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Nie wiadomo czy profesor Karol Kar-
ski, poseł do Parlamentu Europejskie-
go i łomżyński poseł Lech Antoni Ko-
łakowski pisują scenariusze filmowe, 
ale tę sytuację rozegrali jak w dobrym 
thrillerze z pozytywnym zakończe-
niem. 

Miałem na razie nie zabierać 
głosu, ale rozmawiałem właśnie 
z ministrem infrastruktury An-
drzejem Adamczykiem i Miko-
łajem Wildem, pełnomocnikiem 
rządu do spraw budowy Cen-
tralnego Portu Komunikacyjne-
go – dozując napięcie włączył się 
w obrady Karol Karski. - Poza 
uczestnikami posiedzenia Rady 
Ministrów jesteście państwo 
pierwszymi osobami, które usły-
szą tę informację. Rząd przyjął 
przed chwilą rozporządzenie 
w sprawie wykazu linii kolejo-
wych o znaczeniu państwowym. 
Jest tam zapis, że Kolej Warszaw-
sko – Mazurska, która połączy 

Giżycko z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym poprowadzi 
przez Łomżę.

Komisja
Brawami przyjęli tę infor-

mację uczestnicy i obserwato-
rzy obrad sejmowej Podkomisji 
Stałej do spraw Wykorzystania 
Środków Unii Europejskiej. Jej 
przewodniczącym jest łomżyński 
poseł Lech Antoni Kołakowski, 
od lat pracujący nad przywró-
ceniem Łomży na mapach sieci 
kolejowej w Polsce. Budowa war-
szawsko – mazurskiej „szprychy”, 
czyli jednej z 10 tras, które po-

łączą regiony kraju z Warszawą 
i Centralnym Portem Komuni-
kacyjnym w okolicach Baranowa 
(między stolicą a Łodzią), była 
głównym tematem posiedzenia 
komisji.  

Na zaproszenie Lecha An-
toniego Kołakowskiego przy-
jechali do Łomży członkowie 
podkomisji, posłowie Agata 
Borowiec, Maciej Masłowski 
i Krzysztof Truskolaski, a do-
datkowo także reprezentanci 
spółki CPK, p.o. prezesa Piotr 
Malepszak i Jarosław Orliński 
z Ministerstwa Infrastruktu-
ry. W roli obserwatorów – ak-
tywnych - m. in. poseł Andrzej 

Maciejewski, wojewoda Boh-
dan Paszkowski, wicemarsza-
łek Marek Olbryś, spore gro-
no samorządowców z Łomży 
i powiatu łomżyńskiego, przed-
siębiorców. Jako że gościny 
uczestnikom udzieliło Staro-
stwo Powiatowe, powitał gości 
i zaprezentował wizytówkę po-
wiatu starosta Lech Szabłowski           

Zaczęło się od smutnych 
refleksji dotyczących wielolet-
nich zaniedbań  komunikacyj-
nych, jakie są udziałem Polski 
Wschodniej, w efekcie m. in. 
spuścizny zaboru rosyjskiego. 
Ostatnie lata przyniosły prze-
łom pod względem inwestycji  

drogowych. Gotowa jest eks-
presowa S8 między Warszawą 
a Białymstokiem, powstaje eks-
presowa S61 Via Baltica, w pla-
nach jest kolejna ekspresowa 
S19 z północy na południe kra-
ju. W dziedzinie szlaków szyno-
wych dużym przedsięwzięciem 
jest Rail Baltica z Warszawy do 
granicy z Litwą. Ale to na razie 
wszystko. Są zapowiadane in-
westycje na mniejszą skalę, choć 
kontrowersyjne, bo przewidują 
m.in. linie z szerszymi torami 
dla współpracy przygranicznej 
z Białorusią.   

Komisja Kołakowskiego:  
kolej wraca do Łomży

Dokończenie na str. 4
Poniedziałek - Niedziela 

889 161 717, 889 161 583

Z inicjatywy posła Lecha Antoniego Kołakowskiego sejmowa podkomisja ds. środków unijnych obradowała na wyjazdowym posiedzeniu na temat powrotu kolei do 
Łomży
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Pięcioro, czyli połowa 
reprezentantów Prawa 
i Sprawiedliwości, któ-
rzy znajdują się na liście 
wyborczej do Parlamentu 
Europejskiego w okręgu 
złożonym z województw 
podlaskiego i warmińsko - 
mazurskiego, wzięło udział 
w konwencjach w Łomży 
i Kolnie. W Białymstoku 
byli prezes PiS Jarosław 
Kaczyński i premier Mate-
usz Morawiecki. 

W Łomży i Kolnie wybor-
com zaprezentowali się Karol 
Karski (nr 1 na liście), Krzysztof 
Jurgiel (2), Joanna Karpowicz (5), 
Tadeusz Cymański (8) i Romu-
ald Łanczkowski (10). Nie było 
czwórki - posłów Iwony Arent 
i Wojciecha Kossakowskiego 
oraz Grzegorza Kierozalskiego 
i Jolanty Andruszkiewicz - z wo-
jewództwa warmińsko - mazur-
skiego, a także Justyny Żalek, 
radnej podlaskiego Sejmiku. 
Podczas spotkań w Łomży i Kol-
nie honory gospodarzy pełnili 
posłowie Lech Antoni Kołakow-
ski z Łomży i Dariusz Piontkow-
ski z Białegostoku, regionalny 

pełnomocnik PiS, oraz Andrzej 
Duda, burmistrz Kolna.     

O Polsce i Europie
- Wybory te z punktu widze-

nia przeciętnego Polaka wydają 
się odległe, bo gdzie Białystok, 
Łomża czy Kolno, a gdzie Bruk-
sela i Strasbourg.  A jednak będą 
te wybory miały bardzo istotny 
wpływ na to, co się będzie działo 
w naszym państwie w następ-
nych latach. Istotne jest kto bę-
dzie nas tam reprezentował, kto 
będzie dbał o polskie interesy. 
Pojedyncze osoby mogą niewie-
le, ale zgrana drużyna z progra-
mem będzie mogła zmieniać 
Europę. Chcemy doprowadzić, 
by wszystkie państwa, te należące 
do Unii od 40 lat czy od kilku-
nastu były traktowane tak samo.  
Dlatego potrzebujemy tam do-
świadczonych ludzi - z Europar-
lamentu, polskiego parlamentu, 
samorządów i innych miejsc ży-
cia publicznego - mówił Dariusz 
Piontkowski.

I rzeczywiście na "podlasko - 
mazurskiej" liście doświadczenia 
nie brakuje. Karol Karski to pro-
fesor prawa międzynarodowego, 
w przeszłości poseł i wicemini-
ster spraw wewnętrznych, od 5 
lat w prezydium Parlamentu Eu-
ropejskiego. Krzysztof Jurgiel to 
były minister rolnictwa, od wielu 
kadencji w polskim parlamencie, 
samorządowiec. Bankowcem, sa-
morządowcem i parlamentarzy-
stą (także europejskim) był i jest 
Tadeusz Cymański. Romuald 

Łanczkowski od lat jest bliskim 
współpracownikiem marszał-
ka Senatu, a od jesieni radnym 
podlaskiego Sejmiku. W tym 
gronie wyróżnia się Joanna Kar-
powicz, rektor Uczelni Jańskiego 
w Łomż, która - jak sama przy-
znała - dopiero pierwszy raz an-
gażuje się w politykę.

Cała grupa kandydatów od-
wołuje się do programu Prawa 
i Sprawiedliwości zawartego 
w 12 punktach, choć każdy róż-
nie akcentuje sprawy, które uzna-
je za najważniejsze. 

- Bardzo istotne są kwestie 
utrzymania funduszu spójności, 
z którego pochodzą ogromne 
środki na inwestycje infrastruk-
turalne a województwo podla-
skie jest wprost stworzone, aby 
je wykorzystywać bardziej niż 

inne regiony kraju. Jest to także 
konsekwencja przyjętych przez 
nas chrześcijańskich fundamen-
tów programu. Inne dziedziny, 
w których musimy być aktywni 
to wspólna polityka rolna, roz-
wój nowoczesnego przemysłu 
z wykorzystaniem ekologicznych 
technologii , co jest ogromnie 
ważne w naszym regionie, a przy 
tym będzie bardzo opłacalne  - 
mówił.

Barwnie opowiadał też o swo-
jej pracy w Parlamencie Euro-
pejskim, gdzie m. in. skutecznie 
interweniował w sprawie pewnej 
dyrektywy, która spowodowała-
by konieczność znacznego ogra-
niczenia pogłowia bydła i świń 
w Polsce. Opisał też jak przy 
pomocy węgierskich deputowa-
nych, ku zaskoczeniu polskich 

posłów Platformy Obywatelskiej, 
zatrzymana została procedura 
badania  praworządności w Pol-
sce. I jak potem zostało uczczone 
to węgierską palinką.

- Oczywiście z napoczę-
tej wcześniej butelki, bo tam to 
oznacza, że od ust sobie odjęli, 
aby podzielić się z przyjacielem - 
z uśmiechem opowiadał profesor 
Karol Karski.

Krzysztof Jurgiel w bardzo 
rzeczowej prezentacji mówił, 
że o sprawy wyrównania dopłat 
rolnych i utrzymania funduszu 
spójności trzeba będzie w Unii 
poważnie walczyć z deputowany-
mi ze "starej Europy".             

- Naszym zadaniem będzie 
tak wpływać na politykę Unii 
aby Polska, - nadal niestety jeden 
z najmniej zamożnych krajów - 
mogła za 15 lat dorównać do in-
nych państw. Polityka rolna, po-
lityka spójności, nowy program 
dla Polski Wschodniej i jeszcze 
polityka energetyczna. To te ele-
menty gospodarcze powinny być 
szczególnie przedmiotem naszej 
troski - mówił Krzysztof Jurgiel.     

Joanna Karpowicz wyraźnie 
podkreśliła, że cieszy się z możli-
wości startu z listy PiS i że zgadza 
się z założeniami programowymi, 
ale nie jest politykiem i musiała 
"wymyślić" dla siebie inną rolę 
w tym świecie.  

- Jestem menedżerem i sku-
piam się bardziej nad tym nie "co" 
ale "jak" to zrobić. Zastanawiam 
się, jak na podstawie słusznych 
idei ułożyć plan i wcielić go w ży-
cie. W Parlamencie Europejskim 
chciałabym wykorzystać swoje 
umiejętności menedżerskie. Je-
stem osobą, która nie boi się ryzy-
ka, która świetnie działa pod presją 
czasu, która dąży do celu. Politycy, 
gdy widzą program, myślą jak 
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Konwencja Prawa  
i Sprawiedliwości w regionie

Od lewej Karol Karski, Krzysztof Jurgiel, Joanna Karpowicz, Tadeusz Cymański i Romuald Łanczkowski

Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się z kandydatami do Europarlamentu w Centrum Katolickim w Łomży
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„Polska sercem Europy”. Pod takim 
hasłem Prawo i Sprawiedliwość pro-
wadzi swoją kampanię w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. Nie 
mogło być zatem lepszego  miejsca 
na oficjalną inaugurację kampanii 
Krzysztofa Jurgiela niż Suchowola, 
czyli geograficzne „serce Europy”. 

Doświadczony parlamenta-
rzysta, były minister rolnictwa 
będzie reprezentował woje-
wództwo podlaskie na liście PiS, 
wspólnej także z województwem 
warmińsko – mazurskim.  

Miejsce inauguracji kampanii 
nie było przypadkowe – przy-
pominało o tym, że Polska od 
wieków jest w Europie i zbiegają 
się tu szlaki wiodące w różnych 
kierunkach. Jednocześnie na 
przykładzie Suchowoli widać jak 
bardzo regiony wschodniej Pol-
ski potrzebują inwestycji w roz-
wój infrastruktury. Główną ulicą 
miasteczka dziennie przyjeżdża 
kilka tysięcy TIR-ów. 

- Dzięki determinacji rządu 
Prawa i Sprawiedliwości to się 
zmieni, gdyż zaawansowane są 
prace nad modernizacją dotych-
czasowych korytarzy drogowych, 
co poprawi bezpieczeństwo ru-
chu – podkreślał Krzysztof Jur-
giel. 

