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Po zakończeniu roku budżetowego wójt gminy Kolno przedłożył radzie gminy oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
Na podstawie sprawozdania Komisja Rewizyjna oraz pozostałe komisje stałe Rady Gminy Kolno zaopiniowały pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2008 rok. W związku z powyższym Komisja
Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Kolno o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Uchwała rady gminy w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Kolno absolutorium za
2008 rok została podjęta jednogłośnie na XXVI Sesji Rady Gminy
Kolno 28 kwietnia 2009 roku. Gratulujemy!
Marek Góralczyk
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Za b i e l e s i ę b a w i

Jak widać na zdjęciach powyżej, najwięcej radości dostarczyli strażacy wylewajc morze piany w której szalały dzieciaki.

31 maja 2009 r. w Zabielu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki
i Dnia Dziecka. Spotkanie miało charakter integracyjny, przybyli na nie dość licznie mieszkańcy Zabiela i okolicznych
miejscowości. W organizację imprezy
włączyli się Biblioteka Publiczna w Zabielu, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich,
Klub Seniora oraz KOKiS, który realizuje w Gminie Kolno Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Imprezę rozpoczoł p. Jan Pieklik, który
przywitał wszystkich zebranych. Następnie odbyła się prezentacja części artystycznej przygotowanej przez dzieci i
młodzież pod opieką p. Marka Góralczyka i Kamila Podlaskiego. Mali aktorzy recytowali wcześniej przygotowane wiersze, śpiewali piosenki dla wszystkich
mam. Następnie grupa uczniów z klas
IV, VI i I gim. przedstawiła krótką scenkę, pt. : ,, Łoł taki sioł”, która niemal do

łez rozbawiła wszystkich tam obecnych.
Na zakończenie części artystycznej wystąpiła grupa taneczna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Zabielu z klas IV- VI.
Następnie zostały złożone naszym kochanym mamom życzenia i wręczone podziękowania.
W przerwach między występami panie z Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o kulinarną stronę imprezy, tzn.
przygotowały słodki poczęstunek oraz
kiełbaski, kaszankę z grilla, grochówkę.
Na bardziej rozgrzanych atmosferą tam
panującą gości czekały lody. Aby umilić czas najmłodszym, obok remizy ustawiono niewielką trampolinę, gdzie mogli oddać się szaleństwom nasi
milusińscy, wszak adresatami imprezy
byli również oni w przeddzień zbliżającego się Dnia Dziecka.
Następnie wszyscy w dobrych
nastrojach udali się na boisko szkolne

przy ZSS w Zabielu, gdzie odbyły się
pokazy strażackie. Podczas gdy strażacy
zapewniali zebranym na boisku wiele
atrakcji, w ramizie trwały już przygotowania do występu zespołu SELECT z
Kolna. Zespół ten umilał dalszą zabawę. Po powrocie z boiska szkolnego,
pracownik KOKiS, w ramach realizowanego PPWOW w Gminie Kolno,
przeprowadził kilka konkursów rodzinnych. Wzięły w nim udział trzy rodziny
- rodzina p. Bazydło, rodzina p. Śliwki i
rodzina p. Sekścińskiej. Miały one do
wykonania po pięć zadań. Były to:
przedstawienie na czas swojej rodziny
w jak najśmieszniejszy sposób, układanie wieży z pudełek od zapałek, układanie puzzli na czas, śpiewanie rodzinne,
rozpoznawanie rekwizytów związanych
z różnymi bajkami. Najlepsi otrzymali
dyplomy i nagrody w postaci drobnych
upominków.

G m i n a Ko l n o p r z y j a z n a d z i e c i o m

Józef Bogdan Wiśniewski

Właśnie

rów KLANZA Oddział w
Białymstoku.
Współpraca ta zaowocowała
utworzeniem
pierwszego w historii Gminy
Kolno Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu. Środki
na
prowadzenie
„przedszkola” pochodzą z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” finansowanego z Europejskiego
Funduszu
Na zdjęciu: Józef Bogdan Wiśniewski w trakcie prezentacji
Społecznego.
Bardzo pozytywnie
bitny cel objęcia wychowaniem przedjest oceniany trwający jeszcze w Czerwoszkolnym jak największej liczby dzieci
nem Projekt „Z POLA DO PRZED5 letnich. Chcemy to zrealizować poSZKOLA” (prowadzony Przez KLANprzez przyjęcie od 1 września 2009 r.
ZĘ
ww. dzieci do oddziałów przedszkolOddział
nych przy szkołach podstawowych (dow Biatyczy: Borkowa, Janowa, Zaskrodzia,
łymstoFilipek Dużych i Janowa). Natomiast w
ku). ReCzerwonem i Lachowie (ze względu na
alizowan
dużą liczbę dzieci 5 letnich) planujemy
e
utworzenie Punktu Przedszkolnego i Zezajęcia
społu Wychowania Przedszkolnego. W
zrodzicatym celu musimy przygotować pomieszmi dzieczenia na potrzeby „przedszkoli” oraz
ci (Klanzabezpieczyć środki na ich prowadzezowa
nie (już złożyliśmy wniosek o dofinanAkadesowanie do Urzędu Marszałkowskiego
mia Row Białymstoku - w ramach Programu
dzica) i
Operacyjnego Kapitał Ludzki).
dziećmi
Wszystkie nasze działania do(SpotkaNa zdjęciu: Wojewoda Maciej Żywno, Jacek Piorunek członek Zarządu Województwa
tyczące zorganizowania systemowego
nia
z
Podlaskiego, Jerzy Kiszkiel Podlaski Kurator Oświaty, Tadeusz Klama Wójt Gminy Kolno
wychowania przedszkolnego w Gminie
KLANKolno wynikają – tak jak głosi hasło
współpracy z Fundacją Edukacji i Twór- ZĄ) tylko potwierdzają, że warto organi- konkursu, którego zostaliśmy laureczości w Białymstoku oraz Polskim Sto- zować tak wartościowe dla rozwoju dzie- atem – „z troski o najmłodszych”.
warzyszeniem Pedagogów i Animato- ci działania.
Obecnie postawiliśmy sobie amtaki tytuł uzyskała
Gmina Kolno za działania skierowane
do dzieci 3-4-5 letnich. W dniu 5 czerwca 2009 r. w Urzędzie Wojewódzkim w
Białymstoku Wójt Gminy Tadeusz Klama odebrał Certyfikat „Gmina Przyjazna Dzieciom”. Wręczenia dokonali: Wojewoda Podlaski – Maciej Żywno,
Marszałek Województwa Podlaskiego –
Jarosław Dworzański wraz ze swoim zastępcą Jackiem Piorunkiem oraz Podlaski Kurator Oświaty – Jerzy Kiszkiel.
Gmina Kolno jako jedna z
trzech gmin województwa podlaskiego
znalazła się w gronie laureatów konkursu „Gmina w trosce o najmłodszych”.
Podczas gali wręczenia certyfikatów
przedstawiliśmy prezentację multimedialną ukazującą nasze działania na
rzecz upowszechniania wychowania
przedszkolnego.
Duże znaczenie w realizacji naszych przedsięwzięć miało nawiązanie
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W dniu 30 kwietnia 2009 r. rada Gminy Kolno podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kolneńskiemu.
Uchwałą
tą
zarezerwowano środki w kwocie 27 000
zł na sporządzenie dokumentacji geodezyjno – technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1879B Bialiki – Rupin – Gór-

