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Nowe inwestycje drogowe w gminie

UWAGA

KONKURS !!!

Redakcja wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza
konkurs fotograficzny "Jesienne pejzaże". Szczegóły na stronie 4.

W skrócie:

16 września 2007
roku w Sokółce mieszkańcy
podlaskich wsi podziękowa
li Bogu za tegoroczne plony.
Dożynki Wojewódzkie to
największe w roku święto
rolników, będące ukorono
waniem ich całorocznego
trudu. Nagrodę Marszałka
Województwa Podlaskiego w
kategorii
wieńców
tra
dycyjnych otrzymał wieniec
z Szudziałowa. Natomiast
najpiękniejszym
wieńcem
współczesnym okazał się
wieniec ze Smolanki w
powiecie sokólskim.
Uruchomiono
już
hot spoty na terenie gminy
Kolno. Punkty bezpłatnego
radiowego
dostępu
do
internetu
funkcjonują
w
Czerwonem, Borkowie,
Zabielu i Lachowie. Jeszcze
są nie oznakowane , ale już
w niedługim czasie pojawią
sie tablice informacyjne.
W

dniach
25
września oraz 10 i 11
października miały miejsce
posiedzenia komisji stałych
Rady Gminy. Komisja Rewi
zyjna
zajmowała
się
zgłoszonymi wnioskami do
budżetu gminy na rok 2008 .
Komisja Rolnictwa i Rozwo
ju Gospodarczego obradowa
ła nad planem rozwoju
lokalnego, oraz wysokością
opłat za wywóz odpadów
komunalnych. Komisja Pra
worządności,
Oświaty
i
Spraw Społecznych z kolei
miała posiedzenie wyjazdowe
w trakcie którego sprawdzała
stan przygotowania szkół do
roku szkolnego.
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Płatności obszarowe 2007

Od 3 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłacanie
rolnikom płatności bezpośrednich za 2007 r.
Wnioski o takie płatności złożyło blisko 1,5
mln rolników. Zgodnie z przepisami, płatności
wypłaca się od grudnia do końca czerwca
następnego roku.
Komisja Europejska opublikowała kurs wymiany euro do złotego dla
płatności do gruntów rolnych za 2007 r; 1 euro = 3,7730 PLN.Na
podstawie tego kursu płatności obszarowe określone w euro/ha zostaną
przeliczone na złotówki.

ZNANI...
...NIEZNANI

Radni Gminy Kolno

XVI Forum ZGWW w Turośni Kościelnej

Pan Stanisław Sawicki 
W XVI Forum ZGWWP uczestniczyło ponad 80 pochodzący z Czerwonego
przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich radny Gminy Kolno
i gości, wśród nich m.in.: Wiceminister Rolnictwa i
Sołtysi
Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Dyrektor Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Mieczysław
Paradowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek
Województwa Podlaskiego Dariusz Piontkowski, Wiceprzewodniczący
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Iwaniuk.
Poruszono temat: Programu Leader +, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013,
Programu
Przedszkolak,
budowania strategii informaty
cznej, zadań WFOŚiGW w
12 października 2007 r. odbył
Pan Grzegorz Kiełczewski
latach 20072013, zrównowa
się w Warszawie VIII Kongres Gmin
żonego rozwoju województwa sołtys wsi Tyszki Łabno
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
podlaskiego, pogłębiania się
organizowany przez Związek Gmin
dysproporcji w sferze usług
Wiejskich
RP.
W
Kongresie
publicznych na rzecz gmin
uczestniczyło ponad 1000 osób, w tym
wiejskich.
860 burmistrzów, wójtów i radnych z 610
gmin, ponad 100 gości, wystawców i przedstawicieli mediów. Naszą gminę
reprezentowali
Przewodniczący
Rady Gminy Wojciech Jermacz
oraz Wójt Gminy Tadeusz Klama.
Motywem przewodnim kongresu
Pan Stanisław Antoszewski
był problem " Jak równoważyć
 sołtys wsi Filipki Małe
dysproporcje pomiędzy wsią a
miastem?"

