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30 listopada w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wróble-Arciszewo dzięki 
gościnności Pani Radnej Jolanty Konopka, sołtysa Pana Kazimierza Kaczyńskiego 
oraz mieszkańców sołectwa odbyła się wyjazdowa Sesja Rady Gminy Kołaki  
Kościelne.  

Na sesji podjęto jednogłośnie uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie,  
dofinansowania inwestycji powiatu związanej z przebudową mostu w Zaniach,  
kwestii podatków i zmiany nazwy szkoły na „Szkołę Podstawową im. Abp.  
Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych”. Przedstawione zostały  
również informacje z realizacji zadań oświatowych i oświadczeń  majątkowych.  

Była to także okazja do zaprezentowania nowego wyposażenia w świetlicy które 
zostało zakupione w ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie”. Realizacją 
zajęła się nieformalna grupa gospodyń z miejscowości Wróble-Arciszewo  
organizując swoje spotkania pod hasłem „Kuchciki- kreatywne spotkania ze sma-
kiem”. Z dotacji grantowej w wysokości 5 000,00 zł zakupiono kuchnię  
gazowo-elektryczną oraz nowe stoły.  

Urząd Gminy * Gazetka Gminy Kołaki Kościelne  *    NR 2 (7)   /  2017 2 

 
 
Szanowni Mieszkańcy. 

 

  Dobiegający końca rok był okresem wytężonej pracy dla rolników zbierających plony oraz wakacji dla 
najmłodszych. To również czas wzmożonej pracy w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne. W sezonie  
wiosna-lato-jesień  powstały na naszym terenie nowe inwestycje, podpisaliśmy umowy przetargowe na 
kolejne oraz oczekujemy na wyniki złożonych naborów w projektach z dofinansowań Unii Europejskiej. 
Pomimo bardzo szczupłego budżetu, chcemy maksymalnie wykorzystywać dostępne środki.  

W tym roku zostaliśmy również nominowani do prestiżowego tytułu oraz statuetki „Lider Polskiego 
Samorządu”, wyznaczającej wysoki standard, rozwój oraz efektywność w zarządzaniu a także innowacyjność 

projektów. Znaleźliśmy się również w czołówce, bo na 75 miejscu na 1559 gmin rankingu czasopisma „Wspólnota”. Uwzględniono w nim 
wydatki inwestycyjne samorządu z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To również najwyższa pozycja w całym  
powiecie zambrowskim. 

Za nami również kilka ważnych uroczystości, m.in.. Obchody Święta Flagi, Dożynki Parafialne, hołd w miejscach pamięci poległych 
podczas wojen oraz pozyskanie samochodu strażackiego do OSP Krusze-Łubnice. Zachęcam mieszkańców, aby w przyszłości udział 
w nich brało jak najwięcej z Nas, ponieważ to nasz obywatelski i patriotyczny obowiązek oraz żywa lekcja historii i prezentacja dorobku 
kulturalnego. 

Cały zbiór najważniejszych informacji, wydarzeń i relacje z nich, które miały miejsce na w ostatnim czasie został  przedstawiony w tym 
wydaniu Gazetki Gminy Kołaki Kościelne.  

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kołaki Kościelne, aby radość, szczęście i dostatek 
zagościły w Waszych domach. Niech ten piękny, rodzinny czas przy wspólnym stole Wigilijnym i dźwiękach staropolskich kolęd, po całym 
roku ciężkiej pracy, będzie dla Was czasem wytchnienia i refleksji. Tradycyjnie składam Państwu również życzenia dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 2018 roku. Oby rok ten spełnił pokładane w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów. 
Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. Wszystkiego Najlepszego! 

 
 

Łączę wyrazy szacunku. 
 
 

 
 

Współpraca i dążenie do osiągania wspólnych celów to jedna z podstaw rozwoju 
gmin, powiatów i województw. Jedną z cech współpracy jest wyrażanie do niej chęci, 
co przedkłada się poprzez udział w uroczystościach, wydarzeniach i realizację wspól-
nych projektów. Jednym z zadań wójta, starosty, burmistrza czy wojewody jest 
promowanie swoich terenów, budowa ich wizerunku i nawiązywanie nowych 
kontaktów.  

W myśl zasady „jak cię słyszą i widzą tak cię piszą” jest to ważne, aby gmina była 
dobrze postrzegana i liczyła się na arenie samorządowej. W ostatnim czasie wzrasta 
również znaczenie gminy Kołaki Kościelne. W miarę rozwoju naszych terenów 
i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych budujemy własną markę oraz 
pozycję. W obecnej kadencji to zasługa Wójta Sylwestra Jaworowskiego. Udział 
w spotkaniach służbowych, zabieranie głosu podczas wystąpień, wyrażanie własnego 
zdania a także rozmowy o problemach i sukcesach samorządów pozwalają 
zaakcentować nasze istnienie, pomimo, że jesteśmy jedną z mniejszych gmin w woje-
wództwie i najmniejszą w powiecie zambrowskim.  

Słowo Wójta 

Ważna jest współpraca Wyjazdowa Sesja Rady Gminy 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne 
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Rok 2017 był szczególnie udany pod względem pozyskiwanych funduszy 
zewnętrznych przez Gminę Kołaki Kościelne. Złożone wnioski o dofinansowania 
były oceniane wysoko na listach rankingowych. Realizacja projektów z uzyskanych 
funduszy rozbita została na ten i przyszły rok.   

Wraz z nadejściem tegorocznej wiosny rozpoczęła się realizacja projektu 
wspólnego z OSP Krusze-Łubnice pn. „Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich 
oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki Kościelne” 
w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Z dotacji w kwocie 124 039,56 zł powstały altany rekreacyjne 
przy świetlicach w Szczodruchach, Kruszach-Łubnicach i Podłatkach Dużych oraz 
boisko do piłki plażowej, siłownia zewnętrzna i mini park nad stawem w Kołakach 
Kościelnych. Były to środki wyłącznie na cele rekreacyjne w 100% dofinansowane, 
bez wkładu własnego Gminy. Powstała infrastruktura ma za zadanie służyć 
mieszkańcom jako miejsce spotkań, odpoczynku i rozwoju kultury fizycznej.  

Kolejnym sukcesem okazał się wniosek złożony w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego i Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze 
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, pn. „Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”, na która dostaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 494 056,52 zł. Realizacja tego działania powinna 
rozpocząć się jeszcze w tym roku a zakończy do połowy przyszłego. W planie jest 
docieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien, centralnego 
ogrzewania i montaż ogniw fotowoltaicznych. Wszystko to znacząco zmniejszy 
koszty utrzymania infrastruktury Urzędu Gminy dając oszczędności w budżecie. 

Największa w tym roku pozyskana kwota dofinansowania dotyczy projektu, 
którego wyniki ogłoszono na początku listopada, pn. „Budowa systemu kolektorów 
słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego i Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, 
w którym wnioskowana i przyznana kwota wyniosła 1 069 893,00 zł. Zgodnie 
z założeniem projektu po weryfikacji technicznej na prywatnych domach osób, które 
na początku tego roku złożyły wnioski do udziału w nim, zamontowane zostaną 
kolektory słoneczne. 

Wśród drobnych środków i grantów udało się pozyskać 7 000,00 zł na 
doposażenie OSP Krusze-Łubnice i 10 000,00 zł w ramach grantów Działaj Lokalnie 
na doposażenie świetlicy wiejskiej we Wróblach-Arciszewo w kuchnię gazowa i stoły 
oraz warsztaty w Szkole Podstawowej. 

Gmina Kołaki Kościelne stara się w dalszym ciągu w miarę swoich możliwości 
pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne. Niestety cześć z nich wymaga wkładu 
własnego, na który w związku z zadłużeniem w budżecie nie stać gminy. 
W przygotowaniu są jednak projekty na dofinansowanie budowy kolejnych instalacji 
fotowoltaicznych dla mieszkańców i z  zakresu drogownictwa. Na początku 
przyszłego roku rozpocznie się również przebudowa ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 
w Kołakach Kościelnych na którą pozyskaliśmy w zeszłym roku dotację w kwocie 
362 604,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie pozyskanych w bieżącej kadencji środków: 

 

Inwestycje 

Tegoroczne inwestycje skupiły się głównie na drogownictwie. Większość prac 
związana była z utwardzaniem dróg kruszywem oraz ich równaniem. Rozdysponowa-
niem kruszywa na drogach oraz wskazywania miejsc wymagających równania 
zajmowali się sołtysi z poszczególnych sołectw. Na same prace związane 
z uzupełnianiem nawierzchni dróg żwirowych wykorzystano 3400 ton kruszywa. 
Pozostałe prace w zakresie dróg związane były z uzupełnianiem ubytków 
w nawierzchniach asfaltowych oraz montażem oznakowania dróg gminnych, również 
przejazdów kolejowych, gdzie ustawione zostały znaki „STOP”. Warto nadmienić, że 
linia kolejowa Ostrołęka-Łapy jest obecnie remontowana i dostosowywana do ruchu 
pociągów na czas przebudowy linii Warszawa-Białystok, jednak oznakowaniem 
przejazdów na drogach gminnych zajmują się samorządy. 

Wykonano również przebudowę linii wodociągowej z przyłączami na ulicy Kard. 
St. Wyszyńskiego zrobionej poprzednio w technologii azbestowo-cementowej. Było 
to zasadne w związku z planowaną przebudową ulicy.  

Pod koniec października w miejscowości Zanie-Leśnica odebrano inwestycję 
związaną z rozbiórką istniejącego oraz budową nowego obiektu mostowego wraz 
z dojazdami. Projekt zakładał wykonanie nowego mostu w miejscowości Zanie-
Leśnica, jezdni o szerokości 5,5 m. i długości 300 m., zjazdów oraz nieutwardzonego 
pobocza po obu stronach drogi i oznakowania pionowego. Wspólna inwestycja 
Powiatu nie mogłaby zostać zrealizowana bez dofinansowania przez Gminę Kołaki 
Kościelne, większość środków udało się też pozyskać z Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa. 

Ogromnym utrudnieniem jest wspomniany wcześniej dług w budżecie gminy, 
który hamuje realizację nowych inwestycji wymagających środków własnych, 
zaciągnięty w formie kredytu przez poprzednie władze na budowę przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków. Jeszcze większym problemem są awarie 
związane z ich niewłaściwym wykonaniem. W związku z niepoczuwaniem się do 
winy wykonawcy i toczącymi się z nim sprawami sądowymi, gmina usuwa awarię ze 
środków własnych. Obecnie dokonano 35 szt. napraw na zgłoszenia użytkowników. 
Rada Gminy na jednym z wcześniejszych posiedzeń udzieliła zgody na 
zaciągnięcie kredytu na poczet napraw, jednak jak do tej pory Wójt Gminy nie 
skorzystał z tej możliwości. 

