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z darami dla
hospicjum na litwie

w numerze

wydarzenia

z wizytą na litwie

Dostarczenie darów do Hospicjum
im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie oraz wizyta u przedstawicieli
partnerskiej Gminy Połuknie - to główne punkty programu jednodniowej
wizyty delegacji z Gminy Kolno na Litwie.
Gmina Kolno współpracę z Hospicjum nawiązała w 2017 roku, kiedy
to oficjalne porozumienie o współpracy władze gminy Kolno podpisały z
litewską gminą Połuknie.

wydarzenia

buty, hełmy i ubrania
dla osp

str. 4

str. 5

Po 8 kompletów strażackich
ubrań specjalnych i butów gumowych specjalnych oraz po dwa hełmy strażackie otrzymali druhowie z jednostek OSP Wykowo i OSP Kumelsk. Zakup wyposażenia był możliwy
dzięki dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł, które Gmina Kolno otrzymała
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku.

wydarzenia

101 rocznica odzyskania
niepodległości przez
polskę

str.

11

Punktualnie o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa
do hymnu” rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej
wypełniona była po brzegi.
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panie z koła gospodyń wiejskich w zabielu uczestniczyły w warsztatach poszerzających wiedzę w zakresie zdrowego żywienia prowadzonych przez panią
Mariolę Piwowarską z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolnie

gazeta gminna

wydarzenia

dziękuję za otwarte serca
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
20 listopada miałem zaszczyt,
wraz z grupą radnych, przekazać
dary dla Hospicjum im. bł. ks. M.
Sopoćki w Wilnie zebrane m.in.
przez szkoły, koła gospodyń, kluby
seniora, zespoły śpiewacze. Po raz
kolejny nasze szkoły, a tym razem
również stowarzyszenia i grupy
nieformalne zorganizowały się we
własnym gronie, by wesprzeć potrzebujących. To bardzo budujące i
z całego serca dziękuję za każdy,
nawet najdrobniejszy gest.
Hospicjum na Litwie jest wyjątkowym miejscem, które założyła i od
10 lat prowadzi polska zakonnica
Siostra Michaela Rak. To dzięki
wsparciu ludzi z otwartymi sercami
udaje się pomagać chorym ludziom
i podejmować kolejne wyzwanie jakim jest budowa i prowadzenie hospicjum dla dzieci. To, co wydawało
się niemożliwe właśnie się spełnia
i już w lutym przyszłego roku odbędzie się otwarcie dziecięcego

oddziału Hospicjum w Wilnie. Nie
udałoby się tego zrobić gdyby nie
wiara, wrażliwość i wsparcie.
Wkraczamy w czas Adwentu.
Wielu z nas będzie czyniło jakieś
postanowienia. Może warto wesprzeć potrzebujących, przyłączyć
się do charytatywnej akcji, których tak wiele odbywa się w tym
szczególnym czasie. Nasze szkoły,
stowarzyszenia, grupy nieformalne
również angażują się w pomaganie
innym. Każda z gminnych szkół podejmuje działania w tym zakresie.
Wszystkie włączyły się do akcji
„Góra Grosza”. Realizują też inne
zadania. SP Zaskrodzie pomagała pogorzelcom ze Wścieklic oraz
weźmie udział w Szlachetnej Paczce. SP Zabiele współpracuje z Fundacją „Pomóż i Ty”, zbiera pluszaki,
które przekazane zostaną do PCPR
w Kolnie, a na oddział dziecięcy
szpitala w Kolnie trafią kredki i kolorowanki zakupione z dochodów ze
szkolnych akcji. SP Lachowo zbiera
pluszaki na charytatywny cel, dwa
razy w roku przeprowadza akcje z
których dochód przeznacza potrze-

bującym. SP Janowo cyklicznie
uczestnicy w Szlachetnej paczce i
wspiera Fundację „Pomóż i Ty”, a
w tym roku zorganizowała wsparcie
dla ojca i rocznego syna po śmierci matki dziecka. SP w Czerwonem
uczestniczy w akcjach: Kartka z
misją, Szlachetna paczka, wsparcie
Fundacji „Pomóż i Ty”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja
charytatywna – pomoc dla ucznia
szkoły chorego na serce, zbiórka na
operację; dla potrzebujących „Dar
Serca” – pomoc dla Alice z Kamerunu, wolontariat – zbiórka na rzecz
schroniska dla zwierząt. SP Borkowo współpracuje z fundacją „Pomóż
i Ty”, zbiera nakrętki dla Oli oraz
makulaturę na cel charytatywny.
Zachęcam, by obok tych wszystkich inicjatyw nie przechodzić obojętnie nie tylko w tym szczególnym
przedświątecznym czasie. Zawsze
warto pamiętać słowa Papieża
Franciszka, który powiedział „Jakże
byłoby pięknie, gdyby każdy z nas
mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj
zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.

wspólna inwestycja
8 listopada oddane zostały do
użytku dwa odcinki drogi powiato-

wej Janowo - Łosewo - Niksowizna,
przebudowane m.in. przy wsparciu

pamiątkowe zdjęcie na wyremontowanym odcinku drogi powiatowej od niksowizny do granicy powiatu kolneńskiego
gazeta gminna

Gminy Kolno ( pół miliona złotych)
i dofinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych oraz z Powiatu
Kolneńskiego.
W terenie spotkali się m.in.
przedstawiciele władz Gminy Kolno, Powiatu Kolneńskiego oraz wykonawcy. Były podziękowania za
współpracę wypowiedziane m.in.
przez wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego i Tadeusza Klamę starostę kolneńskiego.
Dzięki współpracy obu samorządów wyremontowane zostały dwa
odcinki drogi powiatowej o łącznej
długości 3,5 km.
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wydarzenia

z wizytą na litwie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Dostarczenie darów do Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki
w Wilnie oraz wizyta u przedstawicieli partnerskiej Gminy Połuknie - to główne punkty programu
jednodniowej wizyty delegacji z
Gminy Kolno na Litwie.
Tak spotkanie z przedstawicielami
naszej gminy opisała na FB Siostra
Michaela Rak: „W dniu 20 listopada nasze Hospicjum odwiedził Wójt
Gminy Kolno Pan Mgr Józef Bogdan Wiśniewski wraz z Radnymi i
Pracownikami Urzędu Gminy Kolno.
Już po raz kolejny doświadczyliśmy
pomocy i wsparcia naszych Przyjaciół, którzy przybyli z darami dla
naszych chorych. Cieszymy się ze
spotkania i serdecznie dziękujemy
Wszystkim Szkołom, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz Mieszkańcom
Gminy Kolno za dar serca dla naszych Chorych. Z wdzięcznością s.
Michaela Rak”.
Przypomnijmy, że jedyne Hospicjum na Litwie działa od 10 lat. W
tym roku powstaje oddział dla dzieci. Wielkie dzieło, przy wsparciu
wielu ludzi dobrej woli, od początku
tworzy Siostra Michaela Rak ( odznaczona w 2018 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

wizyta delegacji z gminy kolno w hospicjum na litwie

oraz Medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości).
Gmina Kolno współpracę z Hospicjum nawiązała w 2017 roku, kiedy
to oficjalne porozumienie o wpsółpracy władze gminy Kolno podpisały z litewską gminą Połuknie.
W trakcie ostatniej wizyty na Litwie delegacja z naszej gminy nie
tylko przekazała dary dla Hospicjum, ale też odwiedziła władze
Gminy Połuknie. Spotkanie odbyło
się m.in. z panią Mariją Gołubowską - sygnotariuszką porozumienia,
która odeszła już na emeryturę.

