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KATASTROFA W SMOLEŃSKU

SPIS TREŚCI

10. 04. 2010 rok
Tego dnia przed godz. 9 niedaleko lotniska w Smoleńsku rozbił się prezydencki samolot.
Na obchody 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej lecieli:
Prezydent RP Lech Kaczyński i
Jego małżonka Maria Kaczyńska
Dwa dęby katyńskie w Czerwonem
>>str.7

Spełnione obietnice
>>str.8

Piękno przyrody w poezji
>> str.12

Z życia strażaków

		

>> str.13

Pamięć o Hubalu wciąż żywa
		

oraz:
Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent
RP na uchodźstwie; Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu; Krystyna Bochenek,
wicemarszałek Senatu; Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu; Władysław
Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta; Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta;
Stanisław Jerzy Komorowski, podsekretarz stanu w MON; Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury;
Maciej Płażyński, szef Stowarzyszenia Wspólnota Polska; Mariusz Kazana, dyr. protokołu dyplomatycznego
MSZ; gen. Franciszek Gągor, szef sztabu generalnego WP; Mariusz Handzlik,
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta; Andrzej Kremer, podsekretarz
stanu w resorcie spraw zagranicznych;
Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Janusz
Kochanowski, rzecznik Praw Obywatelskich; Sławomir Skrzypek, prezes NBP;
Janusz Kurtyka, prezes IPN; Janusz
Krupski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
Posłowie i senatorowie:
Grzegorz Dolniak, Leszek Deptuła, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski,
Zbigniew Wassermann, Sebastian Karpiniuk, Izabela Jaruga -Nowacka, Aleksandra Natalli-Świat, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Wiesław Woda,
Edward Wojtas, Janina Fetlińska, Stanisław Zając,
Przedstawiciele kościołów i wyznań

religijnych: ks. bp gen. dywisji Tadeusz Płoski, ordynariusz polowy WP; ks.
abp gen. brygady Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz WP; ks.
płk Adam Pilch, ewangelickie duszpasterstwo polowe; ks.ppłk Jan Osiński ,
ordynariat polowy WP; ks. Roman Indrzejczyk, kapelan prezydenta; ks. prałat
Bronisław Gostomski; ks. Józef Joniec,
ks. Zdzisław Król, ks. Andrzej Kwaśnik,
Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP:
gen. broni Bronisław Kwiatkowski,
dowódca Sił Operacyjnych; gen. Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych; gen. Tadeusz Buk, dowódca Sił
Lądowych; gen. Włodzimierz Potasiński, dowódca Sił Specjalnych; wiceadmirał Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej; gen. Kazimierz Gilarski, dowódca Garnizonu Warszawa,
Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i
innych stowarzyszeń: Tadeusz Lutoborski,Stefan Melak, Stanisław Mikke,
Bronisława Orawiec-Loffler, Katarzyna Piskorska, Andrzej Sariusz-Skąpski,
Wojciech Seweryn, Leszek Solski, Teresa
Walewska-Przyjałkowska, Gabriela Zych,
Ewa Bąkowska, Anna Maria Borowska i
Bartosz Borowski, Edward Duchnowski,
Bożena Mamontowicz-Łojek,
Osoby towarzyszące: Joanna Agacka-Indecka, Czesław Cywiński, ppłk. Zbigniew
Dębski, Katarzyna Doraczyńska, Aleksander Fedorowicz, Dariusz Jankowski, gen.
bryg. Stanisław Komornicki, Wojciech
Lubiński, Barbara Mamińska, Janina Natusiewicz-Mirer, ks. Ryszard Rumianek,
Izabela Tomaszewska, Anna Walentynowicz, Janusz Zakrzeński,
Funkcjonariusze BOR: Jarosław Florczak, Dariusz Michałowski, Paweł Janeczek, Piotr Nosek, Artur Francuz, Paweł
Krajewski, Jacek Surówka, Marek Uleryk,
Agnieszka Pogródka-Węcławek,
Załoga samolotu: Arkadiusz Protasiuk,
kapitan; Robert Grzywna, Artur Ziętek,
Andrzej Michalak, Barbara Maciejczyk,
Natalia Januszko, Justyna Moniuszko.

>> str.14

Adres: 18-500 Kolno, ul.Wojska Polskiego 20, pok.218 tel.(86)278-91-38 e-mail: gazeta@gminakolno.pl
Adres www: www.gminakolno.pl
Wydawca: Gmina Kolno; Redaktor naczelny: Aleksandra Szyc-Kaczyńska. Opracowanie i skład: Aleksandra SzycKaczyńska, współpraca Robert Kotowski
Druk: „Top Druk” Drukarnia Ryszard Zelkowski, Łomża, ul.Wojska Polskiego 122, Nakład: 1500 egz. Numer zamknięto: 20.04.2010 r. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca , w nadesłanych
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.
gazeta gminna nr 04 (30) kwiecień 2010

GMINA KOLNO W ŻAŁOBIE

Radni uczcili pamięć ofiar katastrofy
Śmierć Pary Prezydenckiej i 94 pozostałych pasażerów i obsługi tragicznego lotu polskiej delegacji do Katynia wstrząsnęła nami wszystkimi.
Radni Gminy Kolno uczcili pamięć
tragicznie zmarłych na sesji. To była
pierwsza, w tej kadencji, nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kolno.
- Od sobotniego poranka każdy z
nas na swój sposób przeżywa jedną z
najstraszniejszych katastrof w dziejach współczesnej Polski - powiedział
Wojciech Jermacz, przewodniczący
Rady Gminy Kolno. - W jednej chwili
nasza Ojczyzna straciła Prezydencką
Parę i dziesiątki wybitnych przedstawicieli naszego kraju. Uczcijmy
pamięć ofiar tragicznie przerwanego
lotu na uroczyste obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego. W tych
najtrudniejszych chwilach bądźmy
solidarni z rodzinami i bliskimi ofiar.
Przewodniczący odczytał wszystkie
nazwiska.
- Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą – słowa księdza Jana Twardowskiego przypomniał ks. Krzysztof Malinowski, proboszcz Parafii pw. Zwiastowania
NMP w
Lachowie.
Po krótkiej modlitwie każdy mógł
wpisać się do księgi kondolencyjnej.
Pojawiły się w niej bardzo osobiste i
pełne emocji słowa od Tadeusz Klamy, wójta gminy Kolno, ks. Krzysztofa Malinowskiego, radnych, sołtysów.

Głębokim bólem napełniła nas wiadomość o tragicznej śmierci
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
i Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej
oraz pozostałych Osób towarzyszących prezydenckiej delegacji do Katynia. Pogrążeni w smutku wyrażamy najszczersze kondolencje i współczucie Bliskim Ofiar tej strasznej katastrofy.

Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno
i Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno
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Modlitwa za Katyń 1940 i 2010

We wtorek,20 kwietnia w Kościele pod
wezwaniem Zwiastowania NMP w Lachowie odbyła się msza św. w intencji
ofiar zbrodni katyńskiej z 1940 roku
i tragicznie zmarłych przedstawicieli
Polski, którzy lecieli do Katynia na obchody 70 rocznicy tamtych wydarzeń.
We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz naszej gminy, radni,
urzędnicy, reprezentacje dziewięciu
szkół oraz mieszkańcy gminy. Były
poczty sztandarowe z OSP i czterech szkół. Elementem tej niezwy-

kłej mszy św. było m.in. odczytanie
przemówienia, którego w Katyniu nie
zdążył wygłosić Prezydent RP Lech
Kaczyński oraz poruszający śpiew i
poezja, w tym też ta, która powstała
pod wpływem ostatnich wydarzeń.
Po mszy św. poczty sztandarowe
ustawiły się obok krzyża misyjnego,
gdzie na dwóch tablicach upamiętniono zamordowanych w Katyniu i
ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Tu odśpiewano hymn narodowy,
składano wieńce, zapalano znicze.
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Słowem wyrazili ból i żal...
PAN BÓG ZAŻĄDAŁ OFIARY NAJWYŻSZEJ,
BO Z POLSKIEJ KRWI.
UMILKŁY SPORY I GWARY
I CISZA W USZACH BRZMI.
I W CISZY JEST MODLITWA
ZA DUSZE TRAGEDII TEJ,
A WIOSNA SIĘ WOKÓŁ ROZKWITŁA…
- JUŻ NIE ZOBACZĄ JEJ…
JUŻ NIE POCZUJĄ SMAKU WODY,
ZWYKŁEGO CHLEBA,
TRZEBA IM BYŁO IŚĆ DO PANA BOGA ,
DO NIEBA!

