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wnioski na remont
gminnych dróg

str. 7

Gmina Kolno złożyła pięć wniosków na modernizację dróg gminnych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w
ramach poddziałania 7.2 - operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”. To pierwszy nabór dla samorządów na tego typu działania.
Złożone przez Gminę Kolno wnioski dotyczą modernizacji dróg w miejscowościach: Zaskrodzie, Łosewo, Rydzewo - Świątki, Janowo, i Czerwone.

nasza rozmowa

o rządowym programie
rodzina 500 +

str. 9

- Z zadań zleconych realizowanych przez nasz Ośrodek w ostatnich latach to faktycznie jest największe
zarówno jeśli chodzi o kwotę , jak i o sprostanie kwestiom związanym z
obsługą klienta. Budżet Ośrodka to ok. 6 mln zł, a teraz tylko na wypłatę
świadczeń wychowawczych tylko od kwietnia do końca br. roku otrzymaliśmy kwotę ponad 6,4 mln zł, więc wyzwanie ogromne - mówi o programie
Rodzina 500 + dyrektor GOPS w Kolnie pani Krystyna Kajko.

ciekawostki

Powstanie film
o niezłomnych z gminy

str. 19

Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno wraz z
rodziną Hieronima Rogińskiego „Roga” z Zabiela – panem Stanisławem
Rogińskim i jego mamą panią Cecylią Rogińską odwiedzili w Głogowie rodzoną siostrę „Roga” panią Jadwigę Dajczak. Nagrane w trakcie tej wizyty
wspomnienia są początkiem prac nad filmem dokumentalnym o Niezłomnych z naszej gminy i Ich Rodzinach, który powstaje w Centrum Kultury
Gminy Kolno.
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zdjęcie miesiąca
Magnum Noli z Lachowa na Dniu Kobiet w Zabielu,
fot. Sylwester Nicewicz
gazeta gminna
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Ważne wydarzenia
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Tegoroczny marzec jest wyjątkowy
i to nie tylko z powodu nagromadzenia okazji do obchodów. Za nami
m.in. Dzień Żołnierzy Wyklętych,
Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn,
Dzień Sołtysa, Pierwszy Dzień
Wiosny, Dzień Lasu, Dzień Wody.
Przed nami najważniejsze święto
chrześcijańskie – Wielkanoc, którą
świętować będziemy 27 marca.
Pozwólcie Państwo, że w tym intensywnym marcu zaznaczę również
kilka wybranych dat ważnych dla
Gminy Kolno.
4 marca – sesja Rady Gminy Kolno - więcej na str. 5.
7 marca – otrzymałem pismo z
Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Podlaskiego w Białymstoku informujące o tym, że remont
odcinka drogi wojewódzkiej nr 647
Zabiele - Kolno został ujęty w tegorocznych planach finansowych.
Wyremontowane zostaną też chodniki w Pachuczynie i Czernicach. To
duży sukces, a jak do niego doszło
- więcej na str. 6.
14 marca – W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
złożyliśmy pięć wniosków na modernizację dróg w Zaskrodziu, Łosewie,
Rydzewie – Świątkach, Janowie i
Czerwonem w ramach PROW na
lata 2014 – 2020 poddziałanie 7.2
operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. To zwieńczenie naszej ponad rocznej pracy
w trakcie której przygotowywaliśmy

dokumentację projektową do wniosków i też historyczne wydarzenie,
bo samorządy w ramach PROW na
modernizację dróg wnioski składają
po raz pierwszy - więcej na str.7.
15 marca - nasza równiarka po
raz pierwszy wyruszyła w teren, a
pracy ma sporo - więcej na str. 4.
16 marca – w wyniku zakończenia
procedury naboru na stanowisko
sekretarza gminy został wybrany
pan Adam Masłowski, który zastąpi odchodzącą na emeryturę panią
Danutę Siwik
Wierzę, że rozpoczęte w marcu
działania przyniosą oczekiwane
skutki, a w szczególności, że nasze
wnioski złożone do PROW otrzymają dofinansowanie. Drogi to jeden z naszych priorytetów.

designed by Kjpargeter - Freepik.com

Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Kolno
życzymy, by Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełnio Wasze serca spokojem, wiarą i nadzieją
i dodało sił do pokonywania codziennych wyzwań.
Wesołego Alleluja!

gazeta gminna

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno
z pracownikami
oraz
Wojciech Jermacz, przewodniczący
Rady Gminy Kolno z radnymi

3

4

wydarzenia

równiarka już na drogach
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Zakupiona na początku tego roku
gminna równiarka po raz pierwszy
wyruszyła w teren.
Przeszkolony operator równał
żwirową drogę Kozioł -Szablaki. Od połowy marca, jeśli pogoda
pozwoli, żółtą równiarkę będzie
można często spotkać na gminnych
drogach. Tylko w ramach funduszu
sołeckiego w blisko 30 miejscowościach prowadzone będą w tym roku
prace związane z modernizacją dróg
gminnych.
- Z racji tego, że posiadamy własny sprzęt i fachowców w 2016 roku
w ramach funduszu sołeckiego oraz
na bieżące utrzymanie dróg planujemy zużyć dwa razy więcej żwiru
niż w roku ubiegłym – podkreśla
wójt Józef Bogdan Wiśniewski

gminna równiarka ruszyła w teren, a pracy przed nią sporo, bo tylko w ramach
funduszu sołeckiego drogowe inwestycje zaplanowano w 30 miejscowościach

Pomoc młodym rolnikom
Od 31 marca do 29 kwietnia
2016 r. można będzie składać
wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. To już drugi nabór wniosków o takie wsparcie, poprzedni odbył się od 20
sierpnia do 2 września 2015 r.
Teraz wnioski można składać
osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym
do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze
względu na miejsce położenia
gospodarstwa. W ramach całego PROW 2014-2020 na
wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln eur.
Więcej szczegółów na
stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.
gov.pl
gazeta gminna
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