skie. Projektem ma zostać objęty
odcinek o długości 1,9 km. W ramach
przekazanych środków Powiat Kolneński
opracuje mapy do celów projektowych,
projekt techniczny, uzyska wszelkie
uzgodnienia i pozwolenia na budowę drogi. Tym samym Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji inwestycyjnej Wójta. Istotą przedstawionej propozycji jest
chęć dofinansowania i wykonania tej
inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jeszcze
w tym roku.
27 maja woda z sieci popłynęła
do kolejnych miejscowości. W tym dniu
odebrano sieć wodociągowo prowadzącą
z Lachowa do Rydzewa, a następnie z Rydzewa przez Obiedzino do Kozik – Olszyn. Nowo wybudowany odcinek ma dłu-

gość 10,75 km i przyłączyło się do
niego 41 gospodarstw domowych.
Wykonawcą inwestycji była firma
JALWOD z Białegostoku. Prace budowlane na tym odcinku zamknęły
się kwotą 460 tyś. zł. W budowie
pozostał jeszcze ostatni odcinek sieci wodociągowej prowadzący ze
Starych Kiełcz do
Wszebor, Tyszk Wądołowo i Tyszk Łabno. Jest to odcinek o długości 10 km i planowane jest
podłączenie do niego 48 gospodarstw. Aktualnie wykonywane są przyłącza i montowane
wodomierze
w
budynkach
mieszkalnych.
Prace te mają być ukończone do końca lipca.
Odebrano również sieć
wodociągowo w miejscowości Filipki Duże i Filipki Małe. Do sieci o długości 3,72
km przyłączonych zostało
27 gospodarstw.
Trwają także prace
przy opracowywaniu wniosku do złożenia w ramach
PROW 2007 – 2013. Termin
naboru ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski trwa do końca 30
czerwca br. Wniosek będzie dotyczył przebudowy hydroforni w Zabielu. Po planowanej przebudowie stacja będzie służyła
do
zaopatrywania w
wodę
pozostałych
7
miejscowości
zachodniej części Gminy,
które
nie ma-

Andrzej Jarzyło

ja jeszcze wody z sieci. Wniosek dotyczył będzie również dofinansowania budowy sieci wodociągowej Czerwone kolonie. Jeżeli Rada Gminy przychylnie
rozpatrzy daną inwestycję i zarezerwuje
środki na ten cel prace budowlane rozpoczną się już jesienią tego roku. Prace
przebiegają również przy budowie 7 od-

cinków dróg w miejscowościach Borkowo, Czerwone, Niksowizna, Glinki,
Obiedzino, Stary Gromadzyn, Kozioł.
Prace przy części z nich rozpoczną się lada dzień, część jest już znacznie zaawansowana, a niektórych dobiegają już końca.
Rozpoczęły się także prace
przygotowawcze przy budowie drogi powiatowej prowadzącej z Lachowa do Filipek Dużych i Filipek Małych na którą
Gmina Kolno otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

" N a w s i m o ż n a ż y ć z d ro w o i b e z p i e c z n i e "

C h c e s z u m i e ś c i ć re k l a m ę w
na s ze j g a ze c ie
s k o n t a k t u j s i ę z re d a k c j ą :
086 278 91 24
lub
g a z e t a @ g m i n a k o l n o .p l

Przygotuj pokaz i wygraj w konkursie KRUS na multimedialną
prezentację!
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza
otwarty konkurs na prezentacje multimedialne o bezpieczeństwie pracy oraz ochronie zdrowia, i życia mieszkańców wsi.
Na prezentacje nadesłane z pisemnym, imiennym zgłoszeniem
udziału w konkursie oczekujemy w Centrali Kasy do 30 września 2009 roku. Liczba prac nie jest limitowana. Szczegółowe
warunki – w załączonym regulaminie. Wyniki będą ogłoszone
do 15 października tego roku.
Tytułowe przesłanie, że: „Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”, powinno być adresowane do jednej z czterech grup odbiorców prezentacji, wskazanych w regulaminie:
- rolników i innych dorosłych mieszkańców wsi,
- młodzieży szkół rolniczych,
- dzieci wiejskich ze szkół podstawowych (z klas 5-6)
oraz z gimnazjów
- dzieci wiejskich ze szkół podstawowych (z klas 1-4).
Nagrodzone prace będą upowszechniane w działalności prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
ZAPRASZAMY!