Wśród inwestycji które są planowane do wykonania jest również modernizacja 
stacji uzdatniania wody w Zaniach-Leśnicy, na którą toczą się postępowania 
przetargowe oraz kolejne działania związane z poprawą stanu dróg gminnych. 

Gmina przystąpiła również do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działek zlokalizowanych przy zjeździe z drogi krajowej nr. 8. 
Plan pn. „Strefa gospodarcza I” stwarza warunki pozwalające na przyciągnięcie inwe-
storów a co za tym idzie stworzenie na naszym terenie nowych miejsc pracy. 

Nazwa projektu (lata 2014-2017) Kwota dofinansowania 

Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne 

362 604,00 zł 

Wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich oraz stwo-
rzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Koła-
ki Kościelne 

124 039,56 zł 

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie 
Gminy Kołaki Kościelne 

1 069 893,00 zł 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach 
Kościelnych 

494 056,52 zł 

Zakup samochodu na potrzeby wywozu odpadów komu-
nalnych na terenie Gminy Kołaki Kościelne 

77 700,00 zł 

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki 
Kościelne 

520 200,00 zł 

Budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią przy 
Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych i doposa-
żenie oddziału przedszkolnego 

140 000,00 zł 

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z pomocy 
Województwa Podlaskiego 

11 000,00 zł 

Projekty w ramach Działaj Lokalnie 30 000,00 zł 

ŁĄCZNIE: 2 829 493,08 

Fundusze zewnętrzne i inwestycje—podsumowanie 2017 r. 

Wizualizacja elewacji budynku Urzędu Gminy 

Tereny objęte Planem Zagospodarowania „Strefa Gospodarcza I” 

Nowy most w miejscowości Zanie-Leśnica 



Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 15 sierpnia, to 
jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. W polskiej tradycji 
znane jest jako święto Matki Bożej Zielnej- patronki ziemi i jej bujnej roślinności. 
Nasza Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołakach  
Kościelnych obchodzi tego dnia swoje najważniejsze święto- Odpust. Tradycją jest 
jego połączenie z Dożynkami Parafialnymi.  

W tym roku uroczystej sumie o godzinie 12.00 przewodniczył ks. Jacek  
Kotowski. We Mszy Św. udział wzięli przedstawiciele władz gminy, dziekan  
dekanatu zambrowskiego oraz proboszczowie sąsiednich parafii a także zaproszeni 
goście. Odbyła się też uroczysta procesja wokół Kościoła, w której wzięli udział 
strażacy ochotnicy. Równiankę dożynkową przygotowali oraz posługę podczas  
procesji pełnili mieszkańcy wsi Ćwikły-Rupie i Ćwikły-Krajewo. Tradycyjnie po 
mszy nie zabrakło straganów z zabawkami i słodyczami. 

Dalsza część uroczystości którą był festyn odpustowy odbyła się na terenie  
boiska przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych im. abp. Romualda  
Jałbrzykowskiego. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Wójt Gminy Kołaki  
Kościelne Sylwester Jaworowski. W trakcie imprezy plenerowej mieszkańcy  
i przybyli goście mogli wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami. Dla  
najmłodszych przygotowane były dmuchane zjeżdżalnie, zabawki rekreacyjne 
i zabawy z animatorami. Odbył się też turniej piłki nożnej „O puchar Wójta Gminy 
Kołaki Kościelne”. Trzy miejsca na podium zajęły drużyny: 

I. Żwirownia Undy w składzie: Łukasz Pac, Mateusz Pac, Jakub Konopka, Filip 
Kulesza, Maciej Milewski, Sebastian Bagiński; 

II. MDS Łady w składzie: Mateusz Chmielewski, Łukasz Chmielewski, Mariusz 
Łada, Rafał Tyszka, Adrian Krakówka, Maciej Zaremba; 

III. Czachy-Kossaki w składzie: Mateusz Lutostański, Kamil Kulesza, Rafał  
Kossakowski, Sebastian Zakrzewski, Patryk Mystkowski, Stanisław Ożarowski. 

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się też konkurs na „Tradycyjną 
równiankę dożynkową”. W rywalizacji o tytuł najpiękniejszej wzięło udział 13 prac 
z których komisja konkursowa wybrała 3 najładniejsze. 

Równie dużym zainteresowaniem widzów cieszył się konkurs na „Najlepszą 
potrawę kuchni podlaskiej”. W tym konkursie uznanie jurorów zdobył zestaw złożony 
z domowych wyrobów mlecznych- serów podpuszczkowych twardych, miękkich, 
twaróg oraz masło. Drugie miejsce smalec ze skwarkami i chlebem ziarnistym oraz 
koreczki ze słoniny z ogórkiem kiszonym, zaś trzecie miejsce chłodnik litewski. 
Nagrody w konkursach ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
oraz firma zielarska "Runo". 

Uznanie Wójta Gminy Kołaki Kościelne zdobyli też uczestnicy „IV Podlaskiej 
Szkoły Młodych Hodowców” z terenu gminy Kołaki Kościelne: Paweł Kulesza, 
Sebastian Gosk, Gabriel Sakowicz, Rafał Ołdakowski, Jakub Konarzewski, Jakub 
Szeligowski. Z rąk wójta odebrali oni pamiątkowe puchary. 

Przez całe popołudnie i wieczór dla uczestników festynu był dostępny ogródek 
z grillem na terenie którego w miłej atmosferze można było przysiąść i odpocząć. 
Festyn zakończył się występem Dj'a, zespołu "INNI" oraz pokazem fajerwerków. 

Patronat medialny sprawował Portal Informacyjny Zambrowiacy.pl 

Dziękujemy sponsorom bez których wsparcia impreza plenerowa nie mogłaby się 
odbyć: 

 „JATRA” Bożenna i Jan Jaworowscy, 

 „JAWOR” Henryk Jaworowski, 

 „ANNA” Anna i Ireneusz Kaczyńscy, 

 Bank Spółdzielczy w Zambrowie i Oddział Kołaki Kościelne, 

 „AGRO-PLUS” Bożena Mioduszewska, 

 „KACPOL” oraz „Sklep u Ewy” Ewa i Zdzisław Czajkowscy 

 „OSKAR” Bożena i Tadeusz Wnorowscy, 

 „Piekarnia w Kołakach Kościelnych” Piotr Wojtkowski, Mirosław 
Konarzewski, 

 PHU „Kotowski” Grazyna i Mirosław Kotowscy, 

 „Mechanika Pojazdowa” Jacek Kotowski, 

  PHU „MILTRA” Józef Milewski.  
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Odpust i Dożynki w Naszej Parafii 



Ogólnopolski Dzień Seniora przypadający 14 listopada ma za zadanie 
kształtować postrzeganie osób starszych w społeczeństwie. To również wyraz uznania 
i szacunku za wychowanie i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Z tej 
okazji 19 listopada zorganizowana została uroczystości Gminnego Dnia Seniora, na 
którą przybyli ks. Proboszcz Zbigniew Choromański, ks. Wikary Piotr Ćwikła, Pani 
Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Sobol oraz Radni i Sołtysi, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Henryk Rakoczy i Wicedyrektor Halina Tymińska, Przedstawiciele 
Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 
w Zambrowie, Prezes Gminnego Związku OSP RP Adam Łubnicki, a przede wszyst-
kim Szanowni Seniorzy. 

„To dzięki Wam nie pokryły się kurzem nasze obyczaje, to z Waszych ust 
młodsze pokolenia dowiadują się prawdy o minionym czasie, to Wasze ręce i serca 
sprawiły, że rodzinne domy stały się bezpieczną przystanią dla dzieci i wnuków. To 
Wy drodzy Seniorzy wychowujecie często młode pokolenie naszych mieszkańców, 
odprowadzacie do przedszkola, odrabiacie z nimi lekcje, przekazujecie historie 
i lokalne zwyczaje, gdy rodzice zajmują się pracą. Jest jedna sentencja, która idealnie 
oddaje sens Waszej roli: „Bóg nie mógł być wszędzie, dlatego stworzył babcie 
i dziadka”. W tym uroczystym dniu proszę abyście przyjęli moje najserdeczniejsze 
życzenia. Życzę Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła 
rodzinnego, pogody ducha, a każdy dzień niech dostarcza wiele radości i uśmiechu na 
twarzy.” – mówił w swoim wystąpieniu Wójt Sylwester Jaworowski. 

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Henryk Rakoczy, wskazując, że Seniorzy są 
grupą, która jest ważna w wychowaniu młodzieży, ale też jest ważną częścią lokalnej 
społeczności, dla której drzwi szkoły są zawsze otwarte: „Nasza Szkoła w swoich 
programach wychowawczych ma za zadanie wypracowywanie wśród dzieci 
i młodzieży szacunku do osób starszych. Często widzę Szanownych Seniorów gdy 
przyprowadzacie i odbieracie wnuki. Chcę abyście się Państwo również dobrze czuli 
w tej szkole. Zapraszam serdecznie na wszystkie działania sportowe- spacery 
z kijkami, rowery, również hala sportowa jest do Państwa dyspozycji„. 

Przed licznie przybyłymi mieszkańcami wystąpiły grupy artystyczne działające 
przy Stowarzyszeniu „Szansa” z Zambrowa, które są idealnym odzwierciedleniem 
tego jak ludzie w różnym wieku potrafią ze sobą współpracować, zagospodarowywać 
swój czas i czerpać z tego radość. W skład grup wchodziły Kapela Ludowa ‚Szansa”, 
Zespól Folklorystyczny „Szansa” oraz solistka Sylwia Paszkiewicz-Garczarek. 
Następnie specjalnie dla Seniorów zatańczyły maluchy z Zespołu Przedszkolnego 
w Kołakach Kościelnych, natomiast młodzież ze szkolnej grupy „Stokrotki” przygo-
towała krótką część artystyczną. Po tej części odbyła się prelekcja przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Mundurowi poruszyli kilka ważnych 
kwestii dotyczących seniorów, m.in. ostrzegali przed oszustami podającymi się 
za ,,wnuczków”, fałszywych policjantów, fachowców różnych specjalności czy 
przedstawicieli firm starających się wyłudzić pieniądze; kwestie bezpieczeństwa na 
drogach i problematykę stosowania przemocy wobec osób starszych w ramach 
programu ,,Pomoc, a nie przemoc” przypominając, że osoby te mają prawo do 
godności osobistej, poszanowania i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Ostatnią częścią spotkania z okazji Gminnego Dnia Seniora był wieczorek przy 
kawie i muzyce. Wszyscy obecni mogli potańczyć w żwawych rytmach granych przez 
Kapelę „Szansa” oraz Pana Organistę Zenona Wójcika. 