4 marca w sali konferencyjnej
GBP w Czerwonem odbyła się
XIV sesja Rady Gminy Kolno.
Radni
podjęli
następujące
uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2016 - 2025
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2016 r.
- w sprawie zmian uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolnie
- w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
- w sprawie przyjęcia Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na
lata 2016 - 2020
- w sprawie wyborów delegatów
reprezentujących Gminę Kolno w
organach Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe
- w sprawie zawarcia porozumień
pomiędzy Gminą Kolno i Powiatem Kolneńskim w zakresie budowy

radni gminy kolno w trakcie XIV sesji Rady Gminy Kolno przyjęli kilka uchwał
oraz sprawozdanie z działalności gbp w czerwonem

dróg na terenie Gminy Kolno
- w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w
szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kolno

- w sprawie określenia zasad wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w formie usług, pomocy
rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych,
Radni w trakcie ostatniej sesji
przyjęli też sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem za 2015 r.

czoną państwowym egzaminem lub
zdobyciem kwalifikowanego certyfikatu, oraz na 6 miesięczny staż.
Rekrutacja potrwa do końca marca br. Więcej szczegółów na stronie
Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Łomży lub na www.gminakolno.pl

świadczeń emerytalno-rentowych.
W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r.
wynoszącego 4 066 zł 95 gr, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016
r. kwoty miesięcznego przychodu
powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:
- 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr,
- 130% tego wynagrodzenia, tj.
5.287 zł 10 gr.

w skrócie
Szansa dla młodych
Masz od 15
do 29 lat, nie
pracujesz, nie
jesteś
zarejestrowany w
Po w i a t o w y m
Urzędzie Pracy, nie uczestniczysz w szkoleniu lub kształceniu to projekt
„Kompleksowe wsparcie gwarancją
aktywności” może być dla Ciebie.
Będziesz miał szansę na naukę zawodu (m.in. kierowca samochodu
ciężarowego, czy księgowy) zakońgazeta gminna

Ważne dla świadczeniobiorców osiągających dodatkowe
miesięczne przychody
Od 1 marca br. obowiązują nowe
kwoty przychodów decydujących
o zmniejszeniu lub zawieszeniu

źródło: www.krus.gov.pl
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Remont drogi wojewódzkiej
zabiele - kolno ujęty w planach
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Do Urzędu Gminy Kolno wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
potwierdzające, że remont odcinka
drogi wojewódzkiej nr 647 Zabiele - Kolno został ujęty w planie
finansowym na 2016 rok. Wymiana korespondencji i wielokrotne
osobiste wizyty Józefa Bogdana
Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno w Podlaskim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku i w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przynoszą
efekty.
W minionym roku wyremontowany
został fragment wojewódzkiej drogi
z Kolna do Starego Gromadzyna. W
tym roku są duże szanse na długo
wyczekiwany remont odcinka drogi
wojewódzkiej nr 647 Zabiele - Kolno oraz chodników przy tej drodze
w Pachuczynie i Czernicach.
- Osobiście przekonywałem w
Białymstoku, że zarówno remont
drogi wojewódzkiej Kolno – Zabiele
oraz remont chodników w Pachuczynie i Czernicach są konieczne
– przyznaje wójt Józef Wiśniewski. – Jedna z ostatnich wizyt miała miejsce na początku marca, a w
rozmowie z Józefem Sulimą dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg

Wójt józef bogdan Wiśniewski z wizytą u członka zarządu województwa podlaskiego pana Stefana krajewskiego

Wojewódzkich uczestniczyli tym
razem również starosta kolneński
Stanisław Wiszowaty i wicestarosta Robert Nadara.
Każdy, kto chociaż raz przejechał
się drogą Zabiele - Kolno nie ma
wątpliwości, że jej remont jest niezbędny. To ważna trasa od Stawisk
przez Kolno, Zabiele, Turośl, aż do
miejscowości Dęby w woj. mazowieckim, uczęszczana przez TIRY, a
na co dzień też przez szkolny autobus dowożący uczniów do Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu.
Remont w planach już jest, na
szczeblu województwa pozostaje do
ustalenia zakres prac na drodze.

W kwestii chodników w Pachuczynie i Czernicach dodatkowym
argumentem władz Gminy Kolno
był fakt, że mieszkańcy tych sołectw
postanowili nie realizować w tym
roku inwestycji w ramach funduszu
sołeckiego, a pieniądze przeznaczyć właśnie na ten cel.
- W budżecie Gminy Kolno mamy
zarezerwowane pieniądze na dotację dla Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich na ten cel – potwierdza wójt Józef Wiśniewski.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem remont odcinka drogi i
chodników zostanie wykonany w
2016 r.
Senator wybrany
W wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 59, ktore odbyły się 6
marca, na senatora wybrana
została pani Anna Maria Anders ( zgłoszona przez PiS).
W naszej gminie frekwencja
wyniosła 16,64 % i była nieco niższa niż frekwencja w
całym okręgu, która wyniosła
17, 11%.

gazeta gminna
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walczymy o dofinansowanie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Gmina Kolno złożyła pięć wniosków na modernizację dróg gminnych do PROW na lata 2014-2020
w ramach poddziałania 7.2 - operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. To pierwszy
nabór dla samorządów na tego
typu działania.
Złożone przez Gminę Kolno wnioski dotyczą modernizacji dróg w
miejscowościach: Zaskrodzie, Łosewo, Rydzewo - Świątki, Janowo, i
Czerwone. Szacunkowy koszt tych
pięciu drogowych inwestycji to ok.
4,7 mln zł z czego dofinansowanie
byłoby na poziomie 63,63 %.
Do złożenia wniosków wytypowano te gminne drogi, które spełniają
główne kryteria założone w PROW,

co zwiększa szanse na uzyskanie
dofinansowania, a konkurencja jest
ogromna, bo wiele samorządów chce
skorzystać z tej nowej możliwości.
Dotychczas Gmina Kolno z
PROW na lata 2007 – 2013 korzystała z działania „Odnowa wsi” w
ramach którego m.in. wyremontowane i wyposażone zostały gminne
świetlice oraz z działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach którego
zmodernizowano stacje uzdatniania
wody oraz wybudowany został wodociąg.
Na rozpatrzenie wniosków dotyczących modernizacji dróg Urząd
Marszałkowski w Białymstoku ma
cztery miesiące. Trzymajmy kciuki,
za nasze wnioski !

jeden ze złożonych przez gminę
kolno wniosków do prow dotyczy
modernizacji drogi gminnej przy
szkole podstawowej w zaskrodziu

nasi Gimnazjaliści z tytułami

Przemysław maciej bogdański z
nauczycielką małgorzatą korwek
sylwia pijanowska i nauczycielki: małgorzata Łosiewska, elżbieta kalata i wiesława wiśniewska oraz dyrektor zss w zabielu Ewa lipnicka

W tegorocznej edycji wojewódzkich konkursów przedmiotowych nie
zabrakło laureatów i finalistów z
naszej gminy.
W Wojewódzkim Konkursie Biologicznym gimnazjalistka Sylwia
Pijanowska uczennica klasy III z
Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu zdobyła tytuł laureata, a
gazeta gminna

w Wojewódzkim Konkursie Języka
Polskiego tytuł finalisty.
- Do konkursu z biologii Sylwię
przygotowywała pani Wiesława
Wiśniewska, a do konkursu z języka
polskiego panie Elżbieta Kalata i
Małgorzata Łosiewska - mówi Ewa
Lipnicka, dyrektor ZSS w Zabielu. Wszystkim gratuluję sukcesu.