VIII Kongres Gmin
Wiejskich RP

PZDR zmienił siedzibę

Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Kolnie zmienił
siedzibę biura. Aktualny adres:
ul. Senatorska 22, 18500 Kolno
tel. (086) 2782778.
Na zdjęciu : nowa siedziba PZDR w
Kolnie
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Pani Danuta Kozikowska
sołtys wsi Koziki

www.gminakolno.pl

Powrót do normalności

Robert Kotowski

25 września Państwa Smaka w
Gietkach
odwiedzili:
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Podlaskiego
Pan
Mieczysław Bagiński oraz Prezes Rady
Łomżyńskiej Izby PrzemysłowoHandlowej
Pan Maciej Krzysztof Zajkowski. Goście
obejrzeli pozostałości po pożarze, który
strawił dom Państwa Smaka. Obaj goście
Na zdjęciach powyżej: goście oglądają pogorzelisko
byli pod wrażeniem zaradności gospodarzy ,
którzy pomimo strat poniesionych w pożarze powoli odbudowują swój dom. Wśród słów pociechy padły też deklaracje konkretnej
pomocy, Pan Prezes Zajkowski ze swej strony zadeklarował pomoc dla pogorzelców od firm zrzeszonych w Łomżyńskiej Izbie
PrzemysłowoHandlowej.
Państwo Smaka jak do tej pory też nie pozostawali bez pomocy, ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej oraz Gminy
Kolno zakupiono barakowóz mieszkalny, który służy jako tymczasowe schronienie dla pogorzelców. Syn gospodarzy został z początkiem
października umieszczony w DPS Rokitnik w Białowieży, koszty jego pobytu przyjęły na siebie GOPS oraz gmina. Otrzymali również
bezzwrotny zasiłek celowy.
Z ostatniej chwili: Panśtwo Smaka otrzymali w ostatnich dniach nieodpłatną pomoc od przedsiębiorców z Łomżynskiej Izby
PrzemysłowoHandlowej w postaci 20 palet pustaków, obiecaną mają również dostawę steropianu do ocieplenia domu.

Inwestycje w gminie
Robert Kotowski

Wizyta w NFOŚ
W październiku Wójt Gminy wraz z
posłem Kazimierzem Gwiazdowskim złożyli
wizytę w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska w Warszawie. W trakcie rozmów z
Prezesem
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska, Panem Kazimierzem Kujdą omawiano
możliwości skorzystania przez gminę z funduszy
będących w gestii NFOŚ, na dofinansowanie
planowanych inwestycji gminnych.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), Wójt Gminy
Kolno podaje do publicznej wiadomości, że w
siedzibie Urzędu Gminy Kolno przy ul. W.
Polskiego 20, został wywieszony na okres 21 dni,
od dnia 19.10.2007r. wykaz nieruchomości rolnej
przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi
Waszki składającej się z działek nr 49, 50/4, 50/5,
50/5 i 50/7 o łącznej pow. 0,61 ha. Dodatkowe
informacje można uzyskać w pok. nr 212 Urzędu
Gminy Kolno tel. 0862789131

www.gminakolno.pl

W ostatnim czasie na terenie
gminy oddano do użytku dwie ważne dla
mieszkańców
inwestycje
drogowe.
Pierwszą jest droga gminna numer
104382B Lachowo  Rydzewo, gdzie na
odcinku
1100
metrów
wykonano
podbudowę drogi, wylano nawierzchnię z
masy bitumcznej oraz uzupełniono
pobocza.
Drugą
inwestycją
było
wykonanie żwirowania drogi Filipki
Duże  Brzózki, żwirowanie wykonano
na odcinku 800 metrów. Część środków 
40.000 PLN, na tą inwestycję pozyskano
z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.