Podczas spotkania z mediami 
w Suchwoli ogłosił jakie są za-
sadnicze elementy jego progra-
mu.
1: Polska sercem Europy

Polska staje się liderem Eu-
ropy Środkowej, dlatego powin-
niśmy być rzecznikiem państw 
naszego regionu. Europa po-
trzebuje Polski i Polaków, ich 
pracowitości, zapału, przedsię-
biorczości, a także np. zdrowych 
produktów rolnych. Polska jest 
i musi przy tym pozostać wierna 

tradycyjnym wartościom, których 
Europa potrzebuje, takich jak: 
Dekalog, rodzina, solidarność. 
Dlatego moje hasło wyborcze 
brzmi: Więcej Polski w Europie.
2: Potrzebujemy nowego programu 
dla Polski Wschodniej

Byłem jednym z inicjato-
rów Programu Rozwój Polski 
Wschodniej, który w dwóch 
edycjach  dysponował budże-
tem ponad 5 mld euro. Podlaskie 
i Warmińsko - Mazurskie nadal 
potrzebują unijnych funduszy 
z Polityki Spójności, by wyrów-
nywać wciąż jeszcze duże różnice 
na tle kraju w zakresie infrastruk-
tury (drogi, połączenia kolejowe, 
szkoły, przedszkola, szpitale, 
ośrodki kultury). Dobrze pozna-
łem mechanizmy funkcjonowa-
nia instytucji UE. Aby skutecz-
nie zabiegać o polskie interesy 
trzeba być nieustępliwym i bez 
kompleksów walczyć o sprawy 

ważne dla Polski. Będę zabiegał, 
aby w nowym budżecie UE za-
bezpieczono finansowanie kolej-
nego, nowego Programu Polski 
Wschodniej.
3: Unia Europejska nie może oszczę-
dzać na rolnikach

Przygotowany przez Ko-
misję Europejską projekt 
przyszłego budżetu zakłada 
zmniejszenie finansowania 
programu Wspólnej Polityki 
Rolnej. Chcemy to zmienić.  
Naszym priorytetem jest utrzy-
manie finansowania Wspólnej 
Polityki Rolnej na dotychcza-
sowym poziomie oraz dążenie 
do wyrównania dopłat bezpo-
średnich.

Krzysztof Jurgiel jest aktyw-
ny w życiu publicznym od 25 
lat. Pełnił funkcję prezydenta 
Białegostoku, przewodniczące-
go Sejmiku Województwa Pod-
laskiego, posła, senatora i dwu-

krotnie ministra 
rolnictwa i rozwo-
ju wsi. Jest wice-
przewodniczącym 
Klubu Parlamen-
tarnego PiS.

W Sucho-
woli pojawił się 
w otoczeniu bar-
dzo mocnej dru-
żyny Prawa i Spra-
wiedliwości. Jako 
kandydata do Par-
lamentu Europej-
skiego rekomen-
dowali Krzysztofa 
Jurgiela m.in. poli-
tycy i samorządow-
cy.   

M a r s z a ł e k 
Wo j e w ó d z t w a 
Podlaskiego Artur 
Kosicki: - Nasza 

reprezentacja w Parlamencie Eu-
ropejskim musi być reprezentacją 
skuteczną i silną. Na pewno pan 
Krzysztof Jurgiel będzie jej waż-
nym filarem. Wiem, że jest sku-
teczny w działaniach, że będzie 
dążył abyśmy tutaj na Podlasiu 
mogli być dumni z osób, które 
nas tam reprezentują. Jeżeli wy-
bierzemy Krzysztofa Jurgiela do 
Parlamentu Europejskiego, to 
wiem, że będzie walczył o utrzy-
manie ważnego dla nas Progra-
mu Polska Wschodnia  o inne 
nasze interesy. Będzie stanowił 
siłę reprezentacji nie tylko nasze-
go kraju, ale przede wszystkim 
naszego województwa.. 

Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna: Krzysztof Jurgiel to nie 
tylko parlamentarzysta, nie tylko 
minister, nie tylko człowiek, któ-
ry bardzo dobrze zna europejskie 
salony, ale także doświadczony 
samorządowiec. Swoją karierę 

zaczynał jako prezydent Białego-
stoku, był przewodniczącym Sej-
miku Województwa Podlaskiego, 
zna bardzo dobrze problemy na-
szych regionów, problemy Polski 
Wschodniej, problemy takich 
miast jak Suchowola, Kolno, Bia-
ła Piska, Pisz I dzięki jego inicja-
tywom takie niewielkie miasta 
mogły sięgać po naprawdę ol-
brzymie ponadregionalne fundu-
sze strukturalne. W moim mie-
ście kilka kluczowych projektów 
dzięki inicjatywie posła i ministra 
Krzysztofa Jurgiela udało się nam 
zrealizować. Popieram Krzysz-
tofa Jurgiela i mam nadzieję, że 
spotkamy się w Brukseli 

Kazimierz Gwiazdowski, 
poseł i wiceprzewodniczący Sej-
mowej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi: Krzysztof Jurgiel jako 
poseł i minister rolnictwa odbył 
ponad 100 spotkań z ministra-
mi i ambasadorami wielu krajów. 
W czasie swej ministerialnej ka-
dencji 2015 - 2018 pozyskał 30 
nowych rynków zbytu dla Polski. 
To bardzo duże osiągnięcia. Są 
w tej chwili negocjowane środ-
ki Wspólnej Polityki Rolnej na 
lata 2021 – 2028. Nasze regiony,  
podlaski i warmińsko – mazur-
ski, szczególnie potrzebują jako 
reprezentanta takiej osoby, która 
się zna na rolnictwie.  Potrzebne 
sa nam środki finansowe na in-
frastrukturę – drogi, wodociągi, 
kanalizację, melioracje. Uważam, 
ż Krzysztof Jurgiel spełni nasze 
oczekiwania. Zna problemy wsi 
jak chyba nikt inny. 

Na liście kandydatów Prawa 
i Sprawiedliwości do Parlamentu 
Europejskiego w okręgu składa-
jącym się z województwa podla-
skiego i warmińsko – mazurskie-
go Krzysztof Jurgiel ma numer 2.  

Z serca Europy do Parlamentu Europy. Krzysztof Jurgiel 
oficjalnie ogłosił start swojej kampanii w Suchowoli

zbudować koalicję , a ja myślę 
"projektowo" - jak się do tego za-
brać, jak zbudować zespół, znaleźć 
menedżera, mieć odwagę i pasję.  
Panowie będą tworzyć wspaniałe 
programy, a ja będę myśleć, jak je 
realizować - powiedziała.  

Tadeusz Cymański natomiast 
podkreślał swoje różnorodne do-
świadczenia zawodowe i życiowe.

- Moja wyborcza domena 
to są jednak sprawy społeczne. 
Myślę, że mamy obecnie bardzo 
istotną zmianę z polityki skrajnie 
liberalnej na znacznie bardziej 
społeczną. Wprowadzenie do 
polityki polskiej wsparcia rodzi-
ny to nie żadne rozdawnictwo, to 
działania na rzecz ludzi, którym 
trzeba pomoc - stwierdził.

Romuald Łanczkowski zapo-
wiedział, że osobistego sukcesu 
w wyborach nie przewiduje, ale 
liczy na sukces "drużyny" i dwa 
mandaty dla PiS.

O Łomży
Kandydaci nawiązywali także 

do spraw łomżyńskich. Karol Karki 
podkreślał swoje, wspólne z posłem 
Lechem Antonim Kołakowskim, 
"lobbowanie" na rzecz trasy Via 
Baltica, a obecnie Kolei Warszaw-
sko - Mazurskiej, której budowę 
uważa za w zasadzie przesądzoną 
i stara się o europejskie fundusze 
na jej budowę. Wspominał także 
swoja pracę na Uczelni Jańskiego 
i... smaki. Chleba, piwa i mleka.       

- Podniesienie poziomu in-
frastrukturalnego regionu spo-
woduje napływ kapitału,  będą 
przybywali inwestorzy, przedsię-
biorcy. Mamy tereny  nieskażone 
ekologicznie, a zatem musimy 
zapraszać przemysł niskoemisyj-
ny, czyli technologie XXI wieku, 
Nie możemy stracić unikalnego 
charakteru tej ziemi. Łomża to 
unikalne miejsce, które jest czę-
ścią Mazowsza w województwie 
podlaskim, czyli może korzystać 
z bliskości Warszawy, a jednocze-
śnie z uregulowań dotyczących 
regionu podlaskiego, który wię-
cej czerpie z środków na rozwój. 
To daje efekt synergii i rozwoju 
Ziemi Łomżyńskiej - powiedział 
Karol Karski.

O infrastrukturze mówił tak-
że Krzysztof Jurgiel. Joanna Kar-
powicz natomiast przypomniała 
swoje dokonania w Łomży.    

- Myślę, że mam się czym 
pochwalić. Pięć lat temu obję-
łam funkcję rektora Uczelni Jań-
skiego, gdy nie była ona w zbyt 
dobrej kondycji. Dzisiaj jest to 
taka "bombonierka". Szkoła tętni 
życiem, mamy około tysiąca stu-
dentów. Rozpoczęliśmy pierwsze 
w Łomża studia MBA, a teraz 
mogę ogłosić jeszcze kolejną 
"bombę". Wyszło rozporządze-
nie Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego i Uczelnia 
Jańskiego, jako jedyna w Łomży 
i jedna z trzech w wojewódz-
twie podlaskim ma uprawnienia, 

aby od października 2019 roku 
kształcić nauczycieli. Bardzo cie-
szymy się z kolejnego sukcesu. 
Drodzy łomżanie, zdążyłam was 
poznać i pokochać. podziwiam, 
że jesteście tak dumni ze swojego 
miasta.  

Współgospodarz spotkania, 
którego uczestnikami byli m. 
in., poseł Bernadeta Krynicka 
, starosta łomżyński Lech Sza-
błowski, liczni samorządow-
cy i sympatycy PiS, łomżyński 
poseł Lech Antoni Kołakowski 
uważa, że potrzeby regionu są 
naprawdę wielkie. 

- Chcemy zatem na wszel-
kie sposoby wspomagać naszych 
reprezentantów w Brukseli - 
stwierdził.                     
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Komisja Kołakowskiego:  
kolej wraca do Łomży

Plany

Z ogromną uwagą uczest-
nicy obrad wysłuchali przede 
wszystkim Piotra Malepszaka 
ze spółki CPK, który z dużą 
precyzją nakreślił plany budowy 
ogromnego centrum komuni-
kacyjnego między Warszawą 
a Łodzią. U podstaw znalazły 
się prognozy, że w roku 2040 
Polska będzie potrzebowała 
portu lotniczego obsługującego 
około 120 milionów pasażerów 
rocznie. Ani Okęcie, ani nawet 
razem z Modlinem tego nie   
udźwigną, a ich rozbudowa nie 
jest możliwa.

Narodziła się zatem idea 
wielkiego lotniska, które powin-
no być szybko i łatwo dostępne 
z dowolnego miejsca Polski.       

Inwestycje infrastruktural-
ne tego rodzaju są planowane 
w perspektywie 20, 30, 40 lat – 
mówił Piotr Malepszak. W tej 
perspektywie mieści się port 
lotniczy wybudowany do 2027 

– 2030 roku. Nieodłącznym 
elementem projektu jest także 
1600 kilometrów szlaków kole-
jowych. I rzeczywiście oznacza 
to perspektywę wielu lat.

Projekt CPK zakłada budo-
wę 1600 linii kolejowych, przy 
czym jak zaznaczał prezes Piotr 
Malepszak jest to rozłożone na 
trzy etapy. „Zerowy” to budowa 
lotniska koło Baranowa, kole-
jowego połączenia Warszawy 
z Portem i Łodzią oraz rozbu-
dowy autostrady A2, co się już 
rozpoczęło. W kolejnych eta-
pach powstanie 870 kilometrów 
szlaków kolejowych, a potem 
jeszcze 570 prowadzących już 
poza granice Polski  

- Linia Warszawsko – Ma-
zurska to może być perspektywa 
roku 2032 – nie ukrywał Piotr 
Malepszak.

W swej prezentacji przybli-
żył niektóre szczegóły „szpry-
chy” Giżycko – Baranowo 
(W ten sposób Łomża będzie 
takim samym przystankiem jak 

Warszawa na tej trasie – pod-
kreślał z uśmiechem Karol Kar-
ski). Odcinek od Warszawy do 
Tłuszcza już jest gotowy. Od 
Tłuszcza do Ostrołęki będzie 
modernizowany. Planowane 
jest wykorzystanie np. dawnych 
„korytarzy” po zlikwidowanych 
liniach (na Mazurach) lub ta-
kich, które nie zostały zreali-
zowane. To także przypadek 
Łomży, w której przez dziesię-
ciolecia zarezerwowany był pas 
przez miasto, na którym nie 
można było budować. Nowa 
kolej raczej do centrum Łom-
ży miasta nie będzie wchodzić. 
Poseł Lech Antoni Kołakowski 
w swoich wystąpieniach wska-
zuje na podmiejskie miejsowo-
ści Kupiski lub Sierzputy jako 
lokalizację Dworca Łomża.       

Obaj z Karolem Karskim 
podkreślali, jak wielkim impul-
sem gospodarczym dla Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej powinna 
być linia Warszawsko – Mazur-
ska. Piotr Malepszak użył także 

określenia, że będzie to inwesty-
cja o znaczeniu militarnym, jako 
logistyczne zaplecze stacjonują-
cych w Orzyszu wojsk NATO. 
Upomina się o nią szczególnie 
Sztab Generalny.

Wątki militarne wprowadził 
też do dyskusji wicemarszałek 
Marek Olbryś, który upomniał 
się o modernizację szlaku Łapy 
– Ostrołęka, czyli jedynej alter-
natywy dla   połączenia War-
szawy i Białegostoku, gdyby 
„coś” stało się na głównej  linii. 
Odnogą tej trasy jest odcinek 
Śniadowo – Łomża. Wojskowe 
znaczenie zyskuje w związku 
z planami tworzenia w Łomży 
pułku logistycznego, a już w tej 
chwili ma wielkie znaczenie 
gospodarcze dla łomżyńskich 
firm.