Kolejnym uczniem z tegorocznym
tytułem finalisty z naszej gminy jest
Przemysław Maciej Bogdański z
Gimnazjum w Lachowie. Tak jak Sylwia tytuł ten zdobył w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego.
Do konkursu przygotowywała Przemka nauczycielka języka polskiego
pani Małgorzata Korwek.
Uczniom i nauczycielom gratulujemy!
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Umowa na dotację podpisana
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno 11 marca podpisał
umowę z ks. Krzysztofem Malinowskim, proboszczem Parafii pw.
Zwiastowania NMP w Lachowie w
sprawie przekazania dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich neogotyckiego ołtarza głównego wraz z obrazami i
rzeźbami w Kościele w Lachowie.
Na remont zabytkowego ołtarza
Gmina Kolno przekazała 15 tys. zł.
Dziękując za wsparcie ks. Krzysztof Malinowski podkreślał, że efekt
prac służyć będzie całej parafialnej
społeczności.
Do podpisania umowy doszło na
podstawie uchwały Rady Gminy
Kolno z 23 października 2015 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej
na ten remont. Prace konserwatorskie wskazane w umowie mają zakończyć się do 30 listopada br.
XIX wieczny Kościół w Lachowie
to jeden z trzech obiektów sakralnych w naszej gminie, który wpisany jest do rejestru zabytków. Na
liście tej znajdują się również Kościół pw. Św. Trójcy w Borkowie i
Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Łosewie.

Ks. proboszcz krzysztof malinowski oraz wójt józef Wiśniewski podpisują umowę dotyczącą przekazania dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele pw. Zwiastowania nmp w lachowie.

Gmina Kolno wspierała finansowo remonty we wszystkich naszych
zabytkowych kościołach.
- Zabytki to nasze kulturowe
dziedzictwo i naszym obowiązkiem
jest podejmowanie takich działań,
które przysłużą się temu, że przetrwają one w jak najlepszym stanie
kolejne lata, by służyć przyszłym
pokoleniom mieszkańców Gminy
Kolno - powiedział Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Parafia pw. Zwiastowania NMP w Lachowie została
erygowana przed 1429 r. Budowę, obecnego kościoła pw.
Zwiastowania NMP ukończono w 1878 r. Kościół zbudowany staraniem ks. Wojciecha
Pogorzelskiego w stylu neogotyckim z kamienia polnego
i cegły.

za Wikipedia

Sołtysom i Sołtyskom oraz członkom Rad Sołeckich
z okazji Dnia Sołtysa
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności. Niech praca na rzecz mieszkańców naszej gminy daje Wam satysfakcję i uznanie,
a wszelkie działania zarówno w sferze publicznej, jak
i prywatnej niosą radość i powodzenie.
Jednocześnie składamy wyrazy uznania oraz podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę i
zaangażowanie z jakim na co dzień podchodzicie do
wypełniania obowiązków wynikających z pełnienia tej
bardzo istotnej funkcji we wspólnocie samorządowej
Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno
oraz Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno

gazeta gminna
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finisz przygotowań do „500 +”
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

O rządowym programie „Rodzina 500 +” rozmawiamy z panią
Krystyną Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolnie
W naszej gminie realizatorem
rządowego programu „Rodzina 500 +” jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kolnie. To
duże wyzwanie?
- Z zadań zleconych realizowanych przez nasz Ośrodek w ostatnich
latach to faktycznie jest największe
zarówno jeśli chodzi o kwotę , jak i
o sprostanie kwestiom związanym z
obsługą klienta. Budżet Ośrodka to
ok. 6 mln zł, a teraz tylko na wypłatę świadczeń wychowawczych
tylko od kwietnia do końca br. roku
otrzymaliśmy kwotę ponad 6,4 mln
zł, więc wyzwanie ogromne.
Czy GOPS jest już przygotowany do realizacji programu „Rodzina 500 +”?
- Zadanie, które spodziewaliśmy
się, że dostaniemy do realizacji od
Gminy na samym wstępie przerastało nasze możliwości lokalowe.
Jednak pan Wójt Gminy Kolno bardzo szybko uruchomił gminną brygadę remontową by stworzyć dwa
dodatkowe pomieszczenia w naszym budynku, co było niezbędne,
by świadczenia wychowawcze mogły być u nas realizowane. Brygada w bardzo krótkim czasie musiała
uporać się z tym zadaniem, a my
też mieliśmy bardzo mało czasu na
zakup mebli, komputerów, drukarek,
podłączenie do sieci internetowej,
uruchomienie dodatkowego modułu
w programie komputerowym - także
wszyscy pracujemy pod presją czasu, by zdążyć przed 1 kwietnia, zanim pierwsi klienci do nas trafią.
Obecnie jesteśmy na finiszu, choć
mieliśmy tylko miesiąc, a przecież
w tym czasie Ośrodek na bieżąco
realizował też wszystkie inne zadania.
gazeta gminna

