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Darmowa pomoc prawna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie jest jednym z
pięciu mobilnych punktów w
powiecie kolneńskim i jednym z
1500 w kraju, gdzie od 1 stycznia
2016 r. udzielane są nieodpłatne
porady prawne.
Porady w GOPS w Kolnie udzielane będą w poniedziałki w godz.
od 9.00 do 13.00. Punkt stały nieodpłatnych porad prawnych w
Starostwie Powiatowym w Kolnie
od poniedziałku do piątku od
9.00 do 13.00. Działanie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje
ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Osobami uprawnionymi
do skorzystania z tej formy
pomocy są: osoby, które nie
ukończyły 26. roku życia,
osoby fizyczne, którym w
okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o
pomocy społecznej, osoby,
które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę

Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.
Uprawnieni będą mogli uzyskać
informacje w zakresie: przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, prawa cywilnego,
prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń
społecznych, prawa rodzinnego,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna
polegać będzie m.in. na: poinformowaniu osoby uprawnionej o
obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach; wskazaniu osobie
uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego; pomocy
w sporządzeniu projektu pisma w
zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w
toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z
urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w
postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Więcej na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Uprzejmie informujemy,
że otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
potwierdzone protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód
spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych.
Protokoły należy odbierać w Urzędzie Gminy Kolno,
pokój 216 w godzinach pracy urzędu.
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
Urząd Gminy Kolno

W trakcie XII zwyczajnej sesji
Rady Gminy Kolno, która odbyła
się 22 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem radni
podjęli następujące uchwały:
- uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2025
- uchwała w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Kolno na 2016
rok
- uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 - 2024
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 rok
- uchwała w sprawie wydatków
budżetu Gminy Kolno, które w
2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
- uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia zasad, na jakich
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, przysługuje dieta za
udział w pracach rady gminy
- uchwała w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w

Czerwonem i utworzeniu Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem
- uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kolno
- uchwała w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia

odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych,
w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy
Kolno
- uchwała w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Gminy Kolno
na 2016 rok
- uchwała w sprawie uchwalenia
planu pracy Stałych Komisji Rady
na 2016 rok
Przed rozpoczęciem obrad życzenia wszystkim zgromadzonym
złożył ks. Wojciech Stefaniak, proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Po zakończeniu
sesji radni, sołtysi oraz zaproszeni
goście uczestniczyli w spotkaniu
opłatkowym.
Zanim wszyscy przełamali się
opłatkiem życzenia złożyli: Wojciech Jermacz, przewodniczący
Rady Gminy Kolno, Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno,
Andrzej Mieczkowski, przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego, Robert Nadara, wicestarosta kolneński, Krzysztof Kajko,
prezes Banku Spółdzielczego w
Kolnie.

Rocznica powstania styczniowego
W 153. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, w którym uczestniczyli również mieszkańcy Gminy Kolno, hołd Bohaterom pod
krzyżem powstańczym w Czerwonem oddali
przedstawiciele władz gminy oraz Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem.
Pod tablicą upamiętniającą walczących w powstaniu styczniowym mieszkańców tej ziemi:
Kajko, Stodupa i Banacha, kwiaty złożyli i zapalili znicz: Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno; Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady
Gminy Kolno; Alfred Samul, radny gminy Kolno; Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle oraz uczniowie wraz z
Jackiem Bagińskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czerwonem.
GAZETA GMINNA 3

wydarzenia

Nowy radiowóz kolneńskiej Policji
www.podlaska.policja.gov.pl

W Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie odbyło się spotkanie
opłatkowe, po którym to miało
miejsce przekazanie nowego radiowozu. Środki na jego zakup
pochodziły od samorządów lokalnych oraz z Komendy Głównej Policji.
W kolneńskiej komendzie odbyło
się wigilijne spotkanie opłatkowe.
Oprócz policjantów i pracowników Policji w tej uroczystej chwili
uczestniczyli również przedstawiciele samorządów pow. kolneńskiego oraz Starostwa. Wszyscy zebrani podczas łamania się
opłatkiem życzyli sobie z okazji
zbliżających się Świat Bożego Narodzenia przede wszystkie zdrowia, szczęścia i pomyślności, w
tym nowym 2016 roku. Spotkanie
opłatkowe było też okazją do uroczystego przekazania nowego radiowozu dla kolneńskiej Policji.
Nowy radiowóz to isuzu d-max
z napędem na cztery koła. Radiowóz razem z wyposażeniem
kosztował prawie 140 tys. zł. Starostwo, miasta Kolno i Stawiski
oraz gminy: Turośl, Kolno, Grabowo i Mały Płock przekazały Policji
50 proc. tej sumy. Resztę sfinan-

sowała Komenda Główna Policji.
Niewątpliwie jest to efekt dobrej
współpracy samorządów powiatu
kolneńskiego z Policją.
„Była potrzeba zakupienia takiego auta, więc zdecydowaliśmy
się wesprzeć komendę” – mówią
zgodnie samorządowcy. Przekazany samochód jest dynamiczny,
wyposażony w szereg nowoczesnych systemów zapewniających
policjantom maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy.

Radiowóz będzie wykorzystywany m.in. do zabezpieczania
miejsc zdarzeń, poszukiwań osób
zaginionych oraz do służby w terenach trudno dostępnych.
Modernizacja floty policyjnej
poprawi warunki służby funkcjonariuszy, co z pewnością przełoży
się na zwiększenie skuteczności
ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu.