Na zdjęciach: Oddane do użytku drogi oraz
sołtysi Rydzewa i Filipek Dużych z inż
Andrzejem Kleczyńskim z UG Kolno

PAŹDZIERNIK 2007 03/(03)

3

Cudze chwalicie swego nie znacie...

Ewa Marczak Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski

Leżąca w gminie Kolno wieś Truszki Zalesie od dawna jest
obiektem zainteresowania archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego. W
miejscowości tej znajduje się duży zespół osadniczy z okresu wczesnego
średniowiecza. Centralne miejsce zajmuje w nim położone na podmokłych łąkach
grodzisko, które otaczają trzy osady. Prowadzone od wielu lat badania
wykopaliskowe, początkowo pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego,
potem mgr Ewy Marczak, przyniosły wiele ciekawych odkryć. Dzięki nim
poznajemy życie codzienne dawnych mieszkańców Truszek Zalesia. Wiemy, że
zajmowali się uprawą ziemi, hodowlą zwierząt, polowaniem, łowieniem ryb. Wytwarzali naczynia z gliny, przedmioty z kości
zwierzęcych i poroża, wytapiali żelazo z miejscowych rud darniowych, które służyło do produkcji różnych narzędzi i broni. Wiemy też,
jak wyglądały ich domostwa i paleniska, przy których się ogrzewali i przygotowywali pożywienie. W wyniku dotychczasowych badań
ustalono, że gród w Truszkach Zalesiu zaczęto budować na początku X wieku. Śmiało można też postawić hipotezę, że we wczesnym
średniowieczu należał on do najważniejszych ośrodków politycznogospodarczych, w tym handlowych, na pograniczu mazowiecko
pruskim. Jednak, pomimo długoletnich badań, nie udało się rozwiązać wielu zagadek związanych z grodziskiem w Truszkach Zalesiu. Na
przykład, nie wiemy, gdzie mieszkańcy grodu chowali swoich zmarłych. Trudno jest też ustalić, kim oni byli: Słowianami czy Bałtami?
Brak odpowiedzi na te podstawowe pytania skłania nas do kontynuacji prac archeologicznych.
Dotychczasowe badania cieszyły się zainteresowaniem i życzliwością miejscowych władz, w tym Wójta Gminy Kolno, którym
chciałabym za to serdecznie podziękować. Szczególnie podziękowania należą się jednak mieszkańcom Truszek Zalesia, a zwłaszcza
właścicielom ziemi, na której prowadzono wykopaliska.

W Lachowie "Odkrywają własne talenty"

Aneta Bągart
Szkoła Podstawowa w Lachowie jest jednym z uczestników Rządowego Programu
Wyrównania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
W ramach projektu „Odkrywamy własne talenty” realizuje autorski program, którego
głównym celem jest organizacja czasu wolnego, rozwój kontaktów interpersonalnych,
przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz propagowanie zdrowego stylu
życia dzieci i młodzieży kl. IVI.
Program obejmuje zajęcia rekreacyjnosportowe, koła teatralnego, koła
plastycznego, koła informatycznego. W ramach zajęć rekreacyjnosportowych uczeń rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku, ocenia
własne możliwości, dba o bezpieczeństwo w czasie zabaw, gier, wyjazdów, np. na basen. Koło teatralne daje możliwość wzięcia udziału w
zabawach rozwijających umiejętności porozumiewania się, mówienia o sobie, swoich zainteresowaniach i otaczającym świecie. W
najbliższym czasie uczniowie będą nieodpłatnie uczestniczyć w planowanej wycieczce do teatru w Warszawie i Łomży. To doskonała
okazja, by poznać kulisy pracy teatru, jak również zobaczyć prezentowaną sztukę w wykonaniu aktorów. Koło plastyczne przygotowuje
do uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez pobudzanie procesów percepcji wizualnej oraz rozwijania zdolności.
Na zajęciach informatycznych dzieci poznają działanie różnych programów komputerowych, wykorzystując je do wykonywania
samodzielnych prac oraz uczą się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są od września do grudnia
2007 r. w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Program, jaki realizuje nasza szkoła, umożliwia zorganizowanie czasu wolnego z zapewnieniem opieki, atrakcyjności, możliwości
rozwijania swoich zainteresowań. Przedstawia uczniom inny model spędzania wolnego czasu poprzez wdrażanie do działania, dzięki
czemu podwyższa efektywność kształcenia i wychowania.
WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy i urokliwe miejsca gminy Kolno.