- To wspaniały, historycz-
ny dzień dla Łomży - mówili 
zgodnie uczestnicy obrad.

Z gratulacjami dla Łom-
ży i posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego oraz Karola 

Karskiego z powodu sukcesu 
i nieustępliwości w staraniach 
o inwestycje infrastrukturalne 
pospieszyli posłowie z podko-
misji, a także uczestnicy spo-
tkania. Parlamentarzyści byli 
wyjątkowo zgodni w pochwa-
łach – wszyscy reprezentują 
bowiem Polskę Wschodnią: 
Agata Borowiec – wojewódz-
two lubelskie, Maciej Masłow-
ski – podkarpackie, Krzysztof 
Truskolaski – podlaskie (Choć 
jestem z opozycji, nie będę 
krytykował tylko chwalił, bo 
to dobre wieści dla regionu – 
stwierdził), a przysłuchujący 
się obradom Andrzej Macie-
jewski – warmińsko-mazurskie. 
Wszyscy zatem znakomicie 
znają temat „problemy trans-
portowe” w regionach pomija-
nych w poprzednich latach.     

Po zakończeniu części łom-
żyńskiej posłowie wybrali się 
także na wizytację kolejnych 
elementów nowej linii do Kol-
na, Orzysza i Giżycka. 

1 maja minęło 15 lat od wejścia 
Polski do UE. - To świetny moment, 
by cieszyć się z wielkiego sukce-
su, jakim jest skok cywilizacyjny 
naszego regionu i naszego kraju 
- mówi Stefan Krajewski, szef PSL 
w województwie podlaskim. - Żeby 
jednak osiągnąć więcej, potrzebu-
jemy w Brukseli doświadczonego 
reprezentanta. Nie ma lepszego 
kandydata niż Urszula Pasławska, 
która dała się poznać jako dobra 
gospodyni naszego sąsiedniego 
regionu. Urszula Pasławska swoje 
założenia programowe prezento-
wała na konferencji zorganizowa-
nej w Białymstoku. Kandydatka 
spotkała się także ze spółdzielcami 
Mlekpolu, mleczarskiego potentata 
Polski i Europy.  

- Mam nadzieję, że skutecznie 
będziemy mogli zabiegać o środ-
ki dla województwa podlaskiego 
na inwestycje i rozwój, zwłaszcza 
rolnictwa. Jest to branża niezwy-
kle silna nie tylko w Polsce, ale 
także w Europie – przyznaje Ur-
szula Pasławska.

Dzięki inwestycjom wartym 
ponad 1,4 mld zł zmodernizowa-
no blisko 360 km tras regional-
nych i 264 lokalnych we wsiach 
i w małych miastach. Od podstaw 
zbudowano 93 km sieci wodocią-
gowych, 32 km sieci kanalizacyj-
nych i 42 stacje uzdatniania wody, 
co kosztowało blisko 100 mln zł.

Pieniądze z UE stały się 
także impulsem rozwojowym 
lokalnej przedsiębiorczości. 
Dzięki dotacjom na ponad mi-
liard złotych na Podlasiu po-
wstało blisko 4 tysiące nowych 
miejsc pracy, 256 innowacyj-
nych produktów. 

Były członek zarządu wo-
jewództwa podkreśla, że dzięki 
pieniądzom z UE możemy le-
czyć się w lepszych warunkach, 
korzystać ze sprzętu najwyższej 
światowej klasy. Unijne środki, 
blisko 200 mln zł, pozwoliły na 
doposażenie 19 szpitali w całym 
regionie.  

- Oczywiście przed nami 
jeszcze dużo do zrobienia. 
Idzie czas wyzwań i wytężo-
nej pracy. Urszula Pasławska 
publicznie zapewniła, że zdo-
będzie dla naszego regionu 2 
mld euro i jestem pewien, że 
dotrzyma słowa- mówi Stefan 
Krajewski.

URSZULA PASŁAWSKA 
kandyduje do Parlamentu Eu-
ropejskiego w okręgu podla-
skim i warmińsko-mazurskim. 
Wiceprezes PSL, posłanka na 
Sejm VII i VIII kadencji. W la-
tach 2006-2012 jako wicemar-
szałek województwa warmiń-

sko-mazurskiego odpowiadała 
za wdrożenie ponad miliarda 
euro funduszy UE.

Liderka, która od wielu lat 
działa na rzecz aktywizacji ko-
biet. Jest silnie związana z regio-
nem nie tylko na polu zawodo-
wym, ale również prywatnym. 
Jej pradziadek Bogumił Labusz 
był działaczem polskim na War-
mii i Mazurach, zakładał Ma-
zurską Partię Ludową. Dziadek 
wydawał czasopismo „Mazurski 
Przyjaciel Ludu”. Urszula Pa-
sławska mieszka w podolsztyń-
skim Biskupcu, gdzie się uro-
dziła i wychowała. Tam też 
prowadzi swoje biuro poselskie. 
Prywatnie szczęśliwa mama 
dwójki dzieci.

Dobra gospodyni dla Podlasia 
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Trochę chłodniej niż w ostatnich 
dniach, ale bez deszczu. Udało się "za-
łatwić" niezłą pogodę na Festyn Euro-
pejski przy Uczelni Jańskiego w Łomży. 
Patronowała mu rektor Joanna Karpo-
wicz - z ogromnego banera na fronto-
wej ścianie oraz z Białegostoku, gdzie 
brała udział w regionalnej konwencji 
Prawa i Sprawiedliwości przed wybo-
rami  do Parlamentu Europejskiego.

Joanna Karpowicz jest jedyną 
reprezentantką Łomży na liście 
PiS w okręgu podlaskim i war-

mińsko - mazurskim.     
- Trzeba powiedzieć, że pani 

dr Joanna Karpowicz to właści-
wa osoba na stanowisku rekto-
ra Uczelni Jańskiego. Prowadzi 
uczelnię dobrze, a nawet bardzo 
dobrze. Jest dobrym kandyda-
tem, aby zasiąść w tych, że tak 
powiem, lożach Unii Europej-
skiej  - mówi podpułkownik re-
zerwy, doktor inżynier Jarosław 
Klimaszewski, adiunkt Uczelni 
Jańskiego w Łomży, w galowym 

mundurze z insygniami przed-
wojennej żandarmerii wojskowej.

Uczestnicy festynu wzięli naj-
pierw udział w mszy świętej, jak 
w uczelnianej kaplicy celebruje oj-
ciec (a także druh) Jan Bońkowski 
z pobliskiego zgromadzenia OO. 
Kapucynów. A później już czeka-
ły ich wokół budynku różnorodne 
atrakcje, m. in.: kiełbaski z grilla, 
pokazy pierwszej pomocy, smako-
łyki w kolejne akcji pomocy chore-
mu dziecku "Łomża piecze ciasta". 
Dzieci przyciągała możliwość po-

malowania buzi i lody. Dorosłych 
także informacje o Europie.    

- Przyszliśmy tu zaakcentować 
naszą obecność, ponieważ jesteśmy 
związani z tym miastem i regionem, 
Jako Bractwo Kurkowe  pragniemy 
poprzeć panią rektor Uczelni Jań-
skiego Joannę Karpowicz do Par-
lamentu Europejskiego. Poprzeć 
ją, aby mogła pokazać, że ta nasza 
cząstka województwa podlaskiego 
jest też bardzo ważna, potrzebna 
Polsce i Europie. Jesteśmy w Euro-
pie, jesteśmy w Polsce i chcemy być 

dalej. Ale chcemy być "podmiota-
mi", a nie "przedmiotami" polityki. 
My nie z własnej woli byliśmy 50 
lat nieobecni w Europie. Musimy 
pracować i dawać dużo z siebie, ale 
równocześnie żądać pracy od tych, 
którzy będą w Parlamencie Euro-
pejskim Chcemy wybrać Joannę 
Karpowicz, bo ona jest stąd i dla 
nas będzie pełnić tę służbę - po-
wiedział regimentarz-generał Ber-
nard Szymański z Łomżyńskiego 
Bractwa Kurkowego  "Pospolite 
Ruszenie".

Festyn Europejski i uczelniany

Miejska 
Majówka 

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski oraz Starosta Łomżyński Lech 
Marek Szabłowski zapraszają na 
łomżyńskie uroczystości 228. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W programie:
3 maja
godz. 9:30  składanie kwiatów 
w Miejscach Pamięci Narodowej
godz. 10:00  Msza święta 
w intencji Ojczyzny w Katedrze 
Łomżyńskiej z udziałem pocz-
tów sztandarowych
godz. 11:00  złożenie kwiatów 
przed pomnikiem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego
godz. 11:05  przemarsz na Stary 
Rynek
godz. 11:15  Uroczysta odprawa 
pocztów sztandarowych
- wystąpienia okolicznościowe
- uroczystość złożenia Przyrze-
czenia Strzeleckiego przez no-
woprzyjętych członków Jednost-
ki Strzeleckiej 1012 im. 33 Pułku 
Piechoty Ziemi Łomżyńskiej
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej
godz. 10:00 Uroczyste podnie-
sienie flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej i złożenie kwiatów przed 
pomnikiem Żołnierzy 33 Pułku 
Piechoty (Warsztaty Techniczne 
Łomża, Al. Legionów 133)
godz. 12:00 Uroczyste podnie-
sienie flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Stary Rynek)
godz. 13:00 mecz piłki noż-

nej Miasto Łomża – Żołnierze 
Łomży (boisko „Orlik”, ul. Ber-
natowicza 4)
godz. 14:00 Biało-czerwony pik-
nik rodzinny (Stary Rynek).
Muzeum Przyrody w Drozdowie  
oraz Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Białymstoku  zapra-
szają na otwarcie wystawy  "Oj-
cowie Niepodległości"  2 maja 
2019 roku o godz. 13:00 w Mu-
zeum w Drozdowie  
3 maja
godz. 13:00 Koncert Muzyczna 
Majówka z Moniuszką. 
Wykonawcy: Filharmonia Ka-
meralna im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży, Grodzieńska 
Capella (Białoruś), Jan Miłosz 
Zarzycki – dyrygent, Władimir 
Bormotow (Białoruś) – dyrygent, 
Marina Gorowaja (Białoruś) – so-
pran, Adam Zdunikowski – tenor. 
W programie m.in.: S. Moniusz-
ko, F. Chopin(Kościół pw. Krzyża 
Świętego, ul. Zawadzka 55)
5 maja
godz. 17:00 Śpiewajmy dla Nie-
podległej - wspólne śpiewanie 
najpiękniejszych pieśni patrio-
tycznych przy wtórze Łomżyń-
skiej Orkiestry Dętej pod ba-
tutą Waldemara Borusiewicza 
z udziałem Pawła Krasulaka (te-
nor) oraz Chóru Kameralnego 
„Amici” (Stary Rynek)
8 maja
godz. 9:30 złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy przed pomnikiem 
Żołnierzy 33 pp w Piątnicy
godz. 10:00 Piknik Militarny 
i turnieje strzeleckie  (Strzelnica 
„Forty” w Piątnicy)
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Dwa najważniejsze w ostatnich tygodniach 
wydarzenia dla systemu edukacji rozegrały się 
niemal równocześnie. Gdy Sejm w ekspresowym 
trybie przyjmował regulacje, które miały zabez-
pieczyć niezakłócone przygotowania i przebieg 
matur, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Sławomir Broniarz ogłosił na konferencji praso-
wej: Od soboty 27 kwietnia zawieszamy strajk.

- Dajemy premierowi czas do wrze-
śnia. Związek zawiesza strajk, ale go nie 
kończy. Chcemy dać uczniom szansę 
zakończenia nauki. Nie składamy broni, 
nie przystąpimy do fasadowych nego-
cjacji przygotowanych przez rząd. Nie 
rezygnujemy z postulatu 30-procento-
wego wzrostu wynagrodzenia. Wcho-
dzimy w nowy etap, który będzie trud-
niejszy, ale który pokaże nowe oblicze 
naszego protestu. Ani dzisiaj, ani jutro, 
ani w kolejnych dniach nie podpiszemy 
porozumienia, które rząd zawarł z "Soli-
darnością". ZNP nie usiądzie do rozpo-
czynających się rozmów przy okrągłym 
stole edukacyjny – cytują media frag-
menty oświadczenia szefa ZNP.

W Łomży zresztą raczej nie byłoby 
zagrożenia dla egzaminów. Jak poinfor-
mował miejski portal lomza.pl, w łom-
żyńskich szkołach ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych odbyły się w termi-
nie rady klasyfikacyjne klas maturalnych, 
dopuszczające uczniów do egzaminów. 

– Dziękuję nauczycielom, że pomimo 
strajku podjęli działania, które pozwolą 

na przeprowadzenie egzaminów dojrza-
łości oraz za zrozumienie, jak ważny jest 
to egzamin dla osób kończących eduka-
cję w szkołach średnich i mający wpływ 
na ich dalsze kształcenie wyższe oraz 
przyszłość – cytuje portal zastępcę prezy-
denta Łomży Andrzeja Stypułkowskie-
go, który w ostatnich dniach cały czas był 
w kontakcie z dyrektorami szkół odpo-
wiedzialnymi za organizację rad klasyfi-
kacyjnych w swoich placówkach. – W ra-
zie potrzeby jesteśmy w stanie wesprzeć 
dyrektorów poprzez wysłanie na egza-
miny pisemne pracowników Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży – 
powiedział zastępca prezydenta Andrzej 
Stypułkowski. 