To katyński znowu las
Dał o sobie znać
Ofiar zebrał plon…
Pod Smoleńskiem wspólny grób
Złączył dzisiaj znów
Braci mych…
Choć w pamięci jeszcze mam
Siedemdziesiąt lat
W sercu ostry ból..
Tylko w lesie biały krzyż
Dziś przypomniał znów
To Polaków grób..

Refren

Jak myśl z przed lat
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś pamięć o tych
Których nie ma

I POSZLI ZA ŻOŁNIERZAMI,
W SZEREGI BRACI TYCH,
KTÓRYCH ZAMORDOWANYCH
ZASYPAŁ ZIEMIĄ SPYCH.

Żegnał ich kwietniowy dzień
Gęsta była mgła
Tam..W lesie tym…
Chcieli oddać innym hołd
Patriotami być
Dziś nie ma Ich..

(Refren...)

To okrutny znowu los
Historyczny grób
Ojców, synów, sióstr…
Tylko w lesie biały krzyż
Głośno mówi znów
Dość ofiar już...

Andrzej Filipkowski stworzył ten utwór
na melodię „Biały krzyż” Czerwonych
Gitar i z wykorzystaniem refrenu utworu

I PUSTE MIEJSCA MILCZAŁY
JAK MILCZY KATYŃSKI LAS…
„ZA DUSZE WSZYSTKICH ZMARŁYCH ’’
…BOŻE! WYSŁUCHAJ NAS…
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
***
Matka-Ziemia Polska
wyciągnęła ręce
i tuli do siebie
po życia udręce
-DZIECI SWE
Tuli je do siebie
tętno bije głośno
wsłuchują się teraz
w serce Twoje Polsko
-DZIECI TWE
Czyta cicho bajki
o wiecznym królestwie
którym włada miłość,
wiara oraz szczęście
-DZIECIOM SWYM
***
Pytam się Panie,dlaczego tak się stało?
Czy jej katyńskiej krwi było Tobie mało?
Czy żałobny kir jest nam przeznaczony?
Czy przeklęte to miejsce,
Czy to fatum strony?
Dlaczego Ty Panie tak doświadczasz NAS?
Ile jeszcze ofiar pochłonie ten las?
I dlaczego ONI?
I dlaczego wtedy?
Mało to Polacy mają Panie biedy?
Czy Naród Nasz Polski
Musi cierpieć tak?
Odpowiedz mi!
Panie?
-Odpowiedzi brak...
(Małgorzata Przytuła)

więcej stronie www. zsszabiele.edupage.org

Gdy niebo mgła zakrywa pole wydaje się lekkie
Samolot poszybował unosił się w powietrze
Mijając lasy pola i łąki zielone
Nagle nie wiedział jak wrócić bo to nie ulica
nie światło zielone
Mgła nagła katyński las do domu powrócimy
Boże to koniec przyszedł czas smoleński grób rodzinny
Kondukty żałobne płyną wciąż jak statki w czasie wojny
lecz to nie wojna to Polska - nasz dom, rodzinny kraj spokojny
Jeden ruch ręki nagły zwrot i już pogrzeby w kraju
Generał Oficer i Sejm w jednej chwili są braćmi
Płyta lotniska to ich grób i krew jak flaga czerwona
Tylko tej bieli coraz mniej i ziemia naruszona
Przez łzy przez płacz i swąd nadniebnych korytarzy
I nagle słychać to nasz Rząd - to nasi gospodarze.
Smutek i żal pozostał gdy wzruszeń wezbrała chwila
Dalej i bez nich zostało nam żyć cóż nam gdy już ich nie ma
Rodzina różaniec ma i będzie trzymać w dłoni
tak jak ten chłopak w Katyniu za dawnych lat
co zginął bo był bezbronny
(Katarzyna Kunysz)
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Razem w trudnych chwilach
Dni od lotniczej katastrofy w Smoleńsku, były bardzo trudnym doświadczeniem dla wielu z nas.
Śmierć 96 wybitnych przedstawicieli Polski to wstrząs. W tych
trudnych chwilach
chcieliśmy
być razem, oddać hołd ofiarom,
uczcić ich pamięć, okazać solidarność bliskim i rodzinom zmarłych.

turalno Rozrywkowym w Zabielu.
Księga
kondolencyjna,
która
wyłożona była w Urzędzie Gminy Kolno zapełniła się wieloma wpisami. Nie zapomnimy...

naszej gminie, jak w całym
kraju, w kościołach odprawia-

no msze św. W wielu miejscach pojawiały się portrety Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki
Marii Kaczyńskiej, a przy nich kwiaty
i znicze. Tak było m.in. w szkołach.
Zdjęcia zmarłych i lista ofiar
lotu do Katynia
pojawiła się też
m.in. na tablicy ogłoszeń w
Centrum Kul-

rudno uwierzyć, przyjąć do wiadomości, że tyle najważniejszych osobistości z naszego kraju
zginęło w drodze na uroczystości
siedemdziesiątej rocznicy zbrodni do Katynia. Polecieli tam szukać
prawdy, oddać hołd zamordowanym

w bestialski sposób … i dołączyli
do nich, ponosząc najwyższą ofiarę.
W kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle w dniu 10.04.2010
r. została odprawiona msza święta w której wierni modlili się w intencji ofiar katastrofy pod Smoleń-

skiem. Zginęli prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią i kilkadziesiąt
najważniejszych osób w państwie.
To największa tragedia w historii
Polski.

W

T
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Dwa dęby katyńskie w Czerwonem...
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem otwarto wystawę Katyń
1940 i planowano posadzeniem jednego katyńskiego dębu uczcić pamięć ofiar tamtej zbrodni. Taki plan
był do soboty 10 kwietnia 2010 r.

tyńskiej posadzili: Wojciech Jermacz,
przewodniczący rady gminy Kolno
i Dariusz Kalinowski, przewodniczący rady rodziców. Ten pamięci ofiar katastrofy lotniczej: Iwona
Bielamowicz, dyrektor SP w Czer-

wonem i nauczyciel Jacek Bagiński.
Po uroczystości na placu przy szkole przedstawiciele szkoły i rodzice
złożyli też kwiaty i zapalili znicze pod
pomnikiem ku czci poległych w obronie Ojczyzny w Czerwonem.