1.Organizatorami konkursu są: Gmina Kolno wydawca Gazety Gminnej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.Konkurs jest otwarty dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kolno.
3.Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
4.Technika wykonania prac jest dowolna.

5.Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną , lub składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonem i jej filiach Prace w
formacie JPG nadsyłać na adres gazeta@ugkolno.internetdsl.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
Pełen tekst regulaminu jest dostępny w siedzibie redakcji w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz szkołach.

Dzień Głośnego Czytania

Teresa Zajk

29 września obchodzony jest „Dzień Głośnego Czytania”, który
został ustanowiony przez Polską Izbę Książki w 2001 r. W związku z tą datą
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonem oraz w
jej Filiach odbyło się głośne czytanie, którego adresatami byli najmłodsi
czytelnicy. Ponieważ w myśl powiedzenia Jana Brzechwy: „ Przez
odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego czytelnika,
któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej.”Do
GBP w Czerwonem zaproszono pracowników Urzędu Gminy. Pani
Katarzyna Cwalina i Pan Robert Kotowski czytali dzieciom wiersze z książki
Bożeny Piergi – pt. : „Dobre wychowanie wierszem”.

Na zdjęciach: u góry; Dzień Głośnego Czytania w bibliotece
w Zabielu, poniżej: Dzień Głośnego Czytania w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem

W FB w Zabielu  uczniom „Zerówki” bajki czytali pracownicy
biblioteki. Dzieci zapoznane zostały również z księgozbiorem dziecięcym,
bibliotekarz omówił uczniom zasady korzystania z zasobów biblioteki.
W FB w Borkowie dzień 29 września był również zaakcentowany.
Pracownik biblioteki spotkał się z przedszkolakami na terenie szkoły.
Uczniowie zostali wprowadzeni w krąg literatury dziecięcej. Wizyta
bibliotekarza u najmłodszych uczniów pozwoliła zapoznać ich z różnymi
formami książki. Czytanie wybranych przez dzieci krótkich utworów
literackich było doskonałym ćwiczeniem umiejętności słuchania ze
zrozumieniem. Akcja głośnego czytania ma na celu oswojenie dzieci z
książką, zaszczepienie miłości do literatury od najmłodszych lat, by
wchodząc w dorosłe życie książka ciągle im towarzyszyła. Codzienne
głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym
wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony
współczesnej cywilizacji. Zapoczątkowana akcja będzie cyklem
comiesięcznych spotkań małych czytelników na głośnym czytaniu w
bibliotekach Gminy Kolno.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Lachowie
Arkadiusz Rybak

Dnia 13 października w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierunkiem Pani
Moniki Bągart przygotowali część artystyczną. Były życzenia oraz kwiaty dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Uroczystość
licznie zaszczycili rodzice uczniów. Po uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami klas. Następnie wszyscy bawili się na
dyskotece.