Mamy nadzieję że Dzień Seniora zapisze się w kalendarzu naszych lokalnych 
uroczystości na stałe jako forma motywująca do spotkań, bo wiedza i mądrość senio-
rów, nie może skrywa się w czterech ścianach domu, a powinna być eksponowana. To 
też dobra chwila do inspirowania mieszkańców do różnych form aktywności. Często 
się mówi, że tereny wiejskie nie sprzyjają działaniom aktywizującym, ale mimo 
wszystko pojawiają się różne pomysły stworzenia „Koła Dobrej Gospodyni”, grupo-
wych spacerów z kijkami i innych form, które nie tylko wpływają na nasze zdrowie 
ale również pozwalają na integracje wśród ludzi i oderwanie się od codziennych trosk. 
Zapraszamy jako Urząd Gminy do współpracy, zgłaszania pomysłów i wspólnego 
działania. 
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Gminny Dzień Seniora 



Chyba każdy z nas zna słowa wiersza  „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego”, 
które pokolenia wymawiały z dumą - „Kto ty jesteś? - Polak mały …” . Jego ostatnia 
zwrotka kończy się słowami: „Coś jej winien - Oddać życie”. Obecnie mówiąc 
o patriotycznym wychowaniu warto powrócić do słów „oddać życie” i zastanowić się 
nad ich głębią. Często zapominamy o tych, dzięki którym Państwo Polskie istnieje 
w obecnym całokształcie, o tych, którzy przez lata wojen swoje życie poświęcali dla 
Rzeczypospolitej. Patriotyzm to obraz naszych postępowań, szacunku, umiłowania 
i oddania własnej ojczyźnie. To również pamięć i oddawanie hołdu bohaterom, którzy 
za ojczyznę ponosili największą ofiarę- własne życie, będąc w pełni gotowości do jej 
obrony w czasach zagrożenia. 

W tym roku na terenie gminy Kołaki Kościelne miało miejsce kilka ważnych 
uroczystości patriotycznych oddających hołd poległym na naszych ziemiach oraz 
naszym barwom narodowym. 

„Biel i czerwień-  dwa kolory, które każdy Polak zna…” 

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi. W tym roku na program obchodów złożyły 
się aż 3 dni powiązanych wydarzeń.  

 28 kwietnia w Zespole Szkół im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach 
Kościelnych  uroczyście podniesiona została na maszt flaga państwowa przez 
przedstawicieli braci uczniowskiej i nauczycielskiej. Następnie zebrani goście 
w osobach: Przewodniczącego Zarządu Regionu Białostockiego Niezależnego 
Samorządnego Związku „Solidarność” Pana Józefa Mozolewskiego, przedstawiciela 
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Pana Pawła Kalisza, Proboszcza 
Ks. Kan. Zbigniewa Choromańskiego, Wójta Pana Sylwestra Jaworowskiego, 
przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, rodziców i mieszkańców 
gminy Kołaki Kościelne oraz uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Kołakach 
Kościelnych udali się na salę gimnastyczną, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie 
wystawy poświęconej powstaniu NSZZ „Solidarność” oraz historii Stanu Wojennego 
w Polsce. Zgromadzeni zapoznali się z udostępnionymi zbiorami. Nieocenioną lekcją 
był wykład przedstawiciela IPN. Prelegent przedstawił historię herbu (godła) Polski 
i flagi oraz zwrócił szczególną uwagę na aspekty związane z szacunkiem należnym 
symbolom narodowym. „Polskie drogi do niepodległości” to tytuł wykładu wygłoszo-
nego przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. 
Przybliżył on historię walki o niepodległość i pełnię praw człowieka w Polsce po 
II wojnie światowej. Fakty historyczne uzupełnione zostały jego wspomnieniami 
osobistymi. 

 30 kwietnia w Kościele Parafialnym, dzięki przychylności i zaangażowaniu 
Proboszcza Ks. Kanonika Zbigniewa Choromańskiego, uroczystą Mszą Świętą otwar-
to wystawę poświęconą Błogosławionemu Męczennikowi Solidarności  Ks. Jerzemu 
Popiełuszce. Otwarcia dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Białostockiego 
NSZZ „Solidarność” Pan Józef Mozolewski. Szczególnymi gośćmi była najbliższa 
rodzina ks. Jerzego Popiełuszki, a jego brat Józef opowiedział o wspólnym dzieciń-
stwie. Uroczystość uświetnił koncert Chóru Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego 
pod przewodnictwem Dyrygenta Pani Elżbiety Bilmin. W naszej Parafii pozostała 
również ufundowana przez Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” figura 
ks. Jerzego Popiełuszki. Koszty związane z występem chóru sfinansowane zostały 
przez sponsora Spółdzielnię Mleczarską „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim. 

 2 maja będący Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczął się przemarszem 
z Zespołu Szkół do Kościoła Parafialnego. W przemarszu brały udział: Zespół 
Mażoretek „Arabeska” i Orkiestra Dęta z Szumowa; Poczty Sztandarowe: NSZZ 
„Solidarność”, Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kołaki Kościelne i poczet 
Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych oraz społeczność szkolna. Uroczystej Mszy 
Świętej w intencji ojczyzny,  przewodniczył oraz wygłosił homilię, J.E. Ks. Bp 
Tadeusz Bronakowski. Po Mszy Świętej, okolicznościowe przemówienie wygłosił 
wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński.  Następnie przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Kołakach Kościelnych, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi Rzeczpospoli-
tej Polskiej na maszt, w trakcie którego chór „Stokrotki”, odśpiewał cztery zwrotki 
Hymnu Państwowego i pieśń Polska Flaga. Na placu Zespołu Szkół, Wójt Gminy 
Kołaki Kościelne Pan Sylwester Jaworowski serdecznie powitał wszystkich 
dostojnych gości i społeczność gminną, wśród których byli przedstawiciele władz 
samorządowych, związkowych, partyjnych i przedstawiciele uczelni, instytucji 
i zakładów pracy. Część artystyczna przygotowana została przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szczodruchach. Po zakończeniu części oficjalnej, można było 
rozgrzać się grochówką oraz kiełbaskami z grilla a dzieci i młodzież szkolna 
otrzymała produkty mleczne ufundowane przez SM „Mlekovita” z Wysokiego 
Mazowieckiego. W trakcie festynu można było także zobaczyć pokazy motocykli-
stów, sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, obejrzeć pokazy strażackie 
i policyjne, korzystać z dmuchanych zjeżdżalni. Chętni mogli  wziąć udział 
w wyścigu rowerowym o „Puchar Wojewody Podlaskiego” zorganizowanym dzięki 
uprzejmości Pana Eugeniusza Borowskiego oraz wolontariuszy przez SPORTEAM 
ZAMBRÓW. Cały czas nad bezpieczeństwem czuwała Grupa Ratownicza SPR 
Nadzieja z Łomży. Uroczystość nie mogła się odbyć przede wszystkim bez Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej. „Dobre Flagi” przekazane zostały przez Pogotowie 
Flagowe. 

„Bóg, Honor, Ojczyzna” 

Te trzy słowa zostały umieszczone na tablicy poświęconej walczącym za 
ojczyznę, która odsłonięta została w miejscowości Czarnowo- Undy. 16 lipca 2017 r. 
odbyła się tam Msza Święta polowa upamiętniająca pacyfikację mieszkańców z 1944 
r. Po mszy odsłonięta została tablica pamiątkowa, poświęcona żołnierzom Legionów 
Polskich walczących w latach 1919-1920 o wolność Ojczyzny, pochodzących z tej 
miejscowości z wypisanymi imionami: Aleksandra Konopki; Jana Łapińskiego; 
Wacława Staniewskiego; Zygmunta Gołaszewskiego; Antoniego Kuleszy i Władysła-
wa Zalewskiego. 

Inicjatorem powstania tablicy byli mieszkańcy na czele z Panem Zdzisławem 
Łapińskim, świadkiem wydarzeń z 1944 roku i autorem książek historycznych. 

W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, 
Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, Radny Powiatowy Andrzej 
Mioduszewski, Przewodnicząca Rady Gminy Kołaki Kościelne Dorota Sobol 
z Radnymi, Poczty Sztandarowe Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zambrowie 
i Związku OSP RP w Kołakach Kościelnych. Strażacy z jednostek OSP pełnili 
również wartę honorową przy pomniku. 

Pan Zdzisław Łapiński w trakcie przemówienia podzielił się również z zebranymi 
swoimi wspomnieniami z tamtych tragicznych wydarzeń. Można też o nich 
przeczytać w książce jego autorstwa, która dostępna jest w Bibliotece Szkolnej. 
Wyraził również swoją radość i podziękował Księdzu Proboszczowi i Panu Wójtowi. 
„Starałem się o tą tablicę pamiątkową przez 11 lat, pisałem do Prezydenta, pierwsze 
starania to Stowarzyszenie Wojny Polsko-Bolszewickiej, później po kolei do 
Archiwum Wojskowego, Wojewody a na końcu oparłem się o Kołaki. To dzięki 
pomocy Pana Wójta której mi udzielił powstała ta tablica. Chcę z Tego miejsca Panu 
Wójtowi podziękować.” – mówił w swoim przemówieniu Pan Łapiński.  

„Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi” 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę po rocznicy „cudu nad Wisłą” 
w miejscowości Wróble-Arciszewo odbyła się Msza Święta polowa na przydrożnej 
mogile dziewięciu marynarzy II batalionu Pułku Morskiego. Wśród poległych tam 
3 sierpnia 1920 r. był m.in. – jedyny wymieniony na pomniku z nazwiska – niespełna 
18-letni łomżyniak Kazimierz Burzyński.  

Mieszkańcy od pokoleń dbają o mogiłę jako jedno z ważnych miejsc pamięci 
narodowej oraz historii terenów gminy Kołaki Kościelne i co roku upamiętniają Mszą 
Świętą polową. We Mszy która odbyła się w Niedzielę 20 sierpnia 2017 r. 
uczestniczyli mieszkańcy oraz m.in. Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester 
Jaworowski, Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Barbara Sobol oraz Radni. Mszę 
koncelebrowali ks. kan. Zbigniew Choromański oraz Wikariusz ks. Piotr Ćwikła. 

„Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli, by walczyć 
o twój dom, wśród zielonych pól- o nowy dzień” 

1 września odbyły się powiatowe obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej. Rozpoczęły się uroczystą mszą święta w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Zambrowie. We mszy wzięły udział poczty sztandarowe, przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu, gmin, delegacje placówek oświatowych, związków 
i stowarzyszeń, służb mundurowych oraz wierni. Gminę Kołaki Kościelne reprezento-
wali Pan Wójt Sylwester Jaworowski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Dorota 
Sobol oraz Prezes Związku Gminnego OSP RP Pan Adam Łubnicki. Następnie 
uczestnicy uroczystości przeszli pod grób żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku 
na cmentarzu parafialnym w Zambrowie, gdzie złożone zostały wieńce. Wartę przy 
pomniku wystawili rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku 
Piechoty.  

