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Wydawca: Urząd Gminy  
Kołaki Kościelne 

Dzień  Kobiet  Dzień Seniora Doposażenie OSP Koła Gospodyń  Z życia szkoły 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,  

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
radosnego, wiosennego nastroju. 

Niech Świąteczny czas wprowadzi do Państwa 
życia spokój, harmonię i radość,  

a w Państwa domu niech zagości prawdziwie 
 rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości. 

 
 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne - Sylwester Jaworowski  
wraz z pracownikami, 

Przewodnicząca Rady Gminy Kołaki Kościelne - Anna Kulesza 
 oraz Radni. 

Gazetka gminy 
Kołaki Kościelne 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Urząd Gminy * Gazetka Gminy Kołaki Kościelne  *    NR 1 (10)   /  2019 2 

 
 

 

 Szanowni Mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne! 
 
 Przekazujemy w Państwa ręce 10 numer Gazetki Gminy Kołaki Kościelne. Zachęcam 
do lektury gazetki i przeżycia raz jeszcze wydarzeń, które miały miejsce w minionym czasie.  
 

 Na wstępie pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę, zarówno  
w I jak i II turze wyborów na Wójta. Przede wszystkim chcę podziękować za tak dużą  
mobilizację i wysoką frekwencję w obu turach. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli  
jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz naszej gminy.  

 

Przełom 2018 i 2019 roku, był czasem kończenia zrealizowanych inwestycji. Obecnie trwają przygotowania do 
wnioskowania o kolejne środki. Tegoroczny budżet uwzględnia wkład własny do pozyskania funduszy na dwie  
inwestycje drogowe – Gosie Otole i Rębiszewo Zegadły. Dodatkowo w planach jest również wnioskowanie o dotację na 
projekty związane z OZE, doposażaniem jednostek OSP oraz mikroprojekty kierowane do społeczności lokalnych. 
 

Przed nami uroczystość Gminnego Dnia Flagi w dniu 2 maja, do uczestnictwa w której serdecznie zapraszam. 
Dziękuję również Kołom Gospodyń Wiejskich w Kołakach Kościelnych, Wróblach-Arciszewo, Szczodruchach  
i Zaniach-Leśnicy, które od niedawna działają czynnie na terenie gminy w kierunku rozwoju lokalnych społeczności  
i promowania naszych terenów. 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia pogody w sercu 
i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób. 

 
Z wyrazami szacunku. 

SŁOWO WÓJTA 

Środki pochodzące z funduszy europejskich są dla samorządów jednym z głównych wyznaczników rozwoju. 
Środki te są celowe, czyli przeznaczone na realizacje konkretnych zadań. Każdego roku ogłaszane są nabory  
wniosków na realizacje działań z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska i kultury. Aplikowanie o środki  
związane jest z przygotowaniem wniosków wraz z wymaganymi załącznikami oraz złożenie ich w ogłoszonym 
wcześniej terminie naboru – zwykle oficjalna informacja o planowanym naborze wniosków pojawia się na miesiąc 
przed jego rozpoczęciem. Jednym z wyznaczników branych pod uwagę w trakcie oceny wniosku jest dochód  
przeliczany według wskaźnika dochodowości gmin. Jednym z głównych kryteriów szacowania wysokości dotacji 
jest dochód na jednego mieszkańca czyli wysokość subwencji oraz dochodów własnych dzielona przez liczbę  
mieszkańców.  

Gmina Kołaki Kościelne w bieżącym roku aplikowała będzie w projektach związanych z drogownictwem na 
przebudowę dróg Gosie-Otole oraz Rębiszewo-Zegadły. Dużym hamulcem w realizacji projektów jest napięty  
budżet i spłata kredytów zaciągniętych w 2014 r. Dodatkowo wskaźnik dochodowości podczas oceny nie uwzględ-
nia spłaty kredytów, stąd gmina Kołaki Kościelne znajduje się wysoko w rankingu, a co za tym idzie może liczyć na 
małe kwoty dotacji, którą trzeba rekompensować wkładem własnym zaplanowanym  w budżecie.  

W 2019 r. gmina planuje również składanie wniosków na małe i mikroprojekty nie wymagające wkładu  
własnego związane z doposażaniem jednostek straży, szkoły, kół gospodyń oraz rekreacją, kulturą i inicjatywami 
lokalnymi. 

Ze środków Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” planowane jest również aplikowanie o środki na 
budowę nowych tablic informacyjnych w każdym z sołectw. Przypominamy sołtysom o wskazanie miejsc gdzie taka 
tablica zostanie usytułowana. Warunkiem narzuconym w wymaganiach przez Lokalną Grupą Działania jest  
umieszczenie tablicy na prywatnej posesji w istniejącym ogrodzeniu. Wymaga to również uzyskania zgody od  
dysponenta nieruchomości. 

Dzięki środkom unijnym Nasza gmina może się rozwijać. Inwestycje zrealizowane w poprzednich latach  
służą mieszkańcom– ulica Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych stała się wizytówką miejscowości, instalacje 
OZE pozwalają na oszczędności finansowe i ochronę środowiska, natomiast infrastruktura rekreacyjna pozwala  
integrować mieszkańców.  
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RADA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE  ORAZ SOŁTYSI W KADENCJI 2018-2023 

 

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie 
uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompeten-
cji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym 
oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. 
Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej  
przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej 
niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu  
i porządku obrad podawana jest do wiadomości  
publicznej. Aktualnie rozpoczęliśmy VIII Kadencję  
Rady Gminy Kołaki Kościelne.  