Ślubowania nadszedł czas
Jadwiga Elżbieta Konstanty

4 października 2007r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
odbyła się uroczystość ślubowania uczniów kl. I. Obrzęd ten wywodzi się ze
średniowiecza, kiedy to żacy wstępujący w progi uniwersytetu, poddawani byli różnym
żartobliwym próbom. Po ich przebyciu, każdy żak oficjalnie był zaliczany w poczet
studentów. Było to zawsze niezwykłym wyróżnieniem i powodem do dumy. Zwyczaj
ten, w nieco zmienionej formie, jest kultywowany w naszej szkole i za każdym razem
niesie ze sobą ogromny ładunek emocji. Borkowskich „żaków” powitali uczniowie klas
starszych, dyrektor, nauczyciele i rodzice. Uczniowie kl. I zaprezentowali swoje
umiejętności recytatorskie i wokalne, a potem uroczyście ślubowali uczyć się pilnie, być
dobrym kolegą, dbać o dobre imię szkoły. Następnie Dyrektor Szkoły dokonał symbolicznego aktu pasowania na ucznia Szkoły
Podstawowej w Borkowie oraz wręczył dyplomy.Opiekun szkolnej biblioteki p. Wiesława Bazydło, upewniwszy się, że pierwszoklasiści
spełniają wszelkie wymogi, uroczyście włączyła ich w poczet czytelników. Rodzice przygotowali swoim pociechom upominki oraz
wspaniały poczęstunek. Bohaterom tego wydarzenia uroczystość ta na pewno na długo zostanie w pamięci, a mydorośli mamy nadzieję,
że wyrosną oni na wartościowych ludzi.

Lachowo na sportowo

Arkadiusz Rybak

Dnia 22 września 2007roku na stadionie miejskim w Białymstoku odbyła się

inauguracja roku sportowego 2007/2008 oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego
za rok szkolny 2006/2007. Szkoła Podstawowa w Lachowie, jako jedyna reprezentująca

powiat kolneński, zajęła III miejsce w kategorii dziewcząt w rywalizacji szkół małych
województwa podlaskiego. Jest to wielkie osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt iż, w zawodach
małe szkoły; (do dwóch oddziałów) rywalizują z wielkimi dużymi szkołami liczącymi wiele
oddziałów. Okazały puchar z rąk Posła

na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa

Jurgiela odebrała Dyrektor Szkoły Pani Jadwiga Filipkowska. Na sukces sportowy Szkoły

Podstawowej w Lachowie złożyły się zwycięstwa drużyny dziewcząt w piłce nożnej (IV
miejsce w finale wojewódzkim), piłce koszowej (trzecie miejsce w półfinale wojewódzkim),
unihokeju (V miejsce w półfinale wojewódzkim). Na sukces ten zapracowały także

zawodniczki w indywidualnych biegach przełajowych i lekkiej atletyce (półfinały i finały

wojewódzkie, mistrzostwo grupy zachodniej) . W tym miejscu należy wymienić autorki tych sukcesów, są to: Alicja Gołębiewska, Edyta Resko,
Katarzyna Trzonkowska, Karolina Wszeborowska, Adrianna Sawicka, Ewelina Zduńczyk, Magda Merchelska, Patrycja Kryszajtys, Martyna
Trzonkowska, Katarzyna Okurowska, Marta Chalamońska, Ewa Modzelewska.

Wielkie bieganie w Koźle
W ostatnią niedzielę września

Iwona Korzep

miłośników biegania powitała w Koźle piękna, słoneczna

pogoda. Na trasy w lesie przy bazie harcerskiej wystartowało 511 zawodników, aby walczyć o laury
najlepszego w wielu kategoriach wiekowych. Biegi rozgrywano w ramach ogólnopolskiej akcji „ Polska

Biega”. W Koźle doskonale spisali się uczniowie z gminy Kolno zwyciężając w trzech kategoriach:
Gabriela Jermacz  SP Czerwone ( kl. III IV), Mariusz Kuliś  ZSS Zabiele ( kl. V VI) i Grzegorz
Gardocki z gimnazjum w Glinkach.

