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 7 września w Świetlicy Wiejskiej w Kołakach 
Kościelnych odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Kołaki 
Kościelne. W posiedzeniu tym uczestniczyli również  
goście: Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad oddział w Białymstoku Pan Wojciech  
Borzuchowski, Członek Zarządu Województwa  
Podlaskiego Pan Stefan Krajewski, dyrektor Szkoły  
Podstawowej w Kołakach Kościelnych Pan Henryk  
Rakoczy, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP  
w Kołakach Kościelnych dh. Adam Łubnicki oraz  
wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Kołakach  
Kościelnych ks. Piotr Ćwikła. 

 Na rozpoczęcie Wójt Gminy Kołaki Kościelne 
Sylwester Jaworowski przedstawił informacje o działaniu 
Urzędu Gminy w okresie między sesjami. Wśród spraw 
najważniejszych wymienił podpisanie umowy na montaż 
instalacji solarnych oraz postępie w realizacji inwestycji- 
termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, remoncie 
stacji uzdatniania wody w Zaniach-Leśnicy oraz pracach 
związanych z remontem ul. Wyszyńskiego. 

 W trakcie trwania posiedzenia Rady Gminy  
jednogłośnie przyjęto osiem uchwał, które dotyczyły: 

• zmian w budżecie gminy, 
• przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na 

terenie Gminy Kołaki Kościelne w celu przekazania go 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

• aktualności Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaki  
Kościelne, 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kołaki Kościelne, 

• ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  
napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaki  
Kościelne, 

• wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania  
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 
terenie Gminy Kołaki Kościelne. 

 Ostatnia z przyjętych uchwał dotyczyła nadania 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Kołaki Kościelne ks. 
kan. Zbigniewowi Chromańskiemu, którą Radni przyjęli 
również jednogłośnie. Ks. Choromański przez 12 lat  
pełnił funkcję proboszcza w Naszej Parafii. 1 lipca 2018 
roku decyzją Biskupa został jednak przeniesiony do  
parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie  
i mianowany na dziekana zambrowskiego.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Dorota Barbara Sobol 
oraz Wójt Gminy przekazali na ręce ks. Choromańskiego 
akt nadania honorowego obywatelstwa oraz pamiątkowy 
grawerton. 

 Na zakończenie głos zabrali również przybyli  
goście. Wśród informacji kierowanych do mieszkańców 
znalazły się również podziękowania za udaną  
dotychczasową współpracę z Radą oraz Wójtem Gminy 
Kołaki Kościelne a Parafią, Urzędem Marszałkowskim, 
GDDKiA, szkołą i strażą. 
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne! 
 

 Dobiega końca VII kadencja samorządu terytorialnego gminy Kołaki Kościelne, 
nadchodzi zatem czas podsumowania tych czterech lat. Był to okres intensywnej  
i efektywnej pracy, której sprzyjała dobra współpraca pomiędzy Wójtem a Radą Gminy. 
 Na przestrzeni ostatnich czterech lat udało się wiele zrobić dla dobra i rozwoju całej 
Gminy Kołaki Kościelne. Jako osoba, która urząd Wójta piastowała po raz pierwszy,  
starałem się powierzone mi przez mieszkańców zadanie traktować jako ważną służbę,  

wykorzystując ze wszystkich sił posiadaną wiedzę i umiejętności. Gospodarując skromnymi środkami  
budżetowymi, zrealizowaliśmy wiele projektów, pozyskując środki z funduszy europejskich oraz krajowych. 
Oprócz inwestycji łączą nas wspólne uroczystości, wydarzenia i spotkania. 

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mi zaufali oraz wspierali mnie w codziennej pracy. Życzę Państwu, 
aby gmina Kołaki Kościelne rozwijała się dalej tak szybko, zaś mieszkańcom żyło się lepiej. 

Zachęcam do udziału w nadchodzących wyborach. Postarajmy się spełnić ten obywatelski obowiązek. 
         Z poważaniem. 
 

 
 

Słowo Wójta 

Uroczysta sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne 



* Urząd Gminy Kołaki Kościelne  *    3 

 Pięć par z gminy Kołaki Kościelne świętowało  
w tym roku jubileusz 50-lecia, a jedna 70-lecia pożycia  
małżeńskiego. „Złote oraz Kamienne Gody”  
celebrowano w niedzielę 30 września 2018 roku podczas  
uroczystego spotkania. Obchody rozpoczęły się  
Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP  
w Kołakach Kościelnych. Uroczystość uświetnił również 
chór pod przewodnictwem ks. Kazimierza Ostrowskiego 
- dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.  

 Po Mszy Świętej Jubilaci przeszli do sali  
konferencyjnej Urzędu Gminy, gdzie otrzymali od Wójta 
Gminy Kołaki Kościelne Sylwestra Jaworowskiego  
przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medale  
za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 Kwiaty w imieniu Rady Gminy Kołaki Kościelne 
oraz upominki wręczała Przewodnicząca Dorota Barbara 
Sobol. Nie zabrakło gratulacji i życzeń, wzniesiono toast 
za wszystkich Jubilatów, był również pyszny tort. 

 
Wszystkim Jubilatom Złotych Godów: 

- Jadwidze i Józefowi Wyszyńskim, 
- Krystynie i Stanisławowi Sakowicz, 

- Janinie i Tadeuszowi Henrykowi Zarzeckim, 
- Irenie i Stanisławowi Gosk, 

- Henryce i Witoldowi Kulesza, 
 

oraz Jubilatom Kamiennych Godów: 
- Janinie i Mieczysławowi Zaniewskim. 

 

życzymy kolejnych wspaniałych rocznic do  
świętowania. 

Jubileusz 50-lecia Par  
Małżeńskich 
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Dobiegająca VII kadencja Rady Gminy Kołaki  
Kościelne oraz Wójta Gminy Kołaki Kościelne to czas  
podsumowań jej działalności. 

Podsumowując mijającą kadencję Wójta i Rady Gminy 
rzuca się w oczy mnogość inwestycji zrealizowanych  
w ostatnich czterech latach. 

Każdy z nas ma świadomość, że jeszcze wiele pozostaje 
do zrobienia, niemniej można przyznać, że Rada wraz  
z wójtem i pracownikami Urzędu Gminy nie przespali  
mijającego czasu. Zostały zrealizowane, bądź są w realizacji 
zadania z zakresu ekologii - na terenie gminy powstało 
38 kompletów instalacji fotowoltaicznych na prywatnych  
domach mieszkańców za łączną kwotę 637 323,00 zł,  
w trakcie montażu jest 87 szt. instalacji solarnych do grzania 
wody, których łączna wartość to 1 368 713,88 zł .  

Pozyskano również samochód komunalny, którego 
głównym przeznaczeniem jest m.in. transport  
odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy do 
PSZOK-u, który łącznie kosztował 102 000,00 zł. Zbiorki od-
padów organizowane są średnio 2-3 razy do roku.  

Gmina planuje również wspierać informacją i promocja 
rządowy projekt eko-dotacji na wymianę pieców i termomo-
dernizacje domów pn. "Czyste powietrze". Wszystkie  
z wymienionych działań powstały z dofinansowania środkami 
Unijnymi, o które starała się gmina pisząc wnioski  
o dofinansowanie. 

Ważnym elementem działania samorządu są inwestycje 
drogowe. Przebudowywana jest obecnie ulica kard. St.  
Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych. Koszt tej inwestycji 
to 615 000,00 zł na którą także pozyskano środki z funduszy 
programowych Unii Europejskiej. Przy tej okazji dokonano 
również wymiany sieci wodociągowej. Na bieżąco naprawiane 
są zgłaszane przez sołtysów uszkodzenia w drogach  
gminnych, oraz ponaglane są zgłoszenia do powiatu  
zambrowskiego o wychwyconych problemach w drogach  
powiatowych. W miarę zapotrzebowania uzupełniany jest  
również tłuczeń na drogi wewnętrzne.  