Prezydent Łomży podjął również de-
cyzję, że środki niewykorzystane ze wzglę-
du na udział nauczycieli w strajku pozo-
staną w budżetach placówek oświatowych.

- To dobra decyzja w sytuacji, gdy rząd 
i parlament próbują wprowadzić regulacje 
zmuszające dyrektorów czy samorządy 
do stosowania prawnych bubli. Wracamy 
zatem do pracy – mówi Aleutyna Kołos, 
szefowa ZNP w Łomży.

Harmonogram maturalny
Ustne: 
6 - 25 maja - języki obce nowożytne;
9 – 22 maja – język polski i języki mniej-
szości narodowych.
Pisemne:

Poniedziałek 6 maja - język polski, pod-
stawa i rozsrzerzenie; 
Wtorek 7 maja – matematyka podstawa 
oraz język łaciński i kultura antyczna;
Środa 8 maja – język angielski podstawa 
i rozszerzenie;
Czwartek 9 maja – matematyka rozsze-
rzenie i filozofia;
Piątek 10 maja – biologia i wiedza o spo-
łeczeństwie;  
Poniedziałek 13 maja – chemia i informa-
tyka; 
Wtorek 14 maja – język niemiecki; 
Środa 15 maja – geografia i historia sztuki; 
Czwartek 16 maja – język rosyjski; 
Piątek 17 maja – język francuski i język 
rosyjski;   
Poniedziałek 20 maja – fizyka i astrono-
mia oraz język francuski; 

Termin poprawkowy
Wszyscy, którym nie powiedzie się 

teraz z jednego przedmiotu w części ust-
nej lub pisemnej, mogą skorzystać z sesji 
poprawkowej 20 i 21 sierpnia. Pierwszego 
dnia poprawiać można część pisemną, oba 
dni przeznaczone są na ustną.   
Termin dodatkowy

Dla osób, którym zdawanie uniemożli-
wiły okoliczności losowe, za zgodą dyrek-
tora odpowiedniej OKE przysługuje do-
datkowy termin egzaminu: w dniach 3-8 
czerwca  matura ustna, natomiast pisemna 
w dniach 3-19 czerwca.

Matury się odbędą normalnie,  
nauczycielski strajk zawieszony

Bombowy alarm 
w łomżyńskim 

Ratuszu 
Dźwięk syren alarmowych rozległ się nad Sta-
rym Rynkiem w Łomży niedługo przed połu-
dniem w poświąteczny wtorek. Bomba w Ra-
tuszu? Drugi raz w okresie kilku tygodni.

Tak, jak wtedy, infomacja o ładunku 
wybuchowym nadeszła drogą mailową. 
Łukasz Czech z Ratusza po szczegó-
ły odsyła do służb prowadzących akcję. 
Informuje tylo, że nastąpiła ewakuacja 
wszystkich pracowników Urzędu Miej-
skiego oraz interesantów, którzy akurat 
załatwiali sprawy w magistracie.

Nikt nie dyskutuje. Kolejne grupy 
pojawiają się w drzwiach Ratusza. Jest 
wśród nich zastępca prezydenta Andrzej 
Garlicki. Zgodnie z poleceniami mundu-
rowych, wszyscy karnie wędrują na drugą 
stronę ulicy. Ale niedaleko. Tłumek zbiera 
się zaraz przy parkingu, kilkadziesiąt me-
trów od potencjalnego zagrożenia.           

Jeden wóz strażacki blokuje wjazd od 
ulicy Giełczyńskiej, drugi od Rządowej. 
Strażacy i policjanci grzecznie, ale bardzo 
stanowczo kierują pojazdy na odchodzące 
od Rynku uliczki. Błyskawicznie reaguje 
komunikacja miejska. Autobusy przejeż-
dżające normalnie przed Ratuszem, tym 

razem kierowane są na ulicę Woziwodzką 
i dopiero dalej wracają na normalne trasy. 
Dowodzący strażakami – tak wskazuje 
napis na kamizelce – oficer mówi, że kie-
rowanie akcją przejęli już policjanci i to 
od nich zależy udzielanie informacji.    

Ruch w drzwiach Urzędu Miejskiego 
słabnie. Wszyscy już opuścili budynek. 
To czas  dla policyjnych saperów. Pracu-
ją bardzo sprawnie. Jakieś 15 – 20 minut 
później na chodnik przed Ratuszem wra-
cają przechodnie, ulicą przetaczają się po-
jazdy. Strażacy odjeżdżają.

Co się właściwie stało? Alarmy bom-
bowe to w tych czasach może nie co-
dzienność, ale jednak zjawisko znane 
i w Łomży, i w Paryżu. Zdecydowanie 
zbyt dobrze znane. Zwłaszcza w kon-
tekście tego, co stało się w święta na Sri 
Lance. Dlatego łomżyńskie służby – po 
wnikliwej ocenie zagrożenia - zastosowa-
ły tym razem w Ratuszu bardziej rygory-
styczną procedurę postępowania – włącz-
nie z ewakuacją. A jeżeli sprawcę uda się 
znaleźć, może spędzić za kratkami nawet 
do 8 lat.  

Na szczęście „trębacz” wygrywający 
w południe hejnał miasta z ratuszowej 
wieży nie został ewakuowany. Dźwięk 
trąbki rozlega się nad Łomżą akurat 
wtedy, gdy z Ratusza wychodzą ludzie 
w mundurach, a wracają tam do swoich 
obowiązków i spraw pracownicy oraz 
mieszkańcy. Żadnej bomby nie było. 

Łomża – Bułgaria.  
Przyjaźń i interesy  

Malarstwo, muzyka, kuchnia – takie główne 
wizytówki Bułgarii wybrali organizatorzy wy-
darzeń poświęconych temu krajowi. Ich główna 
część odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości udziałem m.in.  
ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Emila 
Savova Jalnazova.

- Niezmiernie cieszy mnie fakt, że 
mamy wydarzenie, w którego centrum 
jest Bułgaria. W osobach prezydenta Ma-
riusza Chrzanowskiego i honorowego 
konsula Witolda Karczewskiego mamy 
bardzo dobrych przyjaciół i doskonałą 
współpracę. Jej potwierdzeniem jest pod-
pisanie umowy pomiędzy Łomżą i Pavli-
keni, która jest wielowymiarowa. Nie-
dawno obchodziliśmy stulecie nawiązania 

stosunków między oboma krajami, a na-
wiązanie współpracy w zakresie nowych 
technologii będzie doskonale uzupełniać 
cały obraz wielowymiarowości tej współ-
pracy – cytuje ambasadora miejska strona 
internetowa lomza.pl  

Czytamy tam też, że prezydent Ma-
riusz Chrzanowski podziękował dyploma-
cie za uświetnienie uroczystości, kierując 
również słowa wdzięczności pod adresem 
honorowego konsula Republiki Bułgarii 
w Białymstoku Witolda Karczewskie-
go. Honorowy konsul Bułgarii w Polsce 
Witold Karczewski uważa, że to jest kraj 
przyjazny i bliski, w którym można robić 
opłacalne interesy. W mieniu zarządu wo-
jewództwa podlaskiego gratulacje przeka-
zał wicemarszałek Marek Olbryś, a    dołą-
czył do niego również starosta łomżyński 
Lech Szabłowski.

"Dzień Bułgarski w Łomży" nie tylko 
społeczny wymiar. W Domku Pasto-
ra odbyło się spotkanie bułgarskich 
gości z przedsiębiorcami, na którym 
radca handlowy Jordan Draganchev 
omawiał możliwości inwestowania 
w Bułgarii. W Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsiębior-
czości wystąpiły zespoły Regional-
nego Ośrodka Kultury, odbyła się 
degustacja potraw kuchni bułgar-
skiej. Imprezie towarzyszył wernisaż 
prac bułgarskiej malarki mieszkającej 
w Łomży Ivayli Żivkowej. 
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Śmieci bez 
podwyżki

W wielu instytucjach czy organi-
zacjach, gdzie decyzje zapadają 
w wyniku głosowania, przy remisie 
decyduje stanowisko „naczelnego 
wodza” (przewodniczącego, pre-
zesa). W zawodowym boksie przy 
remisowym werdykcie zawodnik 
broniący tytułu zachowuje go i ewen-
tualnie daje rywalowi prawo rewan-
żu. W Łomży zdarzył się remis, który 
oznaczać może, że najbardziej poobi-
jani będą ci, którzy w ogóle nie brali 
udziału w walce, a w dodatku mają za 
nią zapłacić.

Po raz drugi Rada Miejska 
Łomży podjęła temat tzw. po-
datku śmieciowego, czyli opłat, 
jakie wnoszą mieszkańcy miasta 
za to, że usuwane są spod domów 
i z miasta odpady powstające w  
ich mieszkaniach. Na sesji w lu-
tym       

Radni miejscy nie podjęli 
uchwały zatwierdzającej propo-
nowane przez prezydenta wyższe 
o ok. 1/4 stawki opłat za śmieci. 
Prezydenta Mariusz Chrzanow-
skiego na sesji nie było. Do pod-
jęcia uchwały przekonywali „pre-
zydenccy radni” i wiceprezydent 
Andrzej Garlicki. - To niepopu-
larna decyzja, ale jednak koniecz-
na – mówił argumentując, że 
zgodnie z prawem koszty systemu 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi muszą być pokrywa-
ne z opłat mieszkańców. - Niech 
one będą wyższe, ale niech będą 
sprawiedliwe – odpowiadał radny 
Zbigniew Prosiński podkreślając, 
że prezydencka propozycja zakła-
da, że mieszkańcy blokowisk mają 
płacić więcej, aby zbilansować 

straty systemu powstałe na osie-
dlach domków jednorodzinnych. 
W głosowaniu radnych było 11 
„za” i 11 „przeciw”. 

Drugi raz w tym roku pre-
zydentowi Łomży nie udało się 
przeforsować w Radzie Miejskiej 
uchwały wprowadzającej podwyżkę 
tzw. podatku śmieciowego w Łom-
ży. W lutym prezydent proponował 
podwyżkę o 20% od 1 kwietnia. 
Teraz podwyżki miały wejść od 1 
czerwca i być jeszcze wyższe – po-
nad 25% w blokach i niespełna 23% 
w domkach jednorodzonych. To jak 
tłumaczył radnym wiceprezydent 
Garlicki efekt „dziury w systemie 
śmieciowym” w związku z tym, że 
wyższe opłaty nie są zbierane do 
początku miesiąca. 

Zgodnie z tą propozycją 
w przypadku śmieci segregowa-
nych mieszkający samotnie łom-
żanie w blokach płaciliby już po 
19 zł (dziś jest 15 zł), a w dom-
kach jednorodzinnych po 29 zł 
(dziś 24 zł) miesięcznie. Wszyst-
kie większe gospodarstwa domo-
we za śmieci posegregowane pła-
cić miałyby po 30 zł w blokach 
(dziś jest to 24 zł) i 48 zł w dom-
kach (dziś 39 zł) miesięcznie. 

Jeśli śmieci nie byłyby segre-
gowane opłaty wynosiłyby odpo-
wiednio 60 zł w blokach i 100 zł 
w domkach miesięcznie.  

Taka propozycja cen sprawia, 
że mieszkańcy blokowisk jeszcze 
więcej wpłacali by do „systemu” 
ponad koszty gospodarki śmie-
ciowej z tego sektora, aby miesz-
kańcy domków jednorodzinnych 
mogli płacić mniej niż wynoszą 
koszty ich sektora. Z zaprezen-
towanych przy prezydenckim 
wniosku wyliczeń wynika, przez 
niespełna trzy lata mieszkań-
cy blokowisk mieliby nadpłacić 

ponad koszty systemu niemal 2 
miliony złotych, a z ci domków 
jednorodzinnych niedopłacić do 
kosztów prawie 1,7 mln zł. 

- To nie do przyjęcia – mówił 
radny Zbigniew Prosiński, który 
od kilku lata wskazuje na te dys-
proporcje.

Wiceprezydent Garlicki za-
rzucał, że niektórzy radni kon-
testują propozycje podwyżek 
opłat, ale nie przedstawili żadnej 
innej propozycji. Przekonywał, 
że przedstawione propozycje są 
„w naszym przekonaniu możliwie 
najbezpieczniejsze i najmniej do-
kuczliwe dla mieszkańców”. Mó-
wił także, że proponowała uchwa-
ła zawiera wprowadzeni 50% ulgi 
w opłatach dla najbiedniejszych, 
których nie będzie stać na pono-
szenie wyższych opłat za śmieci.   

Zarówno on, jak i prezydenc-
cy radni wypowiadających się za 
wprowadzeniem podwyżki jed-

noznacznie wskazywali, że sprze-
ciw niektórych radnych ma być 
„polityczny”. 