Za l e s i a n i e

Dorota Florczyk/Agrobiznes

Rusza kolejna edycja programu zalesiania. Od dziś do końca lipca wnioski należy składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji. Pod zalesianie
można przeznaczyć grunty rolne oraz
ugory, na których są już tak zwane samosiejki. O dotacje mogą występować rolni-

O G Ł O S Z E N IE

cy, którzy dostają dopłaty bezpośrednie
lub jednostki samorządu terytorialnego.
Agata Kołodziejska, ARiMR: minimalna powierzchnia tych gruntów musi
mieć 0,5 ha. Natomiast dodatkowym wymogiem to jest to, że działka, która jest
zalesiona powinna mieć szerokość nie
mniejszą niż 20 metrów.
Wniosek można złożyć także w grupie. Co najmniej

Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust.
1, oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 i art. 67 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje się
do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, od dnia
01.06.2009 r. do dnia 22.06.2009 r. wywieszony będzie
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
położonej na terenie wsi Czerwone, stanowiącej
własność Gminy Kolno. Niniejszy wykaz zamieszcza
się również na stronie internetowej ug-kolno.pbip.pl/
oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Czerwone.

trzech rolników musi wtedy posadzić
las na sąsiadujących ze sobą gruntach o
minimalnej powierzchni dwóch hektarów. Prace zalesieniowe można rozpocząć dopiero po otrzymaniu postanowienia
o
spełnieniu
odpowiednich
warunków. Do tej pory z unijnego
wsparcia na zalesianie trafiło do rolników ponad 100 milionów złotych.

Pełna galeria do obejrzenia na www.gminakolno.pl
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Dzień Strażaka

Robert Kotowski

10

maja 2009 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kolnie odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”. Wśród zaproszonych gości znalazł się Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Andrzej Uścinowicz, Starosta Kolneński Henryk Duda,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie – kpt. Lech
Kowalczyk, a także wójtowie i burmistrzowie powiatu kolneńskiego. Nie
zabrakło również przedstawicieli innych instytucji państwowych i samorządowych. Obecne były również poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kolneńskiego oraz kolneńska orkiestra dęta OSP.
Odznaki Wzorowego Strażaka oraz nagrody za wysługę lat dostali strażacy z jednostek OSP i OSP KSRG powiatu kolneńskiego. Podczas uroczystości odbyło się również poświęcenie przez ks. dziekana Stanisława Uradzińskiego nowo nabytych
pojazdów strażackich dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, tj. podnośnika hydraulicznego SHD- 25 oraz Opla Vivaro. Po zakończeniu wręczania awansów, odznaczeń i medali strażacy udali się do świątyni na mszę. Msza święta w intencji strażaków z powiatu kolneńskiego celebrowana była w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowie

Robert Kotowski

W dniu 31 maja 2009r. odbyły się uroczyste obchody 80-rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowie
pow. Kolno, należącej do KSRG. Wraz z rocznicą nastąpiło przekazanie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo.
Strażacy z OSP KSRG Lachowo zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa nadane przez Zarząd Wojewódzki
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w uroczystościach wzięli udział: Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Andrzej Uścinowicz, Komendant Powiatowy PSP w Kolnie - kpt. Lech Kowalczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie - st.kpt. Paweł Pupek oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kolnie - kpt. Adam Trzonkowski, a
także druh Lucyna Golonko - sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.

G m i n y b i o rą s i ę d o s p rzą t a n i a

Źródło: Gazeta Wyborcza Białystok
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O tym, że Polska do 2013 r. musi radykalnie zmniejszyć ilość śmieci odkładanych na wysypiskach wiadomo od dziesięciu lat. Odpady zajmują bowiem coraz
więcej powierzchni, zanieczyszczają wodę, glebę i powietrze. Gminy muszą więc
zlikwidować nielegalnie działające składowiska (ok. 150 w woj. podlaskim) oraz te
legalne, ale nie spełniające norm. Jeśli samorządy nie wywiążą się z obowiązku, to

skim,

grajewskim

oraz

sprzątanie

planowano również budowę na terenie

swoich śmieci
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Wodnej w Białymstoku podpisano umowę
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A R i MR r o z p o c z n i e w k r ó t c e k o n t r o l e w z a j e m n e j z g o d n o ś c i w g o s p o d a r s t w a c h
ro l n i k ó w
Od
1
stycznia
2009
r.
kontrolą
wzajemnej zgodności
(ang.
cross compliance) prowadzonej przez ARiMR podlegają gospodarstwa rolników, którzy
ubiegają się w 2009 roku o przyznanie
dopłat bezpośrednich, a także gospodarstwa w których realizowane są działania
chroniące środowisko naturalne, takie
jak „Program rolnośrodowiskowy”, „Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” oraz wsparcie z tytułu
tzw.ONW. Natomiast zagadnienia związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich takich jak bydło, świnie, owce i kozy podlegają kontroli
Inspekcji Weterynaryjnej. Wprowadzone przez Unię Europejską zasady kontroli wzajemnej zgodności mają na celu
ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności zarówno roślinnej jak i
zwierzęcej. Założone cele realizowane

będą poprzez sprawdzanie, czy rolnicy
otrzymujący wsparcie z wyżej wymienionych działań przestrzegają przepisów dotyczących np. ochrony dzikiego ptactwa,
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez
niektóre substancje niebezpieczne, ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanowymi pochodzenia rolniczego, czy też
identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Trzeba podkreślić, że rolnicy
ubiegający się o przyznanie płatności obszarowej, czy też o wsparcie w ramach
„Programu rolnośrodowiskowego”, „Zalesiania gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” lub tzw. płatności z tytułu
ONW
są
zobowiązani
do
przestrzegania kryteriów dobrej kultury
rolnej, ochrony środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w swoim gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy. W przypadku stwierdzenia
przez kontrolerów ARiMR uchybień w
przestrzeganiu tych zasad na rolnika
otrzymującego którąś z wymienionych
płatności zostaną nałożone sankcje finansowe polegające na obniżeniu wysokości należnych dopłat. W przypadku, gdy
stwierdzona niezgodność będzie wynika-