wizyta delegacji z gminy kolno w partnerskiej gminie połuknie

Dary i wpłaty na rzecz
Hospicjum przekazały: Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie,
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
Szkoła Podstawowa w Lachowie, Szkoła Podstawowa w
Zabielu, Punkt Przedszkolny
w Lachowie, Koło Gospodyń
Wiejskich w Borkowie, Koło
Gospodyń Wiejskich w Bialikach, Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonem, Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie,
Koło Gospodyń Wiejskich w
Kumelsku, Koło Gospodyń
Wiejskich w Kossakach, Koło
Gospodyń Wiejskich Malinki
w Wincencie wraz z mieszkańcami Wincenty, Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości
Tyszki Łabno, Koło Gospodyń
Wiejskich w Zabielu, Justyna Sałek i Anna Terepka z
Zaskrodzia, Klub Seniora w
Janowie, Zespół Borkowiacy,
Zespół Ludowy Czerwieniacy, Zespół Zabielanki, Niebiańska Pizza w Kolnie, Wójt
Gminy Kolno i Radni Gminy
Kolno.
gazeta gminna

wydarzenia

buty, hełmy i ubrania dla osp
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Po 8 kompletów strażackich
ubrań specjalnych i butów gumowych specjalnych oraz po dwa hełmy strażackie otrzymali druhowie
z jednostek OSP Wykowo i OSP
Kumelsk. Zakup wyposażenia był
możliwy dzięki dofinansowaniu
w kwocie 20 tys. zł, które Gmina
Kolno otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
– Jesteśmy wdzięczni, że nasz
wniosek o wsparcie został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Kolno
znalazła się w gronie ośmiu gmin
z województwa podlaskiego, które
otrzymały dofinansowanie w ramach programu Przeciwdziałanie i
likwidacja zagrożeń środowiska –
mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Wciąż aktywnie szukamy
źródeł dofinansowania, a naszym
celem jest nie tylko wyposażanie
gminnych jednostek w sprzęt, który
wpływa na efektywność podejmowanych działań, ale też troska o
bezpieczeństwo strażaków ochotników podczas akcji.

strażacy z osp kumelsk odbierają nowe komplety ubrań, buty i hełmy

Przekazanie zakupionego wyposażenia odbyło się w Urzędzie Gminy
Kolno 25 października. Z rąk wójta
Józefa Wiśniewskiego i Antoniego
Lewandowskiego komendanta M-G
OSP w Kolnie nowe specjalistyczne ubrania, buty i hełmy odebrali
przedstawiciele jednostek: Leszek
Góralczyk prezes OSP Kumelsk
i Mariusz Janusz Klimek naczelnik OSP Kumelsk oraz Zbigniew
Wiśniewski prezes OSP Wykowo
i Ireneusz Romatowski naczelnik

OSP Wykowo.
Całkowity koszt zakupu wyposażenia to 34 240 zł, z czego 20 tys.
zł to dofinansowanie z WFOŚiGW
w Białymstoku, a 14 240 zł pochodzi z budżetu Gminy Kolno.

fundusz sołecki 2019

droga w czernicach po realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego

gazeta gminna

Żwirowanie drogi w Czernicach
to jedna z ostatnich tego typu inwestycji zrealizowanych w ramach
funduszu sołeckiego na 2019 rok.
Zanim żwir pojawił się na drodze
została ona wyprofilowana. W pracach nad jej przygotowaniem pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej UG Kolno wspierał sołtys
wsi Czernice. Warto podkreślić, że
w tym roku na zadania z funduszu
sołeckiego wykorzystanych zostało
4 700 m sześc. żwiru (na drogi i do
utwardzania poboczy). Ogółem na
utrzymanie dróg Gmina Kolno zużyła w tym roku 5 300 m sześc.
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umowy na drogi podpisane
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Dwie umowy na przebudowę
dróg gminnych w miejscowości
Brzózki i Tyszki Wądołowo podpisał 5 listopada z wykonawcą Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. Obie inwestycje zrealizowane zostaną przy wsparciu, które gmina Kolno pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.
– O pieniądze na drogi aplikujemy gdzie tylko jest to możliwe,
dzięki temu w ostatnich latach mogliśmy przebudować ich tak wiele – mówi wójt Józef Wiśniewski.
– Inwestycje w ramach dziś podpisanych umów będą pierwszymi w
naszej gminie współfinansowanymi
z Funduszu Dróg Samorządowych,
ale mam nadzieję, że nie ostatnimi.
Właśnie czekamy na rozpatrzenie
kolejnych naszych wniosków dotyczących przebudowy dróg w sześciu
miejscowościach i mam nadzieję, że
zostaną ocenione pozytywnie.

umowy podpisane - drogi w brzózkach i tyszkach wądołowo przebuduje przedsiębiorstwo budownictwa komunikacyjnego z łomży

Wyłoniona w przetargu firma,
która przebuduje i rozbuduje obie
drogi to Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży.
Zgodnie z umowami rozpoczęcie
prac ma nastąpić jeszcze w 2019
roku, a zakończenie zaplanowane
jest na 20 lipca 2020 roku.

Koszt przebudowy i rozbudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo
to 394 543,59 zł, a drogi we wsi
Brzózki – 644 308,28 zł. Dofinansowanie z FDS na realizację obu
drogowych projektów wyniesie 613
290, 37 zł, i pokryje 60 proc. wartości inwestycji.

z xi sesji rady gminy kolno
W trakcie XI sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 29 października w Czerwonem radni podjęli
sześć uchwał oraz zapoznali się ze

sprawozdaniem Wójta Gminy Kolno
z prac między sesjami i z informacją
o złożonych oświadczeniach majątkowych.

głosowanie radnych w trakcie xi sesji rady gminy kolno

Uchwały podjęte w trakcie sesji to: uchwała w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kolno na lata 2019 – 2027,
uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r., uchwała w sprawie ustalenia regulaminów
określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wprowadzenia Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów, uchwała w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kolno i
uchwała w sprawie zamiaru zabezpieczenia środków dla Państwowej
Straży Pożarnej.
gazeta gminna

wydarzenia

dwa projekty centrum kultury
centrum kultury gminy kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zakończyło realizację
dwóch projektów z dofinansowaniem. Dzięki jednemu trzy gminne
zespoły zyskały nowe wyposażenie. Drugi pozwolił m.in. na prowadzenie warsztatów teatralnych,
wycinanki i muralu.

„Aktywnie - kulturalnie - twórczo”

W ramach projektu „Aktywnie –
kulturalnie – twórczo” odbyły się
m.in. warsztaty teatralne, wycinanki i muralu - wszystko w nawiązaniu do tradycji kurpiowskich, ale
interpretowanych we współczesny
sposób. Efektami projektu są m.in.
murale na budynku biblioteki w
Borkowie oraz przystankach autobusowych w Czerwonem, Wincencie
i Koźle. Grupa teatralna przygotowała spektakl na podstawie książki
pani Janiny Anny Krzyżewskiej „O
Janku z Kolna, który odkrył Amerykę”. Premiera odbyła się w Borkowie, następnie grupa pokazała
spektakl w pięciu ośrodkach kultury

uroczyste przekazanie nowych mundurów, butów i odrestaurowanych hełmów
straży grobu pańskiego w borkowie - projekt etnogmina - renowacja i zakup
kostiumów zespołów gminy kolno.

w województwie podlaskim. Zainteresowanie było tak duże, że na zakończenie realizacji projektu grupa
teatralna jeszcze raz wystąpiła w
Borkowie. W ramach tego projektu
uczestnicy m.in. odwiedzili Turośl
gdzie spotkali się z zespołem śpiewaczym i wysłuchali opowieści p.
Jana Kani na temat muzyki, śpiewu
i tańców kurpiowskich. Gościli również w Lemanie aby porozmawiać z
panem Leszkiem Czyżem o historii,
tradycji i gwarze kurpiowskiej oraz
zwiedzili Muzeum Kurpiowskie w
Wachu i Skansen w Nowogrodzie.
Powstał też cykl audycji radiowych
o kultywowaniu rodzimej kultury.
Projekt ten Centrum Kultury
Gminy Kolno realizowało dzięki
wsparciu z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach

projekt „aktywnie - kulturalnie - twórczo” to również promowanie naszych
działań w innych ośrodkach kultury w województwie podlaskim, na zdjęciu
nasza grupa projektowa w boćkach
gazeta gminna

Programu Edukacja Kulturalna
2019 w kwocie 30 tys. zł. Termin
realizacji projektu to 6 maja do 30
listopada 2019r.