- Ja się w politykę nie bawię 
i proszę mnie do polityki nie 
mieszać – odpowiadał radny Pro-
siński.

Był jednym z 11 radnych, 
którzy zagłosowali przeciwko 
uchwale. Przeciwko byli także 
radni z klubu PiS i Przyjazna 
Łomża. Za podwyżkami opłat 
za śmieci głosowali zaś wszyscy 
radni z klubu Mariusza Chrza-
nowskiego i klubu Koalicji Oby-
watelskiej, czyli 11 osób.

- Nie została podjęta uchwa-
ła – mówi przewodniczący Rady 
Miejskiej Jan Olszewski z PiS 
zapewne żartując: „Zbliżamy się 
do uchwalenia. Poprzednim ra-
zem było 12 do 11.”      

Przypomnijmy, że podobna 
sytuacja miała miejsce dwa lata 
temu, gdy także na wniosek pre-

zydenta Chrzanowskiego wpro-
wadzano wysoką podwyżkę opłat 
za śmieci. Wówczas uchwała 
z podwyżką przeszła przez Radę 
Miejską za trzecim razem.

Koszty gospodarki śmie-
ciowej w Łomży rosną przede 
wszystkim za sprawą grudnio-
wej decyzji prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego, który zdecydo-
wał o podniesieniu o 40% opłaty 
za tzw. komunalne odpady zmie-
szane przywożone na miejskie 
wysypisko śmieci w Czartorii 
koło Miastkowa. Tym samym 
opłaty te stały się najwyższe 
w północno-wschodniej Polsce. 
Podwyżka „na bramie” wysypiska 
w Czartorii weszła w życie od 1 
marca determinując podwyżkę 
opłat dla mieszkańców. Okolicz-
ne gminy, które także zmuszone 
są do wysyłania swoich śmieci 
komunalnych do Czartorii, już 
podniosły opłaty. 

Rozpoczął się proces likwidacji za-
kładu budżetowego Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacji w Łomży. 
W zamian, za kilka lub kilkanaście 
miesięcy, powstanie... Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacji, ale już jako 
spółka prawa handlowego.

- Formuła zakładu budżeto-
wego sie wyczerpała i jest ogra-
niczeniem dla różnych działań 
podejmowanych przez MPK - 
przekonywał radnych dyrektor 
Janusz Nowakowski.  

Firma w obecnym kształ-
cie prawnym może np. tylko 
w pewnym zakresie "dorabiać" 
sobie zleceniami reklamowymi, 
usługami parkingowymi czy wy-
najmowaniem autobusów. Jako 
spółka mogłaby to robić w sposób 
znacznie bardziej rozbudowa-
ny, chociażby  sprzedając paliwo 
(dodatkowy element konkurencji 
mógłby mieć zbawienny wpływ 

na ceny u innych dystrybutorów). 
Formuła zakładu budżeto-

wego zresztą nie tylko ogranicza 
możliwości przyszłego rozwo-
ju, ale już teraz wręcz dusi fir-
mę. MPK  obowiązują przepisy 
dotyczące rozliczeń VAT, które 
spowodowały powstanie potęż-
nej straty finansowej. Dyrektor 
Janusz Nowakowski szacuje ją na 

około milion złotych. 
- Gdybyśmy mieli tę kwotę, 

sytuacja finansowa przedsiębior-
stwa  byłaby świetna  - zapewniał 
radnych.     

Na stan finansowy MPK jako 
zakładu budżetowego wpływa-
ją także ograniczenia związane 
z wysokością dotacji, a w zasadzie 
rekompensat od miasta np. za 

przejazdy ulgowe uczniów i in-
nych uprawnionych grup czy za 
bezpłatne seniorów wprowadzo-
ne w poprzedniej kadencji samo-
rządu. Ten problem zablokował 
na razie zapowiadane przez pre-
zydenta Mariusza Chrzanow-
skiego zapewnienie bezpłatnej 
komunikacji dzieciom i młodzie-
ży szkolnej. 

Spółka będzie zatem miała 
większą swobodę prowadzenia 
działalności gospodarczej i sil-
niejsze podstawy finansowe dla 
wprowadzania udogodnień dla 
mieszkańców - przekonywali 
przedstawiciele MPK i władz 
miasta. Argumenty okazały się 
skuteczne. Uchwała o likwida-
cji zakładu budżetowego MPK 
przyjęta została bez sprzeciwu 
radnych, przy zaledwie kilku gło-
sach wstrzymujących się. Proces 
przekształcania powinien po-

trwać kilka do kilkunastu mie-
sięcy.

Łomżyńskie MPK, według 
opracowania przedstawionego 
radnym to obecnie m. in.: 94 
pracowników (w tym 57 kie-
rowców), 15 pojazdów Volvo, 22 
Scanie i 4 małe Karsany (czyli 
najnowsze nabytki), 18 linii (7 
pozamiejskich do miejscowości 
w gminach Łomża, Piątnica, No-
wogród, Wizna i Zbójna). Dłu-
gość tras to 119 kilometrów.  Fir-
ma przewozi każdego roku około 
3,5 miliona pasażerów, z których 
2,2 mln płaci za bilety. Bilans ten 
nie uwzględnia organizowanych 
okazjonalnie linii bezpłatnych 
(np. na Miejską Wigilię, Noc 
Muzeów, w Dzień Kobiet czy 
Dzień bez Samochodu) lub spe-
cjalnych. W autobusach można 
poczytać i wypożyczyć książkę, 
posłuchać poezji czy muzyki.                                   

Komunikacja miejska. Zielone światło dla łomżyńskiego MPK



Królowa

Śmierć Diany 
wyzwaniem  
dla korony

Latem 1997 roku wiadomość o śmierci Księżnej Diany  
wstrząsa brytyjską opinią publiczną. 

„Diana rozsiewała wokół siebie niesamowitą aurę. Pamiętam tydzień, w którym zmarła – mówi pro-
ducent filmu Andy Harries. To było bardzo dziwne, niecodzienne, panowała straszna cisza i paraliż, na 
początku nikt nie wiedział jak zareagować. A potem zaczęła się rozpacz. Czy to były prawdziwe emocje? 
Naciągane? Czy były to emocje i uczucia do niej? Czy też wylanie naszych wszystkich żalów i krzywd?” 

Diana była powodem wielu napięć, kiedy żyła; było jasne, że jej śmierć będzie dla monarchii wyzwa-
niem, być może najpoważniejszym od 50 lat. 

Królowa Elżbieta II, którą tragiczna wieść zastaje w rezydencji na szkockiej prowincji, odgradza się 
od medialnej burzy grubymi murami zamku Balmoral. Królowa jest zaskoczona histerią narodu. Uważa, 
że pośmiertny kult Lady Di uderza w starą monarchię. 

Tłumy składają hołd zmarłej księżnej i coraz głośniej domagają się reakcji dworu. Prasa zaczyna 
atakować rodzinę królewską. Królowa jednak milczy. 

Wobec nowego rządu Blaira istniały ogromne oczekiwania, ze strony społeczeństwa i komenta-
torów politycznych, lecz minęło kilka miesięcy premierowania Blaira, a żadnego znaczącego gestu nie 
było. Nagle, kiedy zmarła księżna Diana, Blair znalazł dla siebie rolę. Kluczowym elementem historii 
jest relacja między premierem a królową; Blair wiedział, że może być w tej relacji bardzo poważnym 
partnerem.

Film Stephena Frearsa o Elżbiecie II jest pierwszym filmem przywołującym wydarzenia związane 
ze śmiercią księżnej Diany, jak również pierwszym filmem tak bardzo obnażającym prywatność panują-
cej brytyjskiej rodziny królewskiej. Ironiczne i pełne humoru spojrzenie sprawia, że postać monarchini 
– dotychczas ikony sztywności i nadęcia – nabiera cech ludzkich a my, nieoczekiwanie, nie tylko zaczy-
namy ją rozumieć, ale wręcz lubić i podziwiać. 

„Królowa" to przede wszystkim popis wielkiego aktorstwa Helen Mirren. Patrząc na nią, nie mamy 
wątpliwości, że patrzymy na Elżbietę II. Mirren doskonale oddała wszystkie gesty, mimikę i sposób 
zachowywania się monarchini. 

Helen Mirren przyznała, że przeistaczanie się w królową stało się dla niej niemal naturalne dzięki 
peruce i okularom oraz kamiennej twarzy, tak jak królowa. Scenarzysta Peter Morgan, stwierdził, że 
Helen była na tyle przekonująca, że pod koniec produkcji, członkowie obsady, kiedy prywatnie zwracali 
się do aktorki, stali wyprostowani i trzymali ręce za plecami.

HALO TV NA WEEKEND 3–5.05
Pełna napięcia opowieść o walce dwóch światów 

– powściągliwości i tradycji 
ze spontanicznością i otwartością, 

która tak bardzo charakteryzowała księżnę Dianę. 

Krytycy pisali:
„Zobaczyliśmy świetny film. Królowa w kaloszach poka-

zana w domowym otoczeniu nie traci swojego majestatu, prze-
ciwnie – zyskuje go”. 

„Frears dokonał rzeczy niezwykłej. Opowiedział historię, 
którą znamy z tabloidów. Ale jednocześnie uniknął taniej sen-
sacji proponując widzom mądrą opowieść o monarchini, któ-
ra uświadamia sobie, że przestaje pasować do nowego świata 
i nowych obyczajów. Wspaniały film”. 

„Największą gwiazdą przedstawienia jest Mirren. Feto-
wana w Wenecji 5 minutową owacją, pokazuje wnętrze osoby, 
która została wychowana tak, by pokazywać tyle emocji ile to-
ster kuchenny...” 

„Dowcip. Dobry smak. Rozsądek. Emocjonalna dojrzałość. 
Wszystkie te cztery cechy są na wymarciu we współczesnym ki-
nie. „Królowa”, wszystkie te cechy posiada i jest jednym z naj-
doskonalej i najczyściej napisanych i zagranych filmów roku 
2006. Pokłońmy się Jej Wysokości Mirren”.

„Gra Helen Mirren jest po prostu majestatyczna. Aktorce 
udało się nakreślić bardzo sympatyczny portret kobiety o wiel-
kiej sile charakteru, ale też rozbrajająco wrażliwej”.

Pewnie nie wiesz...
Biżuteria, którą w filmie nosi Helen Mirren, została zaprojek-

towana na podstawie oryginalnej biżuterii królowej Elżbiety II.
Lord Chamberlain mówi Tony'emu Blairowi, że „przed-

stawiciele wszystkich trzech pałaców” będą uczestniczyć 
w spotkaniu, aby omówić plany pogrzebu Diany. Trzy pałace 
to Pałac Buckingham (rezydencja królowej), Pałac Świętego 
Jakuba (rezydencji Księcia Walii) i Pałac Kensington (od 1981 
roku rezydencja Karola i Diany)

Helen Mirren była chwalona przez samą królową Elżbie-
tę i zaproszona na kolację do Pałacu Buckingham. Aktorka nie 
mogła przyjść z powodu innych zobowiązań filmowych.

Królowa nosi szaliki z domu mody Hermes. Kosztują około 
1000 dolarów za sztukę.

W filmie jest kilka scen, w których królowa prowadzi łazik, 
to skłoniło wielu do pytania: czy królowa ma prawo jazdy? Od-
powiedź brzmi: tak, jest uprawniona do kierowania pojazdem.

Królowa
Stopklatka TV piątek 20.00
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Marlena Siok: - Panie dyrektorze 
pierwsze 100 dni zarządzania Podla-
skim Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go w Szepietowie za Panem. To taki 
moment, w którym można podsumo-
wać już pierwsze działania. Jak zatem 
wygląda ten bilans?

Wojciech Mojkowski: - Rze-
czywiście “studniówka” to dobry 
moment na pierwsze podsumo-
wania. Przez te trzy i pół mie-
siąca zdążyłem zapoznać się ze 
strukturą organizacyjną, prze-
pisami i zasadami rządzącymi 
w ośrodku. Jesteśmy dużą firmą. 
W sumie w Podlaskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Sze-
pietowie oraz 14 jednostkach 
powiatowych pracuje około 200 
osób. W związku z tym wdro-
żenie wymaga czasu. Niemniej 
jednak zdążyłem już poznać 
wszystkie zasady tu panujące 
łącznie z budżetem. Przypomnę 
tylko, że PODR w Szepieto-
wie jest finansowany w części 
z budżetu państwa. Wynika to 
z ustawy o doradztwie rolniczym. 
W związku z tym realizujemy 
zadania finansowane przez pań-
stwo. Niemniej jednak ustawa 
umożliwia nam prowadzenie 
działalności gospodarczej. Tak 
też czynimy. Pozwala to znacząco 
zasilić budżet. Wracając jednak 
do pierwszych wniosków… Po-
jawiły się  już nowe rozwiązania, 
usprawniające pracę wewnątrz 
firmy. Trafiłem co prawda na 
okres zimowy, niemniej jednak 
jest to czas równie intensywny. 
Kontynuowane są ubiegłoroczne 
inwestycje. Mowa tu o naszej ba-
zie hotelowo-wykładowej. Przy-
gotowujemy projekt na ten rok. 
Mamy zapewnione środki, ale 
pojawiają się pewne komplika-
cje. Główna siedziba Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Szepietowie znajduje się 
w miejscu objętym ochroną kon-
serwatorską. Ponadto funkcjonu-
je tam park krajobrazowo - kul-
turowy, utworzony przez gminę. 
Są to pewne utrudnienia, które 
pojawiły się już na etapie plano-
wania. Niemniej jednak nie są to 
kwestie nie do przejścia. Wyma-
gają tylko pewnych opracowań. 
Od lutego natomiast skupialiśmy 
się na przygotowaniu wiosen-
nych targów ogroniczych, które 
odbyły się w połowie kwietnia. 
Były to bardzo udane targi. Cie-
szymy się z licznej obecności od-
wiedzających. Nie tracimy czasu. 