Nowy wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kw. br.
Łączny wymiar składek na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za III kw. br. wynosi 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.
Uchwałą Rady Ubezpieczenia
Społecznego Rolników z dnia 19
maja 2009 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie na III kwartał 2009 r. została ustalona w wysokości 90,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.
Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj.
30,00 zł.
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale
2009 r. wynosi 30% obowiązującej w czerwcu br. emerytury
podstawowej (675,10 zł.), tj. 203,00 zł.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za III kwartał br. upływa z dniem 31 lipca 2009 r.

ła z zaniedbań rolnika, obniżka płatności wyniesie co do zasady 3% całkowitej kwoty należnej płatności. Na
podstawie wyników zawartych w raporcie z kontroli obniżka ta może zostać
zmniejszona do 1% lub może ulec
zwiększeniu do 5% należnej kwoty płatności. Natomiast w przypadkach, gdy
zostaną stwierdzone powtarzające się
niezgodności, nałożona sankcja będzie
trzykrotnie wyższa, ale nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty płatności (procent potrącenia zostanie pomnożony przez trzy). W przypadku, gdy
kontrolerzy stwierdzą, że rolnik celowo
dopuścił w swoim gospodarstwie do niezgodności z zasadami cross compliance,
nałożona sankcja będzie obniżała kwotę
należnej płatności obszarowej co do zasady o 20%. W takich przypadkach
ARiMR może, na podstawie oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniżeniu nakładanych sankcji do poziomu 15%
płatności lub, w drastycznych przypadkach, może całkowicie pozbawić rolnika dopłat.

W millenium męczeńskiej śmierci św. Brunona
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w
Koźle

będzie

świętować

25-lecie

istnienia

samodzielnego ośrodka duszpasterskiego oraz
30-lecie wmurowania kamienia węgielnego. Z
tej okazji pragniemy podziękować Bogu za ten
dar i wyrazić wdzięczność tym wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w
budowę
zapraszamy

naszej

świątyni.

na

uroczystą

Serdecznie
Mszę

św.

dziękczynną, która będzie sprawowana pod
przewodnictwem Księdza Biskupa 4 lipca o
godz.9.30 na Wzgórzu Św. Brunona.
Ksiądz Proboszcz Sławomir Banach
i Parafianie

Drogą Patrona

„Jak trudno jest miłować – ale jak warto jest miłować.” (Kardynał Stefan Wyszyński)
Dn.13 maja 2009 r. uczniowie
kl. V –VI SP w Janowie pod opieką p.
Beaty Górskiej i p. Anety Roman uczest-

Aneta Roman

niczyli po raz kolejny w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę.
Wyjechaliśmy spod szkoły o godzinie 4.00 rano. O godz. 11.30 poczty
sztandarowe i młodzież zebrały się przy
pomniku naszego Patrona przed bramą

wejściową do Bazyliki Jasnogórskiej
w Częstochowie. Złożono kwiaty, po
czym nastąpiło uroczyste przejście pochodu na plac przed Wałami Jasnogórskimi, na szczycie których ks. bp Józef
Zawitkowski odprawił Mszę Św. Następnie w Kaplicy Matki Bożej nastąpił
akt zawierzenia szkół prymasowskich.
Braliśmy też udział w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, po czym
udaliśmy się do Domu Rekolekcyjnego
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego św. Wincentego Paulo, skąd następnego dnia wyruszyliśmy w drogę
powrotną.
Uczestnictwo w pielgrzymce
było dla nas niesamowitym przeżyciem, przybliżyło nam jeszcze bardziej
osobowość naszego Patrona. Będziemy
się starali żyć według zasad, jakie wyznawał. Duchowny wymiar spotkania
połączony z refleksjami dotyczącymi nauczania, dziedzictwa Prymasa, na pewno pozostaną głęboko w sercach uczestników.

E g za min na t y t u ł w za w o d zie
ro l n i k
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Szepietowie
informuje, że przy Placówce Kształcenia
Ustawicznego przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie działa
Państwowa Komisja Egzaminacyjna.
Po zdaniu egzaminu przed wyżej wymienioną
Komisją uzyskuje się świadectwo potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie rolnik, zgodnie z §21 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006
r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz.216).

Szczegółowe informacje pod num e re m t e l e f o n u :
086/ 275 89 40

Powiatowy konkurs recytatorski rozstrzygnięty

Teresa Zajk

2 miejsce
- Małgorzata Wróbel
3 miejsce
- Weronika Sielawa
wyróżnienie - Adam Kalinowski
II Gimnazjum
1 miejsce
– Marcelina Skrodzka
2 miejsce
– Patryk Remiszewski
3 miejsce
– Paulina Świecik
wyróżnienie – Justyna Kubrak

Marcelina

Skrodzka – czytelniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kolnie Filia w Lachowie zajęła I miejsce w kat. szkół gimnazjalnych w powiatowym konkursie recytatorskim "Ojczyzna w poezji".
Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z/s w Czerwonem wraz ze
swoimi filiami uczestniczyła w VII edycji Konkursu Recytatorskiego Wierszy
Patriotycznych, organizowanego przez
Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża.
Konkurs był kilkuetapowy , najpierw
każda z 4 bibliotek, w eliminacjach śro-

dowiskowych, wyłoniła 20 laureatów,
którzy 29 kwietnia 2009 r. wzięli
udział w konkursie gminnym. Konkurs
ten odbył się w Bibliotece Publicznej w
Borkowie a komisja w składzie : Pan Tadeusz Klama – Wójt Gminy Kolno, Pani
Aneta Zyskowska - nauczyciel jęz. polskiego , Pan Józef Bogdan Wiśniewski
– Dyrektor ZOPO dokonała wyboru najlepszych osób w dwóch kategoriach wiekowych .
I Szkoła Podstawowa
1 miejsce
- Gabriela Jemacz