„Etnogmina- renowacja i zakup
kostiumów zespołów Gminy Kolno”

Dzięki temu projektowi na którego realizację Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle pozyskało
dofinansowanie w kwocie 53 tys. zł
z Narodowego Centrum Kultury w
ramach Programu EtnoPolska 2019
nowe stroje zyskały Zespół Ludowy
Czerwieniacy i zespół Zabielanki, a
Straż Grobu Pańskiego w Borkowie
- nowe buty i mundury oraz odnowione hełmy, które od pokoleń są
na wyposażeniu druhów.
Zanim nowe stroje trafiły do zespołów odbyły się konsultacje w
sprawie wyboru najlepszych wzorów odwołujących się do dawnych
tradycji i historii regionu. W tej
sprawie przedstawiciele zespołu
Czerwieniacy spotkali się m.in. z
pracownikami Gminnego Ośrodka
Kultury w Grabowie i ROK w Łomży. Projekt realizowany był od 1
lipca do 30 października 2019 r.
Za pomoc przy realizacji projektów CKGK w Koźle dziękuje Adamowi Choińskiemu z UG Kolno.
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sprzęt dla trzech jednostek osp
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Druhowie z OSP Czerwone, OSP
Kumelsk i OSP Wykowo odebrali
już wyposażenie zakupione dzięki
dotacji z Województwa Podlaskiego. Gmina Kolno otrzymała na ten
cel 10 tys. zł.
Nowy sprzęt przekazali strażakom
ochotnikom Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Antoni Lewandowski komendant M-G OSP w
Kolnie.
– To kolejne wsparcie dla gminnych jednostek OSP w bieżącym
roku – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Trzeba przyznać, że pod tym
względem to był wyjątkowo dobry
rok. W zakup sprzętu ratowniczo
- gaśniczego, w tym m.in. nowego
wozu, oraz umundurowania dla naszych jednostek zainwestowaliśmy
ponad 919 tys. zł, z czego ponad
636 tys. zł to środki pozyskane ze
źródeł zewnętrznych.
Dzięki tym pozyskiwanym środkom Gmina Kolno konsekwentnie

druhowie z osp kumelsk, osp wykowo i osp czerwone odebrali nowe wyposażenie z rąk wójta józefa wiśniewskiego i komendanta antoniego lewandowskiego

zmierza do tego, by druhowie dysponowali jak najlepszym sprzętem
ratowniczo – gaśniczym i umundurowaniem, by mogli skutecznie
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przy zachowaniu troski o własne życie i zdrowie.
Opłacone z dotacji Województwa

Podlaskiego zakupy w kwocie 10
tys. zł to:
- radiotelefon nasobny i latarka
Survivor dla OSP Czerwone
- 2 komplety ubrań specjalnych i
hełm strażacki dla OSP Kumelsk
- 4 hełmy strażackie dla OSP
Wykowo.

bieżące utrzymanie dróg
Coroczny problem z brakiem przejazdu na odcinku drogi gminnej w
Zabielu został rozwiązany. W najbardziej problematycznych miej-

prace na drodze w zabielu

scach droga została utwardzona poprzez nawiezienie i rozprowadzenie
skruszonego materiału. Tego typu
materiał do bieżącego utrzymania

dróg gminnych jest od niedawna
zbierany i kruszony na miejscu,
co pozwala na bardziej efektywne
i ekonomiczne naprawianie dróg
gminnych szczególnie na tych odcinkach, gdzie żwirowanie nie przynosi oczekiwanego efektu.
Tego typu rozwiązania zastosowano również na drogach w miejscowościach Górszczyzna, Filipki
Małe i Zaskrodzie.
- Dziękuję tym wszystkim radnym, sołtysom i mieszkańcom, którzy zaangażowali się w pomoc przy
dowożeniu materiału na drogi, co
znaczenie ułatwiło realizację zadań
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. - Taka współpraca jest bardzo ważna i przynosi
najlepsze efekty.
gazeta gminna
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II edycja akcji „kartka z misją”
ALEKSANDRA SZYC
URZĄD GMINY KOLNO

Koło Przyjaciół Misji i Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle, podobnie jak przed rokiem, zapraszają
do udziału w warsztatach podczas
których będzie można zrobić kartkę
świąteczną. Pieniądze ze sprzedaży
kartek zostaną przekazane do Kamerunu.
W akcję już włączyły się Klub
Seniora w Wykowie, mieszkańcy
Wincenty, Kozła, a nawet funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z instruktorami w CKGK.

warsztaty robienia kartek świątecznych odbyły się również w świetlicy w
wincencie

kartki z misją tworzą seniorzy z klubu w wykowie

w świetlicy ckgk w koźle do akcji przyłączyli się m.in. funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w kolnie

100 urodziny pani Heleny

pani helena mazgoła w setne urodziny w otoczeniu rodziny oraz gości

gazeta gminna

Pani Helena Mazgoła, która od
45 lat mieszka z rodziną Państwa
Łęczyckich w Zabielu, skończyła 20
listopada 100 lat!
Z tej okazji otrzymała listy od
Premiera RP i Wojewody Podlaskiego oraz grawerton i kwiaty od
Wójta Gminy Kolno, które wręczyli: sekretarz Adam Masłowski, Jan
Pieklik wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kolno i Stanisław Rogiński
sołtys Zabiela.
Pani Helenie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia!
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Polsko nie jesteś już niewolnicą
Izabella Bloch
Adam Grzymała

Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Wykowie aktywnie włączyła się w uroczystości upamiętniające 101 rocznicę odzyskania
niepodległości przez naszą ukochaną Ojczyznę.
8 listopada o godzinie 11.11
uczniowie, nauczyciele i pracownicy
szkoły zaśpiewali wspólnie Hymn
Narodowy w całości.
Następnie uczniowie klas IV –
VIII wystąpili z montażem słowno
– muzycznym zatytułowanym „Polsko! Nie jesteś już niewolnicą!”. Na
przedstawienie złożyły się wiersze i
pieśni patriotyczne, a młodsi uczniowie mogli dowiedzieć się, dlaczego
w dniu 11 listopada przypada najważniejsze święto państwowe dla
Polaków.
W poniedziałek 11 listopada
2019 roku uczniowie z nauczycielami i sztandarem szkoły udali się do
kościoła parafialnego pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej
Marii Panny w Lachowie, aby tam
zaprezentować swój program artystyczny.
Młodzi aktorzy przybliżyli walkę
narodu polskiego od upadku Rzeczypospolitej w 1795 roku (trzeci
rozbiór Polski) poprzez walki po-

ciekawa lekcja historii w wykonaniu uczniów szkoły w wykowie zaprezentowana w kościele parafialnym w lachowie 11 listopada

wstańcze XIX wieku, aż po upragniony 11 listopad 1918 roku. Po
występie uczniów ksiądz proboszcz
Krzysztof Malinowski podziękował
uczniom za ciekawą lekcję historii i
patriotyzmu.
Po mszy świętej utworzyła się
procesja na cmentarz parafialny.
Na czele znajdowały się poczty
sztandarowe: Szkoły Podstawowej
w Wykowie i Ochotniczej Straży
Pożarnej z Lachowa. Za nimi szli

parafianie z księdzem proboszczem,
księdzem wikarym, strażacy z OSP
z Wykowa i Lachowa oraz uczniowie z nauczycielami.
Pod pomnikiem „Ofiar Walk o
Niepodległość w XX wieku” wszyscy odśpiewali Hymn Państwowy
i oddali hołd poległym za wolność
Ojczyzny . Chwila zadumy w czasie
modlitwy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy zakończyły te niezwykłe wydarzenia.

piosenka patriotyczna z lachowa

na fot. od lewej Wiktoria Kamińska,
Julita Ławska, Julia Wyka, Patrycja
Kamińska, Wojciech Sarnacki.