P

o katastrofie samolotu pod Smoleńskiem na wystawie obok
zdjęć, gazet i pamiątek mówiących
o zbrodni sprzed 70-ciu lat
pojawiło się zdjęcie Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP i 95 nazwisk pozostałych ofiar katastrofy.
16 kwietnia społeczność szkoły
uczciła pamięć zamordowanych w
Katyniu i tych, którzy lecieli oddać
im hołd w 70 rocznicę zbrodni. Po
mszy św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle
przy szkole posadzono dwa dęby katyńskie. Ten ku czci ofiar zbrodni ka-

INWESTYCJE

Dostaliśmy dotację na salę w Zabielu
Prace przy budowie sali gimnastycznej przy gimnazjum w
Zabielu idą pełną parą. Dzięki
pozyskanym pieniądzom gmina zainwestuje w jej budowę
mniej niż zakłada na początku.

tego roku planowane jest
zakończenie prac. Dziś
większość robót jest już w
zasadzie wykonana. Sala
gimnastyczna jest już połączona z Zespołem Szkół
Samorządowych w Zabielu szklanym łącznikiem z
konstrukcją aluminiową.
To właśnie tędy uczniowie
będą przechodzili na lekcje
wychowania fizycznego.
Do ich dyspozycji będzie
w pełni wyposażona sala gimnastyczna,
przebieralnie, łazienki z
prysznicami oraz siłownia.
Zanim jednak na salę
wkroczą uczniowie, swoje zrobić muszą robotnicy. Teraz układają glazurę
i terakotę, w łazienkach,
malują ściany na zewnątrz
i wewnątrz budynku, którego uroczyste oddanie
do użytku zaplanowano
na wrzesień tego roku.

K

oszt inwestycji to ok. 2,1
mln zł z czego 683 tysiące złotych to dofinansowanie z
ministerstwa sportu i turystyki. Teraz gminie udało się zdobyć kolejne pieniądze na ten cel.
- W listopadzie złożyliśmy w
Departamencie Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z PFRON-u - mówi Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kolno. - Otrzymaliśmy maksymalną
kwotę o którą mogliśmy się ubiegać, czyli 495 tysięcy złotych.
Budowa sali rozpoczęła się w
czerwcu 2009 roku, a na czerwiec
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Teraz to już mamy czym pracować!
Koparko-ładowarka i ciężarowe
IVECO z dwustronnym wywrotem
oraz z HDS (dźwig) to sprzęt, który
gmina kupiła, dzięki temu, że nasi
urzędnicy zauważyli cudzy błąd i
odzyskali należne nam pieniądze.

kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno. Wcześniej sprzęt konieczny do tego
typu prac musieliśmy wynajmować
od prywatnych przedsiębiorców.

Gminny sprzęt przydał się też i
zimą, kiedy to koparka pomagała w
usuwaniu zwałów śniegu. Po tych
doświadczeniach gmina planuje zakup pługów do obu maszyn. ASK

C

hodzi o głośną sprawę podatku od
linii energetycznych ustawionych
na terenie naszej gminy, który trafiał
do gminy Kolno, ale tej w powiecie
olsztyńskim. Kiedy temat sprawnego
odzyskania kilkuset tysięcy złotych
poruszały różne media wójt Tadeusz Klama zapowiedział, że te pieniądze przeznaczy prawdopodobnie
na zakup sprzętu i tak też się stało.
Pierwszą zakupiono koparko-ładowarkę, a ciężarowe IVECO z dźwigiem pod koniec ubiegłego roku.
Teraz, kiedy sezon
na remonty i budowy w pełni gminny sprzęt pracuje pełną parą.
-Wykorzystywany jest głównie przy
bieżących remontach dróg, chodników, placów gminnych, do przewożenia kostki brukowej i żwiru oraz
przy usuwaniu awarii sieci wodociągów - mówi Andrzej Kleczyński,

Z POLICJI
Zderzenie w powiecie kolneńskim
Kierujący nissanem uderzył w tył
rozrzutnika z ciągnikiem rolniczym.
Jedna osoba z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Kolneńscy policjanci
wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
08 kwietnia przed godziną 21. dyżurny
kolneńskiej Policji otrzymał informację o zdarzeniu drogowym na krajowej
61 w okolicach miejscowości Świdry
Dobrzyce. Na miejscu mundurowi
ustalili, że 51-letni mieszkaniec Ełku
jechał nissanem. Najprawdopodobniej kierowca nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył rozrzutnika załadowanego drewnem. Przyczepa podczepiona była do ciągnika
rolniczego. Ełczanin z obrażeniami
ciała został przewieziony do szpitala.
Kontrabanda w powiecie kolneńskim
Kolneńscy policjanci zabezpieczyli na
jednej z posesji prawie 5 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków skar-

bowych akcyzy. Mężczyzna za swoje
postępowanie odpowie przed sądem.
07 kwietnia kolneńscy policjanci na
jednej z posesji w mieście zabezpieczyli prawie 5 tys. sztuk papierosów
różnych marek bez polskich znaków
skarbowych akcyzy. Część wyrobów
tytoniowych znajdowała się w zabudowaniach gospodarczych, a pozostała część w domu. Wartość strat, na
jaki został narażony skarb państwa z
tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT wynosi około 3 tysięcy złotych. Teraz 26-latek odpowie
za swoje postępowanie przed sądem.
Pamiętaj

masz

jedno

cjanci odwiedzili uczniów gimnazjum
w Glinkach. Pogadanka miała na celu
ograniczenie negatywnych zdarzeń z
udziałem młodzieży, w tym szczególnie wypadków komunikacyjnych. W
trakcie spotkania posiłkując się prezentacją „Pamiętaj masz jedno życie”
mundurowi przypomnieli uczniom zachowania, które pomogą zapewnić im
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

życie…

Kolneńscy policjanci aktywnie prowadzą działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem na drodze.
Biorą udział w spotkaniach z najmłodszymi uczniami szkół, nie zapominają też o starszych.W ramach
spotkań dotyczących bezpiecznych
zachowań na drodze kolneńscy poli-
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Liderzy składają wnioski o dotacje
K

olejne warsztatowe spotkanie dla liderów z gminy Kolno
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
odbyło się w Centrum Kulturalno Rozrywkowym w Zabielu. Tym
razem uczestnicy już wypełniali
wnioski, by starać się o pieniądze
na realizację konkretnych działań.
Liderzy zasiedli przy komputerach,
by swoje pomysły na działania przelać z kartek na specjalne formularze.
Ten kto nigdy nie starał się o dotacje, nie wie, że to wcale nie jest takie
proste. Dlatego ogromnie cenne było
wsparcie i pomoc pani Anny Tomulewicz - konsultanta regionalnego z
Białegostoku, która od początku uczy
liderów z naszej gminy skąd i jak zdobywać pieniądze na różne działania
aktywizujące lokalną społeczność.

Młodzież z wizytą w Urzędzie Gminy Kolno

U

czniowie klasy III LP „B” z ZST
w Kolnie odwiedzili Urząd Gminy, by zobaczyć jak w rzeczywistości
funkcjonuje urząd. Zasady pracy zostały przedstawione przez Danutę Siwik, sekretarz gminy, Piotra Glinkę,
skarbnika i Andrzeja Jarzyło, kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego. Uczniowie odwiedzając pokoje mogli dopytać osoby
pracujące na konkretnych stanowiskach o ich zakres obowiązków i wymagania niezbędne do wykonywania
zawodu. Z tej możliwości korzystali
bardzo często.Dowiedzieli się mię-

dzy innymi o środkach finansowych,
jakimi dysponuje Gmina, prowadzonych inwestycjach w zakresie infrastruktury wodociągowej, drogowej,
kulturalnej i oświatowej. Poznali też
zasady bieżącego utrzymania dróg
oraz proces przygotowania dokumentacji i przybliżone koszty związane z
ich budową.Uczniowie zapoznali się
z dokumentem jakim jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Na zakończenie młodzież została zaproszona do gabinetu wójta.
Wójt gminy Kolno Tadeusz Klama
przywitał uczniów i przedstawił na

czym polega jego praca. Udzielał
również odpowiedzi na zadawane
przez młodzież pytania.Uczniowie
wrócili do szkoły bardzo zadowoleni.
Teraz będą wiedzieć, gdzie zwracać
się ze sprawami, z którymi w przyszłości przyjdzie im się zmierzyć.
Wizyta młodzieży szkolnej w UG
była zorganizowana przez szkolnego doradcę zawodowego Ewę
Jarzyło. Serdeczne podziękowania dla pana wójta Tadeusza Klama za przedstawienie uczniom
pracy w administracji publicznej.
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Dzień Gminy Kolno już 23 maja!
Pod honorowym patronatem
Jarosława
Dworzańskiego,
marszałka województwa podlaskiego i J. E. Ks. Bp Tadeusza Bronakowskiego odbędzie się tegoroczne święto naszej gminy. Będzie wyjątkowe,
bo
połączone z uroczystością
przekazania sztandaru gminie.