Sprzęt dla OSP Czerwone
Spotkanie opłatkowe w OSP w Czerwonem 12
grudnia 2015 roku było okazją do przekazania
strażakom nowego sprzętu. Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych w skład którego wchodzą: agregat hydrauliczny, rozpieracz
ramieniowy, nożyce hydrauliczne, rozpieracz
kolumnowy, łańcuch do rozpieracza ramieniowego, końcówki do rozpieracza kolumnowego,
wspornik progowy i przedłużka do rozpieracza kolumnowego oraz komplet przewodów
hydraulicznych przekazał strażakom Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno wraz z Antonim
Lewandowskim komendantem M-G ZOSP w
Kolnie. Zakup sprzętu zrealizowano z dotacji
KSRG i budżetu Gminy Kolno. Strażacy otrzymali też wyposażenie torby medycznej, której
zakup w całości sfinansowano z dotacji KSRG.
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Kierunek na zabytki
Aleksandra Szyc-Kaczyńska
Centrum Kultury Gminy Kolno

W gminie Kolno nie brakuje ciekawych miejsc, w tym też zabytkowych. Podróżującym po okolicy będzie teraz łatwiej do nich
dotrzeć, ponieważ Gmina Kolno zadbała o właściwe oznakowanie tych wyjątkowych miejsc.
Stosowne tablice informacyjne
pojawiły się w okolicach zabytkowych mogił i nekropolii.
W Łosewie tablice informują o
cmentarzu z okresu I wojny światowej oraz mogile zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej z okresu II
wojny światowej, która znjaduje
się na cmentarzu rzymskokatolickim. (tablice na zdjęciu obok)
W Kossakach oznaczony został
cmentarz z czasów I wojny światowej położony na niewielkim
wzgórzu po prawej stronie drogi
z Kolna do Grabowa.
W Kolimagach zamontowano
drogowskaz na zabytkowy cmentarz z okresu II wojny światowej,
gdzie pochowana jest ludność ży-

dowska pomordowana w latach
1941 – 1943 przez Niemców.
W Wincencie oznakowany został zabytkowy cmentarz na planie zbliżonym do protsokąta z
okresu II wojny światowej, gdzie
pochowanych jest ok. 12 000 osób
(jeńców radzieckich) pomordowa-

nych w latach 1942-44.
Zakup tablic informujących o zabytkach sfinansowano z budżetu
Gminy Kolno w 2015 r. Ich zamontowaniem zajęli się pracownicy z
ekipy remontowo - budowlanej w
Referacie Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno.

Sprzęt dla OSP Kumelsk i Janowo

Jednostki OSP z Czerwonego i Zabiela przekazały używany sprzęt jednostkom OSP w Janowie i Kumelsku.
Jednostka z Janowa wzbogaciła się o agregat prądotwórczy i sprzęt ratownictwa drogowego, a jednostka z
Kumelska o hydrauliczny zestaw ratownictwa drogowego. Przekazanie sprzętu poszczególnym jednostkom
dokonywało się w obecności Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno oraz Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G ZOSP RP w Kolnie. Na zdjęciu po lewej przekazanie sprzętu strażakom z
Kumelska, na zdjęciu po prawej przekazanie sprzętu z jednostki OSP Zabiele do OSP Janowo
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Nowa przestrzeń edukacyjna
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Centrum Kultury Gminy Kolno

Nie tak dawno w podpoznańskim Luboniu, a teraz w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
na szkolnych schodach pojawiły
się ważne historyczne daty. Teraz
uczniowie z każdym krokiem zapamiętywać będą np. kiedy była
np. Unia w Krewie, czy Bitwa pod
Grunwaldem. Żółto-czarne informacje na schodach zaklejono 18
grudnia 2015 r. W przerwie między świętami a Nowym Rokiem
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na budynku szkoły zamontowano kolejne elementy - historyczne mapy, a to jeszcze nie koniec
tworzenia ciekawej edukacyjnej
przestrzeni w szkole.
- Daty dobraliśmy pod kątem
podstawy programowej. Ich kolejność jest ważna, aby ułatwić
uczniom zrozumienie chronologii.
Dobór kolorów też nie jest przypadkowy - barwy bezpieczeństwa
na schodach – podkreśla Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawo-

wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. - To jeden
z elementów realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego
„1050 lat państwa polskiego”. W
planach są również inne pomysły, które mają poprawić estetykę
szkoły i nieść wartości edukacyjne w ramach przypadającej w 2016
roku rocznicy.
W poniedziałek 21 grudnia 2015
r. efekt tych pierwszych działań
oceniał Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
- Jestem historykiem z wykształcenia, więc taką inicjatywę
przyjmuję z radością, bo są daty,
które powinien znać każdy Polak
– podkreśla wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – Ta nietypowa forma
ich prezentacji z pewnością ułatwi
uczniom naukę i zdecydowanie
zmienia przestrzeń szkoły na lepsze.
W trakcie świątecznej przerwy
między Bożym Narodzeniem, a
Nowym Rokiem na zewnętrznej
elewacji budynku na wysokości
ok. 2,5 metra zamontowanych zostało sześć kolorowych historycznych map (1,3x1,3m) z okresu od
Państwa Mieszka I do współczesności, a w planach na 2016 rok w
szkole kilka kolejnych ciekawych,
nie tylko historycznych, pomysłów do zrealizowania.
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Szerokopasmowe łącze w Zabielu
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Centrum Kultury Gminy Kolno