7 listopada w Kolnie odbył się
Konkurs Pieśni Patriotycznej „Carmen patrium” do którego przystąpiło dwudziestu trzech solistów w
trzech kategoriach wiekowych.
Szkołę Podstawową w Lachowie
reprezentowali: Wojciech Sarnacki kl. V, Patrycja Kamińska kl. V,
Julia Wyka kl. VI A, Julita Ławska
kl. VI A i Wiktoria Kamińska kl. VI
B. W opinii jury ( Anna Podeszwik,
Paweł Podeszwik - przewodniczący, Stanisław Rojewski ) poziom

tegorocznego konkursu był wysoki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. W kategorii klas IV-VI Julita
Ławska utworami : „Ojczyzno ma”
i „Jak szło wojsko raz ulicą” – wyśpiewała trzecie miejsce.
Gratulujemy Julicie sukcesu w
tak prestiżowy konkursie i życzymy
wszystkim reprezentantom naszej
szkoły pomyślnych nutek na przyszłość !
nauczyciel muzyki Leszek Pogorzelski
gazeta gminna
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101 rocznica odzyskania
niepodległości przez polskę
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Punktualnie o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” rozpoczęły
się gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości w Czerwonem. Sala konferencyjna Gminnej
Biblioteki Publicznej wypełniona
była po brzegi.
Po odśpiewaniu hymnu zgromadzeni wysłuchali montażu słowno –
muzycznego w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
z towarzyszeniem zespołu Borkowiacy. Uczniów do występu przygotowywała nauczycielka pani Ewa
Kiełczewska. Następnie odbyła się
msza św. odprawiona przez ks. Adama Sierzputowskiego z Parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechświata w
Kolnie w oprawie zespołu ludowego
Czerwieniacy. Po wspólnej modlitwie głos zabrał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który w
przemówieniu odwoływał się m.in.
do historii hymnu, ale też do współczesnych pytań o patriotyzm.
- Do czego dziś wzywa nas
„Mazurek Dąbrowskiego”? Czym
jest współczesny patriotyzm? Nie
możemy ustawać w poszukiwaniu

najlepszych odpowiedzi, bo to przecież na nas tu obecnych spoczywa
odpowiedzialność za teraźniejszość
i przyszłość ojczyzny – mówił wójt
Józef Wiśniewski - Jest taki bardzo
popularny cytat „Nie pytaj, co twój
kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego
kraju”. Te słowa powiedział John F.
Kennedy – 35 prezydent Stanów
Zjednoczonych. Nasz Marszałek Józef Piłsudski podkreślał z kolei, że
„Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o
ile nie pociągają za sobą następstw
praktycznych”. Każdy z nas wie,
jak ważne jest działanie, że czyny
mają ogromne znaczenie. Ja dodałbym jeszcze pytanie o intencje i o
wartości, bo uważam, że to kluczowe. Czym innym przecież jest działanie w imię własnych interesów,
z partyjnego nakazu, dla władzy,
sławy czy pieniędzy, a czym innym
jest działanie w imię zasad, z myślą o innych, dla ojczyzny. Kiedy
nasze intencje są czyste i szczere
wtedy szukamy porozumienia nawet pomimo różnic, bo pamiętamy,
że tworzymy jedno społeczeństwo,
działamy dla dobra wspólnego. W
przemówieniu na rozpoczęcie sejmu w 2015 roku Marszałek Senior

gminne obchody narodowego święta niepodległości w czerwonem

gazeta gminna

świętej pamięci Kornel Morawiecki mówił: „Mamy obowiązek mówić
wspólnym głosem, mamy obowiązek spierając się dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć
wszystkim obywatelom. Taka jest
nasza wielka odpowiedzialność i
nasze wyzwanie”. Jeśli odpowiedzią
na pytanie dlaczego coś robię, jest
na przykład - bo kocham Polskę,
wtedy nie ma miejsca na egoizm,
cynizm, wewnętrzne podziały, brudne zagrywki. Podobnie jest z działaniami na szczeblu gminy, instytucji, czy nawet rodziny.
Na zakończenie przemówienia
Wójt Gminy Kolno poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy
pamięci tych wszystkich, którzy zginęli walcząc o wolną i niepodległą
Polskę oraz tych, którzy swoje życie poświęcili dla niej. Podziękował
również Centrum Kultury Gminy
Kolno i SP w Czerwonem - organizatorom obchodów Narodowego
Święta Niepodległości, księżom za
modlitwę, pocztom sztandarowym,
zespołom śpiewaczym i strażakom
ochotnikom za zaangażowanie, a
wszystkim obecnym za wspólne
świętowanie.
Po przemówieniu zgromadzeni z
pocztami sztandarowymi na czele przeszli pod pomnik „Ku czci
obrońców poległych na polu chwały pod wodzą Józefa Piłsudskiego
w latach 1918 – 1920” gdzie liczne
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły
znicze.
O godz. 19.00 w sali konferencyjnej GBP w Czerwonem odbyła się
druga część gminnych obchodów
101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wieczornica w
wykonaniu uczniów z SP w Czerwonem przygotowana pod kierunkiem
nauczycieli: pani Moniki Patalan,
Joanny Sekścińskiej, Agnieszki
Podsiad i pana Wojciecha Kulasa
zrobiła ogromne wrażenie na zebranych.
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szkoła pamięta
szkoła podstawowa
w janowie

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie aktywnie włączyła się w
akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Podjęliśmy działania upamiętniające
wydarzenia i postacie, które zapisały się w naszej historii lokalnej.
Pamięć o nich jest wyrazem szacunku do bohaterów.
25 października 2019 r. uczniowie
klas starszych, dyrektor, nauczyciel
historii oraz wychowawcy naszej
placówki odwiedzili lokalne miejsca
pamięci, aby zgłębić, przypomnieć
ich historię.
Udaliśmy się na miejsce rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów - oddziału kawalerii Wojska
Polskiego II Rzeczypospolitej i jego
dowódców, gdzie uporządkowaliśmy
pomnik, zapaliliśmy znicze i oddaliśmy cześć bohaterom.
Później odwiedziliśmy cmentarz
znajdujący się w lokalnej parafii w
miejscowości Łosewo, gdzie zapaliliśmy znicze zakupione ze zbiórki
zorganizowanej przez uczniów szkoły. Uporządkowaliśmy także miejsce
śmierci żołnierzy AK przy pomniku
w Piasutnie Żelaznym.
W ramach tej akcji zaprosiliśmy
lokalnego, naocznego uczestnika
zesłań na Sybir - Pana Mariana

uczniowie z sp w janowie pod jednym z historycznych murali w wiźnie

Paliwodę, który 29 października
podzielił się z nami wiedzą dotyczącą deportacji polskich obywateli na Sybir - popartą własnymi,
bolesnymi doświadczeniami, wspomnieniami z czasów pobytu w „nieludzkiej ziemi”. Chcemy, aby dzięki
takim spotkaniom pamięć o tragedii
zesłańców Sybiru żyła i łączyła kolejne pokolenia.
30 października zorganizowaliśmy
wyjazd do Wizny i Strękowej Góry,
by przypomnieć i rozszerzyć wiedzę
z zakresu obrony Wizny trwającej
od 7 do 10 września 1939 r., bitwy
określanej mianem polskich Termopil ze względu na dysproporcję sił.
Oddaliśmy cześć bohaterom, zwiedziliśmy miejsca pamięci położone