 RADA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE 

  Nazwisko i imię 

1. Dębek Piotr Daniel 

2. Dłużniewski Dariusz 

3. Gołaszewski Adam 

4. Gosk Leszek 

5. Kołakowski Michał Łukasz 

6. Konarzewski Mariusz 

7. Konopka Jolanta 

8. Krajewski Eugeniusz 

9. Kulesza Anna (PRZEWODNICZĄCY) 

10. Milewski Janusz (WICEPRZEWODNICZĄCY) 

11. Milewski Ryszard 

12. Podbielski Janusz 

13. Tyborowski Dariusz 

14. Wasiulewski Krzysztof Wiesław 

15. Wiśniewska Emilia 

Przewodniczący Rady Gminy Kołaki Kościelne  

przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 14 do 16 

w budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, 

piętro 2, pokój 24a. 

   SOŁECTWA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE   

 Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa 

1. Cholewy - Kołomyja Jastrzębski Rafał 

2. Czachy – Kołaki Dłużniewski Dariusz 

3. Czarnowo – Dąb Grabowska Anna 

4. Czarnowo – Undy Gołaszewski Wiesław 

5. Czosaki – Dąb Kuleszczyk Dariusz 

6. Ćwikły – Krajewo Wierciszewski Marek 

7. Ćwikły – Rupie Konarzewski Mariusz 

8. Głodowo – Dąb Krajewski Kazimierz 

9. Gosie Duże Klimaszewska Wiesława 

10. Gosie Małe Dębek Piotr 

11. Gunie – Ostrów                 — 

12. Kołaki Kościelne Bagińska Hanna 

13. Kossaki Borowe Podbielski Janusz 

14. Krusze – Łubnice Domitrz Joanna 

15. Łętowo – Dąb Konopka Jan 

16. Łubnice – Krusze Choińska Grażyna 

17. Podłatki Duże Zalewski Zdzisław 

18. Podłatki Małe Pęski Wiesław 

19. Rębiszewo – Zegadły Modzelewski Andrzej 

20. Sanie – Dąb Zalewski Sławomir 

21. Szczodruchy Pruszkowski Andrzej 

22. Wiśniówek – Wertyce Wądołowska Aneta 

23. Wróble – Arciszewo Kaczyński Kazimierz 

24. Zanie – Leśnica Dąbrowski Waldemar 



Urząd Gminy * Gazetka Gminy Kołaki Kościelne  *    NR 1 (10)   /  2019 4 

 

GMINNY DZIEŃ KOBIET w KOŁAKACH KOŚCIELNYCH 

Prawie 150 mieszkanek z terenu gminy Kołaki Kościelne 
uczestniczyło w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie „mojaWieś” wspólnie ze Szkołą  
Podstawową w Kołakach Kościelnych, Urzędem Gminy Kołaki 
Kościelne oraz Kołami Gospodyń Wiejskich „Złote rączki”  
w Zaniach-Leśnicy i „Kołakowianki” w Kołakach Kościelnych. 
Gośćmi specjalnymi byli Pani Poseł Bernadeta Krynicka oraz Pan 
Poseł Mieczysław Baszko. W uroczystości uczestniczył  
również Wójt Gmny Sylwester Jaworowski, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Henryk Rakoczy oraz Prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP Pan Adam Łubnicki. 

Program spotkania był bardzo rozbudowany. Całość roz-
poczęła się od powitania gości przez przedstawicieli Stowarzysze-
nie „mojaWieś” – Pana Piotr Dębek i Pana Kamila  
Sierzputowskiego oraz przemówień okolicznościowych Pana 
Wójta Sylwestra Jaworowskiego, Pani Poseł Bernadety  
Krynickiej, Pana Posła Mieczysława Baszko i Pana Dyrektora 
Szkoły Henryka Rakoczego. Następnie przed zebranymi wystąpili 
uczniowie z przedstawieniem pt. „Kobieta przez wieki”.  
Kolejnym punktem była prelekcja Pani Wandy Wiśniewskiej pn. 
„Stoły Wielkanocne”. Zebrani mieli również możliwość  
zapoznania się z podstawowymi krokami tańca Zumba, a nawet 
próby jej zatańczenia. W między czasie najmłodszymi mieszkan-
kami naszej gminy zajmowali się animatorzy.  Zwieńczeniem  
uroczystości był występ wokalny Pani Marioli Lutostańskiej oraz 
akordeonowy Państwa Tomaszewskich. 

Przez cały czas Panie miały możliwość rozmów przy  
kawie. Pyszne ciasta na słodki stół przygotowały członkinie Kół 
Gospodyń. Dostępny był również profesjonalny drinkbar.  
W trakcie spotkania odbyły się tak że kiermasz książek oraz przy-
gotowanych przez uczniów  ozdób wielkanocnych. 

Podczas Spotkania wszystkie Panie otrzymały tulipany, 
które wręczyła Pani Poseł Bernadeta Krynicka i Pan Poseł  
Mieczysław Baszko oraz róże wręczane przez Pana Wójta  
Sylwestra Jaworowskiego, Pana Dyrektora Henryka Rakoczego, 
Panów Piotra Dębka i Kamila Sierzputowskiego ze  
Stowarzyszenie „mojaWieś”. 
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ŚWIĘTO SENIORÓW 

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 
oni młodsze pokolenia. 