Zespół Szkół Samorządowych w
Zabielu dzięki urządzeniom dostępowym zamontowanym na
dachu budynku szkoły ma dostęp
do szybkiego szerokopasmowego
łącza internetowego. To techniczne rozwiązanie daje możliwość
podłączenia się do sieci również
mieszkańcom okolicy.
W dzisiejszych czasach dostęp do
Internetu to w funkcjonowaniu
placówek oświatowych podstawa.
Nie tylko dlatego, że na zajęciach
komputerowych dzieci uczą się
m.in. bezpiecznego korzystania
z sieci, ale też dlatego, że bez dostępu do Internetu nie da się np.
prowadzić Dziennika Elektronicznego.
Gmina Kolno, jako jedna z wielu gmin w wojewodztwie podlaskim, uczestniczyła w projekcie „Wdrażanie elektronicznych
usług dla ludności województwa
podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. W ramach
tego projektu Urząd Gminy Kolno, oraz jednostki podległe, w tym
m.in. szkoły zostały wyposażone
w sprzęt IT. Do pełnej realizacji
projektu i wykorzystania zakupionego w jego ramach sprzętu niezbędny jest dostęp do Internetu.
By umożliwić szkole w Zabielu
dostęp do szerokopasmowego łą-

cza internetowego władze gminy
Kolno skorzystały z usług lokalnej
firmy Net-Komp.
Na dachu szkoły w ub. roku zamontowano trzy urządzenia dostępu do Internetu. Dzięki temu
zajęcia komputerowe, w pracowni
językowej czy obsługa e-dziennika
przebiegają bez przeszkód.
- Dostęp do usług internetowych
jest dla nas bardzo ważny - potwierdza Ewa Lipnicka, dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu. - Wykorzystanie Internetu pozwala nauczycielom nie tylko na prowadzenie e-dziennika,
ale też na uatrakcyjnienie zajęć
poprzez prowadzenie lekcji multimedialnych z wykorzystaniem
nowoczesnych tablic. Cały czas
wzbogacamy naszą bazę lokalo-

wą w sprzęt multimedialny, a do
korzystania z niego Internet jest
niezbędny.
Z dostępu do szybkiego szerokopasmowego łącza w Zabielu
korzysta szkoła, ale nie tylko. Już
dziś, do tej nowej sieci podłączonych zostało kilku indywidualnych klientów z Zabiela.
Podobne techniczne rozwiązanie
od kilku lat funkcjonuje w Czerwonem. Ta sama kolneńska firma
zamontowała urządzenie dostępu do Internetu na dachu Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
dzięki czemu Internet jest dostępny w szkole, pobliskiej Gminnej
Bibliotece Publicznej oraz u zainteresowanych mieszkańców z
Czerwonego.

Gmina Kolno na Facebooku
Informujemy, że od 13 stycznia 2016 r. Gmina Kolno ma
swój oficjalny fanpage na Facebooku, gdzie zamieszczać
będziemy zdjęcia i informacje z najważniejszych gminnych wydarzeń, ale nie tylko.
Znajdziecie tam również ciekawostki, zaproszenia, będą
też konkursy.
Bądź na bieżąco, polub
Gminę Kolno! Zapraszamy!
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Strażacy podsumowali 2015 rok
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
Centrum Kultury Gminy Kolno

16 grudnia 2015 r. w Zabielu odbyło się posiedzenie Zarządu
Oddziału M-G ZOSP RP w Kolnie w którym uczestniczył m.in.
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno i prezes M-G ZOSP
RP w Kolnie, kapitan Lech Kowalczyk, Komendant Powiatowy
PSP w Kolnie oraz Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego
w Kolnie.
Spotkanie było okazją do podsumowania mijającego roku oraz
przedstawienia planów na przyszły rok.
- Jesteście naszą prawą ręką –
mówił komendant Lech Kowalczyk , podkreślając wysoki po-

ziom organizacji i funkcjonowania
jednostek OSP w naszej gminie.
Szczegóły mijającego roku i
wszelkie podejmowane przez
OSP działania przedstawił Antoni
Lewandowski, komendant M-G
ZOSP RP w Kolnie.
- Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować wójtowi gminy Kolno Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, całej Radzie Gminy, panu
komendantowi powiatowemu Lechowi Kowalczykowi i jego pracownikom oraz wszystkim współpracownikom za wszelką pomoc
w realizowaniu tych przedsięwzięć, bo tylko dzięki dobrej
współpracy można osiągnąć wiele
– podkreślał Antoni Lewandow-

ski, komendant M-G ZOSP RP w
Kolnie. – Chciałbym również podziękować wszystkim strażakom
obecnym tu jak i nieobecnym za
duży wkład osobisty w działalność swoich jednostek, które służą
dla dobra całego społeczeństwa,
bo tak naprawdę to tylko od nich
samych zależy jak wyglądają poszczególne jednostki OSP.
W tym roku na wyróżnienie za
swoją działalność zasłużyli druh
Andrzej Sekściński z OSP Zabiele
oraz Leszek Góralczyk z OSP Kumelsk, którzy otrzymali nagrody
od Wójta Gminy Kolno.
- To był naprawdę dobry rok dla
naszych jednostek. Dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom sięgania po środki z zewnątrz udało
nam się zrealizować więcej niż zakładaliśmy – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
– Dziękuję wszystkim strażakom
ochotnikom, komendantowi Antoniemu Lewandowskiemu, komendantowi powiatowemu Lechowi Kowalczykowi oraz panu
prezesowi Krzysztofowi Kajko
za wsparcie. Naszym wspólnym
celem jest bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kolno oraz to, by
nasi strażacy ochotnicy mogli bezpiecznie wykonywać swoją służbę.
Na zakończenie zebrani podzielili się opłatkiem.

Zapraszamy do stanicy wędkarskiej

Stanica wędkarska PZW w Koźle powstała 7
maja 1999 r. z inicjatywy Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 85 „Energetyk” w Kolnie. Mieści się na obrzeżu Puszczy
Piskiej, nad rzeką Pisą i stawem z wieloma gatunkami ryb, na trasie pierwszej w naszej gminie ścieżki edukacyjno - rowerowej „Wyrusz
z nami w Puszczę”. Korzystać ze stawu mogą
członkowie Koła oraz osoby zainteresowane
za opłatą. Okolica bogata w piękne widoki,
liczne ptaki i zwierzęta (żurawie, bociany,
łabędzie, bobry, sarny, łosie, lisy) Na terenie
stanicy znajduje się m.in. kapliczka patrona
rybaków - św. Piotra.
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Magia świąt Bożego Narodzenia
Bożena duda
Szkoła Podstawowa

im.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na
niebie,
Święty Mikołaj przyjdzie do Ciebie.
Razem wspomnicie dawne czasy
I spróbujecie świąteczne frykasy.
Potem odleci i skryje Go mrok
Lecz Ty się nie martw, bo wróci za
rok.”