O

bchody Dnia Gminy Kolno tradycyjnie już połączone są z obchodami Dnia
Samorządu
Terytorialnego.
Uroczystość już dziś zaplanowana jest w najdrobniejszych
szczegółach. W tym roku impreza odbędzie się po raz trzeci,
ale od poprzednich wyróżniać
ją będzie ceremoniał przekazania
sztandaru gminie. To historyczne
dla naszej małej Ojczyzny wydarzenie. Bądźmy tego dnia razem!

go Jana Ewangelisty w Zabielu w
niedzielę 23 maja o godz. 15.00.
Po mszy wszyscy goście przejdą na plac szkolny przy Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu,
gdzie odbędzie się ceremonia przeDzień Gminy Kolno rozpocznie kazania sztandaru gminie Kolno.
uroczysta msza św. odprawiona w Od godziny 17.15 zaplanowana jest
Kościele pod wezwaniem Święte- częśc artystyczna, a w niej m.in.:

- koncert Orkiestry Dętej
OSP w Kolnie i pokaz mażoretek,
- występy zespołów śpiewaczych działających przy
Centrach Kulturalno Rozrywkowych w gminie Kolno
- degustacja potraw regionalnych
- występy uczniów Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu i Szkoły Podstawowej w
Lachowie
- gala DISCO POLO - zagrają
zespoły: „GRAND”, „BOSMAN” i „ROBBINS”
Tradycyjnie nie zabraknie
konkursów, atrakcji dla najmłodszych, czegoś dla ciała i dla ducha.
O godzinie 21.30 wystąpi gwiazda
wieczoru - zespół NAZIR.
Na godzinę 23.00 zaplanowano pokaz sztucznych ogni.
ZAPRASZAMY!
Z ŻYCIA SZKOŁY

Powitanie wiosny w Filipkach Dużych

N

adszedł długo oczekiwany dzień,
pierwszy dzień wiosny.Wtym roku
przeżyliśmy go w sposób szczególny;
kolorowo, różnobarwnie i wesoło.
Już od pierwszej lekcji widać i słychać było, że jest to niezwykły dzień. Uczniowie klas starszych na
lekcji techniki przygotowywali wiosenne kanapki dla wszystkich dzieci
promując w ten sposób
zdrowy styl odżywiania.
Po pierwszych dwóch
lekcjach odbył się konkurs na najpiękniejszy
strój Wiosny. Bardzo
pomysłowo zaprezentowała się klasa VI – tu
Pani Wiosna przyjechała na kolorowo ozdobionym rowerze, w

pięknym kapeluszu i typowo wiosennej sukni. Oklaskom nie było końca.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyły dziewczynki z oddziału przedszkolnego; Julia Filipkowska i Paulina Ko-

prowska. W ich stroje mamy włożyły
wiele wysiłku i pomysłowości; kwiaty wykonane z bibułki, piękne loczki
z wspaniałymi barwnymi ozdobami.
Starsi uczniowie oprócz przebrania
w strój Wiosny wygłaszali krótką prezentację swojej postaci.
Każda z klas przygotowała też piosenki o
tematyce wiosennej.
Obchody pierwszego dnia wiosny zakończyły się tradycyjnym
spaleniem Marzanny.
Nad całością czuwała
Bożena Zajączkowska.
Więcej informacji na
naszej nowej stronie internetowej www.spfilipkiduze.zafriko.pl

gazeta gminna nr 04 (30) kwiecień 2010

Anna Mieczkowska

Z ŻYCIA SZKOŁY

11

Wycieczka pełna niespodzianek
2 marca 2010r. młodzież Gimnazjum w Glinkach, korzystając
z zaproszenia Pana Mieczysława
BagińskiegoPrzewodniczącego
Sejmiku Województwa Podlaskiego, udała się na spektakl „Dom na
granicy” do Teatru Dramatycznego
im. Aleksandra Węgierki i Urzędu
Marszałkowskiego w Białymstoku.

W

Piątnicy serdecznie powitał
nas i objął swoją opieką pan
Mieczysław Bagiński, po czym bezpośrednio udaliśmy się w kierunku
siedziby teatru, gdzie wysłuchaliśmy
wywiadu telefonicznego przeprowadzonego z autorem sztuki „Dom na
granicy”
Sławomirem Mrożkiem.
Sztuka rozpoczyna się w domu spokojnej, wielopokoleniowej rodziny,
która przy wspólnym stole spożywa
obiad (kluski). Niespodziewanie pojawiają się postaci w melonikach i frakach, zwani dyplomatami, ogłaszając,
że przez ich dom będzie przebiegać
granica państw. Nieco zaskoczeni tym
faktem domownicy czekają na dalszy
rozwój wydarzeń, które z czasem stają się zupełnie absurdalne. W spektaklu pojawia się również wątek dramatyczny, kiedy to teściowa gospodarza,
chcąc wyciągnąć coś z własnej szafy,
zostaje zastrzelona. Okazuje się bowiem, iż bez paszportu przekroczyła
granicę państwa ( po domu można
poruszać się już tylko z pomocą przepustek ). W domu pojawia się malowany w czerwone i białe paski szlaban, kontrola celna w czasie posiłków
(chcąc sięgnąć łyżką do miski, narusza

się suwerenność terytorialną obcego
państwa...), czołgi w domu, przemytnicy w łóżku, wywiadowcy obcych
mocarstw pod stołem w jadalni. Zaczynamy zastanawiać się nad sensem
istnienia granic i konsekwencjami
tego faktu dla rozumienia takich pojęć,
jak patriotyzm, ojczyzna, wolność.
Po spektaklu, korzystając z możliwości jaką otrzymaliśmy od pań pracujących w teatrze, wysłuchaliśmy
krótko historii białostockiego teatru
oraz poznaliśmy sztuki, które są w nim
wystawiane i które cieszą się ogromną
popularnością. Oprowadzono nas po
kulisach budynku, gdzie mieszczą się
garderoby aktorów, świetlica (inaczej
poczekalnia), oraz duży magazyn,
który stanowi skład dekoracji, wykorzystywanych w różnych sztukach.
Kolejnym etapem naszej wycieczki był Urząd Marszałkowski. W roli
gospodarza znakomicie spisał się pan
Mieczysław Bagiński. Na wstępie zobaczyliśmy biuro, w którym sam urzęduje, oraz mieliśmy możliwość spożycia gorącej herbaty i wyśmienitych