Z dofinansowania przez gminę Kołaki Kościelne  
i współpracy z powiatem zambrowskim powstał nowy most  
w Zaniach-Leśnicy. Przy drogach powstają również bariery  
zabezpieczające oraz ograniczenia prędkości na wnioski  
mieszkańców. Postawiono 5 nowych wiat w Czosakach,  
Zaniach-Leśnicy, Łubnicach-Kruszach, Czachach  
i Wiśniowku. 

W dobiegającej końca kadencji nie zapomniano również 
o obiektach użyteczności publicznej. Biblioteka Publiczna  
powróciła do budynku Urzędu Gminy, wspierane są prace  
remontowe przy budynkach jednostek Ochotniczych Straży 

Kadencja wielu inwestycji i zmian — podsumowanie lat 2014-2018 

Ogniwa fotowoltaiczne 

Panele solarne 

Samochód komunalny 

Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 

Most w Zaniach-Leśnicy 

Wiaty przystankowe 
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Pożarnych. Ważną zmiana jest przeniesienie przedszkola do 
pomieszczeń wyremontowanych i doposażonych ze środków 
Unii Europejskiej. Przed Szkołą Podstawową powstał również 
plac zabaw i bezpieczna nawierzchnia. Obydwie  
inwestycje przy szkole zostały w 100% pozyskane bez wkładu 
gminy za łączną kwotę 140 000,00 zł.  

Dzięki współpracy z jednostką OSP Krusze w Kołakach 
Kościelnych powstała siłownia zewnętrzna, boisko do  
siatkówki i mini park, zaś w Kruszach-Łubnicach, Podłatkach-
Duzych i Szczodruchach altany rekreacyjne - miejsca gdzie 
młodzież, dorośli i seniorzy mogą wspólnie spędzać czas. 
Wspólny wniosek na kwotę 124 039,56 zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwolił wykonać te obiekty 
rekreacyjne bez wkładu własnego. Nowy plac zabaw  
powstanie również z Funduszy KRUS w Zaniach-Leśnicy, 
obok Świetlicy Wiejskiej. Teren pod plac zabaw i rekreację 
przygotowano też w Łubnicach-Kruszach.  

Ważną inwestycją z punktu widzenia oszczędności w 
utrzymaniu gminy była termomodernizacja budynku  
Urzedu za łączna kwotę 623 900,00 zł  z czego 85% zostało 
dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego województwa Podlaskiego. Wykonano również  
przebudowę Stacji Uzdatniania Wody Zanie-Leśnica za kwotę 
198 066,90 zł. 

Urząd Gminy stara się wyjść naprzeciw  
oczekiwaniom mieszkańców. Mieszkańcy maja większe 
 możliwości „załatwienia” swoich spraw drogą elektroniczną, 
funkcjonuje system bezpłatnych powiadomień SMS  
a najważniejszymi sprawami i wspomnieniami z uroczystości 
dzielimy się poprzez Gazetkę Gminy Kołaki Kościelne. 

Większa integracja mieszkańców przejawia się też  
poprzez zawiązywanie stowarzyszeń i współpracę Urzędu  
z nimi. Współpracując ze Stowarzyszeniem 
"RuchRozwojuRegionu Kołaki Kościelne" realizowany jest 
program dożywiania FEAD, na potrzeby którego gmina  
udostępnia samochód do transportu paczek żywnościowych  
z Białegostoku do Kołak a następnie do osób potrzebujących. 
Obecny rok to także powołanie do działania stowarzyszenia 
"mojaWieś" w Zaniach-Leśnicy, które obecnie rozwija się  
bardzo prężnie. W ramach projektu Działaj Lokalnie, które 
wspiera gmina Kołaki Kościelne, Stowarzyszenie pozyskało 
środki na stworzenie w Świetlicy w Zaniach nowej kuchni. 

Przedszkole i plac zabaw 

Altany rekreacyjne 

Siłownia zewnętrzna 

Teren pod rekreację w Łubnicach 

Termomodernizacja Urzędu 

Hydrofornia Zanie-Leśnica 

Świetlica Wiejska Zaniach-Leśnica 
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Elementem, który szczególnie ciesz jest też motywacja 
do działania lokalnych społeczności. Prym wiodą tu jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie te, które na nowo 
odbudowują swoje szeregi, a są to OSP Krusze-Łubnice i OSP 
Szczodruchy. Obecna kadencja to bardzo szybki ich rozwój. 
Dzięki pozyskanym środkom z Unii udało się odbudować ba-
zę sprzętową oraz zdobyć niezbędne uprawnienia do udziału  
w akcjach. Potencjał jednostek zauważyła również Grupa  
Ratowniczo-Poszukiwawcza "Nadzieja" z Łomży, której  
oddział w Zambrowie współpracuje obecnie z naszymi  
jednostkami. Jednym z najważniejszych elementów jednostek 
są samochody strażackie, o które w tej kadencji wzbogaciła 
się gmina. Dzięki staraniom Pana Wójta i dobrej  
współpracy z wiceministrem i sekretarzem MSWiA  
Jarosławem Zielińskim do jednostki w Kołakach trafił średni 
samochód gaśniczy, do jednostki w Kruszach lekki samochód 
ratowniczy, zaś Szczodruchy otrzymały średni samochód  
z Kołak. 

Współpraca obecnej Rady Gminy Kołaki Kościelne 
oraz Wójta układała się dobrze. Powzięto łącznie 175 uchwał, 
które związane były ze sprawami bieżącymi jak i przyszłością 
gminy. Uchwalono między innymi Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego i związane z nim strefy gospodarcze, które  
w niedalekiej przyszłości mogą być motorem napędowym  
w rozwoju gminy Kołaki Kościelne z racji jej położenia.  
Gmina ma jedne z najniższych opłat za wodę oraz  podatki, 
które od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie. 

Pomimo małego budżetu własnego gminy i dużego  
zadłużenia z lat poprzednich w obecnej kadencji nie  
zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań. Większość rzeczy  
udaje się zrealizować z minimalnym wkładem własnym lub  
z 100% dofinansowaniem. Wszystko dzięki współpracy na 
poziomie lokalnym jak i na wyższych szczeblach.  

Gmina Kołaki Kościelne w tej kadencji dała się  
szczególnie poznać na arenie samorządowej współpracy. Pan 
Wójt Sylwester Jaworowski, Pani Przewodnicząca Rady  
Gminy Dorota Sobol, Prezes Związku Gminnego OSP RP  
Adam Łubnicki oraz wyznaczeni przedstawiciele gminy 
uczestniczyli we wszystkich najważniejszych uroczystościach 
samorządowych w gminie, powiecie i województwie.  

Samochód OSP Kołaki 

Przekazanie samochodu OSP Kołaki 

Przekazanie samochodu OSP Krusze 

Sprzęt OSP Szczodruchy 

Współpraca z władzami wojewódzkimi 

Współpraca z samorządami gminnymi 

Uroczystości Patriotyczne 
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Szczególnym wyróżnieniem było zaproszenie Pana 
Wójta do Pałacu Prezydenckiego przez Prezydenta  
Andrzeja Dudę  na uroczystość w niewielkim gronie z okazji 
Dnia Samorządowca w 2017 r. W trakcie tej kadencji odbyło 
się wiele różnych spotkań ze stroną rządowa, które  
przyczyniły się  w dużej mierze do poparcia składanych przez 
gminę wniosków o dotacje z programów finansowych. 