Zawodom towarzyszyły liczne atrakcje o które zadbali organizatorzy. Bufet serwował

doskonały bigos, grochówkę i pączki. Na stoisku pocztowym można było nabyć kartkę przedstawiającą

Jana z Kolna i ostemplować ja okolicznościowym datownikiem. Najmłodsi bawili się w ogródku
zorganizowanym przez uczennice z gimnazjum w Glinkach. Tam też można było wziąć udział konkursie

Biblioteka startuje w
konkursie
Teresa Zajk

plastycznym oraz loterii fantowej. Panie z kolneńskiego Sanepidu udzielały porad dotyczących

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z
profilaktyki zdrowia, a na mecie na biegaczy czekały smaczne mleczka smakowe i jogurty ufundowane siedzibą w Czerwonem przystąpiła do
przez grajewski „Mlekpol”.Organizatorami XVIII Kolneńskich Biegów Jesieni byli Towarzystwo „ Jan z Regionalnego
Konkursu
Grantowego
Kolna”, TKKF w Kolnie, Komenda Hufca ZHP w Kolnie i Kolneński Dom Kultury. Organizatorzy ogłoszonego przez Amerykańską Fundację
dziękują za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów uczniom z Gimnazjów w Glinkach i Kolnie Wolności.
i harcerzom z Hufca ZHP w Kolnie.

10 października 2007 r. został wysłany
wniosek pt: „Zabiele w sieci – zachowanie
dziedzictwa

kulturowego

wsi”.

Celem

projektu jest opracowanie i zarchiwizowanie
na

portalu

internetowym

zasobów

kulturowych wsi Zabiele. Młodzież nauczy
się jak tworzyć stronę internetową, nabędzie
umiejętności
informacje

elektronicznego

jak
za

przetwarzać

oraz

pomocą
jak

zdobyte

sprzętu

wykorzystać

internet. W ramach konkursu jest możliwość
pozyskania dotacji w kwocie 7 000 zł.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na

stronie internetowej
2007 r.

Fundacji

3 grudnia
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Wilno...

Hanna Kalinowska

Tak bliskie wszystkim Polakom. Miasto, na którego ulicach tak często

słyszy się polską mowę. Miasto, gdzie terażniejszość przeplata się z historią.
Gdzie swoje ślady pozostawili nasi wielcy rodacyMickiewicz, Słowacki,
Piłsudski...

22 września mieliśmy szczęście w tym mieście przebywać, chodzić po jego
ulicach,

zwiedzić

kilka

najpiękniejszych

z

jego

czterdziestu

czterech

świątyń.My, blisko stuosobowa grupa pielgrzymów z parafii Najświętszego
Serca Jezusowego w Kożle. Zauroczeni wyjątkową atmosferą,zdumieni

mnogością zabytkowych budowli, owiani tchnieniem historiitak często
związanej

z

historią

naszej

Ojczyzny.

Skupieni i wzruszeni u stóp Matki Boskiej

Ostrobramskiej, przynoszący Jej w darze nasze troski, zmartwienia, problemy i prośby. Chociaż przebywaliśmy tam

tylko jeden dzień, na długo zapamiętamy otaczające nas zewsząd piękno, które stworzył człowiektak bardzo
obdarowany przez Boga, skoro w swej małości potrafił to piękno powołać do istnienia. Zapamiętamy rozległą
panoramę miasta oglądaną ze Wzgórza Trzech Krzyży, oświetlony ostatnimi promieniami zachodzącego słońca
zamek w Trokach, przybrzeżne światła odbijające się w tafli jeziora i sunące po niej łodzie z palącymi się
pochodniami. Wilnoukochane miasto Słowackiego i Mickiewiczapozostawiło także w naszych sercach niezatarte
wspomnienia.

