwi, cała grupa - przytacza opowieść pan Krzysztof. - Mówili, że to
pomór jakiś był, ale co to dokładnie
było to nikt nie wie.
Mieszkańcy Czernic wszystkich

pan kazimierz robert sielawa sołtys czernic i pan krzysztof krupka

pochowali i postawili kapliczkę, w
której do dziś znajduje się niesiony
przez pielgrzymów obraz, choć sama
kapliczka przebudowywana była już
trzy razy.
- Jak słyszałem od matki najpierw
postawili krzyż i taką gablotę na
obraz, który miał jeszcze dwie rączki do niesienia i był wtedy masywny, fajnie rzeźbiony. Stał na stole,
matka zawsze jakiś obrusek dała –
opowiada pan Krzysztof. – Pierwszą kapliczkę stawiał mój pradziadek cztery pokolenia temu.
Była drewniana, węgły daleko
tak po góralsku zaciosane, była
pod gontami, z przodu okno tylko za
szybą było. Potem jak spółdzielnia
produkcyjna była to te domy z Prus
zwozili i temu została krokiewka,
temu cioska to przykryli kapliczkę dachówką czerwoną kolebkową
taką niemiecką.

archiwalne zdjęcie kapliczki w czernicach

- Pamiętam ścinkami się bawiliśmy, ja już walny chłopaczek byłem, które dobre cioski to z powrotem wzięli i dołożyli tych nowych,
popodcinali zrobili równo, ale że
ta dachówka dobrze nie pasowała
i wszystko leciało na obraz no to
zrobili cały dach nowy z desek heblowanych – mówi pan Krzysztof.
Wpisana w krajobraz Czernic kapliczka była miejscem szczególnej
troski, głównie tych, którzy mieszkali najbliżej. Mama pana Krzysztofa, która zmarła cztery lata temu
w wieku 97 lat przez całe życie
dbała nie tylko o kapliczkę, ale też
o duży ogród wokół w którym zawsze były kwiaty. Jest tu też ponad stuletni dąb, pod którym pochowano kobietę zamordowaną w
powojennych czasach. Tą tragiczną
historię ze szczegółami opowiadała
panu Krzysztofowi matka. Postrze-

kapliczka w czernicach po ostatniej przebudowie
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kultura

ogłoszenie

obraz z kapliczki w czernicach

lona i dobita na jednym z podwórek
kobieta dzięki mieszkańcom Czernic
została godnie pochowana obok kapliczki i dębu.
- W dawnych czasach babcie w
spódnicach w kwiatki co dzień się
przy tej kapliczce modliły, majowe
i czerwcowe tu było – wspomina
pan Krzysztof. - My jako dzieci to
sprzątaliśmy tą kapliczkę, zamiataliśmy pod stołem, a czasem się pod
nim chowaliśmy, żeby na nikt nie
znalazł.
Pierwsza przebudowa kapliczki
była w 1953 roku, a druga w końcówce lat 70 – tych. Od tego czasu
kapliczka nie jest już drewniana, a
murowana.
- Wtedy wszyscy budowali. Ten
dał cegłę, ten dał pustak. Jak stawiali dach to zrobili na wzór Gromadzyna i na środku postawili taki
duży krzyż, ale jak potem daszek
robiliśmy to ustaliliśmy że po takim dużym krzyżu na środku znów
będzie woda leciała na beton, a
kiedy puści to i na obraz znów będzie kapało, więc zrobiliśmy z osiek
trabanta taki malutki krzyżyk, na
brzegu daszku i do teraz wisi –
opowiada pan Krzysztof. – Na ten
ostatni remont to wszyscy się składali i teraz ta kapliczka będzie stała i stała. Tylko obraz próchnieje
coraz bardziej.
Dziś o kapliczkę dba głównie pan
Jarosław sąsiad z przeciwnej strony.
Pan Krzysztof dojeżdża tu z Kolna i
też czasem znicz zapali.
- Trzeba poznawać te historie i
przekazywać je młodszym, bo to
ważne świadectwo - podkreśla
Kazimierz Robert Sielawa, sołtys
Czernic. – Ta kapliczka dużo mówi
nie tylko o dawnych wydarzeniach,
ale też o mieszkańcach Czernic i ich
stosunku do ludzi, życia i śmierci
oraz do dziedzictwa i tradycji.
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