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim 

Wicepremier Jarosław Gowin 
Senator Anna Maria Anders 

Poseł  Jacek Żalek oraz Wicemarszałek Senatu 
Adam Bielan 

Poseł L. A. Kołakowski, ks. dziekan  
Z. Choromański, Poseł B. Krynicka, Radny  

Wojewódzki M.A. Komorowski 

Wystawa IPN. Od lewej: Przedstawiciel IPN P. Kalisz, ks. dziekan  
Z. Choromański, Przewodniczący NSZZ 

”Solidarność” Józef Mozolewski, dyrektor SP H. Rakoczy. 
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Ostatnie 4 lata to również bogata oferta kulturalna  
i patriotyczna kierowana do wszystkich mieszkańców—  
Festyny Dożynkowe, Dzień Flagi, Dzień Rodziny, Dzień  
Seniora, spotkania informacyjne, wyjazdy, oddawanie należ-
nej czci w miejscach pamięci m.in.. tablica pamiątkowa  
postawiona na mogile w Czarnowie-Undach, wspieranie  
inicjatyw mieszkańców. Wszystko to ma za zadanie  
kształtować postawy narodowe wśród lokalnych społeczności 
oraz umilić czas wolny od obowiązków w sposób przyjemny,  
a zarazem dać szansę na wspólne i rodzinne spędzenie go. 
Uroczystości to również promocja gminy Kołaki,  
ponieważ częstymi gośćmi są u nas przedstawiciele powiatu,  
województwa czy władz Państwowych.  

 „Jak rządził prezydent, burmistrz, wójt lub starosta Twojego powiatu, miasta 
lub gminy?”. Pod takim hasłem toczył się plebiscyt organizowany przez Gazetę 
Współczesną pn. "Oceniamy Władze", pod honorowym patronatem  
Jerzego Leszczyńskiego, marszałka województwa podlaskiego, w którym  
można było zagłosować na każdego z obecnych włodarzy w województwie  
podlaskim, doceniając tym samym jego zaangażowanie i pracę na rzecz  
lokalnej społeczności. Akcja redakcyjna była także dobrym sprawdzianem  
popularności i aktywności lokalnych polityków przed zbliżającymi się  
wyborami oraz doskonałą szansą na zaprezentowanie ich dokonań i sukcesów.  
 W wielkim plebiscycie samorządowym można było głosować na każdego  
z włodarzy, czyli prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów z naszego  
województwa. Głosy można było oddawać na TAK lub na NIE wyrażając tym  
samym poparcie lub dezaprobatę dla samorządowca. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono najlepszego prezydenta miasta, burmistrza, starostę 
powiatowego i wójta z województwa podlaskiego. Nasza gmina  wyróżniona została w sposób szczególny, 
ponieważ Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski dzięki głosom mieszkańców zajął pierwsze miejsce 
w swojej kategorii! Była to niezwykle miła niespodzianka oraz duża promocja naszej gminy. Pan Wójt dziękuje 
mieszkańcom za głosy poparcia i zaufanie oraz docenienie w sposób szczególny tej kadencji. Poniżej  
przedstawiamy zestawienie w każdej z kategorii: 

Plebiscyt Gazety Współczesnej 

Tadeusz Truskolaski 

Najlepszy Prezydent 

(Miasto Białystok) 

Adam Tomanek 

Najlepszy Burmistrz 

(Miasto Zabłudów) 

Antoni Pełkowski 

Najlepszy Starosta 

(Powiat Białostocki) 

Sylwester Jaworowski 

Najlepszy Wójt 

(Gmina Kołaki Kościelne) 

Tablica pamiątkowa w Czarnowie-Undy 

Dzień Flagi. Od lewej: Burmistrz Zambrowa K. Dąbrowski, Burmistrz Wysokiego Maz. J. Siekierko,  Dyrektor KRUS  
w Białymstoku K. Jaworowski, Kierownik PT KRUS w Wysokim Maz. Piotr Paprocki, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”  

w Białymstoku J. Mozolewski, Wojewoda Podlaski B. Paszkowski, Bp. Łomżyński T. Bronakowski, ks. Dziekan   
Z. Choromański, ks. J. Kotowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego S. Krajewski 
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Dzięki dofinansowaniu z funduszy  
Województwa Podlaskiego jednostce Ochotniczej  

Straży Pożarnej w Szczodruchach udało się pozyskać 
nowy sprzęt.  

W ramach złożonego przez Urząd Gminy  
Kołaki Kościelne wniosku zakupione zostały: pompa 

szlamowa, węże ssawne oraz obuwie  
specjalistyczne i kominiarki.  

Na ten cel uzyskana została  pomoc finansowa  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu  

ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w wysokości 8 000.00 zł. 

 
 

Nowy sprzęt w OSP Szczodruchy 

 W dniu 23 sierpnia dzięki usilnym staraniom  
Pana Wójta Sylwestra Jaworowskiego została podpisana  
umowa na budowę placu zabaw przy Świetlicy  
Wiejskiej w miejscowości Zanie-Leśnica. Projekt  
realizowany jest wspólnie z jednostką Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Kruszach. W podpisaniu umów 
uczestniczyli: Prezes KRUS Adam Wojciech  
Sekściński, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester 
Jaworowski, Radny Powiatu Zambrowskiego Andrzej 
Mioduszewski, Prezes Jednostki Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Kruszach Marek Kołakowski, Wiceprezes 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach 
Krzysztof Łada oraz Prezes Gminnego Związku OSP RP  
w Kołakach Kościelnych Adam Łubnicki. 

 „Składam serdeczne podziękowania z pomoc i poparcie powyższego wniosku Pani Poseł Bernadecie  
Krynickiej, Panu Posłowi Lechowi Antoniemu Kołakowskiemu oraz Radnemu Powiatowemu Andrzejowi  
Mioduszewskiemu” – mówił Wójt Sylwester Jaworowski 
 Głównym celem planowanego projektu jest stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły  
zagospodarować swój wolny czas w sposób bezpieczny i rozwijający. Kierowany jest on do wszystkich  
mieszkańców, zarówno dzieci, które zyskają miejsce do zabawy, jak również rodziców, którzy będą mieli poczucie, 
że ich pociechy bawią się w miejscu do tego dostosowanym. 
 Środki o które wnioskowała Gmina Kołaki Kościelne wspólnie z OSP Krusze pochodzą z Funduszu  
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ponadto Fundusz przyznał dofinansowanie jednostce  
OSP Kołaki Kościelne na zakup sprzętu ratowniczego. 

KRUS sfinansuje budowe placu zabaw w Zaniach-Leśnicy 
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19 sierpnia 2018 r. przy mogile poległych marynarzy  
z II Batalionu Pułku Morskiego we Wróblach-Arciszewie  
odbyła się Msza Św. polowa. Uroczystości te, organizowane 
co roku w pierwszą niedzielę po rocznicy „Cudu nad Wisłą”,  
stały się już tradycją. Mieszkańcy od pokoleń dbają o mogiłę 
jako jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej oraz 
historii terenów gminy Kołaki Kościelne oraz co roku  
upamiętniają to wydarzenie polową Mszą Świętą. W tym roku 
poprowadził ją Proboszcz ks. Henryk Dąbrowski oraz  
Wikariusz ks. Piotr Ćwikła. Wśród przybyłych gości był Poseł 
na Sejm RP Lecha Antoni Kołakowski, Wójt Gminy Kołaki 
Kościelne Sylwester Jaworowski, Przewodnicząca Rady  
Gminy Kołaki Kościelne Dorota Barbara Sobol oraz Radni 
Rady Gminy i sołtysi. Wartę honorową przy pomniku pełnili 
strażacy z OSP Szczodruchy, obok pocztów sztandarowych 
Światowego Związku Żołnierzy AK oddziału w Zambrowie  
i Gminnego Związku OSP RP w Kołakach Kościelnych. 