Z tej okazji 25 listopada zorganizowana została przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne oraz Dyrektora  
Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych uroczystości Gminnego Dnia Seniora. 

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. Niech będzie to okres zasłużonego, prawdziwego odpoczynku i pełnej  
satysfakcji z przeżytych lat” – przekazał w swoim wystąpieniu do seniorów Wójt Sylwester Jaworowski. 

Przed licznie przybyłymi mieszkańcami wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kołakach  
Kościelnych i grupy artystyczne działające przy Stowarzyszeniu „Szansa” z Zambrowa. Seniorzy w dowód uznania  
otrzymali również po czerwonej róży. 

W trakcie spotkania odbyła się prelekcja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.  
Mundurowi poruszyli kilka ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa seniorów. Dodatkowo ratownicy  
z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” w Zambrowie przekazali zebranym wiedzę związana z udzielaniem pierwszej 
pomocy oraz „koperty życia”. 

Ostatnią częścią spotkania z okazji Gminnego Dnia Seniora był wieczorek przy kawie i muzyce. Wszyscy 
obecni mogli potańczyć w rytmach granych przez Kapelę „Szansa”. 
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 PODWÓJNA UROCZYSTOŚĆ W ZANIACH_LEŚNICY 

 
 

 

 

19 października w Świetlicy Wiejskiej w Zaniach-Leśnicy 

odbyła się podwójna uroczystość. Pierwsza z nich związana była  

z otwarciem i wyświęceniem placu zabaw znajdującego się przed 

budynkiem Świetlicy, druga natomiast dotyczyła otwarcia  

i wyświecenia nowo wyremontowanej kuchni w budynku Świetlicy. 

Plac zabaw przed Świetlicą Wiejską w Zaniach-Leśnicy to 

wspólna inicjatywa zrealizowana przez druhów strażaków z OSP 

Krusze i Urząd Gminy Kołaki Kościelne. Środki  pochodziły  

z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 

który na uroczystości reprezentował Prezes Adam Wojciech  

Sekciński. W spotkaniu uczestniczyli również Poseł Bernadeta  

Krynicka, Poseł Lech Antoni Kołakowski oraz Radny Powiatowy 

Andrzej Mioduszewski.  

Głównym celem planowanego projektu było stworzenie 
miejsca, w którym dzieci będą mogły zagospodarować swój  
wolny czas w sposób bezpieczny i rozwijający.  

Wizyta Prezesa KRUS to również niespodzianka dla  
druhów z OSP Szczodruchy. Wspólny wniosek jednostki  
i Urzędu Gminy na doposażenie sprzętowe otrzymał z Funduszu 
Składkowego dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. Są to kolejne 
środki pozyskane dzięki współpracy strażaków, Pana Wójta oraz 
instytucji na doposażanie jednostek OSP z terenu gminy Kołaki  
Kościelne. 

Ostatnim punktem spotkania w Świetlicy Wiejskiej było 
otwarcie i wyświęcenie wyremontowanej kuchni. Przypomnijmy,  
że w budynku dawnej szkoły, który przekształcono na Świetlicę  
Wiejską od niedawna zawiązało się Stowarzyszenie „mojaWies”. 

SPRZĘT RATOWNICZY DO JEDNOSTEK OSP 

 

W dniu 6 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kołaki  
Kościelne odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP 
sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość  
przekazanego sprzętu, w skład którego weszły: zestaw  
ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną  
i szynami Kramera, hydrauliczne nożyce do cięcia, parawan do 
osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, plandeka 
wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi, agregat  
prądotwórczy i zbijak do szyb wyniosła 29 206,06 zł. Na mocy 
podpisanych umów sprzęt przekazano jednostkom OSP Kołaki 
Kościelne i OSP Krusze. 

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Wójt 
Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski  oraz  
przedstawiciele służb mundurowych i lokalnych instytucji.  
Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu  
Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy Kołaki 
Kościelne. 
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Spotkanie pn.”działania w zakresie bezpieczeństwa na terenie 

 gminy Kołaki kościelne 

W dniu 18.02.2019 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami gminy, którego tematem przewodnim były „Działania w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy 
Kołaki Kościelne”. Organizatorem był Wójt Gminy Kołaki Kościelne, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołakach Kościelnych oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołakach  
Kościelnych.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych i lokalnych instytucji. Gościem specjalnym był 
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński. 

Otwarcia spotkania dokonał Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, witając przybyłych gości 
oraz mieszkańców. Następnie wyświetlona została prezentacja wideo związana z funkcjonowaniem jednostek OSP 
działających na terenie gminy Kołaki Kościelne. Po tym wstępie głos zabrał  Sekretarz Stanu w  MSWiA Pan Jarosław 
Zieliński. W swoim wystąpieniu przybliżył tematykę działań Państwa w zakresie bezpieczeństwa obywateli i wsparcia 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Pan Minister zwrócił szczególną uwagę na wzrost bezpieczeństwa w naszym kraju 
oraz wzorową pracę służb Policji i Straży Pożarnych. To właśnie Strażom Pożarnym poświęcił najwięcej czasu,  
szczególnie że dużą część zebranych stanowili właśnie druhowie ochotnicy. Ochotnicze Straże Pożarne przeżywają  
w ostatnich latach rozkwit, głównie dzięki funduszom krajowym oraz pomocy Państwa. Dzięki temu w 2017 r. na teren 
naszej gminy trafiło dwa samochody strażackie – średni do OSP Kołaki Kościelne oraz lekki w użyczenie do OSP  
Krusze. Słowa podziękowania za udaną współpracę otrzymał również Pan Wójt  Gminy Kołaki Kościelne Sylwester 
Jaworowski. 