Święta Bożego Narodzenia są dla
wszystkich szczególnym przeżyciem. Przygotowujemy się do nich
w naszych domach oraz w szkole.
W okresie przedświątecznym
w celu pielęgnowania pięknych
tradycji bożonarodzeniowych z
inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie wszystkich
klas z wychowawcami wykonali
ozdoby świąteczne, którymi zostały udekorowane sale lekcyjne
i szkolne korytarze. Starsze dzieci

w

Janowie

przygotowały karty świąteczne z
życzeniami, które wysłaliśmy do
zaprzyjaźnionych osób i instytucji.
Zostały również wykonane stroiki
na wigilijne stoły.
Uczniowie pod kierunkiem p.
Agnieszki Korzep przedstawili
jasełka. W tym roku 21 grudnia
obejrzeliśmy inscenizację zatytułowaną „Spotkanie w Betlejem”. W
pierwszej części uczniowie z kl. VI
zaprezentowali scenkę sytuacyjną
współczesnej rodziny przygotowującej się do świąt Bożego Narodzenia. W trakcie krzątaniny przygotowań zapracowani i zabiegani
rodzice zapomnieli o zwyczajach
wigilijnych. Na szczęście przyjechała babcia, która przypomniała
wnukom nasze piękne świąteczne
tradycje. Dzieci nakryły stół zgod-

nie ze wskazówkami babci i cała
rodzina wspólnie zasiadła do wigilijnej wieczerzy.
W dalszej części młodsze dzieci
ze śpiewem kolęd przeniosły nas
w okres narodzenia Pana Jezusa.
Jak to było ponad dwa tysiące lat
temu, ujrzeliśmy św. Józefa, Maryję, pastuszków, trzech mędrców
ze wschodu oraz pięknie tańczące
anioły. Podniosłą atmosferę świąteczną stworzyła także odpowiednia dekoracja sali gimnastycznej.
Każdego roku przygotowujemy
jasełka bożonarodzeniowe i każdego roku wzbudzają one w nas
ogromne emocje i wzruszenie.
Po jasełkach odbyła się wspólna
wigilia. W tym roku nasze spotkanie opłatkowe zgromadziło wielu
gości, m. in. Proboszcza Parafii NSJ
w Łosewie ks. Andrzeja Stypułkowskiego, Wójta Gminy Kolno
p. Józefa Bogdana Wiśniewskiego,
Prezesa BS w Kolnie p. Krzysztofa
Kajko, radnych z naszego okręgu, sołtysów oraz przedstawicieli
Rady Rodziców. Dzieląc się tradycyjnym opłatkiem, składaliśmy
sobie ciepłe życzenia i śpiewaliśmy kolędy.
22 grudnia 2015 r. wychowawcy
z uczniami na godzinach wychowawczych zorganizowali wigilie
klasowe. Jak każe zwyczaj, odbyło się także wspólne kolędowanie.
Każda klasa w formie karaoke
wykonała przygotowaną z profesjonalnym podkładem kolędę.

Zmiany w kulturze
Od 1 stycznia 2016 r. dyrektorem
Centrum Kultury Gminy Kolno
został Pan Marcin Sekściński,
a siedziba Centrum, zgodnie z
uchwałą Rady Gminy Kolno, mieści się obecnie w Czerwonem.
Wraz z nowym dyrektorem
nasza samorządowa instytucja
kultury wzmocniona została o
pracowników od promocji i pozy-

skiwania funduszy zewnętrznych,
którzy dotychczas pracowali w
Urzędzie Gminy Kolno.
Zmiany personalne nieść będą za
sobą zmiany w dotychczasowym
funkcjonowaniu Centrum Kultury Gminy Kolno. Efektem ma być
takie działanie, które odpowiadać
będzie potrzebom mieszkańców
gminy Kolno.

- W obszarze kultury mamy
naprawdę bogaty potencjał infrastrukturalny, w oparciu o który
można stworzyć atrakcyjną ofertę
dla szerokiego grona odbiorców mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Zapraszam nie tylko
do uczestnictwa, ale też do współtworzenia wydarzeń kulturalnych
w naszej gminie
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Szkolne jasełka w Lachowie
Małgorzata Korwek
Szkoła Podstawowa w Lachowie

„Pójdźmy wszyscy do stajenki…”pod takim mottem przebiegało
świąteczne spotkanie w Gimnazjum
i Szkole Podstawowej w Lachowie.
22 grudnia o godzinie 8.30 w auli
szkoły spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i szanowni goście.
Program artystyczny przygotowały panie Alina Zaleśna i Małgorzata
Korwek oraz ksiądz Bartłomiej Jaźwiński. Scenografię przedstawienia
przygotowały panie Danuta Rybak i
Małgorzata Zduńczyk.
Przed występem artystycznym
głos zabrały Panie Dyrektor : Szkoły
Podstawowej Jadwiga Filipkowska i
Gimnazjum Elżbieta Banachowska.
Złożyły życzenia świąteczno – noworoczne. Do życzeń przyłączył się
ksiądz Krzysztof Malinowski.
Jasełka poprzedził montaż słowno-muzyczny. Złożyły się na niego
teksty poetyckie i kolędy śpiewane
przez uczniów gimnazjum. Występ
wzruszał i skłaniał do przemyśleń nad
losem człowieka i miłością Stwórcy.
Jasełka były barwne, wzruszające.