Po Mszy Świętej Pan Wójt Sylwester Jaworowski  
w swoim przemówieniu przybliżył historię mogiły, batalionu  
i poległych, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej 97 
lat temu: „Aby zagłębić się w historię marynarzy II batalionu 
Pułku Morskiego spoczywających w tej mogile, należy cofnąć 
się do dnia 6 lipca 1920 r. kiedy to w Polsce rozpoczęto  
formowanie Pułku Morskiego na bazie kadry Marynarki  
Wojennej, Batalionu Morskiego i Specjalistów Morskich. 
Uformowane zostały trzy bataliony do walki na froncie 
wschodnim. Dowódcą II batalionu został kpt. Adam Mohuczy. 
Pułk Morski w 1920 r. nigdy nie walczył całością swoich sił. 
Do akcji bojowej bataliony tego pułku wychodziły oddzielnie, 
w różnym czasie i w odległych od siebie rejonach (1 batalion 
– Ostrołęka, 2 batalion – Grodno), w zależności od sytuacji na 
froncie często zmieniały podporządkowanie. III batalion  
w walkach nie brał udziału. II batalion Pułku Morskiego pod 
dowództwem kpt. Adama Mohuczy wyjechał na front 19 lipca 
1920 roku. Walczył w rejonie Grodna i Białegostoku. Odzna-
czył się dn. 28 lipca 1920 r. w bojach pod Złotorią i Żółtkami 
w obronie przyczółka mostowego i brawurowego  
pięciokrotnego odparcia ataków nieprzyjaciela, za co zyskał 
uznanie Naczelnego Dowództwa. O II batalionie morskim  
czytamy w rozkazie gen. Żeligowskiego z dnia 28 sierpnia 
1920 r.: „Za utrzymanie przyczółka mostowego Złotoria – 
Żółtki i brawurowe pięciokrotne odparcie ataków  
nieprzyjaciela wyrażam swe uznanie kpt. Mohuczemu, ofice-
rom, podoficerom i marynarzom i liczę na to, że II batalion 
morski nie zawiedzie mnie nigdy i nadal będzie bohatersko 
odpierał nawałę bolszewicką.”  Naczelne Dowództwo  
w komunikacie prasowym z dnia 30 lipca 1920 r. wyróżniło  
II batalion  następującymi słowami: „Przy odpieraniu ataków 
w dniu wczorajszym odznaczyli się szczególnie 34 pułk  
piechoty i batalion morski”.  Uznanie Naczelnego Dowództwa 
świadczy o walorach bojowych II batalionu morskiego  
i znaczeniu stoczonych bitew. Wśród poległych 3 sierpnia 
1920 r. był m.in. – jedyny wymieniony na pomniku z nazwiska 
– niespełna 18-letni Łomżyniak- Kazimierz Burzyński. Jego 
symboliczny grób znajduje się także na zabytkowym cmentarzu 
w rodzinnym mieście.” 

Następnie głos zabrał Pan Poseł na Sejm RP Lech  
Antoni Kołakowski, po czym przedstawiciele Światowego 
Związku Żołnierzy AK oddziału w Zambrowie, sołectwa 
Wróble-Arciszewo, Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, Posła 
Lecha Antoniego Kołakowskiego oraz koła PiS złożyli wieńce 
i znicze na mogile. 

Warto przypomnieć, że mieszkańcy wsi  
Wróble-Arciszewo kilka lat temu odnowili pomnik na  
przydrożnej mogile dziewięciu marynarzy II Batalionu Pułku  
Morskiego. W tym roku czynem społecznym utwardzili plac 
przy mogile, poprzez ułożenie kostki betonowej. 

Mieszkańcy Wróbli-Arciszewo uczcili pamięć  
poległych w obronie Ojczyzny 
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 W 100 rocznice Odzyskania Niepodległości Wójt oraz 
Rada Gminy Kołaki Kościelne wystosowały podpisany przez 
mieszkańców wniosek do Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzeja Dudy o nadanie pośmiertnie Orderu Orła Białego  
abp. Romualdowi Jałbrzykowskiemu.  

 W tym roku, w czerwcu minęło 63 lata od śmierci 
ostatniego metropolity wileńskiego okresu Drugiej  
Rzeczypospolitej, pasterza archidiecezji wileńskiej, więźnia 
totalitarnych systemów sowieckiego i hitlerowskiego,  
wygnańca z Wilna i twórcy struktur kościelnych na terenach 
obecnej archidiecezji białostockiej. 

Abp. Jałbrzykowski urodził się 7 lutego 1876 r. we wsi 
Łętowo - Dąb, w parafii Kołaki Kościelne, w starej rodzinie 
szlacheckiej herbu Grabie. W 1901 r. przyjął święcenia  
kapłańskie. Był wykładowcą i wicerektorem seminarium  
duchownego w Sejnach. W 1917 r. został zmuszony do  
opuszczenia Sejn. Przeniósł się na probostwo  
w Radziwiłańcach, jednocześnie pełniąc funkcję wikariusza 
generalnego diecezji augustowskiej (sejneńskiej) pozostającej 
w granicach Polski po I wojnie światowej. 

29 lipca 1918 r. został mianowany biskupem  
pomocniczym augustowskim. 14 grudnia 1925 r.  
R. Jałbrzykowski został powołany na biskupa diecezjalnego 
łomżyńskiego. 8 września 1926 r., po śmierci arcybiskupa  
wileńskiego został przeniesiony do Wilna. 2 lipca 1927 r.  
asystował prymasowi Polski kardynałowi Aleksandrowi  
Kakowskiemu w koronacji obrazu Matki Boskiej  
Ostrobramskiej. 11 listopada 1937 r. "za wybitne zasługi na 
polu pracy społecznej" został odznaczony Wielką Wstęgą  
Orderu Odrodzenia Polski. 

W latach 1942-1944 był więziony przez Niemców.  
W styczniu 1945 r. został aresztowany przez NKWD. Po  
trzymiesięcznym uwięzieniu wypuszczono go i postawiono 
ultimatum: albo natychmiast wyjedzie do Polski, albo zostanie 
ponownie aresztowany i zamęczony. 15 lipca 1945 r.  
przyjechał do Białegostoku. Kilka miesięcy wcześniej przez 
miesiąc czasu był wieziony na Łukiszkach. Teraz w nowym 
miejscu utworzył kurie i sąd arcybiskupi, tu też znalazła się 
większość prałatów i kanoników Kapituły Bazyliki  
Metropolitalnej Wileńskiej. Białystok obrał sobie na  
tymczasową siedzibę w przekonaniu o tymczasowości swego 
wygnania i rychłym powrocie do Wilna. W Białymstoku  
powstał więc ośrodek administracji kościelnej archidiecezji 
wileńskiej, który władze państwowe w okresie stalinowskim 
usiłowały zlikwidować. 

Abp Romuald Jałbrzykowski zmarł 19 czerwca 1955 r.  
i pochowany został w prokatedrze pw. Wniebowzięcia NMP 
w Białymstoku. 

11 lutego 2006 r. odbyło się historyczne wydarzenie 
w życiu Naszej Szkoły - Zespołowi Szkół (obecnie Szkoła 
Podstawowa) nadano imię abp. Romualda Jałbrzykowskiego. 
Dla szkoły i regionu była to bardzo ważna uroczystość.  
Wzruszenie i radość można było zobaczyć, nie tylko w oczach 
mieszkańców – rodziców, absolwentów, uczniów i nauczycieli 
oraz dyrekcji, ale również na twarzach zaproszonych gości 
wśród których byli ówczesny wicemarszałek senatu Krzysztof 
Putra, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS  
Przemysław Gosiewski, posłowie: Jacek Bogucki, Roman 
Czepe, Lech Kołakowski i wojewoda podlaski Jan  
Dobrzyński. 
  W setną rocznicę święceń biskupich Wójt oraz Rada 
Gminy Kołaki Kościelne chcą wyróżnić postać abp.  
Romualda Jałbrzykowskiego najwyższym odznaczeniem  
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Order Orła Białego dla abp. Romualda Jałbrzykowskiego 

Abp. Romuald Jałbrzykowski 

wywodzący się z Łętowa-Dąb  

Order Orła Białego 

najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe RP,  

nadawane za znamienite zasługi. Nadawany jest  

najwybitniejszym Polakom. 
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15 sierpnia 2018 r. w Parafii pw. Wniebowzięcia  
Najświętszej Marii Panny w Kołakach Kościelnych  
odbył się tradycyjny Odpust połączony z Dożynkami. Jak co 
roku na uroczystą Mszę Świętą przybyło wielu gości,  
przedstawiciele władz samorządowych i księża z Dekanatu 
Zambrowskiego i parafii sąsiednich. W trakcie Mszy  
poświęcone zostały równianki dożynkowe przyniesione przez 
mieszkańców, symbolizujące podziękowanie rolników za  
zebrane plony. Całość zakończyła procesja z wieńcem  
dożynkowym. 