Przygotowujemy się do wystawy 
zwierząt hodowlnych, imprezy 
z której słyniemy. 

M.S: - Spotykamy się w momencie, 
w którym rozpoczyna się okres wytę-
żonej pracy i niezwykle intensywnych 
przygotowań do nowego sezonu. 
Mówi się, że w ostatnich 30 latach 
polskie rolnictwo przeszło ogromne 
zmiany, w wyniku których możemy 
dziś zauważyć duże jego zróżnico-
wanie i wyspecjalizowanie. Przede 
wszystkim zwiększyły się powierzch-
nie gospodarstw rolnych, a m.in. 
unijne dopłaty doprowadziły do ich 
unowocześnienia. 

M.S. A co jeśli chodzi o województwo 
podlaskie? Czy Pan nie tylko jako dy-
rektor, ale przede wszystkim rolnik, 
obserwuje te zmiany?

W.M: - To nie są zmiany. Jest 
to skok cywilizacyjny. Od tych 
przysłowiowych strzech, przeszli-
śmy do nowoczesnych obór. Po 
drodze były oczywiście poszcze-
gólne etapy rozwoju. Nastąpiły 
jednak one bardzo szybko. I gdy-
byśmy dopatrywali się  przyczyn 
tej sytuacji, to z pewnością jako 
pierwszą wskazałbym determi-
nację i pracowitość naszych rolni-
ków. Gdybyśmy cofnęli się te 30 
lat i spojrzeli na ówczesną sytucję 
wsi, w skali całego kraju oczy-
wście, to obecne Podlasie wcale 
nie miało łatwej pozycji startowej. 
Mówię o rozwiniętej produkcji 
mleczarskiej, o zaawansowanych 
technologiach czy wysokim stop-

niu rozwoju gospodarstw. Pod 
koniec lat 80. średnia krajowa 
produkcji mleka wynosiła 3000- 
3300 litrów. Dzisiaj zbliżamy się 
do średniej europejskiej, w gra-
nicach 7000 litrów. Są gospodar-
stwa, które osiągają nawet 12000 
i więcej litrów. Jest to czołówka 
światowa.  Kiedy patrzymy na 
sytuację 30 lat wstecz, to w każ-
dym powiecie była mleczarnia. 
Większa, mniejsza, ale była. To, 
że dzisiaj jesteśmy potentatami, 
a Podlasie produkuje 30-40 pro-
cent mleka w skali kraju, to zasłu-
ga spółdzielców. Ich mobilizacji 
i determinacji. Struktura gospo-
darstw w naszym regionie wcale 
nie była lepsza niż w pozostałych 
częściach Polski. Jednak potrafili-
śmy ciężką pracą wyspecjalizować 
się w dziedzinie jaką jest pro-
dukcja mleka. Przez te lata nasi 
rolnicy udowodnili, że są ludźmi, 
którzy potrafia doskonale zrzą-
dzać gospodarstwami, rozwijać 
się i w niczym nie ustępować po-
ziomowi rolnictwa europejskiego. 

M.S: - A skoro mówimy o zmianach, 
taką szansą jest wsparcie na inwesty-
cje w gospodarstwach rolnych z pod-
działania “Modernizacja gospodarstw 
rolnych”. Do kiedy można ubiegać sie 
o taką pomoc i na co można ją prze-
znaczyć?

W.M: - W ubiegłym roku 
był ogłoszny konkurs na mo-
dernizację gospodarstw rolnych 
w zakresie D. Było dość dużo 
wnisków i ministerstwo zade-

cydowało o dołożeniu alokacji 
w tym działaniu. Obecnie trwa 
nabór na modernizację w zakresie 
A, B i C. Jest to produkcja pro-
siąt, mleka krowiego i bydła mię-
snego. W tym przypadku rolnicy 
mogą otrzymać wsparcie do pół 
miliona złotych, zaś jeśli chodzi o  
produkcję prosiąt, do 900 tysięcy. 
Jest to impresja, pewna zachęta do 
tego, żeby inwestować w tego typu 
produkcję. Obserwujemy nieusta-
ny wzrost cen prosiąt I spadek ich 
produkcji. Jest to w pewnej mie-
rze pokłosie ASF-u i niestabil-
nej sytuacji sprzed lat. W związ-
ku z czym, ta produkcja staje się 
bardziej opłacalna.  Zachęcam 
do korzystania z tych środków 
i naszych usług w zakresie pisania 
tych wniosków.

M.S: - Ważną informacją są także 
zmiany  w działaniach środowisko-
wych w 2019 roku. O czym powinni 
wiedzieć i pamiętać rolnicy?

W.M: - Tak, jeśli chodzi 
o działania rolnośrodowiskowo-
-klimatyczne, nastąpiły pewne 
zmiany. W rolnictwie ekologi-
czym zostały podwyższone użyt-
ki zielone z minimalnej obasa-
dy z 0,4 do 0,5 dużej jednostki 
przeliczeniowwej na hektar. Co 
więcej, w  kilku pakietach plano-
wane jest podwyższenie płatności 
o około 20 procent. To jednak 
nie jedyna zmiana. Jeżeli chodzi 
o kwestie środowiskowe, od ubie-
głego roku rolnicy zobowiązani są 
do przestrzegania wymogów go-

spodarki azotowej. Wynika to ze 
znowelizowanej ustawy. Przepisy 
te obligują rolników do działania 
prowadzącego do ograniczenia 
zanieczyszczania wód azotanami 
pochodzenia rolniczego. I tutaj 
wszystkie gospodarstwa o po-
wierzchni przekraczającej 10 hek-
tarów muszą prowadzić ewiden-
cję zabiegów agrotechnicznych, 
a także  przestrzegać maksymal-
ne dawki azotu. W przeliczeniu 
na hektar jest to 80 kilogramów 
azotu, z nawozów organicznych. 
Większe gospodarstwa powyżej 
60 sztuk dużych jednostek prze-
liczeniowych, zaobowiązane są 
do opracowania planu gospodarki 
azotem i prowadzenia ewidencji.  
Zanieczyszczenie wód azotanami 
jest ogromnym zagrożeniem, dla-
tego bezwględnie należy stosować 
te przepisy. 

M.S: - Czyli właściwie zmierzamy do 
tego, aby gospodarstwa rozwijały się 
dynamicznie, ale jednocześnie były 
bezpieczne dla środowiska ?

W.M: - Tak, gospodarstwa 
bezwzględnie powinnny być be-
pieczne dla środowiska. Poza zasa-
dami nawożenia, stosowne rozpo-
rządzenie nakładają na rolników 
obowiązki w zakresie przecho-
wywania, składowania i terminów 
stosowania nawozów. W okresie 
zimowym wiele gospodarstw mo-
gło skorzystać z dofinansowania 
do dostosowania do nowych wy-
mogów. Jest to niezwykle istot-
ne. Przy okazji modernizacji go-
spodarstw pod uwage brane jest 
odpowiednie przechowywanie 
nawozów naturalnych, czyli obor-
nika, gnojówki i gnojowicy.

M.S: - Na samym początku wspomina-
liśmy już o wiosennych targach, a ja-
kie jeszcze wydarzenia nas czekają?

W.M: - 23. targi ogrodnicze 
już są za nami. Natomiast już 29 
i 30 czerwca czeka nas 26. woje-
wódzka wystawa zwierząt hodow-
lanych. Jest to nasza największa 
impreza targowo-wystawiennicza. 
Już dziś serdecznie na nią zapra-
szam. Oczywiście, jak co roku, or-
ganizujemy także Podlaski Dzień 
Kukurydzy oraz Targi Ogrodnicze 
“Jesień w sadzie i ogrodzie”. I tak 
te pierwsze odbędą się 8 września, 
zaś kolejne 5 i 6 października.  

Rozmowa Na Starym Rynku do obej-
rzenia w Telewizji Narew, kanał 140 
TK Vectra lub na www.narew.info

Spod przysłowiowych strzech 
przeskoczyliśmy do nowoczesnych obór

O pierwszych bilansach i krokach, czyli tzw. "studniówce", programach wsparcia, z których mogą skorzystać gospodarstwa i zmianach w działaniach rolnośrodowiskowo - klimatycznych, a także 
cywilizacyjnych transformacjach, jakich rolnictwo dokonało w ciągu ostatnich 30 lat z Wojciechem Mojkowskim, dyrektorem Podlaskiego Ośrodka Rolniczego w Szepietowie, rozmawia Marlena Siok. 



Królowa

Śmierć Diany 
wyzwaniem  
dla korony

Latem 1997 roku wiadomość o śmierci Księżnej Diany  
wstrząsa brytyjską opinią publiczną. 

„Diana rozsiewała wokół siebie niesamowitą aurę. Pamiętam tydzień, w którym zmarła – mówi pro-
ducent filmu Andy Harries. To było bardzo dziwne, niecodzienne, panowała straszna cisza i paraliż, na 
początku nikt nie wiedział jak zareagować. A potem zaczęła się rozpacz. Czy to były prawdziwe emocje? 
Naciągane? Czy były to emocje i uczucia do niej? Czy też wylanie naszych wszystkich żalów i krzywd?” 

Diana była powodem wielu napięć, kiedy żyła; było jasne, że jej śmierć będzie dla monarchii wyzwa-
niem, być może najpoważniejszym od 50 lat. 

Królowa Elżbieta II, którą tragiczna wieść zastaje w rezydencji na szkockiej prowincji, odgradza się 
od medialnej burzy grubymi murami zamku Balmoral. Królowa jest zaskoczona histerią narodu. Uważa, 
że pośmiertny kult Lady Di uderza w starą monarchię. 

Tłumy składają hołd zmarłej księżnej i coraz głośniej domagają się reakcji dworu. Prasa zaczyna 
atakować rodzinę królewską. Królowa jednak milczy. 

Wobec nowego rządu Blaira istniały ogromne oczekiwania, ze strony społeczeństwa i komenta-
torów politycznych, lecz minęło kilka miesięcy premierowania Blaira, a żadnego znaczącego gestu nie 
było. Nagle, kiedy zmarła księżna Diana, Blair znalazł dla siebie rolę. Kluczowym elementem historii 
jest relacja między premierem a królową; Blair wiedział, że może być w tej relacji bardzo poważnym 
partnerem.

Film Stephena Frearsa o Elżbiecie II jest pierwszym filmem przywołującym wydarzenia związane 
ze śmiercią księżnej Diany, jak również pierwszym filmem tak bardzo obnażającym prywatność panują-
cej brytyjskiej rodziny królewskiej. Ironiczne i pełne humoru spojrzenie sprawia, że postać monarchini 
– dotychczas ikony sztywności i nadęcia – nabiera cech ludzkich a my, nieoczekiwanie, nie tylko zaczy-
namy ją rozumieć, ale wręcz lubić i podziwiać. 

„Królowa" to przede wszystkim popis wielkiego aktorstwa Helen Mirren. Patrząc na nią, nie mamy 
wątpliwości, że patrzymy na Elżbietę II. Mirren doskonale oddała wszystkie gesty, mimikę i sposób 
zachowywania się monarchini. 

Helen Mirren przyznała, że przeistaczanie się w królową stało się dla niej niemal naturalne dzięki 
peruce i okularom oraz kamiennej twarzy, tak jak królowa. Scenarzysta Peter Morgan, stwierdził, że 
Helen była na tyle przekonująca, że pod koniec produkcji, członkowie obsady, kiedy prywatnie zwracali 
się do aktorki, stali wyprostowani i trzymali ręce za plecami.

HALO TV NA WEEKEND 3–5.05
Pełna napięcia opowieść o walce dwóch światów 

– powściągliwości i tradycji 
ze spontanicznością i otwartością, 

która tak bardzo charakteryzowała księżnę Dianę. 

Krytycy pisali:
„Zobaczyliśmy świetny film. Królowa w kaloszach poka-

zana w domowym otoczeniu nie traci swojego majestatu, prze-
ciwnie – zyskuje go”. 

„Frears dokonał rzeczy niezwykłej. Opowiedział historię, 
którą znamy z tabloidów. Ale jednocześnie uniknął taniej sen-
sacji proponując widzom mądrą opowieść o monarchini, któ-
ra uświadamia sobie, że przestaje pasować do nowego świata 
i nowych obyczajów. Wspaniały film”. 

„Największą gwiazdą przedstawienia jest Mirren. Feto-
wana w Wenecji 5 minutową owacją, pokazuje wnętrze osoby, 
która została wychowana tak, by pokazywać tyle emocji ile to-
ster kuchenny...” 