ciasteczek. Przewodniczący Sejmiku
oprowadził nas po salach, gdzie trwają debaty, i podejmuję się ważne decyzje dotyczące naszego województwa.
W jednej z nich, spośród młodzieży
gimnazjalnej wybrany został przewodniczący sesji, jego zastępca, pomocnik i prawnik. Pozostali otrzymali
elektroniczne piloty, za pomocą których można było oddać swój głos (za,
przeciw lub wstrzymać się) w danej
sprawie. Była to bardzo miła niespodzianka i jednocześnie niezła zabawa.
Młodzież na długo zapamięta chwile spędzone w Sejmiku, jego klimat
oraz możliwość głosowania. Na zakończenie wycieczki każdy z uczestników otrzymał teczkę z pamiątkowym zaproszeniem do teatru, opisaną historią oraz recenzją spektaklu
„Dom na granicy”, fragment książki
„Skąd nasz ród” autorstwa Mieczysława Bagińskiego, który stanowił
materiały pomocnicze do konkursuzabawy, dla uczniów i całej rodziny.
Mimo zmęczenia, po dniu pełnym wrażeń, w znakomitych humorach wróciliśmy do domu.
Wyrazy szczerego podziękowania pragniemy złożyć wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji naszej wycieczki: pan Piotr
Dąbrowski – dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, pani Ewa
Turek – kierownik Biura Promocji,
pan Tadeusz Klama - Wójt Gminy
Kolno, pani Elżbieta Banachowska
– dyrektor Gimnazjum w Glinkach.
Szczególnie podziękowania należą
się panu Bagińskiemu za pomysł i
wspaniale zorganizowane atrakcje.
Danuta Rybak, Małgorzata Zduńczyk
fot. Małgorzata Zduńczyk
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Piękno przyrody w poezji
18 marca 2010r. w Gimnazjum
w Glinkach odbył się II Gminny
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta
Gminy Kolno.Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród
młodzieży, bowiem wzięło w nim
udział 41 uczniów ze Szkół Podstawowych z Lachowa, Wykowa,
Filipk Dużych, Janowa, Zaskrodzia, Czerwonego, Zabiela oraz
Gimnazjum z Zabiela i z Glinek.

C

elem konkursu było przede wszystkim rozbudzenie wśród uczniów
zainteresowania sztuką recytacji, a
także uwrażliwienie na piękno poezji,
popularyzacja szeroko rozumianej
kultury słowa oraz umiejętności zaprezentowania się szerszej publiczności
O godz. 10. Elżbieta Banachowska,
dyrektor Gimnazjum w Glinkach, serdecznie powitała wszystkich zebranych gości: Józefa Wiśniewskiego,
dyrektora ZOPO, Bożenę Wiśniewską,
dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu, ks. proboszcza Krzysztofa
Malinowskiego oraz uczestników wraz
z opiekunami z okolicznych szkół.
W jury konkursu zasiedli : Bogumiła Ranik, Krystyna Bazydło, Robert
Wilczewski oraz Marian Gębarski.
Uczniowie recytujący wiersze byli
oceniani w 3 kategoriach: szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa
kl. IV-VI, gimnazjum kl. I-III. Jury
oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, intonację, modulację głosu,
dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny prezentujących się recytatorów.
Uczniowie oklaskami witali i nagradzali wszystkich uczniów, którzy
prezentowali się na scenie, recytując
przygotowane wiersze.W przerwie
przeznaczonej na obrady jury, uczestnicy konkursu mogli skosztować smakowitej zupy w szkolnej stołówce oraz
zwiedzić naszą szkołę. Uczniowie
gimnazjum zaprezentowali również w
tym czasie fragment sztuki W. Szekspira „Romeo i Julia”, a zaproszony gość,
poeta z Kolna, pan Marian Gębarski,
zaprezentował własną twórczość.
Jury podkreśliło, iż wszyscy
uczestnicy wykazywali się dużym
zaangażowaniem i bardzo wysokim poziomem. Emocjom nie było
końca, gdy, Bogumiła Ranik, prze-

wodnicząca jury odczytała wyniki:
kategoria szkół podstawowych
klasy I-III
I miejsce Katarzyna Kopacz
(SP Zabiele)
II miejsce Adrian Grużewski
(Lachowo)
III miejsce Anna Malinowska
(Wykowo)
klasy IV-VI
I miejsce Monika Chodnicka
(Lachowo)
II miejsce Patrycja Koprowska
(Wykowo)
III miejsce Kornelia Jermacz
(Czerwone)
Gimnazjum
I miejsce Katarzyna Polewko
(Glinki)
II miejsce Małgorzata Zajączkowska (Glinki)
III miejsce Justyna Kalwejt
(Glinki)
Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:
Małgorzacie
Wróbel (Czerwone) i Konradowi Filipkowskiemu
(Filipki
Duże).
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pani dyrektor, Elżbieta Banachowska wręczyła dyplomy
za udział wszystkim uczestnikom oraz
podziękowała nauczycielom, którzy
tak pięknie przygotowali uczniów do
konkursu. Szczególne podziękowania
należą się Wójtowi Gminy Kolno, który na zakup nagród dla uczestników
przeznaczył środki finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Wszystkim serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy na kolejną edycję Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w
przyszłym roku.
M. Zduńczyk
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Szkolenie, egzamin, ćwiczenia
Kolejni strażacy z gminy Kolno już
po kursie zorganizowanym przez
Komendę Powiatową PSP w Kolnie.

K

urs szeregowych dla strażaków z
powiatu kolneńskiego rozpoczął
się 16 marca w Komendzie Powiatowej
PSP w Kolnie. Uczestniczyło w nim
10 strażaków z naszej gminy. Skierowanie na kurs szeregowych otrzymali:
1. Sławomir Brozio, OSP wykowo
2. Tomasz Terepka, OSP Zaskrodzie
3. Tomasz Boryszewski, OSP Lachowo
4. Kamil Podlaski, OSP Zabiele
5. Jacek Lutrzykowski, OSP Borkowo
6. Józef Święczkowski, OSP Stary
Gromadzyn
7. Adam Bikowski, OSP Stary Gromadzyn

8. Piotr Mistkowski, OSP Stary Gromadzyn
9. Wojciech Filipkowski, OSP Stary
Gromadzyn
10. Paweł Damian Paliowda, OSP Zabiele

Kurs zakończył się 14 kwietnia egzaminem teoretycznym i ćwiczeniami
w Koźle. Udział wzięły wszystkie
jednostki KSRG z powiatu i nasze
gminne OSP Zabiele i Lachowo.

Remont remizy w Zaskrodziu
W

ymiana drzwi, obniżenie podjazdu, wyłożenie go kostką
brukową i inne prace remontowe
- remiza w Zaskrodziu się zmienia. Trzeba ją dostosować do potrzeb wozu strażackiego, o który
tutejsza jednostka OSP wzbogaciła się pod koniec ubiegłego roku.
Remont rozpoczął się przed Wielkanocą. Wszystkie prace prowadzone były przez brygadę remotnową
zatrudnioną w Referacie Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno i przy użyciu gminnego sprzętu.
gazeta gminna nr 04 (30) kwiecień 2010
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Pamięć o Henryku Dobrzańskim
„Był mroźny zimowy wieczór 1942
roku. Berlin. – pisze w swojej książeczce „Hubalczycy” Luiza Łuniewska.
– W rzęsiście oświetlonych salonach
włoskiego poselstwa właśnie podano koktajle. Gośćmi konsula było
kilku hitlerowskich generałów, min
Fritz von der Lippe. (...)- Wojna nie
daje mi satysfakcji. To zbyt łatwe.
Każda bitwa jest z góry wygrana –
tłumaczył zblazowanym tonem generał. Po chwili dodał: - Tak właściwie to bili się tylko Polacy... o tak,
oni bronili się jak lwy. (...)- Zresztą
może pani znaleźć (generał zwrócił
się do pani Zofii Pietrabissi – żony
włoskiego dyplomaty, Polki z pochodzenia) i w pismach opowieść
o Schimmel Major, jak go nazywaliśmy. Jak duch bowiem zjawiał
się na białym koniu w otoczeniu
swoich ludzi, atakował nas i niepokoił. Nazywał się Dobrzański.”