 

Z Odpustem i Dożynkami w Kołakach Kościelnych 
związany jest również festyn. Oficjalne otwarcie obyło się  
o godzinie 15.00. Dokonał go Wójt Gminy Kołaki Kościelne 
Sylwester Jaworowski. W swoim wystąpieniu do  
mieszkańców i gości nawiązał do słów św. Jana Pawła II:  
„W myśl słów naszego Papieża – Jana Pawła II “Oddajcie 
hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które 
w trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju,  
w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić” 
tak i my wszyscy składamy dziś Wam drodzy rolnicy wyrazy 
uznania i szacunku. Dożynki są Waszym świętem, ale mają 
również przypominać nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej  
pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.” 

Słowo do zebranych pokierowali również Poseł Lech 
Antoni Kołakowski, Członek Zarządu Województwa  
Podlaskiego Stefan Krajewski, Dyrektor Biura Poseł  
Bernadety Krynickiej - Pani Iwona Łada, Wicestarosta  
Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski. W otwarciu  
uczestniczyli również Radny Powiatu Zambrowskiego  
Andrzej Mioduszewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław  
Cukierman, Przewodnicząca Rady Gminy Kołaki Kościelne 
Dorota Barbara Sobol, Radni Rady Gminy, sołtysi, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych Henryk  
Rakoczy, Kierownik PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem 
Piotr Paprocki oraz mieszkańcy i goście. W trakcie festynu 
gościli również Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos oraz 
Wójt Gminy Kulesze Kościelne Józef Grochowski. 

List do mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne  
skierował również Wiceminister Rady Ministrów i Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. 

Festyn to przede wszystkim część kulturalno-
rozrywkowa, na której każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  
Animacje oraz dmuchane zjeżdżalnie cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem wśród najmłodszych. Stowarzyszenie 
„MojaWieś” w Zaniach-Leśnicy zrealizowało warsztaty  
przygotowania równianek dożynkowych. Obyły się również 
już po raz IV konkurs równianek, konkurs wokalny 
oraz  konkurs kulinarny. Pomimo trudnego wyboru nagrody 
przyznano: 

Odpust oraz Dożynki Parafialne 
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KONKURS KULINARNY: 

1.Miejsce – Monika i Matylda Dąbrowska – „Blok”, 

2.Miejsce – Karolina Rakowska – „Mrowisko”, 

3.Miejsce – Izabela Dębek – „Karpatka”, 

4.Miejsce – Janina Radoch – „Ciasto drożdżowe”, 

5.Miejsce – Halina Gosiewska – „Kruche ciasteczka”. 

KONKURS RÓWNIANEK: 

1.Miejsce – Dorota Kotowska, 

2.Miejsce – Stowarzyszenie „MojaWieś”, 

3.Miejsce – Zofia Szeligowska, 

4.Miejsce – Halina Gosiewska, 

5.Miejsce – Jolanta Łomotowska. 

W konkursie wokalnym wszyscy uczestnicy  
uhonorowani zostali nagrodami książkowymi. 

Nagrody zostały ufundowane w ramach projektu 
„Biesiada żniwiarzy – tradycje gminy Kołaki Kościelne” oraz 
przez Lokalną Grupę Działania „Brama na  Podlasie”.  
Uroczystego wręczenia nagród dokonali Pan Wójt Sylwester 
Jaworowski, Członek Zarządu  Województwa Podlaskiego 
Stefan Krajewski, Wójt  Gminy Zambrów Jarosław Kos oraz 

Przedstawiciel LGD „Brama na Podlasie” Agata  
Gołaszewska. 

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, a głównym 
punktem był występ zespołu Nexx Dance. 

Przypomnijmy, że kolejne edycje konkursów  
kulinarnych i na najładniejszą równiankę cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. To nie tylko walka o nagrody, 
ale również kultywowanie tradycji i możliwość prezentacji 
potraw, które w dużej mierze prezentują smaki Podlasia.  
W poprzednich latach nagrody w nich zdobywali: 

KONKURS KULINARNY: 
Rok 2017: 

1.Miejsce – Lidia Łosiewska – „Zestaw serów podpuszczko-
wych twardych, miękkich, twaróg oraz masło”, 

2.Miejsce – Jerzy Dąbrowski – „Smalec ze skwarkami  
i chlebem ziarnistym oraz koreczki ze słoniny z ogórkiem  
kiszonym”, 

3.Miejsce – Karolina Rakowska – „Chłodnik litewski”. 

Rok 2016: 

1.Miejsce – Magdalena Łapińska – „Chleb z ziołami”, 

2.Miejsce – Justyna Koszykowska – „Kartacze z mięsem”. 

Rok 2015 

1.Miejsce – Janusz Bacia – „Sery podpuszczkowe z mleka 
krowiego w posypkach i pleśniowe”  oraz  Katarzyna  
Kotowska – „Kiszka ziemniaczana” 

2.Miejsce – Justyna Koszykowska – „Baba ziemniaczana”, 

3.Miejsce – Magdalena Łapińska – „Pierogi z kaszą gryczaną” 
oraz Anna Misiewicz – „Pierkaczewnik” i Zofia Misiewicz – 
„Kartacze” . 

KONKURS RÓWNIANEK: 
Rok 2017: 

1.Miejsce – Lidia Łosiewska, 

2.Miejsce – Zuzanna Łosiewska, 

3.Miejsce – Sylwia Żabińska. 

Rok 2016: 

1.Miejsce – Alina Czochańska, 

2.Miejsce – Janina Szeligowska, 

3.Miejsce – Justyna Koszykowska. 

Rok 2015: 

1.Miejsce – Zofia Szeligowska, 

2.Miejsce – Katarzyna Kotowska, 

3.Miejsce – Justyna Koszykowska. 

Festyn zrealizowany został dzięki sponsorom: 

•Piekarnia s.c. M. Konarzewski, P. Wojtkowski 

•ZUHP „KACPOL” i sklep „U Ewy”  
E. i Z. Czajkowscy, 

•Sklep „OSKAR” B. i T. Wnorowscy, 

•PHU „Kotowski” G. i M. Kotowscy oraz „RAFROL” 
R. Kotowski, 

•PHU „MILTRA” J. Milewski, 

•PPHU „JAWOR” H. Jaworowski, 

•„JATRA” B. i J. Jaworowscy 

oraz z funduszy Unii Europejskiej w ramach Schematu II 
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów  

Wiejskich” PROW na lata 2014-2020. 
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Gmina Kołaki Kościelne jest obecnie na etapie finalizacji przygotowań Miejscowego Planu Zagospodarowania  
Przestrzennego o nazwie „Strefa Gospodarcza I” oraz „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Położonych  
w obrębie Wsi Gosie Małe, Czachy-Kołaki i Zanie-Leśnica”. Celem ich opracowania jest aktywizacja gospodarcza terenów  
zlokalizowanych przy trasie ekspresowej S8 relacji Białystok - Warszawa. Obecne gmina sporządza zmianę Studium  
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaki Kościelne. Procedowana zmiana studium jest 
pierwszym krokiem do umożliwienia sporządzenia planu miejscowego na przedmiotowych obszarach. 

Czas potrzebny na opracowanie planu miejscowego oraz kompleksowe przejście procedury formalno-prawnej  
sprawdzanej po uchwaleniu przez Wojewodę Podlaskiego jest długotrwałe. Nasza gmina nad planami pracuje od 2015 r.  