Korzystając z okazji Pan Minister odniósł się również do sprawy użyczenia samochodu jednostce OSP Krusze. 
Jednostka sprostała postawionemu zadaniu i ciągle się rozwija, dlatego postanowieniem Podlaskiego Komendanta  
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej samochód został na stałe przekazany jednostce. Dokument  
potwierdzający przeniesienie na stan jednostki pojazdu został przekazany podczas spotkania Prezesowi OSP Krusze 
dh. Markowi Kołakowskiemu. 

Na zakończenie Kierownik oddziału terenowego KRUS w Zambrowie Pan Marek Milewski przygotował  
prelekcję związaną z przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy w rolnictwie oraz możliwości skorzystania z programu 
rehabilitacji leczniczej rolników. Gmina Kołaki Kościelne to tereny typowo rolnicze z licznymi gospodarstwami  
rolnymi. Ważne jest więc przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych, obejścia w gospodarstwie,  
zabezpieczenia maszyn i urządzeń oraz obchodzenia się ze zwierzętami. Warto jest o to zadbać, ponieważ  
niejednokrotnie drobiazgi i nieuwaga mogą decydować o utracie zdrowia lub życia. 
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POSUMOWANIE SEZONU ROWEROWEGO  

14 grudnia 2018r. w Kołakach Kościelnych odbyło się  
podsumowania sezonu rowerowego 2018. Zebranie otworzył i poprowadził 
dyrektor miejscowej szkoły i główny organizator wyjazdów – Henryk  
Rakoczy. W swym wystąpieniu podkreślił, że rok 2018 był rokiem  
upamiętniającym 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości i rowerzyści  
z Kołak aktywnie włączyli się w te obchody. W przedstawionej prezentacji 
kilkakrotnie przewijały się elementy patriotyczne. Prezentowane slajdy 
przypomniały wyjazd w dniu 3 maja – szlakiem mogił obrońców z 1920 r.,  
patriotyczny rajd do Wizny i Góry Strękowej oraz podsumowujący rajd  
w dniu 11 listopada – do Paproci Dużej,  Andrzejewa i Łętownicy. 

Działania te docenił Wójt Gminy. W swym wystąpieniu podkreślił 
duże znaczenie promocyjne i wychowawcze. Wszystkim uczestnikom  
podziękował za wzorową postawę, pogratulował kondycji i wytrwałości. 
Szczególne słowa  podziękowania skierował do  inicjatora i głównego  
organizatora, Henryka Rakoczego. Najbardziej zaangażowanym wręczył 
dyplomy i podziękowania. 

Członkowie klubu przez okres zimowy dbali o swoją formę  
uczestnicząc w spotkaniach sportowych na sali gimnastycznej. Lada  
moment rozpocznie się kolejny sezon rajdów rowerowych. Rozkład jest 
obecnie w przygotowaniu i już niedługo zostanie ogłoszony na stronie  
Gminy Kołaki Kościelne.  
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Nasi sportowcy na medal 

Pani Katarzyna Zaniewska z Kołak Kościelnych jest 
czołową reprezentantką Polski w armwrestlingu, czyli  
w „siłowaniu na rękę” oraz kilkuletnim członkiem Federacji 
Armwrestling Polska. Pani Kasia jak dotąd może poszczyć się 
osiągnięciami rangi krajowej jak i międzynarodowej, m.in.  
I miejscem w Pucharze Polski kat. Open Masters na prawą  
i lewą rękę rozgrywanym w Orawie,  I miejscem na lewą rękę 
i II miejscem na prawą rękę  w „ XV Międzynarodowym  
Turnieju Judgement Day” rozgrywanym na  Węgrzech oraz  
III  miejscem w Pucharze Świata Zawodowców   
w Armwrestlingu.  W 2017 r. i 2018 r. na podium stawała 
łącznie 17 razy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Tyborowski jest zawodnikiem Zambrow-
skiego Klubu Karate Kyokushin. W 2018 r. odniósł wiele 
zwycięstw na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej  
m.in. I miejsce na „X Ogólnopolskim  Turnieju Karate  
Kyokushin dla dzieci i młodzieży w Sadowne, I miejsce na  
Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin  
w Białymstoku oraz I miejsce w Międzynarodowym Turnieju 
Karate Kyoukushin o Puchar Burmistrza Zambrowa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy  
odbyło się spotkanie ze sportowcami podczas którego, Wójt 
Gminy Kołaki  Kościelne – Sylwester Jaworowski wręczył 
Pani Kasi oraz Dawidowi nagrody za wyjątkowe osiągniecia 
oraz godne reprezentowanie i promocję Gminy Kołaki  
Kościelne. 



 

 
 

PODLASKA GALA MLECZNA Z WYRÓZNIENIEM DLA HODOWCY NASZEJ GMINY 

Mleczarstwo jest w Podlaskiem jedną z czołowych dziedzin gospodarki. Z tej okazji 21.03.2019 r.  
w Białymstoku odbyła się I Podlaska Gala Mleczna, której celem było wyróżnienie najlepszych hodowców z terenu  
województwa podlaskiego. Wydarzenie to było również skierowane na promocję polskiego rolnictwa oraz ekspozycję  
dynamiki zmian w polskiej hodowli bydła i produkcji mleka. 