Wszyscy uczestnicy konkursów – 66
osób, otrzymali nagrody, które zostały sfinansowane z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
Następnie po 2 osoby z każdej kategorii - Gabriela Jermacz, Małgorzata Wróbel, Patryk Remiszewski i
Marcelina Skrodzka reprezentowały naszą Gminę w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim,
który odbył się 6
maja
2009 r. w
malowniczym
Dworku
w Drozdowie
,
należącym niegdyś do rodu Lutosławskich.
Spośród kilkudziesięciu uczestników
z powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego, po surowej ocenie członków jury,
najwyżej oceniono interpretację wiersza „Tadeusz Kościuszko”- Jerzego
Koweckiego i fragment prozy „Kamienie na szaniec”- Aleksandra Kamińskiego w wykonaniu Marceliny
Skrodzkiej. Jeszcze jedna nasza uczestniczka Małgorzata Wróbel uczennica
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem otrzymała wyróżnienie za zaprezentowanie
wiersza „Na Wawelu”.
Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

K o n s t y t u c j a 3 Ma j a – 2 1 8 . r o c z n i c a o b c h o d ó w
Jakże jesteśmy szczęśliwe
dziś my - polskie dzieci,
w wolnym urodzone kraju!
Jakże jasno dziś nam Biały Orzeł świeci
w dniu Trzeciego Maja!

4 maja uczniowie klas V i VI
pod kierunkiem p. Agnieszki Korzep i p.
Anety Roman, w Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie, przeprowadzili apel poświęcony 218. rocznicy uchwalenia Konstytu-

K o n k u r s R e c y t a t o r s k i w Za b i e l u

13

maja 2009 roku w Gimnazjum w Zabielu odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wśród wierszy przeważały te o tematyce patriotycznej i
miłosnej. Uczestnicy, jak zauważyło jury i publiczność zgromadzona w sali gimnastycznej, prezentowali wysoki poziom. Triumfowały klasy trzecie.
Pierwsze miejsce zajął Patryk Remiszewski z klasy III b (fr. „Pana Tadeusza”

„Dwa
stawy”),
drugie – Aneta Kuliś z klasy III c („Ja ciebie kocham”, trzecie – Karolina Darmetko z klasy III b („Dzień dzisiejszy”).
Przyznano też trzy wyróżnienia: Paulina
Świecik I b, Eliza Wilińska II c i Emilia
Rakowska I c. W przerwie między zma-

Aneta Roman
cji 3 Maja. Akademia podniosła rangę
święta państwowego.
Recytacja utworów lirycznych,
wspaniała muzyka naszego ucznia Łukasza Szymańczyka, tradycyjnie już
uświetniające uroczystości szkolne, mapa Polski z okresu rozbiorów, zaśpiewanie pieśni patriotycznych, w tym
„Żeby Polska była Polską” stanowią
jedynie skrót obchodów tego święta.
Nauczyciele ze swoimi wychowankami dyskutowali na temat historii
naszego kraju i znaczeniu Konstytucji 3 Maja, będącej potwierdzeniem
tego, że Polska weszła na drogę postępu oraz reform, a nasi rodacy znaleźli siły do wydobycia Ojczyzny z
upadku.
We współczesnych czasach,
kiedy wielu młodych ludzi neguje
wszelkie wartości, warto choć na
chwilę zatrzymać się, by rozważyć
najważniejsze hasła z historii naszego kraju, które brzmią: Bóg, Honor,
Ojczyzna.

Elżbieta Kalata

ganiami uczestników wystąpił szkolny
kabaret z przewrotnymi wersjami baśni
o dziewczynce z zapałkami i Czerwonym Kapturku. Wszystkim zwycięzcom
gratulujemy i zachęcamy do udziału w
przyszłorocznym konkursie.

Sz a n o w n i C z y t e l n i c y
G a z e t a d o s t ę p n a j e s t w f o rm i e
e l e k t ro n i c z n e j n a
www.gminkolno.pl
jeszcze przed ukazaniem się wersji drukowanej.
Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską

W dniu 19 kwietnia 2009r. na zaproszenie Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem i Filii Bibliotecznej w
Lachowie spotkała się z najmłodszymi
czytelnikami Ewa Chotomska – córka po-

Iza Murawska

pularnej
poetki
Wandy Chotomskiej. Znana głównie z programu telewizyjnego
Tik-Tak, w którym przez 17 lat
występowała jako ciotka Klotka.
Związana
również z Budzikiem
i
Jedyneczką.
Wraz z Andrzejem Grabowskim
założyła zespół
dziecięcy „Fasolki”.
Ewa Chotoska opowiadała dzieciom o swojej pracy w telewizji, dzieci
poznały jej twórczość.Wspólnie śpiewały najbardziej znane piosenki arystki, jak

Sre b rn a R ó ż a d l a Bi b l i o t e k i

Kapituła Nagrody Srebrnej Róży Dyrektora Książnicy Podlaskiej im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku postanowiła przyznać Dyplom Honorowy
Pani Teresie Zajk Dyrektorowi Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolnie z /s
w Czerwonem wraz z zespołem pracow-

ników. Nagrodę przyznano za innowacyjne przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem czytelnictwa dzieci i
młodzieży, promocję w środowisku i prasie zawodowej inicjatyw podejmowanych przez Bibliotekę.
Dyplom Honorowy Srebrnej

„Mydło
lubi zabawę”, „Myj zęby” i zgadywały
zagadki z książki”Kuchenny alfabet”.
Autorka
czytała fragmenty książki
„Przygody Felka Parerasa” zachęcając
tym samym do czytania książek.
Na zakończenie spotkania z
Ewą Chotomską dzieci w Lachowie podziękowały autorce gorącymi brawami i
zaśpiewały piosenkę specjalnie przygotowaną przez nie na tę okazję. Autorka
była bardzo milie zaskoczona. Na długo
uczestnikom spotkania pozostaną wspomnienia w pamięci z tak barwnego spotkania.
Spotkania odbyły się w SP w
Czerwonem i SP w Lachowie.