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przynosi wiele korzyści, wśród których należy  
wymienić: 
• przygotowanie terenów inwestycyjnych w planie miejscowym dla potencjalnych inwestorów dla których istotny jest dostęp 

do drogi szybkiego ruchu, 
• nowe miejsca pracy dla osób niezatrudnionych w sektorze rolnictwa, 
• na podstawie wypisu i wyrysu z planu umożliwienie szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestorów na   

podstawie opracowanego planu miejscowego, 
• wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków i opłat. 
 Planem zostały objęte obszary zlokalizowane przy trasie nr 8 z przeznaczeniem pod działalność  
produkcyjno-usługową i odnawialne źródła energii. Tereny te to przyszłość w dalszym rozwoju gminy i szansa na miejsca  
pracy oraz zatrzymanie ludzi młodych, którzy w poszukiwaniu pracy opuszczają rodzinne domy. 
 Poniżej przedstawiamy mapy z zakresem przedmiotowych planów i lokalizacjami „stref gospodarczych”. 

Gmina Kołaki Kościelne miejscem rozwoju inwestycji 
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Podsumowanie współzawodnictwa sportowego rok szkolny 2017/2018 

W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy w rywalizacji w siedmiu dyscyplinach sportowych na szczeblu powiatu, 
półfinału i finału wojewódzkiego. Nasi uczniowie zajmowali miejsca medalowe co zaowocowało tym, że we współzawodnic-
twie sportowym powiatu zambrowskiego uczniowie klas II -III gimnazjum zajęli I miejsce a uczniowie klas IV – VI zajęli VI  
miejsce. Otrzymaliśmy puchary od starosty zambrowskiego. Były również prowadzone dodatkowe zajęcia sportowe od  
września do końca listopada, kontynuowaliśmy zajęcia z programu „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją 
postawę ciała  prawidłowo” oraz zajęcia sekcji tenisa stołowego gdzie uczestniczyli uczniowie klas II i III gimnazjum.  

W zajęciach z elementami gimnastyki korekcyjnej uczestniczyli uczniowie klas V, VI i VII razem 18 osób. Od stycznia 
dołączyliśmy do programu SKS realizowany przez Podlaską Federację Sportu w zajęciach uczestniczy 18 osób z klas III i IV. 
Projekt będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym. W ciągu całego roku szkolnego trwał konkurs na „Najlepszego 
Ucznia Sportowca”. W rywalizacji uczestniczyło 59 osób. Osoby, które zajęli miejsce I, II i III zostali nagrodzeni na koniec 
roku szkolnego nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie. Następna edycja konkursu 
będzie ogłoszona w przyszłym roku szkolnym.  

 

Projekty i programy realizowane przez naszą szkołę  w roku szkolnym 2017/ 2018: 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy szereg różnych programów i projektów, a mianowicie: 
• Rządowy program „Bezpieczna +”, którego głównym celem była poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

• Rządowy program „Aktywna tablica”, którego głównym celem było wzbogacenie szkoły  

o nowe środki audiowizualne oraz nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem wyżej wymienionych pomocy,  
podniesienie jakości pracy szkoły. 

• Projekt kulinarny „Palce lizać”- współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  Akademii  

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy Działania Brama na Bagna, który miał na celu integrację i aktywizację 
dzieci i dorosłych. Wspólna praca dzieci i młodzieży, osób dorosłych wpłynęła na zacieśnienie więzi pomiędzy pokolenia-
mi. Dzięki warsztatom uczniowie zdobyli umiejętności z zakresu sztuki gotowania, kultury odpowiedniego zachowania przy 
stole. 

• Projekt sportowy: „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo” finansowany przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prowadzone zajęcia były z elementami gimnastyki korekcyjnej.  

• Programy profilaktyczne: 

 Czyste powietrze wokół nas”- przedszkole 
 Nie pal przy mnie proszę- kl.I-III szkoła podstawowa. 
 Trzymaj formę- gimnazjum 
• Wzorowa łazienka- program ogólnopolski, którego celem jest poprawa stanu higieny 

 i czystości w naszej szkole, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość  o zdrowie najmłodszych, w nagrodę 
otrzymaliśmy 100 l płynu Domestos. 

• Po raz kolejny odbył się koncert profilaktyczny grupy Wyrwani z Niewoli. 
• Przez cały rok prowadzona była innowacja pedagogiczna ,,Eksperymentuj razem z nami ! Poznaj ,doświadcz ,zrozum”. 
• Braliśmy udział w  programie Naukobus, -przez dwa dni gościliśmy wystawę z Centrum Nauki Kopernik, przy tej okazji 

odwiedziły nas Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Rutek, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa z Szumowa, Szkoła  
Podstawowa z Pęchratki i Srebrnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodruchach, Szkoła Podstawowa nr 4 z Zambrowa.   

• Nasza szkoła przystąpiła również do ogólnopolskiej akcji Europejski Tydzień Sportu  
w ramach którego prowadziliśmy różne formy aktywności sportowej z udziałem nie tylko uczniów, ale też i osób dorosłych. 

 

Osiągniecia Naszej Szkoły 
Miarą osiągnięć szkoły są  jej wyniki dydaktyczne. Tak dobrych wyników, potwierdzonych osiągnięciami na  

egzaminach zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, kołakowskie gimnazjum 
nie miało od dawna. 

Analizując poniższe tabelki i wykresy łatwo zauważyć,  że w każdym zestawieniu nasza szkoła plasuje się na  
pierwszym miejscu w powiecie zambrowskim, a osiągnięty wynik jest lepszy niż średnie wojewódzkie i krajowe. Potwierdza 
to, że nasza szkoła obecnie w pełni spełnia stawiane jej wymagania edukacyjne i panuje w niej właściwa atmosfera pracy, co 
wymagało wielu zmian. 

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku 

 

  
język  
polski 

historia matematyka 
przedmioty 

przyrodnicze 
j. angielski - 
podstawowy 

j. angielski - 
rozszerzony 

j.rosyjski - 
podstawowy 

kraj 68% 59% 52% 56% 68% 52% 61% 

woj. podlaskie 67% 59% 53% 56% 69% 52% 67% 

pow. zambrowski 60% 55% 47% 51% 63% 47% 64% 

Zambrów 64% 56% 46% 50% 64% 51% 63% 

Kołaki Kościelne 70% 59% 56% 60% 77% 70% 65% 

Rutki 60% 50% 44% 48% 56% 36% 73% 

Szumowo 58% 53% 51% 53% 59% 40% 0 
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LAUREACI KONKURSÓW PLASTYCZNYCH W 
ROKU SZKOLNYM 2017/18 

Szkoła to nie tylko dydaktyka i sport ale również konkursy 
plastyczne. W tym polu Nasi uczniowie odnieśli bardzo dużo 
sukcesów a są wśród nich: 

Powiatowy konkurs plastyczny "Wojna obronna 1939"  
Organizator: Stowarzysznie Historyczne im. 71 Pułku  

Piechoty oraz Starostwo Powiatowe w Zambrowie. 
Nasi uczniowie zajęli kolejno: 

Miejsce II- Patrycja Grodzka klasa II w kategorii klas I-III 
Miejsce II- Mateusz Jałbrzykowski klasa IV w kategorii 
klas IV-VII 
Miejsce III- Łukasz Ołdakowski klasa VII w kategorii klas 
IV-VII 

 

Powiatowy konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet”  
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Zambrowie w ramach realizacji projektu pt.: „Powiat 
Zambrowski zapobiega uzależnieniom wśród dzieci  
i młodzieży” w ramach rządowego „Programu ogranicza-
nia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016  
i 2017”.  
Uczennica klasy II gimnazjum Diana Ostrowska zajęła 
II miejsce. 