Rolników z najwyższa wydajnością krów uhonorowała Polska Federacja Producentów Bydła i Hodowców  
Mleka. W powiecie zambrowskim oceniane były 353 stada co daje ponad 14 tysięcy krów. Z terenu naszego powiatu  
nagrodę odebrał mieszkaniec gminy Kołaki Kościelne – Pan Leszek Gosk z Głodowa-Dąb. Przy średniej ilości 80 
sztuk bydła jego wydajność wyniosła 11 913 kg mleka. 

Podczas uroczystej gali wraz z laureatem obecny był Wójt Gminy Kołaki Kościelne  Pan Sylwester  
Jaworowski.  Wyróżnienie zdobyte przez Pana Leszka Gosk to także promocja terenów gminy Kołaki Kościelne, które 
są ukierunkowane na produkcje mleczną. 

W Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne odbyło się również bezpośrednie spotkanie z Panem Leszkiem Gosk,  
podczas którego Pan Wójt wręczył list gratulacyjny oraz drobny upominek. 

Za nami Święta Bożego Narodzenia. Czas nadziei i pokoju. W wielu z nas pozostają jednak wspomnienia tych 
magicznych świątecznych chwil. Z tej okazji na terenie gminy odbywały się spotkania opłatkowe.  

Pierwszym z nich były jasełka przygotowane przez Szkołę Podstawową, w których uczestniczyli 
przedstawiciele Urzędu Gminy i Rady Gminy, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Młodzież przygotowała inscenizację 
słowno-muzyczną wprowadzającą w świąteczny nastrój. Życzenia do zebranych w krótkim przemówieniu skierował 
Wójt Gminy Kołaki Kościelne oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej – Henryk Rakoczy, po czym wszyscy podzielili się 
opłatkiem.  

Kolejnym spotkaniem było zebranie Zarządu OSP RP w Kołakach Kościelnych. Uczestniczyli w nim 
m.in. Komendant PSP w Zambrowie – Maciej Krajewski, Prezes Zarządu Powiatowego OPS RP – Marek Adam  
Komorowski, Prezesi Zarządów Jednostek OSP z gmin sąsiednich. Wikariusz tutejszej parafii ks. Piotr Ćwikła, Radny 
Powiatowy Piotr Szeligowski, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, Przewodnicząca Rady 
 Gminy Anna Kulesza oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.  

Święta Bożego Narodzenia to również wyjątkowy czas spędzany przy rodzinnym stole. Z tego powodu Wójt 
Gminy Kołaki Kościelne wraz z Prezesem Stowarzyszenia „mojaWieś”  zorganizowali zbiórkę żywności i artykułów 
gospodarczych . Zebrane produkty zostały przekazane dla 12 najbardziej potrzebujących rodzin oraz osób samotnych 
z terenu naszej gminy. Cieszymy się, że ten drobny gest wywołał wiele radości i uśmiech na twarzach obdarowanych. 

Urząd Gminy * Gazetka Gminy Kołaki Kościelne  *    NR 1 (10)   /  2019 10 

WSPOMNIENIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 



 
 

 
 
 

 

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta 

RP na wniosek o nadanie orderu  

Orła Białego pośmiertnie  

Abp. Romualdowi Jałbrzykowskiemu 

Pod koniec 2018 r. do Urzędu Gminy Kołaki 
Kościelne wpłynęła odpowiedź Kancelarii Prezydenta 
RP związana z wystąpieniem Wójta Gminy Kołaki 
Kościelne Sylwestra Jaworowskiego o nadanie orderu 
Orła Białego pośmiertnie Abp. Romualdowi  
Jałbrzykowskiemu.  

Inicjatywa związana jest z wnioskiem  
mieszkańców, aby w rocznicę 100-lecia odzyskania 
Niepodległości uhonorować w odpowiedni sposób  
urodzonego na terenie Naszej gminy Arcybiskupa. 

Zgodnie z otrzymanym pismem kierowanym 
przez Pana Romana Kronera – Dyrektora Biura  
Odznaczeń i Nominacji, zgłoszenie zostanie  
przedstawione i rozpatrzone na posiedzeniu Kapituły 
Orła Białego. 
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28 listopada w gminie Kołaki Kościelne oraz Szumowo gościli przedstawiciele z niemieckiego Stowarzyszenia 
Energievision Frankenwald e.V., które zajmuje się szeroko pojętą tematyką energii odnawialnej. Stowarzyszenie to 
współpracuje również  z Województwem Podlaskim. 

Swoją wizytę rozpoczęli od gminy Kołaki Kościelne. Pan Wójt Sylwester Jaworowski zaprezentował gościom 
osiągnięcia gminy w pozyskiwaniu środków Unijnych. Szczególnie interesujące były kwestie związane z technologiami 
odnawialnymi takimi jak zrealizowane projekty z panelami fotowoltaicznymi, kolektorami solarnymi oraz  
termomodernizacją Urzędu Gminy i pracującą w nim pompą ciepła. 