pani krystyna kajko, dyrektor gminnego ośrodka pomocy społecznej w kolnie

Do pracy przy świadczeniach
wychowawczych GOPS zatrudni
nowych pracowników?
- Do realizacji tego zadania niezbędni są dodatkowi pracownicy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to uwzględniło i
zarówno na zatrudnienie jak i na
wyposażenie stanowisk pracy niezbędnych do obsługi tego programu
przekazało samorządom pieniądze.
Nam przyznano trzy etaty więc
rozdzieliliśmy je na dwa etaty referentów do spraw świadczeń wychowawczych i jednego referenta
do spraw finansowych, który będzie
ten program wraz z naszą główną
księgową rozliczał. Pracownicy ci
będą przyjmować wnioski, przygotowywać decyzje oraz wypłaty.
Czy wiecie ile rodzin w naszej
gminie skorzysta z tego programu?
- Przy natężeniu pracy związanej
z organizacją i przygotowaniami do
wypłaty świadczeń wychowawczych
nie koncentrujemy się na analizowaniu tej kwestii. Mamy świadomość ogromnej liczby interesantów
i kwoty do rozdysponowania, ale też
przekonanie, że po prostu będziemy
musieli poradzić sobie z tym zada-

niem. Spodziewamy się, że osoby,
które złożyły wnioski na świadczenia rodzinne czyli prawie 600
rodzin będą chciały uzyskać również świadczenie w postaci zasiłku wychowawczego od pierwszego
dziecka. To właśnie przy wnioskach
na świadczenie wychowawcze od
pierwszego dziecka będziemy mieli najwięcej pracy, bo trzeba będzie
analizować, czy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza
800 zł netto, a pytań i wątpliwości
będzie w tej kwestii sporo i choć
wiadomości w Internecie jest dużo,
to warto przyjść do nas, by dopytać
o szczegóły.
Wnioski wydawać i przyjmować
będziemy od 1 kwietnia w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30, a
interesanci mają trzy miesiące na
ich złożenie.
Pierwsze wypłaty będziemy starali się realizować jak najszybciej,
chociaż na rozpatrzenie wniosku
mamy trzy miesiące od daty jego
wpływu. Kwiecień będzie najtrudniejszy dla nas wszystkich. Emocje
są ogromne, z rozmów z interesantami wiemy, że już od stycznia czekają na to wsparcie z utęsknieniem,
planują wydatki i trudno się dziwić,
bo będą to największe wypłacane
przez nas świadczenia.
Dziękuję za rozmowę
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W trosce o bezpieczeństwo
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Szkoła Podstawowa w Lachowie
wspólnie z Gimnazjum w Lachowie zainwestowały w sprzęt, który
pozytywnie wpłynie na porządek
i bezpieczeństwo wokół placówki.
W naszej gminie to kolejna szkoła,
w której działa monitoring.
Na szkolny monitoring w Lachowie składa się siedem kamer. Sześć
zamontowanych jest na zewnątrz, a
jedna wewnątrz budynku. Na monitorze w gabinecie pani Jadwigi Filipkowskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie widać obraz
ze wszystkich kamer. Już dziś można

powiedzieć, że zakup monitoringu,
by trafioną decyzją. Po zamknięciu
szkolnej bramy, nikt jej nie otwiera,
a na drugi dzień w pobliżu budynku
nie ma śladów obecności nieproszonych wieczornych gości, którzy potrafili zostawiać np. puszki.
- Poprawiło się też na boisku za
drogą, gdzie teraz też nie ma już
problemu ze śmieciami - przyznaje
Jadwiga Filipkowska, dyrektor SP
w Lachowie.
Zakup sprzętu do Lachowa został
sfinansowany w głównej mierze
z budżetu szkoły podstawowej i z
Rady Rodziców w ramach prowizji

Obrazy z siedmiu kamer widoczne na monitorze w gabinecie pani jadwigi filipkowskiej dyrektor szkoły Podstawowej w lachowie

z PZU, na dwie kamery dołożyło
również Gimnazjum.
Przestrzeń wokół gminnych szkół
zmienia się na lepsze. Przy każdej
podstawówce mamy atrakcyjne place zabaw, są boiska czy estetycznie
zaaranżowana zieleń, szkoda, by
mienie to było niszczone w czasie,
kiedy nie ma zajęć, a i w trakcie
lekcji, kiedy wydarzy się coś nieoczekiwanego monitoring może
okazać się pomocny.
Na zamontowanie kamer w szkole
jako pierwszy w naszej gminie zdecydował się Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu. W 2014 roku
pierwsze kamery pojawiły się też w
Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
W tym roku kamery zakupiła Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie.
Z tej formy ochrony i dbałości o
bezpieczeństwo korzystają też inne
gminne jednostki. Ostatnio na zamontowanie kamery z widokiem na
świetlicę w Koźle zdecydował się
dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno, z nadzieją, że wpłynie to na
poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z oferty Centrum.

życzenia

gazeta gminna
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Koncerty z okazji Dnia Kobiet
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Kilka koncertów i spotkań z okazji Dnia Kobiet odbyło się w naszej gminie. W ich trakcie życzenia i kwiaty wręczał Paniom Józef
Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno.
W organizację uroczystości w Lachowie włączył się tamtejszy zespół Magnum Noli, który zadbał
o wystrój sali, słodki poczęstunek
i artystyczny program. Na scenie,
12 marca obok Magnum Noli i pieśniarza Marka Jodłowskiego zaprezentowały się również uczennice
Szkoły Podstawowej w Lachowie:
Julia Wyka, Kamila Wyka i Wiktoria Boryszewska. Kwiaty zgromadzonym Paniom wraz z serdecznymi
życzeniami wręczyli: Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Wojciech
Zduńczyk, radny gminy Kolno.
W niedzielę 13 marca w Zabielu
na scenie w świetlicy CKGK zaprezentowały się wszystkie gminne
zespoły, ale zanim rozpoczęła się
część artystyczna Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno złożył wszystkim
Paniom najserdeczniejsze życzenia
i wraz z przewodniczącym Rady
Gminy Kolno - Wojciechem Jermaczem oraz strażakami z OSP Zabiele wręczył każdej z nich kwiat. W
tym czasie strażak z OSP Zabiele
przeczytał napisany przez siebie
okolicznościowy wiersz. W dobry
nastrój wprowadził też zgromadzo-

zespół magnum noli to główny organizator koncertu z okazji dnia kobiet w
lachowie