H

enryk Dobrzański, ps. Hubal, (ur.
22 czerwca 1897 w Jaśle, zm.
30 kwietnia 1940 pod Anielinem k.
Opoczna) – major kawalerii Wojska
Polskiego, sportowiec, żołnierz kampanii wrześniowej, jeden z pierwszych
dowódców partyzanckich w czasie II
wojny światowej. Niewielu wie, że
słynny „Hubal” przebywał na terenie
naszej gminy, we wsi Janowo, kiedy
to 110 Pułk Ułanów pod dowództwem płk Dąbrowskiego szedł na
pomoc walczącej jeszcze Warszawie.
W listopadzie 2009 roku ukazał się
w polskojęzycznej gazecie codziennej
wydawanej w Nowym Yorku „Nowy
Dziennik” artykuł Łukasza Ksyty pt.
„Jak powstał oddział Hubala” . Z treści artykułu możemy dowiedzieć się
o wydarzeniach, które miały miejsce
w Janowie we wrześniu 1939 roku.W
artykule czytamy: Relacja Józefa Bispinga: „(...), dowódca zdecydował
skierować linię marszu na południowy zachód w kierunku Łomży. Był
to pamiętny marsz całonocny, ciężka
przeprawa przez rozległe bagniste
tereny nadbiebrzańskie. (...) Konie
grzęzły w bagnie. Po tysięcznych
trudach świt zastał nas po łomżyńskiej stronie. Dociągnęliśmy na postój do wsi Janów o 6 km od Kolna”.
We wspomnieniach Aleksandra Pod-

Henryk Dobrzański (źródło Wikipedia)

siada, opisanych w 1973 roku (mieszkańca Janowa, również naocznego
świadka tamtych wydarzeń), czytamy:
„Z Borkowa przyprowadził ich
Kłys Aleksander, a oni mieli zamiar
iść przez Zbójnę i Ostrołękę do Warszawy, pomóc bić się o Warszawę,
bo wtedy Warszawa biła się jeszcze z
Niemcami. Lecz była to trudna sprawa przedostania się przez rzekę, bo
Niemcy byli mocno obstawieni na tej
granicy, że mowy nie było o przedostaniu się na tą drugą stronę. Ja tego
dnia zrobiłem taki wywiad. Poprosiłem 4 gospodarzy do tego pułkow-

nika i powiedziałem, że to są ludzie
odpowiedzialni za wszystko i niech
pan się ich nie boi. Byli to: Paliwoda
Bolesław, Serowik Aleksander, Chudzik Bronisław, Podsiad Władysław.
Poszli oni zbadać granicę do Morgownik, Dobregolasu, Ciecior i Ptaków. Kiedy powrócili, to powiedzieli,
że niema co próbować bo (Niemcy)
są mocno uzbrojeni. Wtedy zaczęli
naradzać się między sobą co robić”
Relacja ppor. Witolda Krasickiego
(art. z „Nowego Dziennika”): „28
września 1939 roku staliśmy w dużym domu w Janowie, na południe od
Kolna (według mieszkańców Janowa
chodzi tu o dom należący wówczas
do kowala Antoniego Bajno). Na
dworze deszczyk, jest chmurno i bardzo jesiennie. Około południa oficer
ordynansowy pułku ppor. Kazimierz
Jeleński zawiadamia mnie, że płk Dąbrowski zaprasza na obiad. W dużej
jadalni siedzi nas czterech: pułkownik, wyglądający bardzo marnie, jakby w gorączce, adiutant rtm. Biliński,
ppor. Jeleński i ja. (...) Nagle pułkownik zabiera głos. Mówi, że rozesłał
patrole we wszystkich kierunkach,
a także żołnierzy po cywilnemu, by
znaleźć wyjście z matni. Jesteśmy
ze wszystkich stron otoczeni przez
pierścień wojsk sowieckich. Wobec
tego nie widzi innego wyjścia jak
rozwiązać pułk.
cd. str. 15
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Hubalu wciąż żywa w Janowie
Bolszewicy pozwolą ułanom wrócić do swoich wiosek, zaś oficerowie, podchorążowie, podoficerowie i
ochotnicy winni starać się w małych
grupkach, najlepiej po cywilnemu,
wydostać się stąd. On sam zaszyje się
w lasach nad granicą
litewską, usiłując robić dywersję na tyłach
nieprzyjaciela lub będzie czekał spokojnie
do wiosny. A w najgorszym razie przejdzie
granicę litewską. (...)
Po obiedzie pułkownik kazał Jeleńskiemu zwołać odprawę
oficerów. Zebrało się
tego sporo: i etatowych z pułku, i
przybyłych ochotników. Sala pełna.
Pułkownik zawiadamia, że zarządza
rozwiązanie pułku. Wszyscy mają
małymi grupkami przedzierać się,
jak się da.W tym momencie odzywa
się stojący przy nim zastępca d-cy
pułku mjr Dobrzański, że on podejmuje się pułk z matni wyprowadzić.
Na to pułkownik powtórzył, że on
pułk rozwiązał. I tyle tego. Nie zauważyłem, choć stałem niedaleko,
by pułkownik chwytał za pistolet, by
potem szlochał czy wybiegał z izby”.
Po odprawie ppłk Dąbrowski rozwiązał 110 Pułk. Opisując wyjazd
swojej grupy Józef Bisping zarejestrował taki obraz (z artykułu L. Ksyty): „... reszta pułku już w rozsypce
pozostała za nami”. Według por. Jerzego Sobieszczańskiego: „... pozostali żołnierze zakopali broń, oddali
konie gospodarzom, założyli cywilne ubrania i rozeszli się do domów”.
Ze wspomnień A. Podsiada: „ Sze-

regowych dość dużo porzucało broń i
powrócili każdy do swoich domów”.
Z relacji mieszkańców wynika, że
jeszcze do niedawna można było odnaleźć w różnych miejscach oporządzenie, elementy mundurów, a broń do

dzisiaj jest gdzieś zakopana. W rzeczce Skroda, w miejscu zwanym „Młynisko” żołnierze prawdopodobnie
zatopili dwie armatki.Według relacji
pana Janusza Kotlewskiego z Łosewa
wieczorem (28 września?) 1939 roku
przez wieś przeszło wojsko w kierunku na Dobrylas (prawdopodobnie był
to oddział majora Dobrzańskiego). Z

tego oddziału jak opowiada pan Kotlewski odłączyło się i powróciło do
Łosewa 3 ułanów. Byli to: porucznik
rezerwy Dobosz, podchorąży Grocholski i podchorąży, którego nazwiska pan Kotlewski niestety już nie pamięta, ale pamięta że pochodził z Warszawy. Zatrzymali
się oni na plebani u księdza
Szymona
Bagińskiego.
Rankiem, po przebraniu
się w cywilne ubrania zostali przeprowadzeni przez
Bronisława Kotlewskiego
(ojca w/w) na przeprawę
do Nowogrodu. Pamiątką
po tamtym epizodzie jest
szabla porucznika Dobosza, pieczołowicie przechowywana w domu państwa Kotlewskich.
Tak wyglądał w świetle wspomnień
początek
bohaterskiej
walki
partyzanta
„Hubala”!
J. Bagiński

na zdj. pamiątkowe szable i miejsce nad
Skrodą

SZUKAMY PAMIĄTEK
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”
organizuje wystawę z okazji 90. rocznicy obchodów Bitwy Warszawskiej.
Prosimy wszystkich, którzy w archiwach rodzinnych mają zdjęcia, dokumenty czy pamiątki
związane z wojną polsko - bolszewicką
o udostępnienie ich do sfotografowania.
Chcemy, by uczczenie 90. rocznicy było okazją do przypomnienia o tych mieszkańcach naszej gminy,
którzy walczyli wtedy w obronie Ojczyzny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu komórkowego 0 662078152
gazeta gminna nr 04 (30) kwiecień 2010
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O Fryderyku Chopinie słów kilka...
W 200. rocznicę urodzin wybitnego
polskiego kompozytora i pianisty,
przedstawiciela muzyki okresu romantyzmu, nazywanego „poetą fortepianu”, Sejm RP podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku
2010 Rokiem Fryderyka Chopina.
Artysta dźwięku, „Paganini fortepianu”, obok Mozarta i Bacha
jeden z trzech filarów muzyki klasycznej świata, zagościł w Bibliotece Publicznej w Borkowie dnia
12 kwietnia 2010 roku dzięki wykładowi Waldemara Smaszcza
„Polskość Fryderyka Chopina”.