10 września delegacja gminna uczestniczyła natomiast w obchodach 78 rocznicy 
Bitwy o Zambrów, gdzie również złożyła kwiaty pod pomnik Żołnierzy 71. Pułku 
Piechoty w Zambrowie. 

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu były również odchody Święta Niepodległo-
ści. W tym roku uroczystość ta przypadała w sobotę, dlatego też w Szkole Podstawo-
wej w Kołakach Kościelnych akademia z tej okazji została zorganizowana w piątek. 
Z racji 99-ej rocznicy odzyskania niepodległości cała społeczność szkolna wraz 
z zaproszonymi gośćmi: Proboszczem Ks. kan. Zbigniewem Choromańskim, 
Sekretarz Gminy Panią Danutą Niewińską i Przewodniczącą Rady Gminy Panią 
Dorotą Sobol uczestniczyła w uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. 
Wdzięczni za niepodległą Polskę Goście uroczystości, wraz z Dyrektorem Panem 
Henrykiem Rakoczym i delegacją uczniów złożyli wieniec na grobie poległych 
marynarzy w wojnie 1920 roku, na cmentarzu Parafialnym. Dzień wcześniej miały 
miejsce powiatowe obchody Święta Niepodległości, które odbyły się na hali Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. Uczestniczył w nich Wójt Gminy Kołaki 
Kościelne, który wraz z pozostałymi gośćmi złożył po uroczystości wieniec na mogile 
powstańców na zambrowskim cmentarzu. W dniu Święta Niepodległości delegacja 
z Gminy Kołaki Kościelne w składzie Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Sobol, 
Skarbnik Gminy Gabriela Mioduszewska oraz Wójt Gminy Sylwester Jaworowski 
uczestniczyła w Miejskich Obchodach w Zambrowie, gdzie po uroczystej mszy św. 
oraz złożyła wieniec pod pomnikiem Powstania Styczniowego na pl. Sikorskiego. 

Pamięć o Nich niech zawsze będzie żywa 

To właśnie takie lokalne uroczystości i miejsca pamięci pozwalają nam zatrzymać się 
na chwilę i zastanowić nad tragiczną przeszłością Polski, a zarazem budują jej całą, 
wielką historie, której my wszyscy jesteśmy kontynuatorami i za nią odpowiadamy.  
„Naród, który nie zna i nie szanuje swojej przeszłości, umiera i nie buduje 
przyszłości” – mówił Jan Paweł II. Ten szacunek starajmy się wyrażać między innymi 
poprzez takie uroczystości i obecność na nich. Mimo, że minęło dużo czasu, musimy 
walczyć o Naszą historię i przekazywać ją kolejnym pokoleniom, by w obecnym 
świecie utrzymać „Polskość” i nie zatracić swojej wartości i moralności, 
a poświęcenie i życie poległych nie poszły na marne. Udział w uroczystościach to nie 
tylko obywatelski obowiązek, ale również żywa lekcja historii oraz wychowania, 
szczególnie dla najmłodszych mieszkańców, bo od nich zależy przyszłość Ojczyzny.  
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Straż Pożarna to najbardziej szanowana służba w naszym kraju. Ludzie wiedzą, 
że zawsze kiedy będzie działo się coś złego, strażacy są pierwszymi, którzy udzielą 
pomocy. Są zawsze wtedy, gdy sytuacja wymaga wyjątkowych zdolności. Hasło 
"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" na  strażackich sztandarach ukazuje, że nie jest 
to zwyczajna praca lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Ostatnie dwa 
lata dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kołaki Kościelne są szczególnie 
udane, to czas obchodów ważnych jubileuszy, sukcesów w zawodach, a przede 
wszystkim pozyskiwania lepszego sprzętu i wyposażenia. 

 Do 2016 r. w zastępach gminnych OSP przeszkolenie podstawowe posiadało 
34 druhów, w 2017 ta liczba zwiększyła się do 43 osób. Obecnie trzy jednostki- 
Kołaki Kościelne, Krusze-Łubnice i Szczodruchy mogą wyjeżdżać na akcje. 

Ważny jest ogień w sercu i zamiłowanie 

W 2016  roku po dłuższej przerwie reaktywowała się jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kruszach-Łubnicach. Był to dla nich czas szczególny- obchodzili 
50-lecie założenia jednostki. Przywrócenie dawnego blasku jednostce wymagało 
jednak wiele wkładu i zaangażowania ze strony prezesa Marka Kołakowskiego jak 
i strażaków. Należało uzupełnić brakujący sprzęt od podstaw, a przede wszystkim 
brakło najważniejszego- wozu strażackiego, który zastąpiłby wysłużonego żuka. Rok 
2017 był dla strażaków z Krusz bardzo owocny w inwestycje  
i pozyskiwanie środków. W ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP na sumę 7 000,00zł zakupiono 
specjalistyczne ubrania ochronne, buty, rękawice i hełmy z latarkami do akcji 
bojowych. Z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 
18 621,00 wymieniona została brama garażowa oraz drzwi do magazynku, zakupiono 
pilarkę do drewna, tłumice i widły oraz hełmy.  

Można też śmiało rzec, że marzenia się spełniają, ponieważ 22 kwietnia 2017 
roku miało miejsce oficjalne przekazanie upragnionego lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki Renault Mascott jednostce OSP w Kruszach-Łubnicach. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Kołakach Kościelnych. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie aktu, 
kluczyków i dowodu rejestracyjnego nowego wozu strażackiego, symboliczne 
przecięcie wstęgi oraz poświęcenie pojazdu. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: 
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, Podlaski Komendant 
Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt, Komendant Wojewódzki Policji 
w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz. „Nasze polskie ochotnicze straże 
pożarne spełniają bardzo ważną rolę w systemie ochrony pożarowej, systemie 
ratowniczo-gaśniczym. Bez tej rzeszy druhów ochotników ciężko byłoby sobie 
wyobrazić nasze bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ale także szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo. Państwo wiecie, że nazwa straż pożarna, czy to państwowa, czy 
ochotnicza, jest nie do końca adekwatna do tego, co ta służba na co dzień robi. To nie 
jest tylko straż pożarna – jest to służba, która reaguje na cały szereg innych zagrożeń 
i zdarzeń dlatego ważne jest jej właściwe wyposażenie” – mówił Wiceminister 
MSWiA Jarosław Zieliński.  

Jest to już drugi pozyskany w ostatnim czasie pojazd do jednostek straży- 
poprzedni średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 z napędem 4×4 marki 
STAR 12.227  i dotacją na wyposażenie w kwocie 20 tys. zł. trafił do OSP KSRG 
Kołaki Kościelne. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki dobrej współpracy pomiędzy 
jednostkami ministerialnymi, Państwowej Straży Pożarnej a Wójtem i władzami 
gminy, co w swoim przemówieniu również zauważył Wiceminister Jarosław 
Zieliński. 

Strażacka rywalizacja 

Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko ratowanie życia i dobytku ludzkiego, to 
również ćwiczenia i doszkalanie się. W tym roku 2 lipca po raz dziewiąty odbyły się 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP. W trzech grupach o tytuł 
najlepszej walczyło 16 drużyn. Z Naszej gminy wystartowało 3 drużyny: OSP Kołaki 
Kościelne, Krusze-Łubnice i Szczodruch. Zawody rozegrano w dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza i rozwinięcie bojowe w dwóch grupach: A i C. 
Oldboje rywalizowali w rozwinięciu bojowym. 

W klasyfikacji końcowej drużyn męskich II miejsce uzyskało OSP Kołaki 
Kościelne – 108,46 pkt, III miejsce – OSP Krusze-Łubnice – 115,94 pkt a VI miejsce 
– OSP Szczodruchy – 143,26 pkt. W klasyfikacji drużyn męskich w kategorii 
powyżej 50 lat I miejsce zdobyło OSP Kołaki Kościelne – 65,74 pkt. Osiągnięte 
wyniki są naprawdę świetne jednak wymagały wielu godzin ciężkich ćwiczeń. 

Ciągłe szlifowanie umiejętności 

Wyjazdy na akcje wymagają odpowiedniego przygotowania. Stając twarzą 
w twarz z zagrożeniami strażacy powinni mieć wyćwiczone schematy i umieć 
współpracować nie tylko w swoim gronie ale również z innymi jednostkami, dlatego 
też 9 lipca 2017 roku na terenie Kołak Kościelnych odbyły się wspólne ćwiczenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Krajowym Systemie 
Ratowniczo- Gaśniczym. Ćwiczenia służyły w skoordynowaniu działań jednostek 
OSP z rejonu Powiatu Zambrowskiego. Polegały one na pozorowanych działaniach 
ratowniczych przeprowadzonych na terenie tartaku i stolarni w Kołakach 
Kościelnych. "Organizacja tego typu ćwiczeń jest dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej gminy najlepszą lekcją współpracy z jednostkami sąsiedni-
mi, kształtowania umiejętności oraz zachowania się na akcji. Podziękowanie kieruję 
też do Komendanta PSP w Zambrowie oraz druhów z PSP, pod których czujnym 
okiem odbyły się dzisiejsze ćwiczenia- za ich wyrozumiałość i cenne uwagi" – mówił 
obecny tam Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski. W ćwiczeniach 
pod okiem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Zambrowie brały udział jednostki z gmin powiatu zambrowskiego Wiśniewa, 
Rutek, Szumowa, Ostróżnego oraz z gminy Kołaki Kościelne OSP Krusze – Łubnice 
i Szczodruchy. Ćwiczenia zakończyła wspólna grochówka. 

Strażacy rozwijają również swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach 
podstawowych i specjalistycznych. 

Sprzęt i wyposażenie to narzędzie ratujące życie i dobytek 

Obecnie na wyposażeniu poszczególnych jednostek straży  
z terenu gminy Kołaki Kościelne jest między innymi: 

 KSRG OSP Kołaki Kościelne: samochód Star 244, Star 12.227 i Polonez Caro, 
motopompa pływająca, przenośna i szlamowa, agregat oddymiający, nożyco-
rozpierak, pompa hydrauliczna, piły tarczowe i łańcuchowe oraz drobny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. 