Na zdjęciach: uczestnicy wycieczki, ks.Sławomir Banach przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej

Dzień Papieski w Koźle

Hanna Kalinowska

Pamięćdzięki niej wiemy kim jesteśmy. To że jesteśmy narodem związanym wspólnym językiem,

zwyczajami, wiarą, że ciągle jeszcze trwamy i istniejemyzawdzięczamy temu, że

pamiętamy. Tej pamięci o naszej przeszłości, o tym co dla nas ważne, o ludziach, którzy
poświęcili bardzo wiele dla naszego wspólnego dobra i którzy zawsze będą wzorem i
przykładempowinniśmy , a nawet musimy uczyć naszą młodzież i dzieci. Taką postacią
zawsze będzie dla wszystkich Polaków Jan Paweł

II, który swe życie poświęcił

głoszeniu prawdy i miłości. My, Jego rodacy zobowiązani jesteśmy do dumy z Niego i

do pamięci o Jego naukach. W Jego osobie spełniło się proroctwo Juliusza Słowackiego
o słowiańskim papieżu. On dokonał rzeczy niezwykłejpołączył wielomilionowe rzesze
ludzi na całym świecie w uznaniu Jego wielkości i autorytetu. Dlatego 14 pażdziernika
w kościele p.w.Najświętszego Serca Jezusowego w Kożle odbyło się przedstawienie

słownomuzyczne poświęcone VII Dniu Papieskiemu, a które przygotował ks. Sławomir

Na zdjęciu : młodzi aktorzy w trakcie występu

Banach. Zebrani w kościele ze wzruszeniem wysłuchali wierszy deklamowanych przez służbę liturgiczną i pieśni w wykonaniu miejscowej scholi.
Niewątpliwie występujące dzieci włożyły dużo pracy, byśmy mogli to przedstawienie obejrzeć, ale przy tym też uczyły sięuczyły się pamiętać . A my,
winniśmy wdzięczność tym, którzy tej pamięci ich uczą.

Dzień Nauczyciela w Janowie

14 października, jak co roku w rocznicę powstania pierwszej państwowej władzy szkolnej, jaką była

Komisja Edukacji Narodowej pracownicy oświaty obchodzą swoje święto. Z tej okazji Samorząd
Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przygotował montaż
słowno  muzyczny, który odbył się 13 X 2007 r.

Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas szczególni goście: Wójt Gminy Kolno  p. Tadeusz

Klama, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – p. Józef Wiśniewski oraz rodzice naszych
wychowanków. Tradycją naszej placówki jest łączenie obchodów Święta KEN z pasowaniem uczniów
klasy pierwszej. Dzieci te wyróżniały się spośród pozostałych uczniów choćby elementem stroju, jaki

stanowiły specjalne czapki symbolizujące ucznia. Najmłodsi pod kierunkiem wychowawczyni, p. Beaty Górskiej przygotowali inscenizację. Po jej

zaprezentowaniu nastąpiło uroczyste ślubowanie, podczas którego pierwszaki zapewniły, że sprostają przyrzeczeniu i obowiązkom, po czym nastąpiło
wręczenie dyplomów ucznia. Uczniowie podziękowali pedagogom za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane im na co dzień oraz złożyli
życzenia i wręczyli symboliczne kwiaty.

Wójt Gminy Kolno dziękuje serdecznie niżej wymienionym
sponsorom za wsparcie finasowe przy organizacji dożynek gminnych w
Lachowie.
1. Zakład wulkanizacyjny  Robert Niedbała
2. Firma Transportowo Handlowa Alfred Święczkowski
3."Trans Bora" Usługi Transportowe Zbigniew Borawski
4. Henryk Samul i Leszek Samul , Sklep Meblowy "Sezam"
5. PHU Kurpiewski Tomasz Kurpiewski
6. Wytwórnia Pasz "Piast2" Płońsk
7. Piotr Trzcinka sklep "Elegant"
8. Jerzy Orzechowski klub "Babilon"w Koźle
9. PHU Weronika Video Filmowanie Katarzyna i Wiesław Rutkowscy
10. Krzysztof Góralczyk Kompleksowe usługi dla rolnictwa
11.Stanisław i Michał Rogińscy Dom Weselny "Karczma" w Zabielu
12. "Sonic System"Jan Sokołowski
13. Usługi Artystyczno Muzyczne "Robbins"
14. Restauracja "Korona" Adam Wiszowaty.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kolno informuje o konieczności składania
oświadczeń przez wszystkie podmioty branży paszowej, w tym
rolników o spełnianiu wymogów dotyczących higieny pasz.
Wnioski należy złożyć w terminie do 1 stycznia 2008 roku do
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie. Podmioty, które w
terminie nie złożą powyższego oświadczenia nie będą mogły
prowadzić działalności i wprowadzać do obrotu swoich
produktów. Nie wywiązanie się z tego obowiązku i złamanie
przepisów w tym zakresie będzie traktowane jako wykroczenie i
będzie podlegało karze zgodnie z art. 53 ustawy o paszach ( Dz.
U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1045).
Wzór oświadczenia będzie można otrzymać w Urzędzie
Gminy Kolno w pokoju 212 lub bezpośrednio w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Kolnie.