Swoje role świetnie odegrali Pastuszkowie, Trzej Królowie z darami, groźny Herod jak żywy i niezwykły Diabeł.- kusiciel Były też piękne Aniołki
śpiewające pieśni i małe Gwiazdeczki
wielbiące Pana. Serca widzów ujęła
jednak mała Maryjka (Karolina Lipska) i Józef ( Dawid Zabłocki ). Stroje
wykonane przy udziale rodziców małych artystów świetnie komponowały

się na tle sugestywnego żłobka.
Na koniec życzenia i śpiewanie kolędy. Oczywiście „Pójdźmy wszyscy
do stajenki…” Bo tam przecież spotkamy się w święta. Potem jeszcze
wzruszające dzielenie się opłatkiem.
Zanim uczniowie odjechali do domów, wspólnie zaśpiewano niejedną
kolędę. Przez długi czas będziemy
mieli co wspominać.

Wspomnienie o Papieżu Janie Pawle II

Po raz drugi zespół ludowy Czerwieniacy, przy wsparciu zaproszonych do udziału w projekcie innych wykonawców, zaprezentował publiczności „Wieczornicę z Janem Pawłem II”. Tym razem na widowni w sali
konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem zgromadzili się uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem oraz Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w
Borkowie. Wykonawców swoją obecnością zaszczycił również ks. Wojciech Stefaniak, proboszcz Parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Przypomnijmy, że premiera „Wieczornicy z Janem Pawłem II”
odbyła się 22 listopada 2015 r. i była zwieńczeniem projektu zrealizowanego przez zespół Czerwieniacy i
partnerów w ramach FIO.
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Spotkanie Sybiraków
Sylwester Nicewicz

www.foto.nicewicz.pl

W piątek, 4 grudnia 2015 r. w Restauracji Colnus w Kolnie, odbyło się spotkanie wigilijne Sybiraków.
Uroczystość poprzedziło składanie życzeń i łamanie się opłatkiem.
Wszyscy życzyli sobie wzajemnie
zdrowia, wszelkiej pomyślności i
powodzenia w 2016 roku. Wieczerzę wigilijną, złożoną z pysznych
tradycyjnych potraw, podano na
pięknie przystrojonym stole. Spotkanie przebiegło w radosnej, rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło
śpiewanych kolęd i wspomnień z
przeżyć związanych z zesłaniem
na Syberię.
W kilku słowach refleksji i z
życzeniami, autor wielu książek
i wspomnień z Syberii - Pan Jan
Truszkowski:
„Człowiek tak łatwo może być
wiecznym, ponieważ żyć może
tak długo, jak długo trwa o nim
pamięć, na którą zapracował.
Dbajmy o to, aby czas wzajemnej
miłości i szacunku nadszedł - półki jeszcze żyjemy.
Utrwalajmy resztki naszej pamięci.
Z mojego środowiska zostało
wywiezionych na Syberię 27%
ludności. Nikt by o nich nie wie-

dział, większość bowiem odeszła.
I dziś żyjący, nie znają nawet ich
nazwisk.
Kto wiedziałby o Ninie Żyłko,
Adamie Frąckiewiczu, Ali Lewandowskiej i wielu, wielu innych,
gdyby nie te książki. W pewnym
stopniu przez te publikacje, stali
się oni nieśmiertelni. Po latach ludzie będą o nich czytali. Nie mogę
odżałować tego, że nasza Jadzia
Sekścińska nie chciała, żeby ją w
tej książce „Urodzeni na Syberii”
opisać, jak opisałem o nieżyjącym

już Prokopowiczu, który 50 lat był
na Syberii.
Kochani Sybiracy żyjcie w dobrym zdrowiu jak najdłużej i obowiązkowo na te nasze opłatkowe
spotkania przyjeżdżajcie.
Jan Truszkowski.”
Dziękując za zaproszenie, przyłączam się do życzeń i zapraszam
do obejrzenia fotorelacji ze spotkania wigilijnego Sybiraków.
Zdjęcia są dotępne w Internecie
pod adresem www.foto.nicewicz.
pl

Wystawa w Banku Spółdzielczym
W Banku Spółdzielczym w Kolnie
oraz w jego oddziałach w Turośli,
Małym Płocku i Grabowie, oglądać można wystawę 88 zdjęć pana
Sylwestra Nicewicza z Kozła.
Na prezentowanych fotografiach można zobaczyć ciekawe i
rzadkie ujęcia zwierząt i ptaków,
pełne emocji sceny z ich życia jak
też faunę i florę otaczającego nas
świata.
88 zdjęć będzie wystawianych
cyklicznie w poszczególnych siedzibach Banku Spółdzielczego w
powiecie kolneńskim.
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Orszak w Lachowie

6 stycznia 2016 r. świętowaliśmy Objawienie Pańskie. W Lachowie, po mszy św. wierni z
Parafii pw. Zwiastowania NMP
ruszyli w barwnym Orszaku
Trzech Króli.
W rolę królów wcielili się:
Józef Wiśniewski, wójt gminy

Kolno; Robert Nadara, wicestarosta kolneński oraz pan Janusz
Kosk z parafii w Lachowie. Orszak Trzech Króli w Lachowie
zorganizowali parafianie z proboszczem ks. Krzysztofem Malinowskim i wikariuszem ks. Bartłomiejem Jaźwińskim na czele.

Andrzejki w bibliotece
Teresa Skrodzka
Gminna Biblioteka Publiczna

w

28 lutego 2016 roku w Kolnie po raz
kolejny zostanie uczczona pamięć
Żołnierzy Wyklętych. Projekt „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” organizuje z Fundacją Wolność i Demokracja, a w Kolnie
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie przy wsparciu i pod patronatem:
Gminy Kolno, Miasta Kolno i Powiatu Kolneńskiego. Zapraszamy na Tereny Inwestycyjne od godz. 12.00

Czerwonem

Członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem zorganizowali dla swoich
młodszych kolegów i koleżanek
zabawę andrzejkową.
Były wróżby, zabawy i tańce
przy muzyce. Organizatorzy mieli niełatwe zadanie, ponieważ w
dniu zabawy, we czwartek wieczorem nie było prądu. Jednak z
pomocą pośpieszyli im strażacy,
którzy uruchomili agregat prądotwórczy i tym sposobem możliwe
było podłączenie sprzętu grającego.
Uczniowie starszych klas natomiast bawili się nazajutrz. Tu
również dziewczęta należące do
DKK wykazały się zmysłem organizacyjnym. Przygotowały dekoracje, wróżby andrzejkowe i wiele
innych atrakcji.
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Zapraszamy!