 OSP Krusze-Łubnice: samochód Renault Mascott i Żuk, piła łańcuchowa oraz 
drbony sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

 OSP Szczodruchy: samochód Star 244 i Lublin II oraz drobny sprzęt ratowniczo-
gaśniczy. 
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Bogu na chwałę, ludziom na ratunek 

WYPOSAŻENIE Z DOTACJI WOJEWÓDZTWA 

PRZEKAZANIE SAMOCHODU DO OSP KRUSZE-ŁUBNICE 

NOWY SAMOCHÓD JEDNOSTKI OSP KOŁAKI KOŚCIELNE 

NOWY SAMOCHÓD JEDNOSTKI OSP KRUSZE-ŁUBNICE 
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Rolnik VATowiec złoży Jednolity Plik Kontrolny 

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą nowe zmiany w przepisach VAT dla rolników. 
Konieczność wypełniania i składania JPK_VAT będzie nowością dla tych, którzy są 
podatnikiem i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Obowiązkowe będzie też 
prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT 
rolnicy będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny (w skrócie 
JPK_VAT). Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym ukła-
dzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozli-
cza się kwartalnie. Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać w Urzędzie Skar-
bowym. 
 

Obowiązkowy spis zwierząt gospodarskich 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku dokona-
nia spisu bydła, kóz, owiec i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie 
należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR. Termin dokonania spisu upływa 31 
grudnia. 

Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania 
spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście mie-
sięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwie-
rząt przebywających w stadzie.  

Wynik spisu należy umieścić na formularzu, czytelnie podpisać i przekazać w termi-
nie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego osobiście lub droga pocztową. 

Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej w Biurach Powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl. 
 

Wniosek o dopłaty prześlesz wyłącznie elektronicznie 

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszaro-
wych PROW składać będzie można tylko w formie elektronicznej (za pośrednictwem 
aplikacji e-wniosek). Obowiązek taki wynika rozporządzenia Komisji UE zgodnie 
z którym od nowego roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być 
składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. Nadal możliwe 
będzie złożenie wniosku w formie papierowej, ale tylko w specyficznych sytuacjach. 
W 2018 r. przewiduje się także wprowadzenie dodatkowego, uproszczonego trybu 
ubiegania się o przyznanie płatności, dostępnego dla rolników, których sytuacja nie 
zmieniła się względem roku 2017. W takim przypadku wystarczy, w terminie od dnia 
15 lutego do dnia 14 marca 2018 r., złożyć oświadczenie o braku zmian względem 
zeszłorocznego wniosku. 
 

Afrykański pomór świń i ptasia grypa 

Województwo podlaskie jest regionem szczególnie ciężko dotkniętym ASF, dlatego 
też niezwykle istotne jest respektowanie zasad bioasekuracji, które zmniejszą ryzyko 
rozprzestrzeniania się chorób. Nie należy zapominać również, że cyklicznie – wraz 
z migracjami ptaków – wzrasta ryzyko związane z wystąpieniem ptasiej grypy.   

Dla Państwa wygody Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na swojej 
stronie internetowej zagregował ważne materiały, z którymi powinni zapoznać się 
wszyscy hodowcy trzody chlewnej i drobiu. Pamiętaj, że to błąd człowieka w wielu 
przypadkach może powodować rozprzestrzenianie się chorób! Informacje dostępne są 
pod adresem: 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/asf/
afrykanski-pomor-swin-i-ptasia-grypa.html 
 

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie 2017 

Tegoroczna XXIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie 
pomimo niesprzyjającej aury, przyciągnęła jak zawsze wielu wystawców i zwiedzają-
cych. Była to świetna okazja by nawiązać kontakty z producentami i dostawcami 
sprzętu, materiału oraz pasz do produkcji rolnej a także zapoznania się z nowościami 
i kierunkami rozwoju rolnictwa. 

Nieodzowną częścią jest prezentacja i ocena zwierząt wystawionych na targach. Gmi-
nę Kołaki Kościelne ze swoim bydłem reprezentowało dwóch rolników: Piotr Szeli-
gowski i Paweł Kulesza. Trzy z czterech krów Pawła Kuleszy zdobyły tytuły 
wiceczempiona wystawy. Po za nagrodami i pucharami ufundowanymi przez Zwią-
zek Hodowców Bydła Mlecznego i firmy związane z produkcją rolną, listy gratulacyj-
ne i drobne upominki przygotowała Gmina Kołaki Kościelne. 

W dniu poprzedzającym wystawę miała miejsce także inauguracja IV Podlaskiej 
Szkoły Młodych Hodowców. Brało w niej udział 6 uczestników z terenu gminy 
Kołaki Kościelne: Kulesza Paweł, Gosk Sebastian, Sakowicz Gabriel, Ołdakowski 
Rafał, Konarzewski Jakub, Szeligowski Jakub. W swoich kategoriach wiekowych 
oraz tytuł "Najlepszego z najlepszych" uzyskał Jakub Szeligowski. Najlepszym 
cliperem został Sebastian Gosk. 

Rolnikom tym z dłuższym stażem pracy jak i tym przyszłym serdecznie gratulujemy, 
dziękujemy, że tak godnie reprezentują Naszą gminę oraz za trud i umiłowanie do 
swojej pracy oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Informacje dla rolników 

Najnowsze informacje znajdą Państwo na stronie 

PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

www.pirol.pl 



Kończący się rok kalendarzowy w szkole to czas wielu zmian, które w najwięk-
szym stopniu dotyczyły dydaktyki i nowej reformy oświatowej. Uczniowie w czerwcu 
kończąc rok szkolny 2016/2017 odpuszczali Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych. 
Obecne zmiany likwidujące gimnazja spowodowały także przemianowanie nazwy na 
Szkołę Podstawową. Absolwenci klas VI poszli więc do klasy VII zamiast do I gim-
nazjum. Zmieniła się również podstawa programowa, która obecnie ma być bardziej 
dostosowana do realiów i iść z duchem czasu. 

Remonty 

Pracowite były również tegoroczne wakacje. Do szkoły zamiast uczniów zaczęli 
przychodzić rodzice. Zamiast książek przynieśli ze sobą wałki, pędzle i szpachelki. 
„Stan budżetu gminy nie pozwala na duże wydatki, ale na zakup farby mamy zgodę” 
– mówił dyrektor  Henryk Rakoczy. Dlatego też z pomocą rodziców wyremontowane 
zostały sale lekcyjne które tego wymagały. Uczniowie mogli we wrześniu powrócić 
do odmienionego korytarza i pomieszczeń. Dyrekcja Szkoły serdecznie dziękuje 
rodzicom, którzy zechcieli pomóc przy malowaniu. 

Półkolonie z Parafią 

Początek wakacji to także półkolonie z Parafią Wniebowzięcia NMP w Kołakach 
Kościelnych, prowadzone przez ks. Piotra Ćwikła. W tym roku udział w nich wzięło 
53 dzieci nad którymi czuwało 5 opiekunów. Program półkolonii był bogaty. 
Tradycyjnie letni wypoczynek rozpoczął się Mszą Św. Po uczcie duchowej wszyscy 
przeszli pod budynek parafialny gdzie przez cały dzień każdy z uczestników mógł 
wykazać się talentem kulinarnym robiąc tosty, gofry i wieloowocowe soki. 
Następnego dnia odbył się wyjazd do warszawskiego ZOO. Trzeci dzień półkolonii to 
wyjazd do Białostockiej do Strefy Wysokich Lotów. Z uśmiechem na twarzy uczest-
nicy skakali prawie do samego nieba. 29 czerwca uczestnicy pojechali do Jurowców 
do parku ziemi. Tam przewodnik opowiedział im historię dotyczącą dinozaurów, 
a następnie do Zabłudowa by tam zasmakować najlepszych na Podlasiu lodów. 
W drodze powrotnej odwiedzili Monaster (prawosławny zakon). Ostatni dzień rozpo-
czął się od Eucharystii którą sprawował ks. kan. Zbigniew Choromański. Tego dnia 
uczestnicy pojechali do stadniny DANTE w Brzóskach Falkach, gdzie każdy mógł 
spróbować swoich sił w jeździe konnej. 

Młodzież na medal 

Nowy rok szkolny 2017/2018 to przede wszystkim pasmo sukcesów dzieci 
i młodzieży w przeróżnych konkursach oraz turniejach sportowych. W konkursie 
plastycznym "Wojna obronna 1939" trójka uczniów naszej szkoły zajęła czołowe 
miejsca. Organizatorem konkursu było Stowarzyszanie Historyczne im. 71 Pułku 
Piechoty oraz Starostwo Powiatowe. Komisja wyłoniła zwycięzców spośród wielu 
nadesłanych prac w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV- VII. 
Nasi uczniowie zajęli kolejno: Miejsce II- Patrycja Grodzka, Miejsce II- Mateusz 
Jałbrzykowski, Miejsce III- Łukasz Ołdakowski. 

Dwie drużyny dziewcząt i trzy drużyny chłopców rywalizowało natomiast 
w rozgrywkach powiatowych w unihokeju, które odbyły się w sobotę, 21 październi-
ka w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych. Organizatorem zawodów był 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie. Naszą szkołę reprezentowały 
drużyny dziewcząt w składzie: Dmochowska Barbara, Czochańska Agata, 
Gołaszewska Maja, Jałbrzykowska Emilia, Kaczyńska Patrycja i Niewińska Karolina, 
oraz chłopców w składzie: Buczyński Dawid, Gosk Mateusz, Konarzewski Jakub, 
Lutostański Karol i Sakowicz Gabriel. Pojedynki rozgrywano systemem każdy 
z każdym. Dziewczęta po ciężkiej walce uległy koleżankom z Osowca. Zdobyły tym 
samym II miejsce. Drużyna chłopców wygrała wszystkie pojedynki i zajęła I miejsce 
uzyskując awans do kolejnego etapu – finału grupy zachodniej. Niestety, mimo 
zaciętej walki w Finale nasza drużyna nie znalazła się w dwójce najlepszych i tym 
samym nie udało się osiągnąć awansu do finału wojewódzkiego. 

28 października w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych rozegrano 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym. 
W rozgrywkach uczestniczyło trzy drużyny dziewcząt i osiem drużyn chłopców. 
Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie 
oraz Starostwo Powiatowe. Naszą szkołę reprezentowały drużyny dziewcząt w 
składzie: Dmochowska Barbara, Krajewska Patrycja i Kaczyńska Patrycja, oraz 
chłopców w składzie Buczyński Dawid, Gosk Mateusz, Lutostański Karol 
i Sakowicz Gabriel. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zdobyli pierwsze miejsca 
i uzyskali awans do finału Grupy Zachodniej. W finale grupy w Nowogrodzie chłopcy 
zajęli ostatecznie 7, a dziewczęta 9 miejsce. 