nych gości Kabaret Sibrzanki, który tworzą panie z koła gospodyń w
Borkowie
Po kilku zabawnych skeczach na
scenę wkroczył zespół Dożynkersi i skradł serca przebojami w tym
m.in. „Love me tender”. Piosenkę
dla Panów z okazji Dnia Mężczyzn
zaśpiewała Ola Cudnik. Zespół
Magnum Noli z Lachowa pokazał
swoje umiejętności w okolicznościowym repertuarze na który składały się m.in. piosenki: „Testosteron”,
„Babę zesłał Bóg”, czy „Gdzie ci
mężczyźni” - w trakcie tej ostatniej w rolę mężczyzny wracającego do domu spontanicznie i z humorem wcielił się Kazimierz Koter
z CKGK. Członkinie Towarzystwa
Przyjaciół Borkowa przygotowały

nieco inny program przypominając
los kobiet żyjących w trudniejszych
czasach oraz poezję noblistki Wisławy Szymborskiej. Po przerwie na
tort na scenie zaprezentowały się
„Zabielanki” oraz pieśniarz Marek
Jodłowski. Uroczystość zakończyło
wspólne śpiewanie z zespołem ludowym „Czerwieniacy”. Atmosfera
spotkania była wyjątkowa, aż trudno było się rozstać, ale jak zapowiedział Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno
będą kolejne okazje do wspólnego
spędzania czasu i wspólnego śpiewania. Uroczystość w Zabielu przygotowało Centrum Kultury Gminy
Kolno przy wsparciu strażaków z
OSP Zabiele i pań z koła gospodyń
w Zabielu, które upiekły przepyszne ciasta.
Dzięki inicjatywie pani Jadwigi
Kołowajtys, radnej Gminy Kolno
miłe spotkanie z okazji Dnia Kobiet
po raz pierwszy odbyło się również
w Wincencie.
Centrum Kultury Gminy
Kolno składa serdeczne podziękowania tym wszystkim,
którzy zaangażowali się w pomoc przy ogranizacji koncertów z okazji Dnia Kobiet oraz
występującym w ich trakcie
zespołom, grupom i solistom.

tort z okazji dnia kobiet w zabielu dzielił wójt z przewodniczącym rady gminy
kolno i strażakami z osp zabiele
gazeta gminna
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Szkolny klub wolontariusza
z życzeniami dla julki
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Członkowie Szkolnego Klubu
Wolontariusza działającego przy
ZSS w Zabielu przystąpili do akcji ,,Kartka Urodzinowa dla Julki”.
Dziewczynka pochodzi z Elbląga
i 27 lutego skończyła 8 lat. Jest
poważnie chora. Walczy o życie.
Jej marzeniem było dostać jak największą liczbę kartek urodzinowych. Członkowie szkolnego koła
zebrali i wysłali dziewczynce 50
urodzinowych kartek.
Szkolny Klub Wolontariusza w
Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu działa od września 2012
roku. Szkolny Klub Wolontariusza
w ZSS w Zabielu działa od września 2012 r. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa
zasadnicze obszary: środowisko
szkolne i środowisko pozaszkolne.
Członkowie Koła organizują m.in.
pomoc koleżeńską w nauce, czytanie
bajek dzieciom z przedszkola, ale
też angażują się akcje charytatywne
organizowane przez instytucje czy
stowarzyszenia akcja „Przywróćmy
Dzieciom Uśmiech”, „Góra grosza”,

członkowie szkolnego klubu wolontariusza działającego w zespole szkół samorządowych w zabielu

zbiórki nakrętek oraz przygotowują własne inicjatywy takie jak np.
zakup kredek, kolorowanek czy
miśków dla oddziału dziecięcego w
Szpitalu Ogólnym w Kolnie. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pomagali też podopiecznym
Domu Samotnej Matki w Laskach,
czy Domu Dziecka w Łomży. Wo-

lontariusze organizują też szkolny
kiermasz stroików wielkanocnych.
Gorąco zachęcamy, by wspierać
tych fantastycznych młodych ludzi
w działaniu!
Opiekunkami Szkolnego Klubu
Wolontariusza w ZSS w Zabielu
są panie: Katarzyna Kalinowska i
Wioletta Odachowska.

Imieniny marszałka

W obchodach pod patronatem mon Uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz
samorządowych oraz pani bernadeta krynicka, posłanka na sejm rp
fot. A. Konopka

19 marca w Kolnie odbyła się uroczystość z okazji imienin Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Obchody zorganizowali: Związek Piłsudczyków
PR w Kolnie, Parafia pw. św. Anny
w Kolnie, SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Po
mszy św. zgromadzeni przeszli pod
pomnik Niepodległości, gdzie przemawiano i składano kwiaty. Gminę
Kolno reprezentował Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy
Kolno i Marcin Sekściński, dyrektor
CKGK, sztandary szkolne i OSP
oraz zespół Czerwieniacy.
gazeta gminna
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koło gospodyń z borkowa
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

5 kwietnia br. podczas konferencji z okazji obchodów 150 lecia
Kół Gospodyń Wiejskich w Łomży
wystąpią Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Borkowie. To doskonała okazja, by przedstawić naszym Czytelnikom ten wspaniały
zespół.
Kobiet o wiek pytać nie wypada,
ale możemy zdradzić fakt, że wspólnie panie z Koła w Borkowie działają już od pięciu lat. Obecnie Koło
liczy 24 członkinie, przy czym ciekawostką jest, że do borkowskiego
koła zapisały się nawet dwie Panie
z Kozła.
- Pierwsze działania naszego Koła
koncentrowały się przede wszystkim wokół spotkań w bibliotece i
na rozmowach o minionych czasach
czy problemach wsi - wspomina
Anna Cudnik, przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich w Borkowie. Ważne miejsce w pracy Koła zajmuje też przygotowywanie i udział
w dożynkach czy innych lokalnych
uroczystościach jak Dzień Seniora,
Dzień Dziecka, Dzien Kobiet czy
Noc Świętojańska.
Pani Anna Cudnik funkcję przewodniczącej KGW w Borkowie pełni od początku. Jej zastępczynią jet
pani Małgorzata Skrodzka, sekre-

tarzem pani Małgorzata Wielbut,
skarbnikiem pani Jolanta Kordal,
a członkiniami komisji rewizyjnej
panie: Hanna Filipkowska, Bożena Wieczorek i Barbara Sielawa.
W tej grupie funkcje jednak nie są
najważniejsze, sukcesem jest to,
że Panie potrafią współpracować i
świetnie się dogadują, i to nie tylko
między sobą, ale też z innymi.
- Przewodniczącą jestem ja, ale
ciężar efektywnej pracy spoczywa
na wszystkich paniach - przyznaje Anna Cudnik. - Nasze Koło nie
byłoby też tak prężną organizacją,
gdyby nie wsparcie naszych przyjaciół i sponsorów.
Każda z Pań jest wyjątkowa, ma
jakiś talent, co potwierdza publikowany obok wiersz autorstwa jednej
z członkiń koła. Naprawdę świetnie gotują, więc nic dziwnego, że
zdobywają nagrody w konkursach
kulinarnych. Zorganizowały Dzień
Sibrzaka, by promować jedną z
najbardziej znanych borkowskich
potraw. Dzięki ich zaangażowaniu
Borkowo w 2014 r. zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Piękna i
estetyczna podlaska wieś”. Sukces
udało się osiągnąć dzięki współpracy ze wszystkimi mieszkańcami
Borkowa. Panie nie tylko gotują,
czy organizują uroczystości, ale