w pięknej okolicy przy połączeniu
Biebrzy z Narwią, związane z heroiczną obroną polskich żołnierzy
przed niemieckim najeźdźcą. Zobaczyliśmy m.in. pomnik - ruiny
schronu obserwacyjnego i pamiątkowy obelisk oraz grób żołnierzy
kapitana Władysława Raginisa, a
także murale przedstawiające jego
żołnierzy na wizneńskich budynkach (w tym odwzorowanie zdjęcia
z 10.09.1939 r.), miejsce punktu
polskiej linii obrony.
Były to dni obfitujące w niecodzienne lekcje historii, zajęcia w
terenie, dzięki którym ważne elementy historii i bohaterowie walczący o naszą Ojczyznę na pewno
nie zostaną zapomniani.

przedszkolaki w bibliotece

przedszkolaki ze szkoły w borkowie z wizytą w tutejszej bibliotece publicznej

7 listopada grupa przedszkolna
z SP w Borkowie gościła po raz
pierwszy w bibliotece. Głośne czytanie, puzzle i oczywiście nagradzane cukierkami zagadki sprawiły
dzieciom niemałą frajdę. W ramach
realizowanego przez GBP w Czerwonem projektu „Mała książka
- wielki człowiek”, każde dziecko
otrzymało wyprawkę na dobry czytelniczy start.
GBP Czerwone
gazeta gminna
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święto pieczonego ziemniaka
Bogusława Parda - Rutkowska
SP w zabielu

„Święto Pieczonego Ziemniaka”
to wydarzenie odbywające się na
przełomie września i października. Zgodnie z wieloletnią tradycją
organizacją uroczystości zajmują
się nauczyciele, uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej w Lachowie lub Szkoły Podstawowej w
Zabielu.
Tegoroczne obchody miały miejsce
w Szkole Podstawowej w Zabielu.
Uczniowie z klas I-III świętowali 17
października. Wspólne spotkanie
zaczęli od gry terenowej, w której musieli odpowiadać na pytania
sprawdzające wiedzę o ziemniaku.
Kolejną atrakcją były „ziemniaczane konkurencje”. Każdy uczeń
wykazał się sprawnością fizyczną
i refleksem podczas, np. transportowania lub przekazywania sobie
ziemniaka. Pogoda była wspaniała, a pobyt na świeżym powietrzu
pobudził apetyt uczestników. Ziemniaki pieczone w ognisku smakowały wybornie. Okazało się, że tradycyjny ziemniak, jak zwykle może
sprawić wiele radości
21 października do Zabiela przy-

święto pieczonego ziemniaka w szkole w zabielu

byli goście z Lachowa. Przedszkolaki, rodzice i nauczyciele wzięli
udział w grach i zabawach tanecznych. Najważniejszym punktem
programu okazał się konkurs na
najciekawszego ludzika zrobionego
z darów jesieni. Dzieci z rodzicami
ochoczo przystąpili do konkurencji.
Po wyłonieniu zwycięzców i wręczeniu nagród uczestnicy skosztowali upieczonych kiełbasek i
ziemniaków. Kolejną niespodzianką
był słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej

w Zabielu. Dzień upłynął w miłej
atmosferze służącej wielopokoleniowej integracji. Sprzyjająca aura
umożliwiła zabawę na świeżym powietrzu. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejną edycję.
Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Zabielu, rodzicom i
nauczycielom z Punktu Przedszkolnego w Zabielu i Lachowie oraz
wychowawcom i opiekunom dzieci z
klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w
Zabielu i Lachowie za zaangażowanie, wsparcie oraz pomoc w organizacji tego wyjątkowego święta.

bukiety z jesiennych liści

przedszkolaki z lachowa z bukietami z jesiennych liści

gazeta gminna

Takie bukiety są pełne kolorów
i zapachów jesieni. Zbieranie najpiękniejszych jesiennych liści to
przyjemność dla starszych i młodszych. Wszyscy chętni nauczyli się
robić kwiaty z liści klonu i każdy
mógł stworzyć swój własny jesienny
bukiet. Wyzwanie okazało się dość
trudne dla młodszych uczestników
więc musieli liczyć na pomoc instruktora, natomiast seniorzy radzili sobie świetnie, efekty ich pracy
były imponujące. Bardzo wszystkim
uczestnikom dziękuję i zapraszam
na następne warsztaty.
Izabela Tyszka
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lekcja patriotyzmu w zaskrodziu
iwona korzep
sp w zaskrodziu

8 listopada 2019 r. w Szkole
Podstawowej w Zaskrodziu odbyła się uroczysta akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.
Część artystyczna wprowadziła
zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada
1918 roku. W skrócie zobrazowano
sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez
Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który
w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych,
podkreślając wkład ich uczestników.
Uczniowie klasy VI - VIII recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć

akademia z okazji narodowego święta niepodległości w szkole w zaskrodziu

rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Dzień ten dla wielu jest
lekcją patriotyzmu i historii.
Na zakończenie uroczystości pani
dyrektor Bożena Wiśniewska wręczyła uczniom dyplomy i książki za
udział w konkursie historycznym,

pt. „Kto jest dla Ciebie wybitnym
Polakiem i dlaczego?”. Przypomniała jednocześnie, że dzięki takim
spotkaniom jako społeczność szkolna dajemy wyraz pamięci o tych
wszystkich, dzięki którym żyjemy
dzisiaj w wolnej Polsce.

iv turniej piłki nożnej w lachowie
12.10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się IV Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kolno.
Uczestników przywitała pani Ja-

dwiga Filipkowska dyrektor SP w
Lachowie. W turnieju udział wzięło
6 zespołów z naszej gminy, którzy
rozegrali mecze każdy z każdym. W
trakcie rozgrywek panowała kole-

uczestnicy IV turnieju piłki nożnej o puchar wójta gminy kolno

żeńska atmosfera, a mecze zostały
rozegrane w duchu fair play.
Motywacją do gry były puchary
i medale ufundowane przez Wójta
Gminy Kolno. W jego imieniu zostały wręczone przez Pana Stanisława
Szymańczyka, dyrektora ZOPO w
Kolnie.
Końcowa klasyfikacja Turnieju:
I SP Lachowo (Baczewski Norbert, Chodnicki Bartosz, Chrostowski Jakub, Zejer Jakub, Filipkowski
Kamil, Zabłocki Dawid, Grużewski
Radosław, Skrodzki Krzysztof)
II SP Borkowo
III SP Czerwone
IV SP Zabiele
V SP Wykowo, SP Janowo
Organizatorem Turnieju był UKS
Arkadia Lachowo oraz Szkoła Podstawowa w Lachowie.
UKS Lachowo

gazeta gminna
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teatr przy stoliku
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