„Dowcip. Dobry smak. Rozsądek. Emocjonalna dojrzałość. 
Wszystkie te cztery cechy są na wymarciu we współczesnym ki-
nie. „Królowa”, wszystkie te cechy posiada i jest jednym z naj-
doskonalej i najczyściej napisanych i zagranych filmów roku 
2006. Pokłońmy się Jej Wysokości Mirren”.

„Gra Helen Mirren jest po prostu majestatyczna. Aktorce 
udało się nakreślić bardzo sympatyczny portret kobiety o wiel-
kiej sile charakteru, ale też rozbrajająco wrażliwej”.

Pewnie nie wiesz...
Biżuteria, którą w filmie nosi Helen Mirren, została zaprojek-

towana na podstawie oryginalnej biżuterii królowej Elżbiety II.
Lord Chamberlain mówi Tony'emu Blairowi, że „przed-

stawiciele wszystkich trzech pałaców” będą uczestniczyć 
w spotkaniu, aby omówić plany pogrzebu Diany. Trzy pałace 
to Pałac Buckingham (rezydencja królowej), Pałac Świętego 
Jakuba (rezydencji Księcia Walii) i Pałac Kensington (od 1981 
roku rezydencja Karola i Diany)

Helen Mirren była chwalona przez samą królową Elżbie-
tę i zaproszona na kolację do Pałacu Buckingham. Aktorka nie 
mogła przyjść z powodu innych zobowiązań filmowych.

Królowa nosi szaliki z domu mody Hermes. Kosztują około 
1000 dolarów za sztukę.

W filmie jest kilka scen, w których królowa prowadzi łazik, 
to skłoniło wielu do pytania: czy królowa ma prawo jazdy? Od-
powiedź brzmi: tak, jest uprawniona do kierowania pojazdem.

Królowa
Stopklatka TV piątek 20.00
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Polsat piątek 23.55

SF. Luke w wypadku samochodowym stracił żonę 

i nienarodzone dziecko, a sam odniósł poważne obrażenia 

mózgu. Udaje się mu przeżyć tylko dlatego,  

że wszczepiono mu implant. A to tylko początek kłopotów...

Anderssonowie: 
przygoda w Grecji

TV Puls2 sobota 14.30

Familijny. Szwedzka komedia, która opowiada o rodzinie 

Anderssonów spędzających wakacje w Grecji. To ma być 

podróż marzeń. Niestety, gdy przyjeżdżają do greckiego 

kurortu, okazuje się, że nie wszystko jest tak, jak sobie 

to wyobrażali, a ich wypadki bawią i zaskakują turystów 

z hotelu..

Naga broń 2 1/2
Metro niedziela 15.10 

Komedia. Porucznik Frank Drebin (Leslie Nielsen), 

pogromca handlarzy narkotyków, wraca do akcji. Tym 

razem pracuje dla samego prezydenta, wspiera jego 

politykę promowania alternatywnych źródeł energii. Gra 

toczy się o władzę i wielkie pieniądze. Frank zastrzelił 

tysiąc handlarzy narkotyków, za co sam prezydent ma go 

właśnie odznaczyć w Białym Domu. 

Narodziny legendy
TV4 niedziela 22.25

Sensacyjny. Oparta na prawdziwych wydarzeniach 

opowieść o Wong Fei Hungu, kultowej postaci w chińskiej 

kulturze. To wojownik, mistrz kung-fu, nauczyciel, medyk 

i rewolucjonista. Film opowiada o czasach, gdy powrócił 

on do rodzinnego Kantonu, by rozliczyć się z przeszłością 

i przywrócić w mieście sprawiedliwość.

To skomplikowane
TVN7 niedziela 23.45

Komedia romantyczna. Jane i Jake są po rozwodzie. 

Wspólna kolacja z okazji ukończenia szkoły przez ich syna 

ma finał w łóżku. Byli małżonkowie nawiązują romans... 

Film jest świetnie zagrany: Meryl Streep, Alec Baldwin 

i Steve Martin pokazują naprawdę dużą aktorską klasę, 

szczerze bawią widzów.

Europa da się lubić – 15 lat później

Powtórka 
z europejskiej 

rozrywki

1 maja 2019 roku minęło 15 lat od dnia, w któ-
rym Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej. Z tej okazji wznowiono program „Eu-
ropa da się lubić", w którym spotkają się po latach 
m.in. Kevin Aiston, Paolo Cozza i Theofilos Wafidis, 
Toni Hyyryläinen. Pojawią się też nowi ciekawi go-
ście. 

W lekkim tonie uczestnicy będą rozmawia-
li o sprawach codziennych, z pozoru drobnych, ale 
świetnie oddających różnice i podobieństwa między 
narodami tworzącymi europejską wspólnotę. Będą 
też mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Polski 
i Europy, biorąc udział w quizach i zabawnych za-
daniach. 

Program gościł na antenie TVP2 w latach 2003-
2008. W tym czasie zrealizowano sześć edycji show. 
Łącznie nakręcono 144 odcinki. Pierwsze sezony 
programu biły rekordy popularności. Gromadziły 
przed telewizorami średnio siedem milionów wi-
dzów. 

Europa da się lubić – 15 lat później
TVP 1 piątek 20.05

Musical przygotowany według opowiadań Sho-
lema Alejchema święcił triumfy w Nowym Jorku 
i Londynie. Na fali oszałamiającego sukcesu powstał 
scenariusz do filmu, który został obsypany nagroda-
mi i zyskał miano musicalu wszech czasów. 

Film zdobył trzy Oscary – za zdjęcia, dźwięk 
i muzykę. Z Broadwayu zostały przeniesione na 
ekran znakomite układy taneczne oraz skrzypcowe 
sola, które wykonał Isaak Stern, jeden z najwybit-
niejszych wirtuozów świata. 

Znalazły się w filmie przebojowe utwory, jak 
„Gdybym był bogaczem", „Tradycja", „Anatewka", 
„To świt, to zmrok". Głównego bohatera zagrał 
Chaim Topol, który z równym powodzeniem kre-
ował tę postać w spektaklach londyńskich. 

Rok 1905. W małej wiosce Anatewka w Rosji, 
zamieszkanej niemal przez samych Żydów – chasy-
dów, pędzi spokojny żywot wraz z żoną i pięcioma 
córkami mleczarz Tewje. Jego wyobrażenia o szczę-
ściu rozmijają się całkowicie z pragnieniami i dąże-
niami córek. 

Pewnie nie wiesz...
22 września 1964 roku w Imperial Theatre 

w Nowym Jorku miała miejsce premiera „Skrzyp-
ka...”. Wystawiono go 3224 razy, co było rekordem 
Broadwayu.

Skrzypek na dachu
TVP Kultura piątek 20.25

Skrzypek na dachu

Mleczarz  
i jego pięć córek



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Pod obserwacją

Polsat piątek 23.55

SF. Luke w wypadku samochodowym stracił żonę 

i nienarodzone dziecko, a sam odniósł poważne obrażenia 

mózgu. Udaje się mu przeżyć tylko dlatego,  

że wszczepiono mu implant. A to tylko początek kłopotów...

Anderssonowie: 
przygoda w Grecji

TV Puls2 sobota 14.30

Familijny. Szwedzka komedia, która opowiada o rodzinie 

Anderssonów spędzających wakacje w Grecji. To ma być 

podróż marzeń. Niestety, gdy przyjeżdżają do greckiego 

kurortu, okazuje się, że nie wszystko jest tak, jak sobie 

to wyobrażali, a ich wypadki bawią i zaskakują turystów 

z hotelu..

Naga broń 2 1/2
Metro niedziela 15.10 

Komedia. Porucznik Frank Drebin (Leslie Nielsen), 

pogromca handlarzy narkotyków, wraca do akcji. Tym 

razem pracuje dla samego prezydenta, wspiera jego 

politykę promowania alternatywnych źródeł energii. Gra 

toczy się o władzę i wielkie pieniądze. Frank zastrzelił 

tysiąc handlarzy narkotyków, za co sam prezydent ma go 

właśnie odznaczyć w Białym Domu. 

Narodziny legendy
TV4 niedziela 22.25

Sensacyjny. Oparta na prawdziwych wydarzeniach 

opowieść o Wong Fei Hungu, kultowej postaci w chińskiej 

kulturze. To wojownik, mistrz kung-fu, nauczyciel, medyk 

i rewolucjonista. Film opowiada o czasach, gdy powrócił 

on do rodzinnego Kantonu, by rozliczyć się z przeszłością 

i przywrócić w mieście sprawiedliwość.

To skomplikowane
TVN7 niedziela 23.45

Komedia romantyczna. Jane i Jake są po rozwodzie. 

Wspólna kolacja z okazji ukończenia szkoły przez ich syna 

ma finał w łóżku. Byli małżonkowie nawiązują romans... 

Film jest świetnie zagrany: Meryl Streep, Alec Baldwin 

i Steve Martin pokazują naprawdę dużą aktorską klasę, 

szczerze bawią widzów.

Europa da się lubić – 15 lat później

Powtórka 
z europejskiej 

rozrywki

1 maja 2019 roku minęło 15 lat od dnia, w któ-
rym Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej. Z tej okazji wznowiono program „Eu-
ropa da się lubić", w którym spotkają się po latach 
m.in. Kevin Aiston, Paolo Cozza i Theofilos Wafidis, 
Toni Hyyryläinen. Pojawią się też nowi ciekawi go-
ście. 

W lekkim tonie uczestnicy będą rozmawia-
li o sprawach codziennych, z pozoru drobnych, ale 
świetnie oddających różnice i podobieństwa między 
narodami tworzącymi europejską wspólnotę. Będą 
też mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Polski 
i Europy, biorąc udział w quizach i zabawnych za-
daniach. 

Program gościł na antenie TVP2 w latach 2003-
2008. W tym czasie zrealizowano sześć edycji show. 
Łącznie nakręcono 144 odcinki. Pierwsze sezony 
programu biły rekordy popularności. Gromadziły 
przed telewizorami średnio siedem milionów wi-
dzów. 

Europa da się lubić – 15 lat później
TVP 1 piątek 20.05

Musical przygotowany według opowiadań Sho-
lema Alejchema święcił triumfy w Nowym Jorku 
i Londynie. Na fali oszałamiającego sukcesu powstał 
scenariusz do filmu, który został obsypany nagroda-
mi i zyskał miano musicalu wszech czasów. 

Film zdobył trzy Oscary – za zdjęcia, dźwięk 
i muzykę. Z Broadwayu zostały przeniesione na 
ekran znakomite układy taneczne oraz skrzypcowe 
sola, które wykonał Isaak Stern, jeden z najwybit-
niejszych wirtuozów świata. 

Znalazły się w filmie przebojowe utwory, jak 
„Gdybym był bogaczem", „Tradycja", „Anatewka", 
„To świt, to zmrok". Głównego bohatera zagrał 
Chaim Topol, który z równym powodzeniem kre-
ował tę postać w spektaklach londyńskich. 

Rok 1905. W małej wiosce Anatewka w Rosji, 
zamieszkanej niemal przez samych Żydów – chasy-
dów, pędzi spokojny żywot wraz z żoną i pięcioma 
córkami mleczarz Tewje. Jego wyobrażenia o szczę-
ściu rozmijają się całkowicie z pragnieniami i dąże-
niami córek. 

Pewnie nie wiesz...
22 września 1964 roku w Imperial Theatre 

w Nowym Jorku miała miejsce premiera „Skrzyp-
ka...”. Wystawiono go 3224 razy, co było rekordem 
Broadwayu.

Skrzypek na dachu
TVP Kultura piątek 20.25

Skrzypek na dachu

Mleczarz  
i jego pięć córek

będzie się działo

Sabotaż

Podejrzani  
z elitarnej 
jednostki

John Wharton (Schwarzenegger) stoi na czele elitar-
nej jednostki do walki z narkotykami. Jego ludzie gotowi 
są bez wahania skoczyć za nim w ogień. Dzięki ich zaan-
gażowaniu udaje się ująć jednego z ważniejszych bossów 
mafii narkotykowej. 

Niespodziewanie, po zakończonej sukcesem 
akcji, ktoś zaczyna w brutalny sposób mordować 

kolejnych członków drużyny. W dodatku na Whar-
tona i jego ludzi pada podejrzenie przywłaszczenia 
10 mln dolarów mafijnych pieniędzy. Muszą zrobić 
wszystko, by wykryć zabójcę i udowodnić swoją nie-
winność.

Pewnie nie wiesz...
Według reżysera Davida Ayera, film został mocno 

przycięty przez producentów, by był bardziej typowym fil-
mem akcji niż thrillerem. Oryginalna wersja trwała 180 
minut, ta skierowana do kin liczyła 109 minut.

Arnold Schwarzenegger bardzo nie lubił fryzury, któ-
rą musiał nosić w tym filmie.

Sabotaż
TV Puls Piątek 21.55

Notting Hill

Miłość gwiazdy 
i księgarza

Hugh Grant jest brytyjskim symbolem komedii romantycznej.  
Za oceanem jego odpowiedniczką jest m.in. Julia Roberts.  