Serdecznie dziękuję rodzicom za
pomoc w przygotowaniu słodkiego stołu. Komendantowi Antoniemu Lewandowskiemu i strażakom
z OSP w Czerwonem za czuwanie

nad dostawą prądu. Uczniom z
LO im. Adama Mickiewicza w
Kolnie, Damianowi Bazydło i Hubertowi Zajk za oprawę muzyczną
obu imprez

wydarzenia

I miejsce w konkursie!
Szkolni koordynatorzy konkursu
Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu

Po raz kolejny nauczyciele Gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu zorganizowali
w grudniu mikołajkową wycieczkę do Białegostoku. Tym razem
uczniowie wyjechali na nią aż
trzema autokarami. Uczestniczyli w niej również wszyscy
uczniowie klasy IIIb. Klasa ta w
październiku zajęła I miejsce w
ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmę Amerigas
„Ty wygrywasz AmeriGas pomaga” w części „Dla Twojej klasy”.
Jako zwycięzcy, otrzymali dofinansowanie w wysokości 1000 zł
na wyjście kulturalno-sportowe.
10 grudnia uczniowie klas I-III
Gimnazjum w Zabielu wyjechali
na mikołajkową wycieczkę do Białegostoku. W programie wycieczki była projekcja filmu „Listy do
M2” oraz lodowisko, które sprawiło uczniom ogromną frajdę.
Uczniowie mieli możliwość aktywnie spędzić czas wolny, udoskonalić swoje umiejętności łyżwiarskie, jak również niejednokrotnie nauczyć się stawiać pierwsze kroki na łyżwach. Dla wielu
było to pierwsze spotkanie z tego
typu atrakcją. Nie zniechęcały ich
nawet upadki, które często się
zdarzały.
Dumą napawał uczniów klasy
IIIb fakt, że na wycieczkę pojecha-

ła cała klasa. Zebrali oni bowiem
w październiku największą ilość
plomb zabezpieczających zawory
butli z gazem w ogólnopolskim
konkursie zorganizowanym przez
firmę AmeriGas „Ty wygrywasz
AmeriGas pomaga” w części „Dla
Twojej klasy”. Dzięki temu ich
wyjazd został dofinansowany w
wysokości 1000 złotych.
Przyjazna szkołom firma AmeriGas po raz trzeci wykazała się
wspaniałą inicjatywą skierowaną
do placówek. W tej edycji konkursu „Ty wygrywasz AmeriGas
pomaga” firma ta, oprócz części

„Dla Twojej szkoły”, daje większą
możliwość zdobycia nagród przez
uczniów poprzez udział w częściach: „Dla Ciebie” i „Dla Twojej
klasy”.
Do ponownego udziału w III
edycji konkursu zachęcił nas ubiegłoroczny sukces naszej szkoły,
mianowicie I miejsce w Polsce.
Dzięki zwycięstwu, w zamian za
zebranie foliowych plomb zabezpieczających zawory butli z gazem tej firmy, szkoła doposażona
została w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz kreatywne pomoce naukowe.
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„Nieznany burmistrz Kolna”
Adam Przyborowski
Gdynia

Burmistrzem Kolna, podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny
światowej, był żołnierz Armii Krajowej Mieczysław Torbicz, pseudonim „Puchacz”. Dzięki pełnionej
funkcji chronił ludność Kolna i okolic od października 1943 roku do 15
czerwca 1944 roku.

Inni mieszkańcy Kolna, którzy znali
konspiracyjną działalność Mieczysława Torbicza, to:
- Jan Blusiewicz, pseudonimy: „Lach”
i „Krak”. Przed notariuszem oświadczył, że jako oficer sztabu Kolneńskiego II Batalionu został poinformowany
przez dowódców miejscowego AK,

Okoliczności
objęcia tego
urzędu i sposoby pomagania
ludności wspominał, w 2006
roku, Edmund Zakrzewski:
„Jako znający dobrze język
niemiecki zostaliśmy razem
z Mieczysławem Torbiczem
skierowani przez komendanta
ZWZ Stanisława Milewskiego,
pseudonim „Śmiały”, do pracy w Amtskomisariacie Kolno.
On pełnił funkcję burmistrza
miasta Kolna a ja sekretarza.
Między innymi współdziałaliśmy w wydawaniu fałszywych dowodów tożsamości
ludziom podziemia, chroniąc w ten
sposób ludzi pracujących w konspiracji, prześladowanych przez Niemców,
uciekinierów z obozów oraz młodzież
zagrożoną wywozem do prac przymusowych, zarówno z terenu Kolna
jak i okolicy. Wynosiliśmy z archiwum miasta arkusze oficjalnie wydanych dokumentów, aby w miejsce
ludzi zmarłych wpisać zagrożonych.
Przepisywały te arkusze Janina Lipińska, Helena Butler i Eufemia Piotrowska, zatrudnione przez zarząd miasta
i również skierowane do tej funkcji
przez ZWZ AK.”
Postać Edmunda Zakrzewskiego
przybliżył w „Zeszytach Kolneńskich” (nr 7 z grudnia 2012 roku,
strona 43) Marian Filipkowski - cytat:
„(…)mgr inż. Edmund Zakrzewski
(AK-owiec, kpt. rezerwy, uczestnik
Powstania Warszawskiego, agent
AK w kolneńskiej administracji niemieckiej, wreszcie kilkuletni więzień
osadzony w Rawiczu, a po wyjściu na
wolność ukończył zaocznie uczelnię
rolniczą w Olsztynie (słynne ART), a
potem znakomity dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych w Kłaninie (powiat
pucki), z wielkimi sukcesami w skali
ogólnopolskiej, wszechstronnie utalentowany, niebywała pamięć, twórcza wyobraźnia).”
W 2014 roku Tadeusz Zakrzewski
zmarł w wieku 94 lat, w Pucku.