W środę, 13 listopada Gminna
Biblioteka Publiczna w Czerwonem po raz kolejny zorganizowała
Teatr przy stoliku. Licznie zgromadzona publiczność w sali konferencyjnej GBP w Czerwonem,
miała okazję obejrzeć sztukę pt.
„Za dawno, za dobrze się znamy”,
znakomicie zagraną przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w
Olsztynie: Wiesławę Szymańską i
Mariana Czarkowskiego. Elżbieta
Lenkiewicz – opiekun projektu Teatr przy stoliku przedstawiła aktorów i wygłosiła wprowadzenie do
sztuki.
„Za dawno, za dobrze się znamy”
to opowieść o związku kobiety i
mężczyzny od wiosny po jesień życia. Aktorzy Wiesława Szymańska
i Marian Czarkowski przedstawili
widzom zabawną, nostalgiczną, momentami komiczną historię wspólnego, pełnego zawirowań i niespodzianek życia pisaną wierszem,
piosenką, monologiem i dialogiem,
pióra wybitnych poetów i satyryków, twórców kabaretu literackiego – m.in. Mariana Hemara, Juliana
Tuwima, Adama Asnyka, Jeremiego Przybory, Mariana Załuckiego,
Kazimierza Krukowskiego, Jonasza
Kofty. Doskonała, dynamiczna in-

spotkanie z teatrem zgromadziło bardzo liczną publiczność

terpretacja sztuki wykonana przez
artystów, świetna muzyka i ponadczasowe prawdy o niekończącej się
walce płci wprawiły publiczność w
doskonały nastrój, wywołując u widzów na przemian salwy śmiechu i
spontaniczne brawa. W efekcie widzowie owacją na stojąco podziękowali przybyłej ekipie za mistrzowską interpretację.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy wzięli udział w wydarzeniu i
zaangażowali się w przygotowanie i
przebieg imprezy. W sposób szczególny dziękujemy Kołu Gospodyń

Wiejskich z Czerwonego za przygotowanie pysznych pączków.
Zorganizowanie wydarzenia było
możliwe dzięki pozyskanej przez
bibliotekę dotacji z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Kultura Dostępna,
wsparciu partnerów i sponsorów
Józefa Bogdana Wiśniewskiego
– Wójta Gminy Kolno oraz Banku Spółdzielczego w Kolnie. Teatr
przy stoliku to jeden z elementów
realizowanego przez GBP w Czerwonem projektu „Spotkania z kulturą i sztuką”.

Zabielanki z wyróżnieniem!

zespół zabielanki w trakcie XII festiwalu pieśni maryjnej w wąsewie

gazeta gminna

Zespół Zabielanki z Zabiela wyśpiewał wyróżnienie w trakcie XII
Festiwalu Pieśni Maryjnej, który
odbył się 16 listopada w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i
Rekreacji w Wąsewie.
W części konkursowej wystąpiło
51 wykonawców ocenianych w sześciu kategoriach przez jury. Gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu był
Sławomir Świerzyński z zespołem
Bayer Full.
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kultura

tragiczny lipiec 1944 roku
wspomnienie świadków

Szanowni Państwo,
Zebraliśmy się tu, by wspomnieć i
pomodlić się w intencji dusz osób tragedii z dnia 21 lipca 1944 r. w Gromadzynie Starym.
Ja postaram się przedstawić moje
wspomnienia owej tragedii, jako 14 –
latki uczestniczącej w tym wydarzeniu
osobiście i niektóre zasłyszane z opowieści innych. Przedstawię dzieje moje
rodziny, bo to najbardziej znam, pozostałych rodzin podobne.
Owe wydarzenie miało miejsce w
czasie II wojny światowej. Niemcy od
czerwca 1941 r. posuwali się w głąb
ZSRR, ale zwycięstwo wojsk radzieckich pod Stalingradem (28-31styczeń
1943 r.) stało się momentem przełomowym w II wojnie światowej. Zmienił się
kierunek wojsk niemieckich – posuwały się na zachód. Do Polski dotarły w
1944 r.
Lipiec 1944 roku, wojna trwa. Armia
radziecka atakuje. Front posuwa się
na zachód. Niemcy wycofują się. Trasa ich wiedzie przez Polskę, w Polsce
przez naszą wieś – Gromadzyn Stary.
Masa wojsk zalega posesje mieszkańców. Wraz z Niemcami wędrują całe
rodziny, cywile i jacyś w mundurach, i
bez, z bronią i bez broni. Mówią językiem zbliżonym do języka rosyjskiego.
Z mowy wynika, że to Ukraińcy, osadnicy wysługujący się hitlerowcom, cieszący się poparciem okupantów. Teraz
uciekają przed sowietami. W Polsce
panoszą się jak na swoim. Mieszkańcy
wsi żyją w ciągłym stresie. Są łapanki
ludzi, których Niemcy wywożą gdzieś
kopać okopy. Trwoga.
Jednak życie mieszkańców, zdawałoby się, płynie normalnie, nadszedł
bowiem czas żniw. Kto mógł dążył na
pole, aby zebrać złociste zboże, które w
owym roku pięknie obrodziło, ale dojrzewało później niż zwykle.
21 lipca 1944 roku był pierwszym
dniem żniw dla wielu. Praca odbywała
się ręcznie. Mężczyźni, starzy i młodzi,
prawie dzieci z kosami na ramionach
wędrowali w pole kosić zboże. Za nimi
podążały kobiety, które zbierały ścięte przez kosiarzy zboże, układały je w

snopy a następnie ustawiały kopy, w
naszej okolicy zwane dziesiątkami, aby
wyschło. Tego dnia prace żniwne rozpoczęły się dopiero po południu, ponieważ dzień wcześniej przeszła nad
naszą okolicą burza z ulewą i trzeba
było poczekać, aż zboże przeschnie.
21 lipca 1944 roku około godziny 14
mój tato, stryj, 16 - letni brat Kazio
oraz dwie moje siostry – Jasia i Jola,
no i oczywiście ja, 14 – letnia wówczas
dziewczyna poszliśmy na pole. Teren
jest pagórkowaty, więc poszliśmy „za
górkę”. Nie widać było, co się dzieje
we wsi, mimo, że ta działka znajdowała
się ok. 600 m od wsi, od naszego domu.
Rozpoczęliśmy pracę. Szło nieźle.
Około godziny 16 usłyszeliśmy pojedyncze strzały we wsi. Trochę to nas
przeraziło, ale nie tak bardzo, bo w tym
czasie zdarzały się takie sytuacje, więc
kontynuowaliśmy żniwa. Obok naszej
działki, na prawo i na lewo znajdowali
się również żniwiarze. W pewnym momencie na najwyższym pagórku ujrzeliśmy mężczyznę z karabinem. To bardzo
nas przeraziło, a najbardziej Kazika.
Krzyczał, że się boi i żebyśmy uciekali.
Tato uspokoił. Pozostańmy na miejscu.
I stało się. Ów mężczyzna uosabiał największe zło. Stojąc na pagórku zawołał swojego towarzysza, który pozostał
jako obserwator, a sam miedzą przeszedł do drogi. Na sąsiednim polu jako
pierwszego spotkał żniwiarza Zdzisława Gromadzkiego i z rękoma w górę
prowadził w naszą stronę. Przyszedłszy bliżej nas kazał nam podejść do
siebie. Szliśmy wszyscy, ale w pewnym
momencie rzekł „baby niet”. I my zostałyśmy. Jan, Antoni i Kazimierz z rękoma podniesionymi w górę dołączyli do
Zdzisława. Podobnie postąpił zbliżając
się do żniwiarzy Alfonsa Gromadzkiego
i Piotra Mrugacza. I tak jeden zebrał
sześciu mężczyzn żniwiarzy.
Nie przeczuwaliśmy tego, co się
później stało. Myśleliśmy, że to tylko
łapanka na okopy. Myliliśmy się. Żniwiarzy zaprowadzono na miejsce kaźni,
na łączkę, ok. 100 metrów od wsi, gdzie
było już grono ludzi na klęczkach z rękoma wzniesionymi w górę, ludzi zebranych z drogi między Kolnem a Gromadzynem, z pól będących w zasięgu
wzroku oprawców, a także z własnych