 

Powiatowy konkurs plastyczny "Dzieci w sieci" 
Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Zambrowie w ramach projektu ,,Powiat Zambrowski  
zapobiega uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży’’  dofinan-
sowanego z ,,Programu ograniczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań Razem bezpieczniej im.  Władysława Sta-
siaka na lata 2016-2017’’. 
 Laureatami zostało sześcioro naszych uczniów  
w dwóch kategoriach wiekowych:  
klasy I-III 
Patrycja Grodzka SP w Kołakach Kościelnych kl. II 
klasy IV-VII 
Natalia Wiśniewska SP w Kołakach Kościelnych, kl. VI 
Natalia Gołaszewska SP w Kołakach Kościelnych, kl. IV 
Paulina Jałbrzykowska SP w  Kołakach Kościelnych, kl. IV 
Wyróżnienia Dyrektora Poradni 
Kamil Żabiński SP w Kołakach Kościelnych, kl. VI 
Weronika Konarzewska SP  w Kolakach Kościelnych, kl. VI 

 

Wojewódzki konkurs literacko-plastyczny "Jestem 
Misjonarzem" 

Organizator: Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej 
we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii  
Metropolitalnej Białostockiej i z Kuratorium Oświaty w Bia-
łymstoku Uczennice: Magdalena Modzelewska kl. V,  
Wiktoria Tyborowska kl.V i Wiktoria Łuba kl.VII zostały 
laureatkami konkursu w kategorii plastycznej.  

 

Wojewódzki konkurs plastyczny „Znam swoje pra-
wa…”  

Organizator: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów  
Państwowych w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty  
w Białymstoku.  

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Kołakach 
Kościelnych zajęli II miejsce. 

 

X Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 
Organizator: Bursa Szkolna Nr 1 oraz parafia pw.  

Ducha Świętego w Zambrowie. Patronat nad konkursem objął 
Starosta Zambrowski, pan Robert Rosiak 

W kategorii szkół podstawowych III miejsce zajęły Natalia 

Gołaszewska i Magdalena Gołaszewska.  
 

Regionalny Konkurs Plastyczno – Ekologiczny „Leśnik 
gospodarzem lasu” 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie  
i Nadleśnictwo Rudka.  

Uczennica Magdalena Gołaszewska z klasy "0" została 
laureatką konkursu.  

 

Powiatowy konkurs plastyczny „Każdy potrzebuje 
miłości” 

Organizator: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Długoborzu w ramach III Powiatowego Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad imprezą objął Starosta 
Zambrowski.  
I miejsce w kategorii gimnazjum zajęła Magda  
Kossakowska,  
II miejsce Emilia Jałbrzykowska.  
III miejsce w kategorii klas IV-VII zdobył Paweł Gosk.   

 

Regionalny Konkurs Literacko-Plastyczny „W 100 – 
lecie Odzyskania Niepodległości podążamy za  
autorytetami wolności” Św. Jan Paweł II- Kardynał  
Stefan Wyszyński – Bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi  
Czyżewskiej, Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew, Szkoła 
Podstawowa w Rosochatem Kościelnem oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. Patronat 
honorowy nad konkursem objęli: Burmistrz Czyżewa Anna 
Bogucka oraz Państwo Alfreda i Józef Popiełuszko. Patronat 
Medialny nad konkursem objął Głos Katolicki. 

Uczennica Emilia Jałbrzykowska z klasy II gimnazjum 
została laureatką konkursu. 

 

Ponadto na terenie szkoły zorganizowano 2 konkursy  
plastyczne: 

1. Szkolny konkurs plastyczny i literacki pod hasłem:  
„W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYM ŻYĆ”. Konkurs został 
zorganizowany w ramach projektu Bezpieczna+, a jego  
organizatorem była Szkoła Podstawowa w Kołakach  
Kościelnych 

2. Gminny konkurs plastyczny „ŹRÓDŁO RODZINNEJ 
MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”, który  
zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Kołakach 
Kościelnych, Szkołę  Podstawową w Szczodruchach oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych. 

 
 

http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/248695/nasi_uczniowie_laureatami_konkursu_plastycznego_wojna_obronna_19
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/252827/rozstrzygniecie_konkursu_plastycznego_bezpieczny_internet
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/253737/nasi_uczniowie_wsrod_laureatow_konkursu_dzieci_w_sieci
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/255485/jestem_misjonarzem
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/257851/rozstrzygnieto_x_powiatowy_konkurs_szopek_bozonarodzeniowych
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/279257/kazdy_potrzebuje_milosci
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/279257/kazdy_potrzebuje_milosci
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/286360/sukces_emilki_w_regionalnym_konkursie_literackoplastycznym_w_czy
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/286360/sukces_emilki_w_regionalnym_konkursie_literackoplastycznym_w_czy
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/286360/sukces_emilki_w_regionalnym_konkursie_literackoplastycznym_w_czy
http://zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/286360/sukces_emilki_w_regionalnym_konkursie_literackoplastycznym_w_czy


Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych w czasie wakacji udali się w podróż do pięknej Gruzji.  
Gruzja to obłędne krajobrazy, niezwykli ludzie, pyszna kuchnia i doskonałe wino. W sercu Gruzji zobaczyliśmy miasto jak  
z bajki- Tbilisi. W trakcie zwiedzania  podziwialiśmy najstarszą świątynię miasta: cerkiew Metechi z XIII w., która  
malowniczo wznosi się na skalistym urwisku. Nad wodami Kury  usytułowany jest pomnik założyciela miasta króla   
Wachtanga Gorgasali. Spacerując podziwialiśmy słynne łaźnie siarkowe, Twierdzę Narikala, wzgórze z Pomnikiem Matki 
Gruzji. W centrum miasta zobaczyliśmy  Plac Wolności ze złotym pomnikiem św. Jerzego- patrona Gruzji oraz ulicę  
Rustawelego przy której usytułowane są najważniejsze budynki. Pełen wrażeń dzień zakończyliśmy kolacją w tradycyjne  
restauracji z pokazem gruzińskich tańców.  

Następnego dnia Gruzińską Drogą Wojenną udaliśmy się w góry Wielkiego Kaukazu do starożytnej stolicy i centrum 
religijnego -miasta Mcchetę. Podziwialiśmy wpisaną na listę UNESCO katedrę Svetitskhoveli z XI w., gdzie znajdują się szaty 
Chrystusa. Mijając kurort  narciarski Gudauri dotarliśmy do miasteczka Stepancminda u podnóża góry Kazbek, a następnie 
wyprawa jeepami do klasztoru Cminda Sameba -  XIV  wiecznego kościoła Świętej Trójcy położonego na wysokości 2170 m 
n.p.m. Kolejnym punktem programu było miasto Kutaisi. Po drodze zwiedziliśmy Twierdzę Ananuri z XVII w., zagłębie  
ceramiki Szrosza, klasztor Gelati założony w XII w. przez najsłynniejszego gruzińskiego króla Dawida IV Budowniczego. 
Następny dzień rozpoczęliśmy od podziemnego skarbu Gruzji-  Jaskini Prometeusza. Udostępniona trasa do zwiedzania  
wynosi około 1500 metrów. Maszerujemy przez różne sale nawiązujące nazwami do mitycznej Gruzji. Jedną z nich jest Sala 
Miłości, gdzie widać dwie zwrócone w kierunku siebie twarze podświetlone na czerwono. W jaskini panuje naturalna  
temperatura 140 C. Zachwyt wzbudzają różne formy naciekowe. Stalaktyty i stalagmity tworzą fantazyjne kształty, zwierzęta, 
rośliny, postacie. Co jakiś czas pojawia się woda- podziemne jeziorka.  Jaskinia Prometeusza jest jedną z bogatszych  
i piękniejszych jaskiń. Pozostawia niezapomniane wrażenia. Z pięknego podziemia przenieśliśmy się do tętniącego życiem 
kurortu położonego nad Morzem Czarnym- Batumi. Podziwialiśmy nadmorski bulwar, rzeźbę Ali i Nino, Wieżę Chachy,  
latarnię morską, Wieżę Alfabetową, Plac Agronautów z posągiem Medei, Zegar astronomiczny. Mieliśmy też czas na kąpiel  
w Morzu Czarnym i odpoczynek na kamienistej plaży.  