Kącik gospodyni

Faszerowana papryka

Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:

cebula  1 szt
jajko  1 szt

mięso mielone mieszane  1 kg
paparyka czerwona  6 szt
pieprz  1 szczypta
ryz  3/4 szklanki
sól  2 szczypty

Przygotowanie:

Ryż gotujemy w osolonej wodzie. Mięso mielone przekładamy do miski wraz z
ugotowanym ryżem, pokrojoną w kostkę cebulką, jajkiem, solą i pieprzem. Paprykę

TO MIEJSCE CZEKA
NA TWOJĄ REKLAMĘ

W sprawie ogłoszeń i reklam proszę kontaktować się z
redakcją pod numerem telefonu (0‐86)278 91 24

DOWCIPY

O BACY:
Wchodzi facet do karczmy i czyta: Zwykłe piwo  4 zł,
Piwo śliwkowe  3 zł.
Pyta się bacy, czemu 3 zł i czemu śliwkowe? Baca mu
tłumaczy:
 Po prostu  jak zostaje w kuflach to je śliwamy
O TEŚCIOWYCH:
Jasio pyta tatę:
 Tatusiu, czemu babcia się tak trzęsie?
 Nie gadaj tyle, szczeniaku, tylko zwiększaj napięcie!!!

Festiwal Zabaw Kurpiowskich
czyli II Bziodowanie w Lemanie

Iwona Korzep

Przeciąganie „lejcem”.

Przeciąganie lejcem, rzucanie szyszką czy skoki przez

rów, to tylko niektóre z konkurencji, które składały się na
Festiwal Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych.

W niedzielę 7

października na gościnnym terenie szkoły w Lemanie spotkało
się, aby rywalizować ponad 100 uczniów. Poza gospodarzami w
festiwalu brały udział dzieciaki ze szkół podstawowych z

Kolna, Zaskrodzia i Lachowa oraz gimnazjaliści z Glinek i
Kolna. Najlepsi w klasyfikacji drużynowej okazali się
reprezentanci

naszej

gminy

„Zaskrodziacy”

ze

Szkoły

Podstawowej w Zaskrodziu oraz „AC Glinki” z Gimnazjum w
Glinkach.

Ale nie rywalizacja była najważniejsza: świetna

zabawa udzieliła się wszystkim uczestnikom oraz licznie

przybyłym kibicom. W przerwach pomiędzy konkurencjami

można było posilić się pysznym bigosem lub wziąć udział w
konkursie

plastycznym.

Organizatorem

Festiwalu

było

Towarzystwo„Jan z Kolna”, Kolneński Dom Kultury i Szkoła

Podstawowa im. Krupki w Lemanie, a nagrody ufundowało
Starostwo Powia
towe w Kolnie.

wydążamy i faszerujemy przygotowanym farszem. Papryczki układamy w naczyniu
żaroodpornym i całość zapiekamy w piekarniku przez około 3040 min.

Znasz ciekawy przepis? Śmieszny dowcip. Chcesz się nim podzielić?Prześlij go na
adres redakcji: gazeta@ugkolno.internetdsl.pl

Puchar jedzie do
Glinek