Hasłem roku szkolnego 2017/2018 jest "Rok dla Niepodległej", z tej okazji 
biblioteka szkolna zorganizowała konkurs recytatorski Polskiej Poezji i Prozy 
Niepodległościowej. Do recytacji przystąpiło siedmioro uczniów. Uczestnicy pod 
kierunkiem p.M. Ożarowskiej przygotowali interpretację utworów o wymownej treści 
patriotycznej. Komisja oceniła uczestników przyznając:  I miejsce - P. Gosk, II 
miejsce - W. Tyborowska, III miejsce - W. Konarzewska. Reprezentowali oni również 
naszą szkołę na eliminacjach powiatowych w Zambrowie, na których Paweł Gosk 
zdobył drugie miejsce.  

28 października w hali sportowej  Szkoły Podstawowej w Osowcu odbyły się 
zawody w drużynowym tenisie stołowym klas VI i młodszych. Do turnieju zgłosiło 
się cztery drużyny dziewcząt i siedem drużyn chłopców. Dziewczęta rywalizowały 
systemem „każdy z każdym” a chłopcy podzieleni zostali na dwie grupy. Po rozgryw-
kach grupowych odbyły się półfinały i finał. Nasze drużyny zarówno dziewcząt 
i chłopców grały bardzo dobrze. Dziewczęta wygrały wszystkie pojedynki i zajęły 
I miejsce, chłopcy po zaciętym meczu w finale z drużyną ze Starego Laskowca 
przegrali 3-4 i zajęli II miejsce. Obie drużyny wywalczyli awans do finału grupy 
zachodniej. Skład drużyny dziewcząt: Wiśniewska Natalia, Konarzewska Weronika, 
Jałbrzykowska Julia, Kotowska Natalia oraz skład drużyny chłopców: Ostrowski 
Dominik, Konarzewski Mateusz, Śliwowski Krystian, Gosk Paweł 

8 listopada, w Szkole Podstawowej w Osowcu rozegrano Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w  badmintonie. W rozgrywkach uczestniczyło pięć drużyn 
dziewcząt i pięć drużyn chłopców. Naszą szkołę reprezentowały drużyny dziewcząt  

w składzie: Dmochowska Barbara, Kaczyńska Patrycja, Jałbrzykowska Emilia 
i Gołaszewska Maja oraz chłopców w składzie: Buczyński Dawid, Gosk Mateusz, 
Lutostański Karol i Zawistowski Maciej. Pojedynki rozgrywano systemem każdy 
z każdym. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy nie przegrali żadnego meczu i zajęli 
pierwsze miejsca. 

13 listopada uczniowie naszej szkoły, klasy II i III gimnazjum, uczestniczyli 
w podsumowaniu realizacji projektu pt.: „Powiat Zambrowski zapobiega uzależnie-
niom wśród dzieci i młodzieży”. Zwieńczeniem projektu było rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Bezpieczny Internet”. Wzięło w nim udział 53 uczniów 
z powiatu zambrowskiego. Laureatką konkursu została nasza uczennica Diana 
Ostrowska. Zajęła ona II miejsce. Zwycięzcom gratulowali sukcesu znakomici goście: 
Łomżyński Biskup Pomocniczy – Tadeusz Bronakowski oraz wiceminister MSWiA - 
Jarosław Zieliński. Dumni jesteśmy też z powodu nagrodzenia dwóch naszych 
absolwentek szkoły: Justyny Kołakowskiej – I miejsce i Marty Kołakowskiej – III 
miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

15 listopada 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zambrowie 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu „Dzieci w sieci” organi-
zowanego przez Poradnię. Łącznie na konkurs wpłynęło 141 prac. Laureatami 
zostało sześcioro naszych uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoła Podsta-
wowa klasy I-III- Patrycja Grodzka; Szkoła Podstawowa klasy IV-VII- Natalia 
Wiśniewska, Natalia Gołaszewska, Paulina Jałbrzykowska. Wyróżnienia Dyrektora 
Poradni otrzymali: Kamil Żabiński i Weronika Konarzewska.  

Dzień Edukacji Narodowej 

14 października obchodzone jest Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
w szkole odbyła się uroczysta akademia na która przybyli zaproszeni goście 
w osobach: ks. kanonik Z. Choromański, Wójt S. Jaworowski, kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej- Dorota Bogdańska, rada rodziców: D. Gołaszewska, U. 
Konarzewska, K. Konarzewska, nauczyciele emeryci: F. Grabowska, J. Malinowski 
oraz wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor, 
witając wszystkich zebranych według stanowiska i godności. Następnie odwołując się 
do poezji złożył najlepsze życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Życzenia 
wszystkim pracownikom szkoły złożyli również przybyli na tą uroczystość goście. 
Następnie uczniowie klasy trzeciej gimnazjum pod kierunkiem p. Z. Wójcika 
przygotowali część artystyczną, natomiast przedstawiciele Samorządu Szkolnego 
wręczyli kwiaty. 

Znicz na zapomnianym grobie 

Z okazji przypadającego święta Wszystkich Świętych Samorząd Uczniowski po 
raz kolejny zorganizował akcję „Znicz na zapomnianym grobie”. Przyniesione przed 
świętami przez uczniów znicze zapalone zostały na opuszczonych mogiłach. 
Towarzyszyła temu modlitwa o spokój duszy spoczywających tam osób. 

Wzorowa Łazienka 

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych brała też udział w akcji "Wzorowa 
Łazienka", organizowanej przez markę DOMESTOS. Ogólnopolska rywalizacja szkół 
polegała na wykonaniu przez uczniów plastycznej pracy konkursowej pt. „Wzorowa 
łazienka” oraz głosowaniu na wybraną szkołę poprzez stronę internetową. Dzięki 
osobom które oddawały codzienne głosy udało się znaleźć w pierwszej setce szkół, 
które otrzymały roczny zapas środków czystości. 

Warsztaty, wycieczki, spotkania, profilaktyka 

Jednym z ważniejszych zadań które postawiła sobie dyrekcja w tym roku jest jak 
najlepsze zagospodarowanie czasu swoim uczniom. Warsztaty, między innymi 
kulinarne pn. „Palce lizać”, pokaz podstaw druku 3D, architektoniczne „U Nas też są 
zabytki”, spotkania profilaktyczno-inspirujące z grupą raperów „Wyrwani z niewoli”, 
lekcje historii i sztuki po za szkołą na wyjeździe do Warszawy to tylko nieliczne 
z tematów i spotkań dodatkowych, którymi szkoła chce rozwijać pasję, wyobraźnię 
i chęć do nauki wśród najmłodszych. Jak widać działania te przynoszą same 
pozytywne skutki ponieważ młodzież się w nie angażuje i wyraża ciekawość.  

Szkoła to również działania profilaktyczne organizowane z policją i innymi  
jednostkami publicznymi. W ostatnim czasie pogadanki z młodzieżą dotyczyły 
kwestii  odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberprzemocy, uzależnień, czy 
chorób takich jak AIDS.   

Szkolne święta 

Każdego roku, już od 27 lat, w dniu 18 września młodzież całej szkoły 
w Kołakach Kościelnych wraz z Dyrekcją, nauczycielami i rodzicami oddaje część 
św. Stanisławowi Kostce. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się od spotkania 
w kościele, gdzie wysłuchano montażu słowno – muzycznego, przybliżającego postać 
i drogę do świętości św. Stanisława Kostki. Program przygotowali uczniowie klasy III 
Gimnazjum i zespół wokalny Stokrotki, pod kierunkiem p. Zenona Wójcika, przy 
współpracy z Panią Dyrektor Haliną Tymińską i ks. Piotrem Ćwikłą. Następnie 
młodzież i nauczyciele z rodzicami uczestniczyli w uroczystej Mszy św. ku czci 
Św. Stanisława Kostki, którą celebrował ks. Piotr. 

19 października 2017 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów. To 
wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, a także rodziców. 
Tak było i tym razem, kiedy to pierwszoklasiści dokonali aktu ślubowania i zostali 
pasowani na uczniów. Wszystkich zgromadzonych przywitał Dyrektor Szkoły Henryk 
Rakoczy. Złożył uczniom oraz ich rodzicom serdeczne życzenia. Następnie  
pierwszoklasiści w strojach galowych z przejęciem recytowali wiersze i śpiewali 
piosenki. Otuchy dodali im starsi uczniowie, którzy zapewnili, że pierwszaki mogą 
zwracać się do nich ze wszystkimi trudnymi sprawami. Aktu Pasowania na Ucznia 
symbolicznym ołówkiem dokonał Pan Dyrektor, a wychowawczyni wręczyła  
dzieciom pamiątkowe dyplomy. Ponadto pierwszoklasiści zostali obdarowani  
upominkami przygotowanymi przez Radę Rodziców, koleżanki i kolegów z klasy II 
oraz słodkim prezentem od rodziców.  
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Tytułowe hasło jest chyba jednym z najpopularniejszych promujących zdrowy 
tryb życia. Jednak ważniejszym od wzniosłych haseł i postanowień są czyny. W tym 
roku na terenie gminy Kołaki Kościelne dało się jednak zauważyć wzrost  
zainteresowania sportami wśród mieszkańców. 

 

Przestrzeń do spotkań to podstawa 

W ramach środków pochodzących z Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 na terenie gminy Kołaki Kościelne zrealizowany został wspólnie ze 
Stowarzyszeniem OSP Krusze-Łubnice projekt pn.: „Wykorzystanie potencjału  
świetlic wiejskich oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kołaki 
Kościelne”. Ze środków tych powstały altany wraz z wyposażeniem w stoły i meble 
przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Krusze-Łubnice, Podłatki Duże oraz 
Szczodruchy w których mieszkańcy mogą się wspólnie spotykać. Z części środków  
w miejscowości Kołaki Kościelne zagospodarowano pozostałą część terenów nad 
stawem, gdzie powstała siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki oraz mini park. 
Celem projektu jest upowszechnianie rozwoju kultury sportowo-rekreacyjnej 
i integracja wśród społeczności gminy Kołaki Kościelne. Udało się na niego pozyskać 
dofinansowanie 100% kosztów w kwocie 125 790,73 zł, dzięki czemu gmina  
i straż nie musiały dokładać własnych środków. Otrzymane pieniądze można było 
wykorzystać tylko i wyłącznie na działania związane z rekreacją i turystyką. 