był emigrantem, „na paryskim bruku” w środowisku popowstaniowej
Wielkiej Emigracji szukał własnej
tożsamości. Pisarz francuski Honore Balzac powiedział o nim, że „był
bardziej polski niż Polska, choć przecież wyrażał tę konkretność środkiem
tak nieuchwytnym, jak muzyka”.
Nie zrozumie fenomenu tej muzyki ten, kto nie przeniknie atmosfery,

M

istrz pięknego słowa snuł barwną opowieść o dzieciństwie,
młodości i życiu dorosłym kompozytora na tle ówczesnej Europy. Zdaniem
Smaszcza Chopin od lat najmłodszych
był „naznaczony do wielkości, wszyscy wiedzieli, że to będzie Ktoś”. Jako
ośmiolatek koncertował w salonach
Warszawy, a smak sławy kompozytora zaznał w siódmym roku życia. Od
początku szedł własną drogą twórczą,
nadając swym dziełom niepowtarzalny charakter. Robert Schumann usłyszawszy jego grę powiedział: „Kapelusze z głów panowie – oto geniusz”.
Jednak pomimo ogromnej popularności Chopin nie lubił występów
w salach koncertowych. W jednym z
listów do Liszta pisał: „Ja nie nadaję się do występowania na koncertach, przeraża mnie tłum, duszę się
w jego oddechach, paraliżują mnie
natarczywe spojrzenia”. Choć nie

w jakiej wzrastał Chopin. Jego sztuka
wyrasta bowiem z polskiego krajobrazu, z lat spędzonych w Polsce i z
jej ducha, polskiej tradycji, kształtowanej przez stulecia, historii, klęsk,
zwycięstw i męczeństwa. W akordach
rozbrzmiewających dziś na całym
świecie odnajdujemy echa polskich
kolęd i pieśni ludowych. Ballady, koncerty fortepianowe, mazurki czy polonezy stanowią podstawę repertuaru
uznanych pianistów urzeczonych ich
prostotą i harmonią. Muzyka ta niosła Polaków do wspaniałych gestów

patriotycznych, manifestacji roku
1863, do Legionów Piłsudskiego, do
Powstania Warszawskiego. W setną
rocznicę urodzin Chopina, niezrównany interpretator jego muzyki Ignacy
Jan Paderewski powiedział: „Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam
Chopina. A jednak w Chopinie tkwi
wszystko, czego nam wzbraniano:
barwne kontusze, pasy złotem lite,
posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel,
naszych kos chłopskich połyski,
jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból,
wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń.
Więc krzepmy serca do wytrwania (…) bo nie ginie naród, co ma
taką wielką, nieśmiertelną duszę”.
Grób Chopina znajduje się na
paryskim cmentarzu Pere-Lachaise, zaś jego serce złożono do relikwiarza i wmurowano w jeden z
filarów kościoła Św. Krzyża w Warszawie. Cyprian Kamil Norwid w
nekrologu zawarł lapidarną charakterystykę sztuki genialnego kompozytora: „Rodem Warszawianin, sercem
Polak, a talentem świata obywatel…”
Spotkanie z Waldemarem Smaszczem zostało zorganizowane przez
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie panią Jolantę Siwik, za co serdecznie dziękujemy.
Barbara Sielawa

Z ŻYCIA PARAFII

„Łosewiacy” koncertowali w Juchnowcu

S

anktuarium Matki Bożej Królowej
Rodzin w Juchnowcu to świątynia
należąca do Archidiecezji Białostockiej 19 marca przypada tam jeden z
Odpustów, w tym roku powiązany z
zakończeniem rekolekcji wielkopostnych. „Łosewiacy” na czele z opiekunem i proboszczem ks. mgr Andrzejem Stypułkowskim na zaproszenie
ks. dziekana mgr Andrzeja Kondziora,
mieli zaszczyt uczestniczyć w prze„Łosewiacy”z Parafii pw Najświętszego Serca pięknej nietypowej Drodze Krzyżo-

wej ze scenami z filmu p.t „Pasja”- M.
Gibsona głęboko ilustrującym Mękę
Jezusa, następnie zadbali o kompletną
oprawę muzyczną Mszy św. Zwieńczeniem uroczystości był koncert
wykonany przez uczestników Chóru
pod przewodnictwem Arkadiusza Korytkowskiego. „Łosewiacy” składają
serdeczne Bóg zapłać dla wójta gminy Kolno Tadeusza Klamy za udostępnienie mikrobusu na w/w wyjazd.

Jezusowego w Łosewie (Niedziela Palmowa)

gazeta gminna nr 04 (30) kwiecień 2010

Danuta Reska

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

17

Tacy mali, a jak potrafią recytować!

Mali uczestnicy konkursu recytatorskiego wraz z Tadeuszem Klamą, wójtem naszej gminy (pierwszy z lewej), Krystyną Kajko, dyrektor GOPS
w Kolnie, Kazimierzem Kotrem z KOKiS (przewodniczący jury) i Teresą Zajk, dyrektor GBP

Aż 21 małych recytatorów z klas
O i I zaprezentowało się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem. To finaliści konkursu „Poezja Brzechwy i Tuwima wśród najmłodszych” zorganizowanego przez Bibliotekę.

F

inał drugiej edycji konkursu recytatorskiego poprzedziły eliminacje
środowiskowe rozgrywane w filiach
Biblioteki. Najlepszych reprezentantów z Czerwonego, Borkowa, Lacho-

wa i Zabiela oceniało jury, któremu
przewodniczył Kazimierz Koter z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Największe wrażenie zrobił Krystian Białas z zerówki z Zabiela,
który świetnie poradził sobie z tekstem „Zosia Samosia” J. Tuwima.
W kategorii klas I najlepsza była Julita Szydełko z Lachowa, przebrana
za biedronkę recytowała „Do biedronki przyszedł żuk” J. Brzechwy.
Na drugim miejscu znaleźli się:
Wiktoria Jermacz – klasa 0, Czerwone

i Piotr Sekściński – klasa I, Zabiele.
Trzecie miejsce przypadło w udziale
Natalii Podlaskiej – klasa 0, Zabiele i
Weronice Bednarskiej – klasa I, Zabiele.
Wyróżnienia w kategorii klas O
odebrali Damian Piwowarski z Czerwonego i Kamila Wyka z Lachowa, a
w kategorii klas I – Michał Kosk z Lachowa i Wiktoria Skrodzka z Borkowa.
Nagrody i dyplomy wręczał
wszystkim małym recytatorom Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Aleksandra Szyc-Kaczyńska

ZAPROSZENIE

Dni Otwarte Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonem zaprasza w
dniach 10 – 14 maja na Dni Otwarte Biblioteki w związku z obchodami Tygodnia
Bibliotek. Akcja ta promująca czytelnictwo, organizowana przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich odbywa się już od siedmiu lat. W tym roku przebiega pod
hasłem :
„Biblioteka-słowa, dźwięki, obrazy”
Proponujemy szeroką ofertę warsztatów czytelniczych i informacyjnych.
gazeta gminna nr 04 (30) kwiecień 2010
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Czwórka wspaniałych w taekwondo
W
Pięciu zawodników reprezentowało województwo podlaskie w
drugich eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w TAEKWONDO Olimpijskim.
Czwórka z nich to zawodnicy z
gminy Kolno i to właśnie oni wywalczyli kwalifikacje olimpijskie!