Pożegnaliśmy się z pięknym kurortem i udaliśmy się w dalszą podróż po drodze odwiedziliśmy miasto Stalina- Gori. 
Następnie kilka kilometrów od Gori znajduje się największe skalne miasto- Uplisciche- jedno z pierwszych ludzkich osad na 
Kaukazie. Składa się z wielu imponujących pomieszczeń, często rozlokowanych na kilku poziomach, połączonych  
korytarzami lub schodami. Na koniec udaliśmy się do głównego regionu uprawy winorośli i centrum gruzińskiego  
wina- Kachetii. Zwiedziliśmy Monastyr Bodbe z grobem św. Nino, która przyniosła chrześcijaństwo do Gruzji w 326 roku.  
Następnie miasteczko Signagi skąd rozpościera się wspaniały widok na dolinę Alzani i na pasmo Wysokiego Kaukazu. Na 
koniec odwiedzamy jedną z tradycyjnych winiarni.  

Gruzja nas zauroczyła przepięknymi widokami, zabytkami, niepowtarzalnym klimatem, znakomitą kuchnią  
i gościnnością. To wspaniałe miejsce na aktywny wypoczynek.  

Kto podróżuje żyje dwa razy 

3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej  
w Kołakach Kościelnych zainaugurowano rok szkolny 
2018/2019. Po uroczystej mszy świętej w kościele pod  
wezwaniem NMP, odprawianej przez ks. Piotra Ćwikła, w hali 
sportowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Kołaki 
Kościelne pan Sylwester Jaworowski, Przewodnicząca Rady 
Gminy pani Dorota Sobol, Proboszcz tutejszej parafii  
ks. Henryk Dąbrowski, Rada Rodziców, Dyrektor OPS pani 
Dorota Bogdańska, Kierownik Gminnej Biblioteki pani Anna 
Łubnicka.    

   W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej  
będą funkcjonowały oddziały przedszkolne oraz klasy I – VIII 
i ostatnia klasa Gimnazjum. 

   Po okolicznościowych przemówieniach Dyrektora 
Szkoły, Proboszcza oraz Wójta Gminy Kołaki Kościelne  
uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. 

Początek Roku Szkolnego 

2018/2019 
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AgroLiga to konkurs o ponad 25-letniej historii. Co roku wyłania liderów agrobiznesu i właścicieli najlepszych  
gospodarstw w poszczególnych województwach, a w kolejnym etapie – w kraju.  

W dniu 14 września w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbył się Podlaski finał AgroLigi 2018. Konkurs ten 
prezentuje siłę podlaskiego rolnictwa i firm związanych z tą branżą. W wąskim gronie tegorocznego finału znalazła się firma 
RafRol Usługi Rolnicze i Sprzedaż Hurtowa z terenu gminy Kołaki Kościelne. Właściciel firmy Pan Rafał Kotowski  
uhonorowany został tytułem laureata. Jako wyraz uznania od Wójta Gminy Kołaki Kościelne za trud pracy i promocję Naszej 
gminy przekazany został również pamiątkowy grawerton z listem gratulacyjnym. 

Firma RafRol została założona w 2014 roku przez Pana Rafała Kotowskiego. Terenem działania jest głównie powiat 
zambrowski oraz sąsiednie powiaty. Firma prowadzi działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną. Zajmuje się 
sprzedażą środków do produkcji rolniczej, ale głównym działaniem jest kompleksowe świadczenie usług związanych  
z siewem, koszeniem kukurydzy, omłotem zbóż oraz zbiorem traw na siano i sianokiszonkę. Firma posiada bogato  
wyposażony park maszynowy składający się z nowoczesnego sprzętu najwyższej klasy: ciągniki, kombajn zbożowy,  
sieczkarnię, przyczepy samozbierające, przyczepy objętościowe, agregat ścierniskowy, agregat do siewu kukurydzy, agregat 
do podsiewu traw i do siewu zbóż. Właściciel zainwestował w maszyny do uprawy bezorkowej, dzięki czemu powiększył 
ofertę usług rolniczych. Od 2017 roku świadczy usługę ostrzenia noży do pras, przyczep samozbierających i paszowozów.  
Posiada także w sprzedaży całą gamę noży do wszystkich maszyn rolniczych. 

  

RafRol—Usługi na wysokim poziomie 

 „Upadek to nie przypadek” - pod tym hasłem odbył się konkurs na bezpieczne i estetyczne podwórze, realizowany 
przez Placówkę Terenową KRUS w Zambrowie. W zgłoszonych gospodarstwach ocenione zostały rozwiązania techniczne  
i technologiczne zastosowane w obrębie podwórza, zapewniające odpowiednie warunki bezpiecznej pracy. Konkurs 
 rozstrzygnięto pod koniec sierpnia 2018 roku.  

Główną nagrodę rzeczową, dyplom i zaszczytne I miejsce zdobyło gospodarstwo Państwa Barbary i Piotra  
Szeligowskich z miejscowości Łubnice-Krusze w gminie Kołaki Kościelne. To właśnie ich podwórko, maszyny i zabudowania 
gospodarcze zostały wysoko ocenione przez komisje konkursową jako bezpieczne, zadbane i estetyczne. 

Pan Piotr Szeligowski jest jednym z bardziej rozpoznawalnych rolników w naszej gminie. Zdobywał już  nagrody  
w konkursach związanych z bezpieczeństwem pracy w rolnictwie. To  osoba, która godnie reprezentuje i promuje gminę  
Kołaki  Kościelne na wystawach rolniczych m.in. w Szepietowie, gdzie jego krowy zdobywają tytuły wiceczempionów  
w swoich kategoriach. W poprzednich latach znalazł się również na III miejscu w Wojewódzkim Konkursie Orki. Jego  
gospodarstwo jest również miejscem, w którym przeprowadzane są szkolenia innych rolników dotyczące wymogów  
związanych z prowadzeniem gospodarstwa w świetle przepisów Unii Europejskiej. Pan Piotr ma również świetnych  
następców, ponieważ jego synowie także wykazują pasje do rolnictwa i już zdobywają wyróżnienia w konkursach dla   
młodych rolników.  

Szeligowski Piotr— reprezentant gminy na medal 



 

 
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 

SPONSORZY WYDANIA: 

Program Priorytetowy  Czyste Powietrze 
NFOŚiGW , który realizowany będzie w latach  
2018—2029, ma na celu poprawę efektywności  
energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków  
mieszkalnych. W celu  przygotowania odbiorców do  
skorzystania z Programu Ministerstwo Środowiska  
prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną.  
Spotkania informacyjne, które  rozpoczęły się 4 września 
br. i  będą trwały do 15 października br, organizowane są 
we wszystkich 2453 gminach w Polsce. 

W trakcie spotkań prezentowane są założenia  
Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które 
mogą uzyskać dofinansowanie, jak również  
przedstawiany jest  sposób składania wniosków  
o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania 
przedsięwzięć. Spotkania prowadzone będą przez  
przedstawicieli Wojewódzkich Funduszu Ochrony  
Środowiska a także przez ekspertów MŚ, NFOŚiGW. 
oraz Inspekcji Ochrony Środowiska . Będą one  
okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji  
niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania  
z Programu.  Prowadzący spotkania eksperci przedstawią 
również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów 
smogowych w tym  skutków zdrowotnych  
i ekonomicznych tych zjawisk. 

Program przewiduje środki w formie dofinansowa-
nia lub pożyczki na wymianę kotłów na modele  
spełniające normy czystości spalin a także poprawę  
efektywności energetycznej budynków, a więc wymianę 
okien i drzwi, termomodernizację i instalacje OZE.  
Wysokość dofinansowania może  do 90% kosztów  
kwalifikowanych. Dofinansowanie liczone jest  według 
kryterium dochodowego na jednego domownika.  

 

Więcej informacji znajda Państwo na:   
http://wfosigw.bialystok.pl 

Czyste powietrze 

„ekodopłaty” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko 