Teresa Zajk

Róży z rąk Dyrektora Książnicy Podlaskiej Jana Leończuka odebrała Dyrektor GBP Teresa Alina Zajk 22 kwietnia
2009 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Książki.

W hołdzie Janowi Pawłowi II

W

bieżącym roku w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana w

Aneta Roman

Janowie kolejny raz obchodziliśmy rocznicę śmierci wielkiego Polaka – Jana
Pawła II.
Dnia 1 kwietnia klasy V i VI
pod kierunkiem nauczycielki religii – p.
Agnieszki Korzep przygotowały apel z
tej okazji, podczas którego wspomniano
życie naszego Papieża, wysłuchano fragmentów wybranych przemówień, wspólnie zaśpiewano pieśni.
Miesiąc wcześniej troje naszych
uczniów pod opieką p. Anety Roman
wzięło udział w IV edycji konkursu poetyckiego pod nazwą „Jan Paweł II –
Apostoł jedności”, zorganizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. Wyróżnienie otrzymała Magdalena

Podsiad z kl. VI za wiersz pt. „Ojciec
Święty”. 4 kwietnia uczestniczyliśmy w
podsumowaniu konkursu. W czasie uroczystości obejrzeliśmy montaż słowno –
muzyczny poświęcony pamięci Karola
Wojtyły. Wspomniane zostało najważniejsze orędzie Jana Pawła II: „Nie ustawajcie w modlitwie. Módlcie się zawsze”, więc zgodnie z Jego życzeniem,
wspólnie zaśpiewano kilka pieśni, w
tym „Barkę”.
Głównym celem spotkania było oddanie
czci niezapomnianej osobistości naszych czasów oraz wskazanie dzisiejszej młodzieży wzorca etycznego Papieża Rodaka. Konkurs był kolejną okazją
ku temu.

czy Polaków w jednym celu - biegu po
zdrowie.
W poprzednim roku nowością
w akcji była sztafeta Polska Biega, która
biegnie w czterech kierunkach kraju. Tegoroczna wyruszyła we wtorek z miejscowości Piątek (geograficzny środek kraju)
w województwie łódzkim. W biegu do
Suwałk biorą udział m.in. Maciej Kurzajewski (dziennikarz sportowy TVP) i
Aleksander Dzięciołowski (reporter TVP
Sport). Sztafeta ta gościła równiez u nas,
wbiegała do nas w Borkowie, miała
przystanek i nocleg w Kolnie, żeby
następnego dnia biec przez Czerwone i

Wincentę
do
Pisza.
Sztafecie
przebiegającej przez nasza gminę, od
Szkoły Podstawowej w Czerwonem
towarzyszyli uczniowie szkół z terenu
gminy, trasę zabezpieczali druhowie z
OSP Czerwone i OSP Borkowo. Przed
Wincentą do sztafety dołączyły nasze
lokalne VIP-y (tzn.Wójt Gminy oraz
Dyrektor
ZOPO).
Niestety
na
uzgodniony z organizatorami
krótki
postój w Wincencie, przygotowany
sporym nakładem sił i środków, przez
pomyłkę nie skręcił nikt ze znanych ze
szklanego
ekranu
osobistości
przemknęli w samochodzie dalej.

Akcja Polska Biega ???
Już
po raz
piąty tysiące
amatorów ruchu na
świeżym powietrzu
w
ramach akcji Polska Biega wybiegły na trasy w każdym
zakątku
kraju.
Akcja
zapoczątkowana przez "Gazetę" jedno-

Powiatowa Gminazjada w Lekkiej Atletyce

Agnieszka Rogińska

Na zdjęciach: powyżej - Weronika Kordal w akcji
poniżej - Patrycja na czele stawki
Na zdjęciach: powyżej - sztafeta w trakcie zmiany
poniżej - Konrad Chmielewski pcha kulą

Dnia 09.05.2009r. na stadionie
w Kolnie odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Lekkiej Atletyce. Wzięły w nie
udział gimnazja z Kolna, Stawisk, Turośli, Małego Płocka i Zabiela. Z każdej
konkurencji awansowały 4 najlepsze wyniki dziewcząt i chłopców. Uczniowie z
gimnazjum w Zabielu, którzy awansowali do półfinału wojewódzkiego to:
100m - Michał Cudnik – III miejsce
300m - Michał Cudnik – IV miejsce
100m/płotki:
Patrycja Sekścińska – I miejsce
Katarzyna Dobrowolska – II miejsce
300m/płotki:
Beata Siwik – II miejsce
Katarzyna Dobrowolska – III miejsce
Aneta Sielawa – IV miejsce
Marek Marchewka – I miejsce
Szymon Cwalina – II miejsce