 

„Kołaki startują” 

Hasło to przez całe wakacje towarzyszyło w pokonywaniu kolejnych kilometrów 
uczestnikom rajdów rowerowych z terenu Naszej gminy. Inspiratorem i organizato-
rem był Dyrektor Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych Pan Henryk Rakoczy zaś 
odbywały się one pod skrzydłami Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych  
i Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” przy wsparciu Wójta Gminy 
Sylwestra Jaworowskiego i Ks. Proboszcza Zbigniewa Choromańskiego. Wspólne 
wyjazdy cieszyły się dużą popularnością, a udział mógł w nich brać każdy chętny, 
wystarczyło zgłosić się w wyznaczonym miejscu na rowerze. Średnio w wyjazdach 
brało udział od 30 do prawie 50 osób a trasy zaczynały się od 22 km i stopniowo 
wydłużały. Ostatni rajd z tego cyklu odbył się 26 sierpnia. Była to rowerowa  
pielgrzymka do kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Ostróżnym. Udział w niej wzięło 
ok. 35 rowerzystów. Łączna trasa o długości 46 km wiodła z Kołak Kościelnych 
poprzez Wiśniewo, Poryte Jabłoń, Śledzie, Stare Zakrzewo, Krajewo Budziły, do 
Kaplicy p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Ostrożnym. Po dotarciu do Kaplicy 
rowerzyści uczestniczyli we Mszy Świętej, którą poprowadził Nasz Wikariusz 
z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych ks. Piotr Ćwikła- częsty 
uczestnik rajdów z cyklu „Kołaki startują”. Po Mszy Świętej odbyło się ognisko 
z grillowanymi kiełbaskami. Następnie wszyscy udali się w drogę powrotną poprzez 
Sędziwuje, Zambrów, Wiśniewo do Kołak. Za rowerzystami jechał samochód 
techniczny udostępniony z Urzędu Gminy Kołaki Kościelne. Wyrazem podziękowa-
nia za organizację rajdów rowerowych i zaangażowanie w rozwój lokalnej 
społeczności było wyróżnienie od Wójta Gminy Kołaki Kościelne, które Pan 
Dyrektor otrzymał podczas Święta Edukacji Narodowej.  

Na zakończenie cyklu odbyło się spotkanie podsumowujące. Była to okazja 
omówienia planów na kolejny rok. Wśród propozycji pojawiły się częstsze wyjazdy 
oraz podział na krótko, średnio i długo dystansowe odcinki. Jednak aby wyruszyć na 
trasę wszyscy zainteresowani udziałem musza zadbać o swoją kondycję fizyczną, 
dlatego też Pan Dyrektor Rakoczy zaproponował w okresie zimowym spotkania na 
hali sportowej w każdy piątek o godzinie 18.00. 

 

Europejski Tydzień Sportu 

Pod koniec września obchodzony był Europejski Tydzień Sportu – inicjatywa 
Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. 
Z tej okazji społeczność Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych na czele 
z Dyrektorem Henrykiem Rakoczy przedstawiła harmonogram aktywności sportowej 
na każdy z tych dni, wśród których był wyjazd rowerowy, rozgrywki w piłkę 
plażową, turniej piłkarski oraz turniej w tenisa stołowego. Nieformalna grupa 
„Odnowa” zorganizowała również spacer z kijkami do „nordic walking’u”, zaś 
Stowarzyszenie RuRoRe przeprowadziło „III Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Wójta Gminy Kołaki Kościelne”.  

 

Sport łączy i integruje 

Ten rok na pewno zapisze się w historii Naszej gminy jako szczególnie aktywny 
i inspirujący do różnych dziedzin sportowych. Zapraszamy udziału w kolejnych 
wspólnych sportowych wydarzeniach i do korzystania z powstałych obiektów, aby 
przyczyniły się do rozwoju kultury fizycznej, poprawy kondycji i rozwoju zdrowego 
stylu życia. Teren na którym usytuowana jest Nasza gmina- obszar Zielonych Płuc 
Polski, szczególnie ku temu sprzyjają. Wspólne spotkania na świeżym powietrzu to 
również świetna możliwość, aby wyrwać się z domu, poznać okolicę, rozruszać 
i zintegrować z innymi. 
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Regionalny System Ostrzeżeń (RSO) 

To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na  
stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na 
komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski 
żywiołowe i sytuacje na drogach. 

Komunikaty są tworzone przez MSWiA, IMGW oraz na poziomie regionalnym 
przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Ostrzeżenie pojawia się: 
- na stronach internetowych urzędów wojewódzkich – pasek informacyjny jako 
WAŻNE!!! 
- w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB) 
- w aplikacji mobilnej RSO (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone). 

 

Spotkanie dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej 

8 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie 
z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży dotyczące tematyki 
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz możliwości naboru. Wojska Obrony Terytorialnej 
są nowym rodzajem samodzielnych sił zbrojnych, których zadaniem jest obrona 
lokalnych społeczności, wspieranie działań w zakresie ochrony ludności przed 
skutkami klęsk żywiołowych, a także reagowanie w przypadku ataków w cyberprze-
strzeni i destabilizacji oraz dezinformacji.  

Obecnie otwarty jest nabór do służby dla osób które spełnią określone warunki. 
Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, 
zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności 
obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, 
a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie  
kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT. 

Więcej informacji dostępnych jest na ulotce załączonej do gazetki. 
 

Powrót pociągów na trasę kolejową biegnąca przez gminę Kołaki Kościelne!!! 

W miesiącu grudniu 2017 r. po wielu latach przerwy, planowane jest  
przywrócenie ruchu kolejowego pomiędzy stacjami Sniadowo-Łapy. Początkowo 
będzie to ruch towarowy, chociaż w przyszłości, o ile spotka się to z zainteresowa-
niem Przewoźników i Samorządu Województwa Podlaskiego, zostanie wznowiony 
ruch pasażerski. 

Przywrócenie ruchu kolejowego wiąże się również z szeregiem niebezpieczeństw. 
Należą do nich głównie wypadki z udziałem pojazdów w newralgicznych miejscach 
jakimi są przejazdy klejowo-drogowe. 

Pamiętajmy, aby dojeżdżając do przejazdu, szczególnie niestrzeżonego, odrzucić 
utrwalone już w świadomości „nic tu nie jeździ” i podporządkować się znakom STOP 
stojącym bezpośrednio przed torami! 

 

„Krwiobus” odwiedził naszą gminę 

2 czerwca 2017 r. na parkingu przy Kościele Parafialnym w Kołakach można 
było oddać krew oraz zapisać się do Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych 
Dawców Szpiku. 

Krwiobus przyjechał na zaproszenie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne. W trakcie 
akcji zebrano 5,85 litrów krwi. Krew jest najcenniejszym lekiem, którego nie da się 
wyprodukować. Bycie honorowym dawcą krwi nic nie kosztuje, a może uratować 
zdrowie i życie drugiego człowieka. Krew oddali między innymi pracownicy Urzędu 
Gminy Kołaki Kościelne z Wójtem na czele oraz strażacy z jednostek gminnych OSP. 
Wszystkie osoby, po tym zabiegu otrzymały tradycyjny „bonus” w formie czekolady. 

Zapraszamy w przyszłości do udziału w tego typu akcjach, ponieważ nigdy nie 
wiemy, czy kiedyś każdy z nas lub bliskich nie będzie potrzebował krwi. 

 

XV Łomżyńska Piesza Pielgrzymka do Hodyszewa 

30 czerwca 2017 r. w Kołakach Kościelnych zatrzymała się na nocleg  
XV Łomżyńska Piesza Pielgrzymka do Hodyszewa. Jak co roku pielgrzymi zmierzali 
do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania, przed oblicze cudownego obrazu Matki 
Boskiej Hodyszewskiej Królowej Podlasia. Ich tegorocznym hasłem na szlaku było: 
„Idźmy i głośmy Chrystusa przez Maryję”. 

W Kołakach Kościelnych pielgrzymi zostali przyjęci na sali gimnastycznej, gdzie 
czekał na nich pożywny posiłek po trudzie drogi, przygotowany przez mieszkanki 
Kołak. Część pielgrzymów została również zaproszona na nocleg do domów na 
terenie Naszej gminy, pozostali natomiast dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół 
w Kołakach Kościelnych mogła odświeżyć się i przenocować na sali gimnastycznej. 
Rankiem następnego dnia po posiłku i porannej Mszy Świętej pielgrzymi wyruszyli 
w dalszą drogę. 

Dyrekcji Szkoły oraz osobom które były zaangażowane w przyjęcie pielgrzymki 
serdecznie dziękujemy. 

 

„Piknik Rodzinny” w Czerwonym Borze 

Wspólne biesiadowanie, zabawa i konkursy – te i inne atrakcje czekały 
Uczestników „Pikniku Rodzinnego” zorganizowanego przez Stowarzyszenia 
„Szansa”, Stowarzyszenie „Szansa dla Ciebie” w Zambrowie oraz Bursę Szkolną  
nr 1 w Zambrowie. Po raz kolejny w piknikowaniu udział wzięli mieszkańcy powiatu 
zambrowskiego. Piknik odbył się 24 czerwca 2017 r. w Czerwonym Borze.  Udział 
w nim brały również rodziny z terenu gminy Kołaki Kościelne oraz przedstawiciele 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych i Nasi strażacy.  

W czasie imprezy można było skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru we 
krwi i ciśnienia. Piknik był połączony z akcją oddawania krwi pod patronatem 

Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, w którą zaangażowa-
ły się wszystkie jednostki ochotniczej straży pożarnej w naszym powiecie. Udało się 
zebrać ponad 7,5 litra krwi. Dodatkowo cztery osoby wpisały się do bazy 
potencjalnych dawców szpiku. 

 

Dzień samorządu terytorialnego 

7 maja w całej Polsce obchodzony był Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej 
okazji, obchody tego święta zorganizował Powiat Zambrowski. Spotkanie w Czerwo-
nym Borze było okazją do rozmów o bieżących problemach samorządów, a także 
okazją do integracji i rywalizacji w zawodach strzeleckich. 

Dzień Samorządu Terytorialnego Powiatu Zambrowskiego zorganizowano na 
strzelnicy myśliwskiej w Czerwonym Borze. Łącznie w zawodach strzeleckich udział 
wzięło 12 zespołów z samorządów. Rywalizację przeprowadzono w konkurencji 
indywidualnej kobiet i mężczyzn, jak też drużynowej. Do wyboru były dwa rodzaje 
broni długiej: karabin AK-47 oraz SKS. Gminę Kołaki Kościelne zdobywając 
249/300 pkt. reprezentowali Wójt Sylwester Jaworowski, Łukasz Czajkowski i Paweł 
Bagiński. 

29 maja 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia 
Samorządu Terytorialnego”. Około 250 przedstawicieli Samorządów z całego kraju 
otrzymało zaproszenie od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na tę uroczystość, 
w tym również Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski. 

Podczas spotkania Prezydent podkreślił, że samorząd stanowi jeden z najważniej-
szych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej. Zwracając się do samorządowców 
zaznaczył, że to oni widzą Polskę najbliżej, jej niedostatki i problemy. Ocenił, że 
bardzo istotną kwestią jest współdziałanie. Dla Naszej gminy Kołaki Kościelne i Pana 
Wójta, który ją reprezentował, zaproszenie na tę uroczystość w tak wspaniałym gronie 
jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. 