Stanisława Milewskiego, pseudonim „Śmiały” i Stanisława Olszaka,
pseudonim „Szarecki”, że sierżanta
podchorążego Mieczysława Torbicza,
pseudonim „Puchacz” skierowali do
pracy w magistracie na stanowisko
burmistrza, ponieważ znał język niemiecki (repertorium nr 297 z 18 stycznia 2002 roku) Waldemar Brenda w
„Zeszytach Kolneńskich” nr 1 z 2006
roku, strona 18, napisał, że Jan Blusiewicz „Krak” był członkiem sztabu
Rejonu V Kolno w Obwodzie Łomża
AK.
-Tadeusz Butler, kapral AK, pseudonim „Bum”. Według jego relacji,
Torbicz prowadził również w Kolnie
konspiracyjne wykłady podoficerskie
w domu Lipińskiego, jego dziadka, a
teścia Mieczysława Torbicza. Dzięki
związkom rodzinnym zachował wiele dokumentów, między innymi korespondencje Torbicza z obozu koncentracyjnego.
Tadeusz Butler ma dziewięćdziesiąt lat i chociaż mieszka w Gdyni,
aktywnie działa na rzecz Kolna. Według jego projektu upiększono, na
cmentarzu w Kolnie, otoczenie grobu
masowego żołnierzy z Lemana zabitych przez bolszewików w 1920 roku.
Piękny pomnik żołnierzy Armii Krajowej usytuowany w centralnym miejscu Gdyni na Skwerze Kościuszki jest
autorstwa Tadeusz Butlera.
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- Franciszek Wołczyński, mieszkaniec
Kolna, wraz ze wspomnianym powyżej Tadeuszem Zakrzewskim, oświadczyli w 1957 roku, że współpracowali
z Mieczysławem Torbiczem w organizacji podziemnej Armii Krajowej.
Mieczysław Torbicz został aresztowany przez gestapo (niemiecka policja polityczna) w nocy z 14
na 15 czerwca 1944 roku. Czy
ktoś zdradził burmistrza Kolna( w tym czasie było wiele
aresztowań), czy ktoś powiedział przypadkowo niepowołanej osobie o konspiracyjnej
działalności Torbicza, tego zapewne już się nie dowiemy.
Po śledztwie w więzieniu w
Łomży, Mieczysław Torbicz,
został zesłany do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen,
filia Halbau. Jego numer obozowy to P-5053. W obozie pełnił funkcje sanitariusza i tłumacza blokowego. Z uwagi na
zbliżający się front ewakuowany został wraz z innymi więźniami do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen.
Jeden ze współwięźniów, który zetknął się z Mieczysławem Torbiczem
w Bergen-Belsen, tak napisał po wojnie, w liście do wdowy: „Spotkałem
go leżącego na gałązkach, deszcz i
śnieg padał na niego. Pomogłem mu
się podnieść i doprowadziłem do kotła, by otrzymał zupę. Więcej już go
nie widziałem.”
Mieczysław Torbicz zmarł w obozie
Bergen Belsen 7 kwietnia 1945 roku,
w wieku 29 lat.
Więcej informacji o bohaterskim
burmistrzu okupowanego Kolna,
zdjęcia, dokumenty, korespondencja,
również z obozu koncentracyjnego,
ma się ukazać w najbliższym numerze „Zeszytów Kolnieńskich”.
Co można zrobić, aby pamięć o pięknej postawie Mieczysława Torbicza
była trwała? Jest w Polsce piękna tradycja upamiętnia zasłużonych osób,
w miejscach ich działalności. Została
ufundowana marmurowa tablica z
podobizną burmistrza, Mieczysława
Torbicza, zaprojektowana, przez Tadeusza Butlera (zdjęcie tablicy w artykule). Intencją rodziny jest umieszczenie tablicy pamięci Mieczysława
Torbicza, pseudonim „Puchacz” w
budynku Urzędu Miejskiego w Kolnie.

pod patronatem wójta gminy kolno

Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Taekwondo Olimpijskiego w Zabielu
Tomasz Myśliński
Trener Taekwondo Olimpijskiego

19 grudnia 2015 r. w Zabielu
odbyła się V edycja Międzywojewódzkich Mistrzostw w Taekwondo Olimpijskim o puchar
Wójta Gminy Kolno. Jak co roku
organizatorami imprezy byli:
Kolneński Klub Taekwondo
Olimpijskiego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno „Integracja”. W zawodach
wzięło udział 72 zawodników z 5
klubów z Pisza, Bemowa ,Orzysza, Suwałk i Kolna.
Kolneński klub reprezentowało
22 zawodników zdobywając łącznie 8 złotych, 6 srebrnych i 8 brązowych medali. Młodzi wojownicy sprawdzali swoje siły w trzech
konkurencjach technicznych.
Na macie sprawdzili się najmłodsi adepci dopiero zaczynający przygodę z taekwondo oraz
doświadczeni zawodnicy kadr
wojewódzkich. I tym razem trybuny zapełniły się po brzegi, gorą-

cy doping rodziców mobilizował
dzieci do walki o medale.
Dzięki wsparciu Wójta Gminy
Kolno oraz Starostwu Powiatowemu w Kolnie każdy zawodnik
otrzymał dyplom uczestnictwa w
mistrzostwach, a najlepszym zawodnikom wręczono medale.

V Międzywojewódzkie Mistrzostwa Teakwondo Olimpijskiego oraz treningi takewondo dla
dzieci z naszej gminy to zadanie
zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno Integracja, a dofinansowane z budżetu Gminy Kolno.