Rafał Kalinowski – III miejsce
600m:
Małgorzata Skrodzka – IV miejsce
Robert Ruchała – III miejsce
1000m:
Ewelina Gutowska – II miejsce
Dawid Banach – II miejsce
2000m - Mariusz Kuliś I a – IV miejsce
Chód 3km – Anna Zuzga – I miejsce
Skok w dal - Beata Pianka – IV miejsce
Kula:
Weronika Kordal – I miejsce
Konrad Chmielewski – I miejsce
Oszczep - Konrad Chmielewski– III
miejsce
Sztafeta 4x100m dziewczęta – II miejsce
Beata Siwik, Beata Pianka, Marlena Ruchała, Patrycja Sekścińska.
Sztafeta 4x100m chłopcy – IV miejsce
Damian Kuliś, Damian Podeszwik, Szymon Cwalina, Michał Cudnik

Półfinał wojewódzki odbył się 18 maja
w Białymstoku. W ogólnej klasyfikacji
nasze dziewczęta zajęły 10 miejsce, a
chłopcy 19 spośród 33 gimnazjów startujących w półfinale województwa podlaskiego. Najlepsze rezultaty naszych
lekkoatletów to:
Weronika Kordal – V miejsce w pchnięciu kulą (10.59 – rekord szkoły)
Patrycja Sekścińska – V miejsce w biegu 100m/pł. (19,38 – rekord szkoły)
Ewelina Gutowska – VII miejsce w biegu na 1000m (3,38,27 – rekord szkoły)
Marek Marchewka – VII miejsce w biegu 300m.pł. (47,52)
Konrad Chmielewski – pchnięcie kulą
(12,09 – rekord szkoły)
Anna Zuzga – Chód 3km (21,18,77 – rekord szkoły).

Wywiad z Martą Fox
MARTA FOX - poetka, powieściopisarka, eseistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowała jako filolog, pedagog, bibliotekarz, dziennikarz,
kierownik literacki teatru. Jej utwory przetłumaczone zostały na język angielski,
niemiecki, hiszpański. Wyróżniona wieloma nagrodami literackimi, odznaczona orderem: Zasłużony dla Kultury Polskiej. Prywatnie: matka Magdaleny i Agaty. Magdalena Fręś jest psychologiem i pisarką. Agata jest polonistą, żoną wokalisty zespołu Feel Piotra Kupichy. Mieszka w Katowicach.

Spotykamy się w bibliotece.
Ona – znana pisarka, my – zwyczajna
młodzież z małej miejscowości. Nasze
początkowe onieśmielenie przełamuje
swoją otwartością. Ciepła, miła osoba.
Rozmawiając z nami stara się zapamiętać nasze imiona.
Dlaczego Pani pisze?
- Piszę, bo mam coś do powiedzenia. Piszę, bo mam czytelników. Gdyby nikt nie
chciał mnie czytać, myślę, że nie wykonywałabym tego zawodu.
Czy zawsze wykonywała Pani ten
zawód?
- Nie planowałam pisania, nie marzyłam o byciu pisarką. Byłam nauczycielką języka polskiego w liceum, dziennikarką, pracowałam w teatrze, Któregoś
dnia, po kilkunastu latach wykonywania
różnych zawodów, napisałam opowiadanie.
Jak zaczęła się Pani przygoda z pisaniem?
- Był sylwestrowy wieczór. Miałam 37
lat. Moje córki, Agata i Magda, wyszły
gdzieś na zabawę sylwestrową, a ja zostałam z mężem w domu. Przyszła do nas
moja mama, zjedliśmy kolację. Gdy wróciłam z kuchni, mój mąż spał w jednym
fotelu, a mama w drugim. Była dopiero
godzina 20, a ja spojrzałam na nich i pomyślałam: „Czy tak ma wyglądać moje
życie?”. Usiadłam w kuchni przy stole i

w ciągu 4 godzin napisałam pierwsze moje opowiadanie. Widocznie musiało już
siedzieć w mojej głowie, że tak szybko je
napisałam. Był ogłoszony ogólnopolski
konkurs literacki, więc pomyślałam sobie, że wyślę moją pracę. I wysłałam. Postanowiłam, że jeśli zdobędę Grand
Prix, to będę pisała dalej, a jeśli nie, to
odpuszczę sobie pisanie. I wygrałam!
Jak zareagowała na to Pani rodzina?
- Nikomu nic nie powiedziałam. Zabrakło mi odwagi. Statuetkę Amora, która
ważyła ponad 8 kg, schowałam do tapczanu.
Co skłoniło Panią, by pisać dla młodzieży?
- Życie podsunęło mi pomysł. Kiedy pisałam swoją pierwszą książkę dla młodzieży, to moja młodsza córka była czternastolatką, która nie chciała czytać. Była
kochanym diabełkiem, który uważał, że
najlepszą lekcją w szkole jest przerwa.
Nie była w stanie nawet „Janka Muzykanta" przeczytać. Cały czas gapiła się w telewizor. Uwielbiała oglądać reklamy telewizyjne i MTV. Wtedy pomyślałam, że
może dla niej napiszę jakąś powieść, taką młodzieżową. Wymyśliłam więc bohaterki, które są prototypami moich córek i
napisałam „Batoniki Allways miękkie
jak deszczówka".
Czyli córka była pierwszym odbiorcą książki?
- Tak. „Przetestowałam" ją na córce. Pomyślałam, że jeśli ona przeczyta z zadowoleniem, to inne nastolatki też.
Książka pojawiła się od razu na rynku?
- Ależ skąd! Na wydanie książki czekałam dwa lata. Ponieważ wówczas pisanie traktowałam jako przygodę, więc nie
rozpaczałam, schowałam książkę do szuflady. Gdy książka się ukazała napisa-