 

Lek(k)o Nakręceni – zbiórka plastikowych nakrętek na terenie Naszej gminy! 

Projekt ten to akcja Fundacji „LIVER”, której jednym z Podopiecznych jest 
mieszkanka gminy Kołaki Kościelne, polegająca na  zbiórce plastikowych nakrętek. 
Za zysk z oddanych do recyklingu nakrętek Fundacja  kupuje leki dla Podopiecznych. 
Specjalnie oznaczone pudełka na nakrętki ustawione są w Urzędzie Gminy, Bibliotece 
Publicznej  i Szkole Podstawowej. Zapraszamy do udziału i zbierania nakrętek 
plastikowych!! Plan jest prosty:  

1. Odkręcasz nakrętkę i wrzucasz do oznakowanego kartonu ustawionego 
w Urzędzie Gminy, Bibliotece Publicznej lub Szkole Podstawowej w Kołakach 
Kościelnych. 
2. Zebrane nakrętki przekazujemy Fundacji LIVER, której jednym z Podopiecznych 
jest mieszkanka Naszej gminy. 
3. Zebrane nakrętki zabiera zaprzyjaźniona z Fundacją LIVER firma recyklingowa. 
4. Na konto Fundacji wpadają złotówki na fundusz "Leki SOS", za które kupowane są 
lekarstwa najbardziej potrzebującym Podopiecznym. 

 

Oko na bezpieczeństwo 

Monitoring wizyjny zdobywa z każdym dniem coraz większą popularność 
i pomaga zachować bezpieczeństwo w prywatnych domach czy też w otoczeniu 
budynków oraz przestrzeniach ogólnodostępnych. Na terenie miejscowości Kołaki 
Kościelne monitoringowi podlega otoczenie Szkoły Podstawowej oraz nowoutworzo-
nego miejsca rekreacyjnego nad stawem. Jego zadaniem jest wskazywanie winnych 
aktów wandalizmu a nie inwigilacja mieszkańców, dlatego też nagrania odtwarzane są 
wyłącznie w przypadku wykrycia jakichkolwiek szkód. Ten system zapisuje obraz na 
dysku twardym bez nadzoru osób.   

Pierwszym dużym sukcesem od czasu uruchomienia jest wykrycie sprawcy, który 
w połowie listopada jadąc ciągnikiem z przyczepą zniszczył kilka przęseł ogrodzenia 
przy Szkole Podstawowej i odjechał z miejsca zdarzenia. Udało się go jednak 
uchwycić na kilku kamerach i dzięki szybkim działaniom mundurowych z Komendy 
Powiatowej Policji w Zambrowie szybko odnaleźć. Nie bójmy się technologii, które 
działają dla naszego bezpieczeństwa. 

Informacje z terenu gminy Kołaki Kościelne 



Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, 
że w 2018 r. organizowany będzie Złoty  

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego 
dla par, które zawarły związek małżeński  

w 1967 i 1968 roku, zamieszkałych obecnie 
na terenie naszej gminy.  

 Pary te prosimy o kontakt w terminie do końca marca 2018 z Urzędem 
Stanu Cywilnego osobiście lub telefonicznie ( 86 270 30 26 w.20) celem 

dokonania zgłoszenia. Informacja ta dotyczy również małżeństw, które mają 
za sobą 50 lat małżeństwa, ale do tej pory nie brały udziału w jubileuszu.  

Dokonanie zgłoszenia będzie podstawą do złożenia wniosku o nadanie 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP. 
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Informacja dla Par Małżeńskich, które będą obchodziły złote Gody w 2018 r. 

1. Wyślij SMS* z kodem rejestrującym (tabela powyżej) na numer  
661 000 112 

2. Przy pierwszej rejestracji zapoznaj się z Regulaminem i odeślij SMS* 
o treści: ZGODA 

3. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem 

4. Jeśli zechcesz się wypisać z serwisu  SMS z kodem wyrejestrowującym 
na numer 661 000 112 

*koszt  wysłania sms zgodny z taryfikatorem operatora jak za sms „zwykły”. 

System ostrzegania i informowania mieszkańców "SiSMS"  

w Gminie Kołaki Kościelne 

Przypominamy Państwu o sprawdzeniu ważności Waszego  
dokumentu. 

Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu na stronie 
z fotografią. Termin ważności dokumentu tożsamości nie obejmuje 
jedynie tych osób, które przed 2015 r. ukończyły 65 lat i zdążyły 
wymienić dokument na bezterminowy.  

O wymianę dokumentu tożsamości należy wystąpić nie później niż 
na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego dowodu 
osobistego. 

Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w organie dowolnej 
gminy na terenie całego kraju. Do wniosku należy dołączyć aktualną 
fotografię oraz przedstawić dokument, którym obecnie się posługujemy.  

 
Najnowsze informacje i  zdjęcia z powiatu zambrowskiego oraz 

gminy Kołaki Kościelne znajdą Państwo na portalu: zambrowiacy.pl 

Sprawdź czy masz ważny Dowód  

Osobisty 



 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem”, w strukturze naszego Ośrodka funkcjonuje pomoc ASYSTENTA 
RODZINY. 

Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, jak i kobiety 
w ciąży i ich rodziny, mogą otrzymać wsparcie Asystenta Rodziny.  

Asystent jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystać 
posiadane zasoby rodziny, które pozwolą na pokonanie trudności. Motywuje do 
podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów. 
Asystent zwiększa poczucie wpływu na własne życie oraz podnosi samoocenę 
wszystkich członków rodziny. Nie wyręcza rodziny, ale wskazuje, motywuje oraz 
naprowadza. 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 
 

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
z dziećmi; 

- wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobko-
wej; 

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecz-
nych; 

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoe-
dukacyjnych; 

- wsparcie psychologiczne, udzielanie pomocy w dostępie do pomocy prawnej, 
w szczególności w zakresie praw rodzicielskich, uprawnień pracowniczych, pomoc 
w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz do świadczeń opieki zdrowot-
nej w związku z realizacją zadań ustawy "za życiem". 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPS w Kołakach Kościelnych, ul. 
Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne (poniedziałek – piątek, w godz. 7:30 do 
15:30) lub na stronie internetowej www.kolaki.pl – Jednostki Organizacyjne – Ośro-
dek Pomocy Społecznej – Wsparcie Rodziny. 
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Asystent Rodziny 

Czad– cichy zabójca 
W okresie jesienno-zimowym, w domach, 

w których urządzenia grzewcze oraz przewody 
kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle 
użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego 
zatrucia czadem, który nazywany jest także 
cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz 
nie ma smaku ani zapachu. 

Prawo zobowiązuje zarządców oraz 
właścicieli budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do 
przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, 
przewodów wentylacyjnych i kominowych co 
najmniej raz w roku. 

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa 
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalinowych: 

 od palenisk opalanych paliwem stałym - co 
najmniej cztery razy w roku; 

 od palenisk opalanych paliwem płynnym 
i gazowym - co najmniej dwa razy w roku; 

 od palenisk zakładów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych - co najmniej raz 
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej. 

Dla własnego bezpieczeństwa warto też 
zainstalować w domu czujki wykrywający 
tlenek węgla w powietrzu oraz przestrzegać 
zasad wskazanych w tabeli obok zebranych 
przez Państwowa Straż Pożarną. 

 Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia 



 

 
Urząd Gminy Kołaki Kościelne 

ul. Kościelna 11, 

18-315 Kołaki Kościelne 

Godz. pracy 7.30-15.30 

tel. 86 270 30 26 

fax: 86-270-30-26 w. 13 

email: gminakolaki@op.pl 

www.kolaki.pl 

www.kolaki.pl 

 

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

W ZAMBROWIE 

UL. BIAŁOSTOCKA 2 

18-300 ZAMBRÓW 

Telefon: 86 271 07 32 
 

 
 

Godziny otwarcia:  
poniedziałek 07:30–17:00 

wtorek 07:30–17:00 
środa 07:30–17:00 

czwartek 07:30–17:00 
piątek 07:30–17:00 
sobota 07:30–13:00 
niedziela Zamknięte 

Wspierają Nas: 

  

  

  

  

  

Bożena Mioduszewska 

Poryte Jabłoń 94 

18-300 Zambrów 

tel. 86 270 52 41 

tel. 602 586 159 

KOMPLEKSOWE USŁUGI ROLNICZE 
ARTYKUŁY DO PRODUKCJI ROLNEJ 

ARTYKUŁY DO PRODUKCJI ROLNEJ 

18-315 Kołaki Kościelne, 

ul. Wyszyńskiego 18 
 

Usługi rolnicze: 605 906 626 

Handel: 502 543 611 

 86 270 30 48 

www.kotowskiphu.pl 

Producent parkietów i paneli 

P.P.H.U „JAWOR” EXPORT – IM-

PORT  

ul. Stefana Wyszyńkiego 22a,  

18-315 Kołaki Kościelne  

email: nowyparkiet@wp.pl  

tel. 086 270 31 00 / 605 333 717 / 

602 423 038   

www.nowyparkiet.pl 

JATRA  
Tartak 

JATRA TARTAK  

JAN I BOŻENNA JAWOROWSCY 

 

Kołaki Kościelne  

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 

18-315 Kołaki Kościelne 

Tel: 86 270 33 23 

Sklep 

Tadeusz i  Bożena  

Wnorowscy  

  

ul. Kościelna 22,  

18-315 Kołaki Kościelne 

  

Usługi elektryczne, dźwigi,  

minikoparki 

Anna i Ireneusz Kaczyńscy 

 
18-300 Zambrów 

ul. Sitarska 18 

tel.: 86 271 34 32 lub 501 330 205 

lub 500 191 333 

e-mail: anna@annazambrow.pl 

Transport drewna, tartak 

Józef Milewski 

ul. Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego 29 

18-315 Kołaki Kościelne 

tel. 86 270 32 61 

PIEKARNIA S.C. KOŁAKI KOSCIELNE 

Mirosław Konarzewski, Piotr Wojtkowski 

 
ul. Kardynała Wyszyńskiego 26, 18-315 Kołaki Kościelne  

tel. 86 270 30 21 

Mechanika Pojazdowa Blacharstwo 
i Lakiernictwo Jacek Kotowski  

Zanie-Leśnica 20A,  
18-315 Zanie-Leśnica 

 
tel. 609 441 322 

Tworzymy projekty: 
- domów,  
- budynków gospodarczych, 
- obór i budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą, 
- projekty rekreacyjne, place zabaw, świetlic i inne. 