Dziś opowiem o dziewczynach,
które grają tak jak w kinie:
Ania z Hanią z tego słyną,
smażą sibry ze słoniną,
Danka pączki pyszne piecze,
a Iwona szyszki gniecie,
Jola i Edysia kałduny szykują,
wszystkim one najlepiej smakują,
Nasza Gosia gołąbki gotuje,
a Jasieńka kurczaki faszeruje,
Tereska, Gosia, Jasia, czy Basia
każda coś przygotuje,
bo w naszej kuchni wszystkim
smakuje,
Nasi mężowie też nas wspierają,
w trudnych sytuacjach nam
pomagają,
Mamy czasem dużo roboty,
lecz to nie zmniejsza naszej
ochoty,
Drodzy goście, panowie, panie
na nasze aktorskie zapraszamy
granie.
autorka: Barbara Patalan

też chętnie uczestniczą w kursach,
warsztatach doszkalających, czy
wycieczkach. Rok temu część z pań
odkryła nową pasję i z sukcesami
występują na scenie prezentując
talent aktorski m.in. w scenkach kabaretowych, co udowodnią w trakcie
uroczystości z okazji obchodów 150
lecia KGW w Łomży. Gratulujemy i
życzymy powodzenia!

Koło gospodyń wiiejskich z borkowa działa od pięciu lat i dziś liczy już 24 członkinie. na zdjęciu silna reprezentacja koła
po spotkaniu na gminnym dniu kobiet w zabielu. pierwsza od prawej pani anna cudnik, przewodnicząca koła w borkowie
gazeta gminna
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Gmina kolno przygotowuje się
do 1050 rocznicy chrztu polski
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W 2016 r. przypada 1050 Rocznica Chrztu Polski. Z tej okazji w
kraju dobędzie się szereg wydarzeń, których głównym celem jest
poszerzenie wiedzy na temat tego
kluczowego w historii naszego
kraju wydarzenia. Gmina Kolno
aktywnie włączyła się w obchody
tego Jubileuszu.
W działania związane z uczczeniem 1050 Rocznicy Chrztu Polski w naszej gminie zaangażowało
się Centrum Kultury Gminy Kolno wKoźle, Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem, Szkoła
Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja, któremu
już udało się pozyskać dotacje i nagrody na ten cel.
Główne uroczystości połączone z
plenerową mszą św. odbędą się w

czerwcu na tzw. Śmierciowej Górze
pod Kozłem. Dodatkowym elementem będą wykłady na temat wykopalisk archeologicznych w Truszkach - Zalesiu przeprowadzonych
przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W lutym w GBP w Czerwonem odbyło się spotkanie z kulturoznawcą,
pisarzem, krytykiem literackim panem Jarosławem Górskim.
- Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czerwonem, mieli okazję
wziąć udział w pogadance połączonej z prezentacją multimedialną

na temat „Chrzest Polski i nasze
imiona”. W trakcie spotkania dzieci
dowiedziały się, jakie imiona nosili
nasi przodkowie przed chrztem Polski, co one oznaczały, a także jakie
imiona nadawano, kiedy nasz kraj
wszedł do kręgu chrześcijańskiego
– informuje Teresa Skrodzka, dyrektor GBP w Czerwonem. - Warsztaty
wzbudziły szerokie zainteresowanie
u młodych słuchaczy, którzy chętnie podjęli dyskusję z prowadzącym, pytając o znaczenie własnych
imion, jak również imion bliskich im
osób.
Więcej informacji o Jubileuszu na
stronie internetowej: chrzest966.pl,
która powstała z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski i Narodowego Centrum Kultury. Obchody
1050. Rocznicy Chrztu Polski zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy.

nowe koło gospodyń

Nowe koło gospodyń w naszej gminie zawiązało się w janowie. Panie wspólnie uczestniczyły już w warsztatach rękodzieła
prowadzonych przez izę murawską, instruktora ckgk. Efektem prac było czternaście pięknych palm wielkanocnych.

gazeta gminna
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spektakl ku przestrodze
Iwona korzep
pedagog szkolny

„Jedna z dziesięciu osób, która
próbuje narkotyku, uzależni się od
niego, a co trzecia z tych, które
się uzależnią umrze” - zdanie to,
zaczerpnięte z klinicznych i policyjnych statystyk, pojawiło się
kilkakrotnie w spektaklu Kieleckiego Teatru Lektur pt. „Pamiętnik
narkomanki” w którym 17 lutego
uczestniczyli uczniowie klas II i
III gimnazjum w Lachowie. Scenariusz przedstawienia oparty został
na popularnej wśród młodzieży
książce Barbary Rosiek o takim
samym tytule.
Bohaterką jest młoda dziewczyna, autorka pamiętnika, która pod
wpływem różnych czynników wpada
w nałóg narkotykowy.
Zaprezentowana nam na scenie
historia to notatki dziewczyny, później kobiety, w których zamkniętych zostało piętnaście lat życia
na krawędzi, we wciąż na nowo podejmowanej walce z nałogiem. Jej
przejmujące, niejednokrotnie bardzo
drastyczne świadectwo mówi prawdę o piekle, jakim jest uzależnienie.
Daty dzienne wyznaczają tu czas
szkoły, pracy i wakacji, ale przede
wszystkim czas życia i śmierci. Bohaterka uzależniona od środków
odurzających nie jest w stanie przewidzieć, co narkotyki sprawią z jej

spektakl profilaktyczny pt. „ pamiętnik narkomanki” przedstawił w gimnazjum
w lachowie kielecki teatr lektur