domostw. Pani Irena Zakrzewska, która wówczas jechała z Pachuczyna do
Kolna ze swoim teściem, jest naocznym świadkiem mordu. Ona już klęczała jak inni. W ostatniej chwili kazano
jej wstać. Ukraińcy przywieźli z Kolna
karabin maszynowy i od tego momentu wszystko potoczyło się szybko. Nie
sprawdzali dokumentów , nie prowadzili żadnego dochodzenia. Klęczący nie
mieli żadnych szans na ucieczkę. Kilkanaście sekund starczyło, by ponad
dwadzieścia osób powiększyło liczbę
ofiar II wojny światowej.
Wystrzeliły karabiny maszynowe –
ofiary padły. Niektórzy byli tylko ranni. Barbarzyńcy dobijali ich kolbami
karabinów. Rozpacz ogarnęła rodziny
pomordowanych. Sprawcy odjechali,
przyjechali inni, im podobni.
Oto, co działo się w mojej rodzinie.
Ofiarą padli: mój tato Jan, jego brat
Antoni i mój brat Kazimierz Filipkowscy.
Nie mieliśmy pojęcia, co począć. Przyszedł nam z pomocą sąsiad Bolesław
Kiełczewski. Wspólnie z mamą i starszą siostrą przygotowali wóz, wyścielili
słomą, zaprzęgli konie i pojechali na
miejsce kaźni. Odszukali swoich wśród
zabitych i przywieźli na podwórze. Ciała złożono w stodole. Większą część
naszego mieszkania zajmowali żołnierze niemieccy. Nie mogliśmy tych ciał
pomordowanych położyć w mieszkaniu.
Przez całą noc siedziałam z babcią Rozalią przy zwłokach. Modliłyśmy się.
Mama i starsze siostry pilnowały domu
i młodszego rodzeństwa. Najmłodsza
siostra Pola miała wówczas cztery lata.
Pozostało na siedmioro rodzeństwa,
mama i 80 – letnia babcia.
Rano rozpoczęły się przygotowania
do pogrzebu. Niemcy radzili, by zabitych pochować szybko i na miejscu.
Tak się w większości stało. Rodziny
wykopali groby w ogrodach, za stodołami. Dopiero w październiku dokonano ekshumacji ciał i przewieziono na
cmentarz. Przygotowania do pogrzebu – najpilniej zdobyć trumny. Jedną
trumnę udało się kupić, dwie pozostałe
przygotowali sąsiedzi.
Co mi zostało w pamięci z ostatniej
chwili obcowania ze zmarłymi?
cd. na str. 17
gazeta gminna

kultura

spotkanie autorskie
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Justyna Bednarek – absolwentka
romanistyki, dziennikarka, ilustratorka, autorka wielu bajek dla dzieci gościła w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem. W spotkaniu 12 listopada uczestniczyli
uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem.
Znamienita pisarka opowiadała o
swoich książkach i ich bohaterach.
Spore zainteresowanie wzbudziła w
słuchaczach seria książek dla dzieci
o przygodach skarpetek, które znikają w pralce – „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech
prawych i sześciu lewych)” oraz
„Nowe przygody skarpetek (jeszcze
bardziej niesamowite). Dzieci nie
tylko z uwagą słuchały bajecznych
opowieści, ale też aktywnie udzielały odpowiedzi na kierowane do
nich pytania. Zebrani entuzjastycznie przyjęli także opowieść detektywistyczną autorki „Pięć sprytnych
kun” z niesamowitymi miniaturkami
bohaterów, które mogli ujrzeć na
żywo. Na zakończenie sympatycznego spotkania chętni czytelnicy zakupili książki pisarki i każdy

spotkanie autorskie z panią justyną bednarek

otrzymał imienną dedykację.
Podczas spotkania autorskiego
Członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki skupionego przy bibliotece
oraz ich moderator – Teresa Alina Skrodzka w nagrodę za prężne
działanie otrzymali z rąk Małgorzaty Rokickiej – opiekuna klubów w
województwie podlaskim i Justyny
Bednarek pamiątkowe zakładki i
przypinki.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach działającego
przy bibliotece Dyskusyjnego
Klubu Książki, który finansowany jest przez Instytut
Książki w Krakowie, zaś opiekę merytoryczną nad klubem
sprawuje Książnica Podlaska
w Białymstoku.

tragiczny lipiec 1944 roku cd.
Tato wyglądał, jakby spał. Kula wpadła przez skronie i w głowie pozostała.
Nie było znaku ujścia. Brat miał zmasakrowaną twarz. Kula trafiła w głowę, ale wylatując poszarpała policzek.
Najbardziej zmasakrowana była głowa
stryja. Prawdopodobnie jego pierwsze
kule nie zabiły, więc dobijano go kolbami karabinów.
Co było przyczyną tragedii?
Było to tak. Dwóch Ukraińców zorganizowało w środku wsi sprzedaż broni. Towarzyszyło im dwóch Polaków.
W pewnym momencie rozpoczęła się
strzelanina. Zginęli Polak i Ukrainiec.
Drugi Polak uciekł. I to właśnie z tej
przyczyny brano zakładników – ludzi
niewinnych.
gazeta gminna

Zginęli wówczas:
Z Gromadzyna Starego: Józef Duda,
Julian Biedrzycki, Jan Sarnacki, Zdzisław Gromadzki, Alfons Gromadzki,
Jan Filipkowski, Antoni Filipkowski,
Kazimierz Filipkowski, Piotr Mrugacz,
Antoni Dzięgielewski, Eugeniusz Dzięgielewski, Regina Dzięgielewska, Wincenty Szczech, Jan Głębocki – Czerwone, Józef Murawski – Kiełcze, Dominik
Filipkowski – Szczuczyn, Czesław Zakrzewski – Pachuczyn, Józef Krzynówek
– Kolno, Jan Szablak – Kolno.
Prawdopodobnie były jeszcze inne
ofiary tej tragedii, których personalia
nie są mi znane.
Staraniem matek, żon i dzieci pomordowanych wybudowano kapliczkę

na miejscu straceń. Idąc z Kolna, tuż
przed Gromadzynem Starym, po prawej
stronie drogi można ją ujrzeć. Jest osłonięta lipami. Jest miejscem modlitw, w
maju i październiku, wielu osób z Gromadzyna.
Rodziny ofiar, każdego roku, dnia 21
lipca o godz. 8.00 spotykają się na nabożeństwie żałobnym i Mszy świętej w
Kościele pod wezwaniem świętej Anny
w Kolnie. Potem odwiedzamy groby na
cmentarzu.

Wspomnienie wygłoszone przez
Panią Kazimierę Lubiejewską 21
lipca br. przy kapliczce w Starym Gromadzynie w 75 rocznicę
tragicznych wydarzeń z 21 lipca
1944 roku
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kultura

tradycja w janowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Janowo to wieś królewska szczycąca się ponad 600 letnią tradycją,
ciekawymi miejscami i historiami
opowiadanymi z pokolenia na pokolenie. Szczególnym dniem dla
mieszkańców Janowa jest 12 sierpnia. Od lat rozpoczynają ten dzień
go wspólną modlitwą na Mszy św.
w kościele pw. NSJ w Łosewie i
powstrzymują się od pracy. To tradycja związana z wydarzeniami
sprzed ponad wieku. Przypomina
o niej drewniany krzyż ustawiony przy drodze niedaleko remizy
OSP.
Z informacji przekazywanych z
pokolenia na pokolenie wiadomo,
że przed laty mieszkańców Janowa
zdziesiątkowała zakaźna choroba.
To było ponad sto lat temu, kiedy
jeszcze nie było Parafii w Łosewie,
przed wybuchem I wojny światowej.
Ludzie umierali w takim tempie, że
nie nadążano ich chować na cmentarzu w Małym Płocku. Choroba
rozprzestrzeniała się błyskawicznie
- Jak ta bieda się zaczęła, jak ludzie umierali codziennie i codziennie, to wiadomo, jak trwoga to do
Boga - opowiada mieszkaniec Janowa. - Objeżdżali wioskę wołami, z