Następnie goście udali się do gminy Szumowo na spotkanie z Panem Wójtem Jarosławem Cukiermanem.  
Pierwszym elementem tej części wizyty było zwiedzenie nowo wybudowanego kompleksu przedszkolnego oraz wspólny 
obiad, który był okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy UE. 
Drugim elementem było zwiedzenie gospodarstwa Państwa Pawła i Justyny Cygan z miejscowości Paproć Duża. Była to 
okazja do prezentacji poziomu podlaskich gospodarstw, między innymi pracy robota udojowego, którego pracy  
przyglądali się goście z Niemiec. 

Wizyta w gminach Kołaki Kościelne oraz Szumowo pozwoliła przedstawicielom Stowarzyszenia Energievision 
Frankenwald e.V. na bliższe poznanie terenów wiejskich w województwie podlaskim oraz stopnia innowacyjności  
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Goście byli pod wrażeniem rozwoju tych terenów i wyrazili chęć  
kolejnej wizyty w okresie letnim. 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI STOWARZYSZENIA Energievision Frankenwald e.V.  



  
 

 Z życia szkoły 

 

 

 

Mali architekci  
 

 Twórczość plastyczna jest płaszczyzną kształtowania myślenia oraz  
integracji grupowej, która jest niezwykle ważna szczególnie w wieku  
przedszkolnym. W Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych dzieci z grupy 
3 i 4 latków pod nadzorem nauczycieli wykonały makietę miejscowości marzeń. 
Dzięki współpracy w grupie wzbogaciły swoje zainteresowania, poznały  
słownictwo związane z budownictwem oraz kształtowały swoje umiejętności 
pracy w zespole. Rodzice odbierając swoje pociechy mogli zobaczyć  
prezentowaną makietę.  

Maluchy w odwiedzinach u Świętego Mikołaja 
 

 W dniu 19 grudnia 2018 r. dzieci z grup 3,4,5 i 6- latków odwiedziły  czarującą 
Wioskę Świętego Mikołaja w Pomigaczach, gdzie mogli poczuć magię nadchodzących 
świąt.  
 W ten przedświąteczny czas Elfy przywitały dzieci świąteczną  ucztą. Najmłodsi 
mogli spróbować  rozgrzewającego zimowego napoju oraz zjeść pyszne pierniki.  
Po krótkim odpoczynku odbyły się wspólne warsztaty artystyczne. Pomocnicy Świętego  
Mikołaja w rytm kolęd towarzyszyli w tworzeniu świątecznych dekoracji, które dzieci  
mogły wziąć ze sobą do domu. Ogromną atrakcją było również zwiedzanie chaty Mikołaja  
i mini ZOO. Na zakończenie dzieci otrzymały Certyfikat Honorowych Gości Wioski  
Św. Mikołaja. 

Dzień Babci i Dziadka 
 

Dzień Babci i Dziadka to jedne z najpiękniejszych dni w roku,  
z tej okazji w Szkole Podstawowej została zorganizowana uroczystość.  

W trakcie ceremonii babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje  
pociechy w różnych formach artystycznych. Dzieci poprzez inscenizację, śpiew 
oraz wspólną zabawę mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje  
uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Spotkanie upłynęło w miłej  
i serdecznej atmosferze. Punktem kulminacyjnych spotkania był tort oraz  
odśpiewanie życzeń „Stu lat”. 

Mistrzostwach Powiatu Zambrowskiego  
w Indywidualnym  

Tenisie Stołowym Ludowych Zespołów Sportowych 

W dniu 17 marca 2019 r. na Sali sportowej Szkoły 
Podstawowej  w Osowcu odbyły się Mistrzostwach Powiatu 
Zambrowskiego w Indywidualnym Tenisie Stołowym  
Ludowych Zespołów Sportowych. W turnieju wzięli udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.  
Po zaciętej rywalizacji uczniowie z naszej szkoły zajęli  
wysokie pozycje.  

Dziewczęta rocznik 2008 i młod-
si: 

II miejsce Maja Choińska 

Chłopcy rocznik 2008 i młodsi: I miejsce Wojciech Choiński 

Dziewczęta rocznik 2006 i 2007: I miejsce Klaudia Wolna 
II miejsce Weronika Konarzew-
ska 

Chłopcy rocznik 2006 i 2007: I miejsce Dominik Ostrowski 

Dziewczęta rocznik 2003 - 2005: II miejsce Natalia Wiśniewska 

Chłopcy rocznik 2003 - 2005: I miejsce Dawid Buczyński  
II miejsce Karol Lutostański 

Urząd Gminy * Gazetka Gminy Kołaki Kościelne  *    NR 1 (10)   /  2019 12 

 

Najmłodsi w teatrze 
 

W dniu 19 marca dzieci z grup przedszkol-
nych odwiedziły Teatr Lalki i Aktora  
w Łomży. Najmłodsi z ciekawością i zaintere-
sowaniem obejrzeli spektakl „Zaczarowany 
Jeleń” oraz zwiedzili pracownie plastyczną.  



 

Koła Gospodyń Wiejskich na terenie naszej gminy powstały pod koniec ubiegłego roku. Są to organizacje  
stosunkowo młode, ale prężnie działające. Ich działanie zostało zawiązane z inicjatywy mieszkanek, których głównym 
celem jest kultywowanie tradycji oraz rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań.  

Pomimo krótkiego czasu istnienia członkinie koła organizują spotkania tematyczne o charakterze  
integracyjnym. Chętnie biorą również udział w konkursach kulinarnych oraz współorganizują uroczystości  
m.in Gminny Dzień Kobiet. Na terenie naszej gminy funkcjonują cztery Koła Gospodyń: w Kołakach Kościelnych, 
Wróblach-Arciszewo, Szczodruchach oraz Zaniach-Leśnica.  