zawodach,
które
odbyły
się
27.03.2010
roku w Olecku, wzięło udział
ponad
200
zawodników
ze
wschodniej
Polski
startujących
w 8 kat. męskich i 8 kobiecych.
Czwórka reprezentantów naszej
gminy trenuje dopiero od niespełna roku w Kolneńskim Klubie Ta-

ekwondo Olimpijskiego pod okiem
trenera Tomasza Myślińskiego. Nasi
zawodnicy mimo tak krótkiego stażu treningowego wygrywali z dużo
bardziej doświadczonymi i utytułowanymi zawodnikami z kraju. Sekcja
taekwondo współpracuje z Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu.
Medale wywalczyli:
Sekścińska
Joanna(Zabiele Zakaleń) srebro, Korwek Justyna- (Zabiele Zakaleń) brąz,
Chilińska Sylwia (Zabiele Zakaleń)
brąz, Rejka Mateusz (miejsce 5-8)
(Zabiele Zakaleń)-2 wygrane walki,
walka o podium po remisie 5:5 niestety przegrana runda dogrywkowa o
złoty punkt z zawodnikiem z Olsztyna.
Z Polski spośród ok. 500 startujących zawodników z dwóch stref
do finału olimpiady awansowało
jedynie 96 najlepszych zawodników w tym nasi z gminy Kolno!

Siatkarki z Zabiela na podium
Nasze siatkarki poradziły sobie
bardzo dobrze w rozgrywkach na
szczeblu powiatowym, w półfinale i w finale grupy zachodniej!

D

nia 28.02.2010r. w Kolnie odbyły
się eliminacje powiatowe w siatkówce klas I gimnazjum. Nasze zdolne
młode siatkarki spisały się znakomicie
i zdecydowanie zajęły I miejsce. Oba
mecze wygrały 2:0 z Kolnem (25:15 i
25:13), ze Stawiskami (25:11, 25:8).
Kolejnym etapem był półfinał grupy
zachodniej, który również odbył się na
hali w Kolnie, dnia 13.03.10r. W półfinale wzięły udział 4 gimnazja: Grajewo nr 3, Grajewo nr 1, Zabiele i Kolno.
Nasza drużyna wygrała dwa mecze, a przegrała, po zaciętej walce w
Tie-break’u z Grajewem nr 3 (25:17,
24:26, 13:15). Dwa pierwsze zespoły awansowały do kolejnego etapu.
Finał Grupy Zachodniej odbył
się w Szepietowie
25.03.2010r.
Dziewczęta przegrywając z Ciechanowcem, a wygrywając z Szepietowem ostatecznie zajęły III miejsce
w Mistrzostwach Grupy Zachodniej województwa podlaskiego.
Doświadczenie zdobyte podczas

Reprezentacja siatkarek z Zabiela zdobywa doświadczenia, by grać coraz lepiej

udziału w tym turnieju na pewno przyda
się w przyszłości młodym siatkarkom.
Reprezentacja Gimnazjum
w Zabielu:
Iza

Wieczorek,

Sylwia

Chiliń-

ska, Justyna Korwek, Magdalena
Cwalina, Katarzyna Podeszwik,
Daria Kotlewska, Paulina Gołaszewska, Patrycja Piekarska,
Kamila Duda, Justyna Kopytek,
Anna Podsiad, Natalia Rutkowska
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Kolno, 2010-04-19
OBWIESZCZENIE
Urzędu Gminy Kolno
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) i w
związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717 z póź. zm.)
zawiadamia się
że w dniu 8 kwietnia 2010 r. na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki – Rupin – Górskie na odcinku w km 0+000 – 1+927,83, na działkach:
w obrębie wsi Górskie – 36/1; 36/2; 302; 303/1; 281/1; 304/1; 265/1;
w obrębie wsi Rupin – 40/1; 222/1; 31/1; 224/1; 33/1; 34/1; 35/1; 45/1; 223/1;
63/1; 62/1; 36/1; 61/1; 38/1; 212/1; 64/1; 222/2;
w obrębie wsi Bialiki – 113/1; 112; 74/1;
położonych na terenie gm. Kolno.
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie
z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać się z aktami
sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. 218)
oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski, w terminie 14 dni od daty wywieszenia
niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.
Kolno, dnia 14.04.2010 r.
Wójt Gminy Kolno
informuje, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno, w terminie od 04.05.2010 do 07.06.2010 r., został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości, w związku z prowadzonym postepowaniem, dot. komunalizacji działki, położonej w obrębie Wykowo.
W określonym wyżej terminie osobom, których interes prawny
dotyczy
ustaleń
zawartych
w
spisie
inwentaryzacyjnym,
przysługuje
prawo
zgłoszenia
zastrzeżeń
do
komisji
inwentaryzacyjnej.
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WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

997
998
999

112

Urząd Gminy Kolno

Dyrektor			
Główny księgowy		
Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe

0 86 278 26 31
0 86 278 20 58
0 86 278 20 63
0 86 278 20 76
0 86 278 20 72

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Biuro Obsługi Interesanta
Fax				
Sekretariat
		
Sekretarz Gminy
Skarbnik			
Rolnictwo, inwestycje		
Drogi, wodociągi
Budownictwo, promocja gminy
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza,
ochrona środowiska
Wymiar i pobór podatków
OSP				
Informatycy			
Przewodniczący Rady Gminy
Obsługa Rady Gminy		

0 86 278 91 33
0 86 278 91 36
0 86 278 91 20
0 86 278 91 22
0 86 278 91 21
0 86 278 91 37
0 86278-91-25
0 86 278 91 38
0 86 278 91 28
0 86 278 91 35
0 86 278 91 26
0 86 278 91 29
0 86 278 91 24
0 86 278 91 30
0 86 278 91 27

Telefony konserwatorów sieci wodociągowej
1. Okręg: Zabiele, Czerwone:
Marian Bednarczyk
0 86 474 39 42
2. Okręg: Janowo, Łosewo, Niksowizna:
Jarosław Cudnik
0 86 474 41 26
3. Okręg: Kumlesk, Kowalewo, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Kiełcze Kopki, Danowo, Żebry, Górskie, Glinki, Rupin, Bialiki, Wykowo:
Waldemar Skowroński
0 86 278 70 14
4. Okręg: Lachowo, Kiełcze Stare:
Henryk Gardocki
0 86 261 95 23
5. Okręg: Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Borkowo, Stary
Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn,
Obiedzino, Zaskordzie, Wścieklice, Filipki Duże, Filipki
Małe, Rydzewo, Koziki Olszyny, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno:
tymczasowo zgłoszenia pod numer 0 668 808 235
Wszystkie awarie można zgłaszać w godzinach pracy
Urzędu Gminy Kolno
0 86 278 91 25
lub 668 808 235

Dyrektor			
Główny Księgowy		

0 86 278 37 82
0 86 278 37 84

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie
z siedzibą w Czerwonem
Dyrektor
Filia w Borkowie
Filia w Zabielu
Filia w Lachowie

0 86 278 27 32
0 86 278 69 96
0 86 474 40 39
0 86 278 71 26

Starostwo Powiatowe w Kolnie
Sekretariat			
Wydział komunikacji		
Budownictwo			
Nadzór Budowlany		

0 86 278 24 29
0 86 278 37 73
0 86 278 48 83
0 86 278 48 95

Weterynaria
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
		
Lecznica dla zwierząt		

0 86 278 26 19
0 86 278 24 18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

0 86 278 49 60
0 86 278 27 23

KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

0 86 278 27 51
0 86 278 36 87

NZOZ Lachowo 			
NZOZ Medicare s.c.		

0 86 278 71 58		
0 86 278 40 70

Służba zdrowia

www.gminakolno.pl