Taekwondo w Borkowie
Już po raz drugi dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
miały możliwość sprawdzenia się
w zawodach taekwondo olimpijskiego. Zawody były podsumowaniem programu gminnego
dzięki któremu młodzież z Borkowa i okolic mogła od maja kontynuować treningi taekwondo i
doskonalić swoje umiejętności .
W turnieju wzięli udział wszyscy
uczniowie począwszy od zerówki, kończąc na uczniach z klasy
szóstej. Najlepszym zawodnikiem
tak jak i przed rokiem został Damian Truszkowski. Dla wszystkich uczestników przygotowano
pamiątkowe dyplomy a najlepsi
otrzymali medale.
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Opłatkowo - zespołowo
Kazimierz Edward Koter
Centrum Kultury Gminy Kolno

Po raz pierwszy Centrum Kultury Gminy Kolno pod patronatem Wójta Gminy Kolno zorganizowało spotkanie opłatkowe
wszystkich zespołów artystycznych działających na terenie naszej gminy.
W spotkaniu, które odbyło się w
świetlicy w Zabielu wzięli udział
członkowie Czerwieniaków, Dożynkersów, Magnum Noli oraz
Zabielanki i kabaret Sibrzanki.
Gościliśmy również panie z kół
gospodyń z naszej gminy. Wszyst-

kie grupy przygotowały potrawy
nawiązujące do wigilijnej kolacji
zaś dodatkowo panie z KGW w
Zabielu bardzo uroczyście i świątecznie przystroiły salę i stoły biesiadne.
Spotkanie rozpoczęło się od życzeń złożonych wszystkim zebranym przez Józefa Bogdana Wiśniewskiego – Wójta Gminy Kolno, do życzeń dołączył się również
Prezes Banku Spółdzielczego w
Kolnie – Krzysztof Kajko oraz Kazimierz Edward Koter, dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno.

Po tradycyjnym podzieleniu się
opłatkiem zasiedliśmy do poczęstunku i do tego co było głównym
założeniem spotkania, czyli dzieleniem się wrażeniami z minionego
roku, wspominaniem wspólnych
koncertów i wyjazdów.
Dzięki spotkaniu wszyscy mogli nareszcie bez zobowiązań
porozmawiać i wymienić się doświadczeniami oraz przedstawić
pomysły na następny rok. Było
również wspólne śpiewanie. Przy
akompaniamencie akordeonistów
– Krzysztofa Kajko i Józefa Rydzewskiego – wykonaliśmy najpierw parę tradycyjnych kolęd a
następnie inne utwory z repertuaru naszych zespołów.
Po kilku godzinach niestety
przyszedł czas na rozstanie i deklarację, którą złożył zespół Czerwieniacy, iż za rok to oni zapraszają
wszystkich do siebie na opłatek.
Organizatorzy dziękują wszystkim grupom za zaangażowanie w
przygotowanie spotkania.

Pierwsza płyta Zabielanek
Kazimierz Edward Koter
Centrum Kultury Gminy Kolno

Tradycje wsi Zabiele w pieśni obrzędowej - to tytuł projektu zrealizowanego przez Towarzystwo
„Jan z Kolna”. Środki pozyskane zostały w ramach otwartego
konkursu ofert w sferze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego.
W ramach zadania zostały
zarejestrowane i wydane
na płycie tradycyjne pieśni
obrzędowe (niektóre pochodzące z XVIII w.) w wykonaniu zespołu Zabielanki.
Zawarte na płycie utwory
to tradycyjne pieśni z terenów Podlasia i Kurpi. Są to
w większości pieśni pogrzebowe, pokutne oraz psalmy
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– liryczne utwory modlitewne. W
sumie na płycie znalazło się siedem utworów.
Zespół „Zabielanki” powstał
w 2009 roku w Zabielu. W skład
zespołu wchodzą panie: Celina

Rogińska, Cecylia Bazydło, Halina Długozima, Anna Góralczyk,
Jadwiga Bazydło, Janina Modzelewska, Scholastyka Malinowska,
Anna Przytuła, Anna Paliwoda,
Daniela Sekścińska, Teresa Klama,
Józefa Boć, Jadwiga Przytuła oraz Anna Szaniawska.
Panie śpiewają bez akompaniamentu i potrafią stworzyć i zaśpiewać piosenkę
na każdy temat. Wykonaniem zachwycają nie tylko
mieszkańców gminy, prezentując się na wszystkich
uroczystościach, ale też jurorów prestiżowych konkursów takich jak m.in. Regionalny Przegląd Kapel,
Śpiewaków i Gawędziarzy
Ludowych w Zbójnej.

akcja

Szlachetna Paczka
Szkoła Podstawowa

im.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w

Janowie

W grudniu społeczność naszej szkoły trzeci już raz podjęła
inicjatywę pomocy potrzebującym w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.
Wybraliśmy rodzinę i w miarę możliwości udzieliliśmy jej
wparcia rzeczowego, zgodnie z wytycznymi opiekującego się
nią wolontariusza. Zakupione i podarowane rzeczy wspólnie pakowaliśmy na sali gimnastycznej, następnie zawieźliśmy do lokalnego magazynu „Szlachetnej Paczki”, a stamtąd
bezpośrednio zostały przekazane do wskazanych osób.
Mamy nadzieję, że nasza pomoc na dwa tygodnie przed
świętami Bożego Narodzenia sprawi, że na twarzach tych ludzi, którym ciężko zaspokoić podstawowe potrzeby bytowe
rodziny z trudnych przyczyn losowych, pojawi się uśmiech,
zadowolenie oraz nadzieja na lepsze jutro.

W XV edycję Akcji Szlachetna Paczka włączyli się rownież pracownicy Urzędu Gminy Kolno oraz społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem
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Zabiele 170 A