krzyż w janowie

rajd rowerowy 12 sierpnia zakończył się piknikiem przy szkole w janowie

obrazem obchodzili, ale nie bardzo
to pomagało, to ustalili, że zakładają dzień święty.
W umówiony dzień, 12 sierpnia
wszyscy w Janowie wstali rano, nie
jedli sami, nie oporządzali zwierząt
tylko poszli pieszo do kościoła do
Małego Płocka, gdzie modlili się,
by Bóg tą straszną chorobę od nich
odsunął. I prośby zostały wysłuchane, dlatego od tamtego dnia co
roku 12 sierpnia mieszkańcy nie
pracują i modlą się na mszy św.
Na pamiątkę tamtego wydarzenia
postawili we wsi drewniany krzyż.
Gdy się złamał mieszkańcy postawili nowy, który wyświęcił ówczesny proboszcz ks. Tadeusz Hyra. To
właśnie do tego krzyża wyprowadzani są zmarli w Janowie.
- Czy czasy lepsze, czy gorsze to
to nasze święto trwało i trwa - mówią mieszkańcy. - Frekwencja w kościele jest duża, bo jak przychodzi
ten dzień to człowiek tak inaczej się
czuje. Często bywa tak, że do naszej
wioski przychodzą ludzie z innych
wiosek i dla nich to święto nie jest
aż tak ważne, ale raczej nie ma odważnych, by iść wtedy na pole.
Znane są przypadki, że ci, którzy
zlekceważyli święto, potem tego ża-

łowali.
- Sam raz dostałem za swoje. 12
sierpnia tylko tyle, że mi skosił
żyto, nie znosiliśmy, nie robiliśmy
nic, a w listopadzie dwie źrebówki mieliśmy i jedna zdechła, a mój
tata powiedział: mówiłem ci, po co
skosiłeś i przypominał: 12 sierpnia
nie idź, nie dorobisz się - przyznaje
mieszkaniec.
Tegoroczne święto mieszkańcy Janowa spędzili jak zwykle na wspólnej modlitwie. Później odbył się
rajd rowerowy zorganizowany przez
tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich.
Po pokonaniu wyznaczonej trasy
odbył się rodzinny piknik na placu
przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie. Zabawy i animacje prowadzili instruktorzy Centrum Kultury
Gminy Kolno.
Historia święta 12 sierpnia to
nie jedyna, która wyróżnia Janowo,
a krzyż przy drodze, to nie jedyny
milczący świadek historii. Bardzo
ciekawa jest np. figurka św. Jana
Nepomucena, ale to już temat na
odrębną opowieść.
Za przybliżenie historii Janowa
serdecznie dziękuję panom Wacławowi Jarzyło i Ludwikowi Podsiad.
gazeta gminna

kultura

jesień w poezji
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

W środę 23 października w
Czerwonem odbyła się XI Edycja
Konkursu Recytatorskiego „Jesień
w poezji”. Organizatorem konkursu
była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem. W konkursie
uczestniczyło 53 recytatorów ze
szkół podstawowych w Borkowie,
Czerwonem, Janowie, Lachowie,
Wykowie i Zabielu.
Prezentacje uczestników kategorii
I – przedszkole i II – uczniów klas
I-IV oceniała komisja w składzie:
Maria Bućko emerytowany nauczyciel, członek Zespołu Ludowego
Czerwieniacy, Marzena Góralczyk
pracownik Biblioteki Publicznej
Gminy Mały Płock oraz Barbara
Sielawa starszy kustosz GBP w
Czerwonem.
Komisja wyłoniła następujących
zwycięzców:
Kategoria I przedszkole:
1 msc. – Maja Pietruszka (SP
Zabiele), 2 msc. – Zuzanna Burzyńska (SP Czerwone) i Zuzanna
Wieczorek (SP Czerwone), 3 msc.
– Igor Mieczkowski (SP Lachowo),
wyróżnienie – Bartosz Arnista (SP

w konkursie udział wzięło 53 recytatorów, więcej zdjęć na stronie
GBP w Czerwonem

Czerwone) i Lena Kozicka (SP Borkowo)
Kategoria II uczniowie klas I – IV:
1 msc. – Hubert Chmielewski (SP
Janowo) i Diana Paliwoda (SP Zabiele), 2 msc. – Natalia Filipkowska
(SP Lachowo) i Amelia Rydzewska
(SP Czerwone), 3 msc. – Aleksandra Darmetko (SP Borkowo) i Anna
Skrodzka (SP Wykowo), wyróżnienie – Jakub Nadara (SP Wykowo).
Prezentacje uczestników kategorii
III – uczniowie klas V-VIII oceniała
komisja w składzie: Anna Cudnik
– przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Borkowie, Alfred Samul – sołtys miejscowości Niksowizna, wiceprezes Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” oraz Jolanta Siwik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kolnie.

Decyzją Jury w kategorii III –
uczniowie klas V–VIII laureatami
zostali: 1 msc. – Wojciech Sarnacki (SP Lachowo), 2 msc. – Zuzanna
Truszkowska (SP Wykowo) i Damian Truszkowski (SP Borkowo), 3
msc. – Sebastian Grochowski (SP
Borkowo) i Magdalena Poreda (SP
Janowo), wyróżnienie – Wiktoria
Andrzejczyk (SP Janowo) i Amelia
Długozima (SP Czerwone)
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.
Fundatorem nagród ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok był Józef Bogdan
Wiśniewski – wójt gminy Kolno, za
co serdecznie dziękujemy. Organizatorzy dziękują nauczycielom oraz
rodzicom za przygotowanie dzieci i
młodzieży do konkursu. Podziękowania kierujemy również na ręce
Stanisława Szymańczyka – dyrektora ZOPO za umożliwienie uczestnikom konkursu dojazdu do GBP w
Czerwonem.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do
zmagań poetyckich w następnym
roku.

znajdźmy wspólny język

gra literacka to jeden z elementów nocy bibliotek w borkowie zorganizowanej
przez gminną bibliotekę publiczną w czerwonem
gazeta gminna

3 października Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem zaprosiła
czytelników i miłośników biblioteki
na Noc Bibliotek do remizy OSP
w Borkowie. Piąta edycja ogólnopolskiej akcji odbyła się pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. (...)
Wspólne czytanie, gra literacka oraz
wyjazd do kina przyczyniły się do
budowania partnerstwa i integracji
międzypokoleniowej uczestników, a
poprzez zabawę utrwalenie wiedzy
historycznej, ciekawostek literackich. Dobra zabawa, duża dawka
humoru sprawiły, że wszyscy wrócili
do domu z zadowoleniem na twarzy.

więcej na stronie GBP w Czerwonem
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Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:
Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020
Jak informuje Z-ca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Marcin Piotr Sekściński w jesiennej
ofercie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się szereg programów pomocy skierowanych do
mieszkańców wsi. Przedstawiamy krótki informator o tych instrumentach wsparcia, które są obecnie dostępne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród nich są nowości.
TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW
28 października 2019 r. Agencja rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na „Tworzenie
grup producentów i organizacji producentów”. Nabór zakończy się 13 grudnia.
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Tym razem jednak, i
to jest nowość w PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłącznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
ODBUDOWA PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE
Do 31 grudnia 2019 r. mogą ubiegać się o pomoc rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nie warto jednak czekać ze złożeniem wniosku
do ostatniej chwili. Pomoc jest bowiem przyznawana według kolejności wpływu wniosków do Agencji.
Szczegółowe informacje:
•
www.arimr.gov.pl,
•
w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR
•
pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84