łam drugą część, czyli ciąg dalszy losów
szalonej nastolatki „Agaton-Gagaton:
jak pięknie być sobą". Książka dostała
nagrodę International Books on Board
for Young People. I chyba od tej pory
wydawcy zaczęli pukać do mnie, a nie ja
do nich.
W czym tkwi tajemnica sukcesu pisarki młodzieżowej?
- Piszę książki dla młodzieży, osadzam
je we współczesnych realiach. Jestem
otwarta, umiem mówić o sprawach dojrzewania, płci, bez zakłamania, bez ekshibicjonizmu, subtelnie. Nie próbuję dziwaczyć i czarować. Ja tylko próbuję
pamiętać o tym, co mnie bolało, kiedy
byłam nastolatką. Bo przecież rzeczywistość się zmienia, ale nie emocje!
Którą ze swoich książek lubi Pani
najbardziej?
- Zdecydowanie wiersze. Bo są z potrzeby serca. Niezakłamane. Najprawdziwsze.
Czy pisząc Magda.doc i Paulina.doc kierowała się Pani jakimiś
doświadczeniami? Czy po prostu
poruszyła problem dotykający wielu młodych dziewcząt?
- Fabuła tej książki to nie są moje osobiste doświadczenia, ja nie byłam w takiej
sytuacji, jak bohaterka. Wykorzystałam
tylko własne obserwacje. Pracowałam
w szkole i co najmniej kilka uczennic było wówczas w ciąży. Miałam 25 lat i spodziewałam się dziecka. Moja uczennica,
maturzystka, również była w ciąży. Ja,
jako przyszła matka, czułam się dostojnie, wszyscy obdarzali mnie szacunkiem.
Ona, subtelna blondynka, błąkała się zaszczuta po korytarzach. To była bardzo
dobra uczennica, ale została zmuszona
do opuszczenia szkoły. Nauczyciele uwa-

żali, że przynosi wstyd szkole. Współczuciem obdarzano jej chłopaka, ojca dziecka, miernego ucznia. Nauczyciele mówili o nim: „pomóżmy mu, on taki biedny,
już dostatecznie został skrzywdzony”.
Przepchnęli słabego ucznia, aby skończył szkołę. Ona zdała maturę w systemie wieczorowym. Teraz są małżeństwem, mają dwoje dzieci.
Pani najnowsza powieść to „Karolina XL”. Skąd taki tytuł?
- Z życia. Bo nim gruby schudnie, to chudego szlag trafi.
Czy spotkała się Pani z negatywnym komentarzem, na temat którejś ze swoich książek?
- Nie wszyscy mnie kochają. Nie miewam negatywnych komentarzy wśród
swoich czytelników. Jest pewna pisarka,
która również pisze powieści młodzieżowe. Niestety nikt nie czyta jej książek.
Ta pani bardzo mnie nie lubi i wyżywa
się na mnie, kiedy tylko może. Pisze recenzje tabloidalne, w których nie podaje
uzasadnienia, czy książka jest dobra czy
zła, tylko ma taką tezę: Marta Fox jest
głupia. Picasso powiedział, że „Zazdrość innych jest miarą twego sukcesu”.
Kto jest Pani ulubionym współczesnym pisarzem?
- Zdecydowanie Jerzy Pilch. Bardzo się
lubimy i wspieramy. Jestem pisarką, która czyta. Czy wiecie, że wielu pisarzy

nie czyta? Jakby pisanie wykluczało czytanie.
Pani – znana pisarka, mąż córki popularny wokalista. Czy nie jesteście państwo nękani przez paparazzich?
- Nasi bliscy bronią nas przed światem.
Agata to wspaniała młoda kobieta. Jest
bardzo cierpliwa, nic sobie nie robi z plotek na temat Piotra. Mieszkają na strzeżonym osiedlu, co ma swoje zalety, ale i
wady. Chciałabym, żeby ich 3,5 letni
syn Pawełek poszedł do publicznego
przedszkola. Chcę, aby jego dzieciństwo
było jak najbardziej normalne, a nie
schowane za murami osiedla dla elity.
Nie chciałaby Pani usłyszeć swego
tekstu w wykonaniu Piotra Kupichy?
- A po co mu wiedzieć, co starej babie w
duszy gra. On sam sobie pisze teksty.
Czy łatwo jest być dziś w Polsce pisarzem? Czy warto nim być?
- A co znaczy „warto”? Czy „warto” to
znaczy „opłaca się”? Mnie się opłaca.
Za pisanie otrzymuję od wydawcy wynagrodzenie, czyli tantiemy, będące odpowiednim procentem od każdej sprzedanej książki. Ale dla mnie „warto” i
„opłaca” to nie tylko kwestia pieniędzy.
To moja praca, ale taka, która jest pasją. Kiedy piszę, sama jestem sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Wszystko zależy tylko ode mnie. Nie mam szefów,

którzy mi coś każą. Każdy powinien robić to, co daje mu wewnętrzne spełnienie. Mnie się tak udaje żyć.
Czy autorka bestsellerów czuje
się spełniona?
- Utrzymuję się na rynku księgarskim
od 17 lat. Nigdy nie byłam gwiazdą, co
znaczy, że nie błysnęłam nagle, ale i nie
zgasłam. Po prostu robię swoje. Najbardziej dumna jestem jednak z tego, że wychowałam córki na wspaniałe kobiety i
że nie roztrwoniłam swojego życia, a
coś z niego uszczknęłam też dla siebie.
Nie nudzę się w życiu. Tylko nudni ludzie się nudzą. Lubię powtarzać, że wolę się spalać niż więdnąć.
Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiali: Andrzej Brakoniecki, Karolina Darmetko, Katarzyna Dobrowolska, Justyna Anna Gromadzka, Anna
Kordal, Katarzyna Podeszwik, Marlena
Pupek, Patryk Remiszewski, Małgorzata Sielawa, Monika Trzcinka, Adam
Walczyk, Małgorzata Walczyk, Iza Wieczorek, Justyna Zduńczyk, Diana Zielińska.
Spotkanie zorganizowane zostało przez
Książnicę Podlaską w Białymstoku dla
Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu
Książki działającego w Bibliotece Publicznej w Borkowie.