31 marca 2019 r. Panie z KGW w Szczodruchach uczestniczyły w regionalnym konkursie „Tradycyjnych  
Stołów Wielkanocnych” w Korycinach, organizowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego.  Swoje potrawy, 
wypieki i dekoracje wielkanocne zaprezentowało 70 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa Podlaskiego. 

6 kwietnia 2019 r. Członkinie KGW „Kołakowianki” w Kołakach Kościelnych, „Złote rączki” w Zaniach  
Leśnicy oraz Koła Gospodyń w Szczodruchach  brały udział w konkursie „Tradycyjny Stół Wielkanocny”  
organizowanym przez Gminę Zambrów w świetlicy w Ładach Polnych. Werdyktem jury KGW „Złote-Rączki”  
z Zan-Lesnicy zajęły  II miejsce na 18 ocenianych Kół. 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich we Wróblach-Arciszewo zgłosiły się natomiast do ogólnopolskiego  
konkursu pn. „Bitwa Regionów”, prezentując w nim swój przepis na „pierogi z kaszą bulgur”. 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE 
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Tekst: M.K., Zdjęcia: T.Ł, zambrowiacy.pl 



  
 

Wojewódzka akcja identyfikacji producentów produktów lokalnych 

Urząd Gminy Kołaki Kościelne wspiera wojewódzką akcję identyfikacji producentów Podlaskiego Centrum 
Produktu Lokalnego – inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego. 

 

Jeśli jesteś aktywnym: 
 rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta, 
 producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców, 
 wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność, 

 

koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę on-line na stronie: 
 https://producenci.wrotapodlasia.pl 

 
 

Bezpośrednie korzyści dla producenta: 
 możliwość uzyskiwania informacji o wymogach wynikających z przepisów dot. produkcji żywności, 
 udział w organizowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy producentami celem poprawy opłacalności produkcji 

(organizacja szkoleń, warsztatów zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez producentów, tworzenie wspólnej 
oferty dla firm i instytucji), 

 budowanie sieci dostawców, którzy mogliby docelowo dostarczać swe produkty np. do stołówek szkolnych, 
restauracji itp., 

 ukazanie się w dobrym świetle nabywcom produktów rolnych i środków spożywczych, aby zwiększać  
możliwości zbytu, 

 propagowanie konkretnych i dostępnych lokalnie produktów społecznym sieciom konsumenckim, które  
mogłyby zaopatrywać się bezpośrednio u lokalnych producentów. 

 
 

Jak zorganizować się z wypełnianiem ankiety? 
Ankieta jest wypełniana indywidualnie przez konkretnych producentów (oraz kandydatów na producenta). 

Niemniej jednak zachęcamy, aby wszyscy nasi partnerzy – a nawet osoby, które po prostu znają dobrych, uczciwych 
producentów, powiadomiły ich o możliwości wypełnienia ankiety i w miarę potrzeby udzieliły wsparcia technicznego. 

 

Zachęcamy również, aby fizycznie dopilnować, czy nasz ulubiony producent wypełnił  
ankietę – również jeśli istnieje taka potrzeba asystować w tym procesie osobiście. Zachęcamy również, aby  
organizować lokalne spotkania, podczas których producenci mogliby usiąść z pomocną osobą i po prostu dokonać 
zgłoszenia on-line. Widzimy tu znaczną rolę przedstawicieli lokalnego samorządu i lokalnych grup działania, którzy 
jak nikt inni znają lokalne środowisko rolników, kół gospodyń wiejskich OSP i innych organizacji wśród rodzin  
których z pewnością nie brakuje rolników i producentów. 
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Poczta Polska S.A. zwraca się z informacją do  

mieszkańców z terenu gminy Kołaki Kościelne dotyczącą  
posiadania skrzynek pocztowych. Każdy z  mieszkańców gminy 
otrzymuje na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia  
o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną  
częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej. Wszystkim 
jednak zdarza się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone,  
zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, 
czy choćby korespondencji z Urzędu. Zaopatrzenie się w taką 
skrzynkę może być jeszcze prostsze. Można jż zakupić w Urzędzie 
Pocztowym w odpowiednim kolorze, stylu i wielkości. 

Skrzynka pocztowa na każdej posesji! 

https://producenci.wrotapodlasia.pl/


Mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne mają możliwość zgłoszenia do odbioru z terenu własnych nieruchomości 
odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – będą one odbierane 
gminnym samochodem dostawczym IVECO. 

Podczas odbioru musi być zapewniona pomoc przy załadunku oraz przy rozładunku. Odpady te można  
także dostarczyć własnym transportem po wcześniejszym zgłoszeniu. 

Ponadto do PSZOK można dostarczać własnym transportem następujące odpady pakowane w sposób  
selektywny (w workach lub pojemnikach): 

1.      przeterminowane leki i chemikalia, 
2.      zużyte baterie, 
4.      odpady zielone, 
5.      papier; 
6.      szkło; 
7.      metale; 
8.      tworzywa sztuczne. 
 
Luzem przyjmowane są: 
1.      akumulatory, 
2.      zużyte opony z samochodów osobowych, 
3.      gruz betonowy. 
4.      zdemontowane okna . 

Zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i możliwości  

odbioru odpadów wielkogabarytowych 

Nowy e-dowód osobisty. Jak i gdzie można wyrobić dowód elektroniczny. 
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Od 4 marca 2019 r. można składać wnioski o nowy elektroniczny dowód osobisty. E-dowód będzie wyglądał 
jak dotychczasowy, ale będzie wyposażony w czip, na którym zostaną zapisane dane właściciela. Można będzie go 
uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, podobnie jak dotychczasowy „zwykły” dowód  
osobisty. 

 

Elektroniczny dowód będzie narzędziem służącym w komunikacji elektronicznej z administracją, służbą 
zdrowia, odprawach na lotniskach, bankach itp. Będzie w nim również zapisany nasz podpis elektroniczny. 

Zgłoszenia dokonuje się w pok. Nr 25 w Urzędzie Gminy  
w Kołakach Kościelnych lub telefonicznie pod nr: 86 270 30 26 w. 23. 



 

 
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 

 

Święto Flagi RP z gminą Kołaki Kościelne 

Zostań sponsorem Gazetki gminy Kołaki Kościelne 
więcej informacji nt. reklamy: 86 270 30 26 wew. 24 

2 maja w całym kraju  
obchodzony jest Dzień Flagi RP. Jest 
to również stała uroczystość, która 

wpisała się w kalendarz świąt  
obchodzonych przez mieszkańców  

naszej gminie. 
 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne,  
Przewodniczący Rady Gminy  

oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
zapraszają do udziału  

w uroczystościach gminnych oraz  
wywieszenia Flagi RP przez  

wszystkich mieszkańców w tym  
szczególnym dniu. Okażmy wspólnie 

Nasz patriotyzm i szacunek  
do Ojczyzny! 

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI W SYSTEMIE BEZPŁATNYCH POWIADOMIEŃ  

MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE „SiSMS” 

REDAKCJA- Teksty: P.B., M.K.| Zdjęcia: P.B., T.Ł., KGW Szczodruchy, Szkoła Podstawowa, Portal Informacyjny zambrowiacy.pl  

Miejscowość Rejestracja Rezygnacja 

Zanie – Leśnica Tak.bza0225  Nie.bza0225  

Podłatki Małe Tak.bza0219  Nie.bza0219  

Czachy – Kołaki Tak.bza023  Nie.bza023  

Głodowo – Dąb Tak.bza029  Nie.bza029  

Wiśniówek – Wertyce Tak.bza0223  Nie.bza0223  

Podłatki Duże Tak.bza0218  Nie.bza0218  

Mieszkańcy gminy Tak.bza021  Nie.bza021  

Szczodruchy Tak.bza0222  Nie.bza0222  

Łętowo – Dąb Tak.bza0216  Nie.bza0216  

Gosie Duże Tak.bza0210  Nie.bza0210  

Krusze – Łubnice Tak.bza0215  Nie.bza0215  

Kossaki – Borowe Tak.bza0214  Nie.bza0214  

Łubnice – Krusze Tak.bza0217  Nie.bza0217  

Ćwikły – Krajewo Tak.bza027  Nie.bza027  

Gunie – Ostrów Tak.bza0212  Nie.bza0212  

Rębiszewo – Zegadły Tak.bza0220  Nie.bza0220  

Wróble – Arciszewo Tak.bza0224  Nie.bza0224  

Gosie Małe Tak.bza0211  Nie.bza0211  

Czarnowo – Undy Tak.bza025  Nie.bza025  

Sanie – Dąb Tak.bza0221  Nie.bza0221  

Cholewy – Kołomyja Tak.bza022  Nie.bza022  

Czarnowo – Dąb Tak.bza024  Nie.bza024  

Kołaki Kościelne Tak.bza0213  Nie.bza0213  

Ćwikły – Rupie Tak.bza028  Nie.bza028  

Czosaki – Dąb Tak.bza026  Nie.bza026  

REJESTRACJA W SYSTEMIE: 

KROK 1.   Wyślij SMS-a* o treści wybranego kodu rejestrującego 

na numer 661 000 112 

KROK 2. Przy pierwszej rejestracji Twojego numeru w systemie na  

Twój numer zostanie przesłany SMS z prośbą  

o zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją 

KROK 3.   Jeśli zaakceptujesz zapisy w regulaminie odeślij SMS-a  

o treści ZGODA 

KROK 4.   Po poprawnej rejestracji otrzymasz SMS-a  

z potwierdzeniem 

*Opłata przy rejestracji jak za zwykły za SMS, Otrzymywanie powiadomień  

jest natomiast bezpłatne. 

W przypadku problemów z rejestracją  

zapraszamy do Urzędu Gminy - pokój 23 

 

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Kołaki 

Kościelne do korzystania z Samorządowego Informatora SMS 

(SiSMS). Jest to bezpłatny system informacji wysyłanych przez 

Urząd Gminy, zapewniający zwiększony poziom  

bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców.  

 Podstawową rolą systemu jest przekazywanie  

informacji o zagrożeniach atmosferycznych, stanach  

ostrzegawczych, awariach, bezpłatnych badaniach lekarskich 

oraz ważnych wydarzeniach związanych z  terenem Gminy  

Kołaki Kościelne. 

 Dzięki rejestracji w systemie mieszkańcy wyżej  

wymienione informacje będą otrzymywać bezpośrednio na  

swój telefon komórkowy.  