życiem. Uzależnienie sprawia, że
zanika związek między intencją a
zachowaniem. Młoda narkomanka
może zdobyć się na zredukowanie
ilości narkotyku lub nawet na jego
czasowe wyeliminowanie, ale nie
umie wytrwać w takim stanie. Innymi słowy, jej „postanowienie poprawy” nie przynosi spodziewanego
rezultatu.
Celem spektaklu było uświadomienie młodzieży, jak wielką władzę
narkotyk może zdobyć nad człowiekiem. Refleksja nad życiem które jest
nieustanną walką. Uświadomienie,
że na naszej drodze pojawiają się
przeszkody, ale jeżeli znajdziemy w

sobie nadzieję i miłość to będziemy
w stanie je pokonać. Sztuka obok
detalicznej skrupulatności procesu
pogrążania się w nałogu ukazuje
heroiczną niemal determinację bohaterki, która robi wszystko, aby
nie dać się pochłonąć śmierci.
Udział w spektaklu był możliwy
dzięki wsparciu finansowemu wójta
Gminy Kolno – Pana Józefa Wiśniewskiego oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Kolnie.
Spektakl zorganizowano w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 r.

w skrócie
Prelekcja o „Wyklętych” w ZSS
w Zabielu
11 marca o godz. 12.30 w naszej
szkole odbyła się prelekcja dr Waldemara Brendy dotycząca żołnierzy
wyklętych. Wykład był pełen emocjonujących opowieści i ciekawostek o życiu wspaniałych, dzielnych
ludzi, którzy mimo prześladowań
i groźby śmierci, nie ugięli karku
przed wrogiem wolnego państwa
gazeta gminna

polskiego. W pogadance wzięli
udział uczniowie wszystkich klas
gimnazjum.
Organizatorem spotkania była
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem. Przygotowaniem spotkania w naszej szkole zajęły się p.
Wioletta Odachowska i p. Katarzyna Kalinowska.
za stroną internetową ZSS Zabiele:
zsszabiele.edupage.org

Szkolny kiermasz
W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie 21
marca odbył się I Kiermasz Wielkanocny. Były słodkości, występy
uczniów oraz mnóstwo wielkanocnych ozdób. Dochód z kiermaszu
przeznaczony zostanie na dofinansowanie szkolnych wycieczek. Więcej na profilu szkoły na Facebooku.
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szkoły

spotkanie z doradcą zawodowym
iwona korzep
pedagog szkolny

W ramach przygotowań młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym
kształceniu i przyszłej aktywności
zawodowej uczniowie Gimnazjum
w Lachowie spotkali się z doradcą
zawodowym panią Katarzyną Polkowską – Wilczewską z Ochotniczego Hufca Pracy w Kolnie.
Młodzież odbyła pogadankę na
temat preferencji i zainteresowań
zawodowych. Uczniowie określili własne predyspozycje i zainteresowania wypełniając testy oraz
ćwiczenia, dzięki którym poznali
swoje mocne i słabe strony. Młodzież uzyskała informacje na temat
zawodów i aktualnych trendach na
rynku pracy.
Do prowadzenia zajęć z zakresu
orientacji zawodowej na godzinach
wychowawczych i spotkaniach z
rodzicami ważna jest współpraca
z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego.
W ramach takiej współpracy ro-

katarzyna polkowska - wilczewska, doradca zawodowy z ohp w kolnie w trakcie
spotkania z gimnazjalistami z lachowa

dzice naszych uczniów spotkali się
z przedstawicielami szkół średnich:
dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych panem Eugeniuszem Gromadzkim oraz dyrektorem Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Kolnie panią Haliną Małż. Rodzice zostali zapoznani z ofertą edukacyjną
obu szkół.

Mamy nadzieję, że udzielenie pomocy uczniom w osiągnięciu umiejętności podejmowania decyzji o
wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia wyzwoli aktywność
młodzieży w kierunku samopoznania oraz pozwoli przeanalizować
własny potencjał pod kątem planowania dalszej kariery.

Lekcja w filharmonii
11 marca 2016 uczniowie Szkoły
Podstawowej w Lachowie uczestni-

czyli w atrakcyjnej lekcji muzyki w
Operze i Filharmonii Podlaskiej w

Uczniowie ze szkoły podstawowej z lachowa przed rozpoczęciem atrakcyjnej
lekcji muzyki w białymstoku

Białymstoku. Otwartą próbę generalną obejrzało 67 uczniów naszej
szkoły.
Atrakcyjny program, ( K. Szymanowski – Etiuda b-moll op. 4 nr 3
i S. Rachmaninow – Tańce symfoniczne op. 45) w wykonaniu Podlaskiej Orkiestry Symfonicznej pod
batutą Ewy Strusińskiej, wypełnił
całą niekonwencjonalną lekcję.
Pani dyrygent w ciekawy sposób
przedstawiła postacie znanych kompozytorów i ich repertuar. Uczniowie z dużym zainteresowaniem
wysłuchali koncertu i pełni wrażeń
wrócili do szkoły.
Wycieczka została dofinansowana
przez Gminę Kolno za co w imieniu
uczniów dziękujemy.
Leszek Pogorzelski
gazeta gminna

kultura

pamięć i modlitwa
Aleksandra szyc- kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W Lachowie, jak co roku, odbyły
się uroczystości ku czci Żołnierzy
Wyklętych. Rozpoczęły się mszą
św. w Kościele pw. Zwiastowania
NMP w Lachowie.
Po mszy zebrani przemaszerowali
na cmentarz w Lachowie, gdzie pod
pomnikiem Ofiar Walk o Niepodległość w XX wieku, w tym m.in. walk
z reżimem komunistycznym po 1945
r. głos zabrali: wójt Józef Bogdan

Wiśniewski, oraz Robert Nadara,
wicestarosta kolneński.
Następnie przedstawiciele władz
Gminy Kolno i Powiatu Kolneńskiego, proboszcz i wikary Parafii
pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, członkowie Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie oraz
szkół gminnych złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze.
W tym roku wójt Józef Bogdan

Delegacja władz gminy kolno, powiatu kolneńskiego oraz kolneńskich stowarzyszeń przy pomniku w wykowie

W Hołdzie
Żołnierzom Wyklętym
Los Polaków był zawsze trudny
nie do pozazdroszczenia
Prawdziwy Polak nie tchórzył i
nie splamił dobrego imienia
W tradycji Przodków nigdy nie
było lękać się wroga
Jako wierzący Oni się bali jedynie Boga
Żołnierze Wyklęci nie zdradzali
lecz wiernymi byli
Zawsze uparcie i zawzięcie Ojczyzny bronili
Dla nas to nie byli nigdy Żołnierze Wyklęci
Byli i są wzorem do naśladowania prawie jak święci
Tylko za to że tak bardzo Ojczyznę kochali
Zaborcy w bestialski sposób ich
mordowali
gazeta gminna

Wiśniewski, Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno, wraz z wicestarostą Robertem
Nadarą i radnym Wiesławem Dąbrowskim,
wiceprzewodniczącym
Rady Powiatu Kolneńskiego oraz
członkami stowarzyszeń zapalili znicze pod pomnikiem ku czci
żołnierzy: Hieronima Rogińskiego
„Roga”, Kazimierza Lenkiewicza
pseudonim „Warmiak” i Bogdana
Śleszyńskiego „Łosia” w Wykowie.

szkolna delegacja z kwiatami i zniczem pod pomnikiem na cmentarzu w lachowie

Oni wiedzieli co to upokorzenie i
co znaczy bieda
Tego zwyczajnie opisać się nie
da
Przyszło im przeżywać bardzo
ciężkie i okropne czasy
Walczyli i ginęli dla Ojczyzny a
nie dla kasy
Hańbą dla nich było klękać
przed wrogiem
Oni z pokorą klękali tylko przed
Bogiem
My dzisiaj nawet nie potrafimy
cieszyć się z wolności
To bardzo urąga naszej godności
Zamiast się kłócić i wciąż prześladować
Godniej i mądrzej byłoby Przodków naśladować
Oni z życia na zawsze wykluczyli
kłamstwo i zdradę
Nawet w czasach beznadziejnych

dzielnie dawali radę
Najmłodsi Bohaterowie którzy
dopiero w dorosłe życie wkraczali
Będąc jeszcze dziećmi już za
Ojczyznę życie darowali
Nie straszny był im żaden wróg
Zawsze przyświecało hasło „Tak
nam dopomóż Bóg”
Napełnieni wiarą i wielkim patriotyzmem
Po męsku walczyli z okupantem i
z komunizmem
Wyklętym obce było tchórzostwo
zdrada i trwoga
Cel był zawsze jeden by pokonać
wroga
W miejscach Waszej Pamięci
chylimy czoła zawsze z godnością
Wasz Honor i Męstwo jest dla
nas Świętością
wiersz napisany w marcu 2016 r.
przez sołtysa z Gminy Kolno
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bieg tropem wilczym
Aleksandra szyc - Kaczyńska
Centrum kultury gminy kolno

Około 150. biegaczy uczestniczyło w „Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych Tropem Wilczym” 28
lutego w Kolnie.
Organizatorem lokalnym tego
ogólnopolskiego biegu było Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie
i Centrum Kultury Gminy Kolno
przy współpracy władz Gminy Kolno, Powiatu Kolneńskiego i Miasta
Kolno oraz licznych partnerów i
sponsorów.
W spotkaniu na Terenach Inwestycyjnych w Kolnie uczestniczył
pan Stefan Kownacki, pseudonim
„Gołąb”, żołnierz oddziału Mariana Borysa ,,Czarnego”, działającego
w regionie oraz członkowie Rodzin
Niezłomnych w tym m.in. Hieronima Rogińskiego pseudonim „Róg”
z Zabiela i Kazimierza Lenkiewicza
pseudonim „Warmiak”.
Zanim biegacze ruszyli na start
kilka słów do zgromadzonych wypowiedzieli przedsatwiciele władz:

Wojciech jermacz, przewodniczący rady gminy kolno na trzecim stopniu podjum. puchary wręcza andrzej szymański, prezes stowarzyszenia kawaleryjskiego im. podlaskiej brygady kawalerii w kolnie
fot. S. nicewicz

Stanisław Wiszowaty, strosta kolneńki, Andrzej Duda, burmistrz
Kolna, Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz ks. Uradziński, dziekan kolneński, proboszcz parafii pw.
św. Anny w Kolnie. Biegacze mieli do pokonania dystans 5 km lub

z różą pan stefan kownacki „Gołąb”
fot. s. nicewicz

1963 m. Każdy z uczestników biegu
otrzymał pamiątkowy medal i koszulkę. Warto podkreślić, że w jednej z kategorii trzecie miejsce zajął
Wojciech Jermacz, przewodniczący
Rady Gminy Kolno.
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Organizatorzy Biegu Tropem Wilczym w Kolnie jeszcze
raz składają serdecznie podziękowania wszystkim tym,
którzy okazali wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne
i pomagali w przygotowaniu i
przebiegu imprezy

pamiątkowe zdjęcie uczestników biegu tropem wilczym w kolnie wykonane przez pana sylwestra nicewicza

gazeta gminna

ciekawostki

Będzie film o niezłomnych
Aleksandra szyc - Kaczyńska
Centrum kultury gminy kolno

Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno wraz z
rodziną Hieronima Rogińskiego
„Roga” z Zabiela – panem Stanisławem Rogińskim i jego mamą panią Cecylią Rogińską odwiedzili w
Głogowie rodzoną siostrę „Roga”
panią Jadwigę Dajczak. Nagrane w
trakcie tej wizyty wspomnienia są
początkiem prac nad filmem dokumentalnym o Niezłomnych z naszej
gminy i Ich Rodzinach, który powstaje w CKGK. Przypomnijmy, że
Hieronim Rogiński „Róg” to jeden
z najsłynniejszych żołnierzy podziemia antykomunistycznego z regionu. Zginął w 1952 roku. W 2008
r. Hieronim Rogiński „Róg” został
pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski.

Pani Cecylia Rogińska z Zabiela z rodzoną siostrą Hieronima Rogińskiego „Roga”
panią Jadwigą Dajczak (po prawej) w głogowie. Panie trzymają koszulkę z biegu
tropem wilczym ze zdjęciem Hieronima „Roga” rogińskiego

Reklama
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