Spotkali się w tym filmie.

William jest właścicielem małej księgarni. Prowadzi spokojne, chwilami nudne 
życie. Wszystko zmienia się w dniu, gdy przez nieuwagę oblewa sokiem nową klientkę 
księgarni. Jak się okazuje, Anna jest słynną aktorką . William zakochuje się w niej po 
uszy. Jednak czy miłość pomiędzy dwoma różnymi światami ma szansę przetrwać?

Pewnie nie wiesz...
Podczas urodzinowej kolacji Anna jest pytana, ile zrobiła za swój ostatni film. Od-

powiada:15 milionów dolarów. Tyle ona ( Julia Roberts) otrzymała za swoją rolę w tym 
filmie (1999 rok).

Julia Roberts powiedziała, że to „scenariusz najlepszej komedii romantycznej, jaki 
kiedykolwiek przeczytała”

Film kosztował 42 miliony dolarów, zarobił w kinach na świecie prawie 400 milionów.
Zdjęcia w holu Ritz były kręcone między 2:00 a 4:00, aby nie przeszkadzać gościom.
Księgarnia Williama była w rzeczywistości sklepem z antykami. Wkrótce po zosta-

niu gwiazdą, piosenkarka Adele kupiła mieszkanie bezpośrednio nad „księgarnią”.
Nottinh Hill, TV Puls niedziela 17.35

Sknerus

Z wizytą  
u dziadka

Stary bezdzietny skąpiec szuka wśród spadkobierców kogoś,  
kto zasługuje na jego fortunę. 

Wujek Joe (Kirk Douglas) jest coraz starszy. Jest także milionerem. Dlatego ar-
mia jego siostrzeńców i siostrzenic robi wszystko, by zaskarbić sobie jego sympatię 
oraz, z czego starszy pan doskonale zdaje sobie sprawę, spadek. 

Niedoszli spadkobiercy wpadają w panikę, gdy u boku staruszka pojawia się pięk-
na młoda utrzymanka i pielęgniarka w jednej osobie (Olivia D'Abo). Aby zneutra-
lizować jej wpływ rodzina odnajduje Daniela (Michael J. Fox), który mimo odrazy 
do innych członków rodziny i wątpliwości natury moralnej, zgadza się odwiedzić 
dziadka. Nikt nie spodziewa się jakie to wywoła komplikacje. 

Pewnie nie wiesz...
Sławny Johnny Petraglia, profesjonalny kręglarz, trenował Michaela J. Foxa na 

potrzeby filmu, by grał w kręgle jak zawodowiec.
Początkowo Joe'a McTeague miał zagrać Paul Newman, później Anthony Quinn 

i Jack Lemmon. Ostatecznie rolę otrzymał Kirk Douglas. 
To ostatni film Kirka Douglasa przed poważnym udarem w 1996 roku, który spo-

wodował zaburzenia mowy
Sknerus

TVN piątek 16.45



Łomżyński sen w pogoni za marzeniami
Idźcie w świat!  
I pamiętajcie

Sceneria jest podobna co roku. Sala sporto-
wa Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólno-
kształcących nr 7 w Łomży stosownie udeko-
rowana. Inne są tylko twarze młodych ludzi 
w odświętnych strojach i w biretach. No i inne 
za każdym razem łzy nauczycieli. Smutek za-
warty w słowie „pożegnanie” wyświetlonym 
na ekranach szybko rozproszyła Bogumiła Ol-
bryś, dyrektor „Wety”.

- Każdy rocznik zapisuje się w histo-
rii naszej szkoły. Każdy jest niepowta-
rzalny w swych odrębnościach charakte-
rów. Za chwilę odbierzecie świadectwa, 
wasza praca zostanie nagrodzona. Wraz 
całą Radą Pedagogiczną gratuluję wam 
i cieszę się waszymi sukcesami. Za-
wdzięczacie je także waszym rodzicom, 
których serdecznie witam. Wychodzicie 
w świat, jesteście mądrzy, macie wiele 
umiejętności. Dziękuję wam bardzo za 
wysiłek, który was wzbogacił o wiedzę 
i umiejętności bardzo poszukiwane na 
rynku pracy. Kochani, idźcie w świat, 
budujcie swoją przyszłość i rozsławiajcie 
imię szkoły, która stała się częścią waszej 
tożsamości. Pamiętajcie o niej. Pielę-
gnujcie te wartości, które stąd wynosicie, 
a nie pogubicie się w świecie, choćby był 
najbardziej rozległy – mówiła dyrektor 
Bogumiła Olbryś.

Podkreśliła też, że absolwenci „Wety” 
osiągają sukcesy nie tylko w specjalno-
ściach zawodowych zdobytych w szkole, 
ale są wśród nich także wybitni repre-
zentanci innych dziedzin życia. 

-Wszystkiego dobrego, kochani – 
zakończyła.

Słuchali jej uważnie maturzyści, 
a także goście szkoły, wśród których 
znaleźli się m.in. Andrzej Stypułkow-
ski, zastępca prezydenta Łomży, Iwona 
Łada,  przewodnicząca Rady Rodziców, 
reprezentanci łomżyńskich uczelni Jo-
anna Karpowicz, rektor Uczelni Jań-
skiego, prorektor Andrzej  Borusiewcz 
z Wyższej Szkoły Agrobiznesu, prorek-
tor Dariusz Perło ze współpracownika-
mi z Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości, przyjaciel 
szkoły Emilian Kudyba 

Głos młodzieży był tym razem gło-
sem Agnieszki Szczęsnej.

Mam nadzieję, że szkoła będzie 
dumna z takich absolwentów jak my. Je-
stem zaszczycona, że w imieniu wszyst-
kich klas czwartch mogę powiedzieć: 
Dziękujemy -powiedziała jedna z naj-
lepszych absolwentek. 

„Szanować tradycję, honor i dobre 
imię szkoły. Przestrzegać zasad demo-
kracji. Aktywnie uczestniczyć w two-
rzeniu nowej rzeczywistości w naszej 
Ojczyźnie, Rzeczpospolitej Polskiej. 
Godnie nosić imię absolwenta” - rotę 
ślubowania odczytała dyrektor Bogumi-
ła Olbryś. Młodzież potwierdziła sło-
wem:”Ślubuję”.       

Ocierane dyskretnie łzy wzruszenia, 
uśmiechy, uściski, kwiaty. Widać jak bar-
dzo zżyli się członkowie szkolnej spo-
łeczności.          

- To nie jest pożegnanie. To jest „do 
widzenia” i „do zobaczenia”. Nie pewno 
nie pożegnanie. Będziemy się jeszcze 
spotykali: na maturze, na egzaminach 
zawodowych, ale najwspanialsze będą te 
wspólne chwile, gdy przyjdą nas odwie-
dzić. Czasami najmilsze są te spotkania 
przypadkowe. Już teraz sobie zadają py-

tania: co ja będę robić po 
tej szkole, jak będzie mi 
jej brakowało? W trakcie 
nauki bywało oczywiście 
różnie – mówi Danuta 
Pędzich, wychowawczyni 
jednej z maturalnych klas.

We t e r y n a r y j n e j , 
a zatem przyszłych fa-
chowców w bardzo spe-
cjalistycznej dziedzinie. 
Z doświadczeń wycho-
wawczyni starającej się 
poznawać dalsze losy 
uczniów, wynika, że wie-
lu kontynuuje zainte-
resowania na studiach 
weterynaryjnych czy 
zootechnicznych, część 
podejmuje pracę właśnie 

techników weterynarii. Calkiem spora 
grupa wykorzystuje wiedzę prowadząc 
z rodzicami gospodarstwa hodowlane. 
Specyfika zawodu oznacza także, że 
rozpraszają się po Polsce.

- Głównie w Polsce północno – 
wschodniej. Mam uczniów z Ełku, Su-
wałk, Augustowa, ale spotykam także 
naszych absolwentów w znacznie od-
leglejszych regionach. Czasami na wy-
sokich stanowiskach – dodaje Danuta 
Pędzich.

Jedna z jej wychowanek, nie ukrywa, 
że zawodowo chciałaby się realizować 
zgodnie z kierunkiem wykształcenia. 
Ale wzruszenia trochę jest...  

- Coś się musi zaczynać i kończyć. 
Gdy zaczynaliśmy towarzyszył nam 
ogromny stres, podobnie jest teraz. Ale 
czuję się spełniona – mówi Anita Cha-
lecka.                   

“Weta” ujawniła 
swoje tajemnice 

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształ-
cących nr 7 w Łomży ze swoimi specjalno-
ściami od dziesięcioleci przyciąga młodzież 
z różnych zakątków Polski. Tym razem na 
przyszłych uczniów czekał dzień pełen atrak-
cji. Wszystko za sprawą Dni Otwartych. 

Uczniowie końcowych klas szkół 
podstawowych, a także gimnazjaliści, 
którzy stoją przed pierwszą ważną decy-
zją, są pełni obaw. Od decyzji związanej 
z wyborem szkoły średniej zależą bo-
wiem ich dalsze losy: studia, a w konse-
kwencji zdobycie wymarzonego zawodu. 
Wielu z nich ma już jasno sprecyzowane 
plany. Jednak znaczna część dopiero się 
zastanawia. Dlatego zdaniem Mileny 
Wierzbowskiej takie dni otwarte to do-
skonała okazja, by utwierdzić się w swo-
ich planach. Poczuć atmosferę panującą 
w szkole, rozwiać wątpliwości czy na-
wiązać pierwsze znajomości. 

- Przede mną kolejna ważna decy-

zja. Przyszłam na dni otwarte ponieważ 
“Weta” to mój pierwszy wybór. Dlacze-
go? Bardzo lubię gotować, a wiem że 
szkoła ta pomoże mi rozwinąć te zain-
teresowania – zdradza Milena Wierz-
bowska. 

Sekretami i korzyściami ze zdoby-
wania wiedzy w zakresie weterynarii, 
technologii żywności, żywienia i usług 
gastronomicznych, przetwórstwa mle-

czarskiego, architektury krajobrazu, tu-
rystyki wiejskiej i agrobiznesu, a także 
produkcji wędlin i ogrodnictwa oraz 
dietetyki i fitness zainteresowani są 
uczniowie nie tylko łomżyńskich szkół. 
Na dzień otwarty zjechała młodzież 
z Małego Płocka, Turośli, Rutek, Miast-
kowa, Nowogrodu oraz Zambrowa. 

- Nasza szkoła to nowoczesna pla-
cówka edukacyjna, posiadająca dosko-

nałą bazę dydaktyczną, w której zajęcia 
odbywają się w nowoczesnych, dobrze 
wyposażonych pracowniach, a ucznio-
wie mogą spełniać tu swoje marzenia 
i rozwijać pasje. Szkoła realizuje pro-
jekty unijne i oferuje młodzieży wiele 
ciekawych zajęć pozalekcyjnych: gro-
oming (pielęgnacja małych zwierząt), 
działalność społeczną w Stowarzyszeniu 
„Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe”, 
zajęcia gastronomiczne czy florystyczne. 
Wszyscy chętni mogą się także realizo-
wać w szkolnym kole PCK oraz Caritas, 
uczęszczać na spotkania koła teatral-
nego, rozwijać się artystycznie, czy też 
sportowo i tanecznie – mówi Bogumiła 
Olbryś, dyrektor ZSWiO nr 7 w Łomży. 

W czasie trwania „Dnia Otwartych 
Drzwi" goście mogli podziwiać występ 
Zespołu Pieśni i Tańca "WETA", czy 
pokaz musztry kelnerskiej, nie zabra-
kło także chemicznych eksperymentów. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia z carvingu, degustacja potraw 
przyrządzonych przez uczniów, a także 
pokaz reanimacji psa.
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Avengers, Iron Sky,  
Praziomek widowiskowa  

wiosna w Kinie Millenium
Repertuar  3 – 9 maja

Piątek 3 maja
Duża sala: Avengers – godz. 10:00, 
13:30, 17:00, 20:30.  
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Praziomek – godz. 
14:00 i 16:00; Smentarz dla zwie-
rząt – godz. 18:00 i 20:30. 
Sobota 4 maja
Duża sala: Avengers – godz. 10:00, 
13:30, 17:00, 20:30.  
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Praziomek – godz. 

14:00 i 16:00; Smentarz dla zwie-
rząt – godz. 18:00 i 20:30. 
Niedziela 5 maja
Duża sala: Avengers – godz. 10:00, 
13:30, 17:00, 20:30.  
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Praziomek – godz. 
14:00 i 16:00; Smentarz dla zwie-
rząt – godz. 18:00 i 20:30. 
Poniedziałek 6 maja
Duża sala: Avengers – godz. 10:00, 
13:30, 17:00, 20:30.  

Mala sala:  Iron Sky. Inwazja – godz. 
12:00; Vox Lux – godz. 15:45; Smen-
tarz dla zwierząt – godz. 18:00 i 20:30.
Wtorek 7 maja
Duża sala: Avengers – godz. 10:00, 
13:30, 17:00, 20:30.  
Mała sala: 3 Maja – godz. 10:00; 
Iron Sky. Inwazja – godz. 12:00; 
Vox Lux – godz. 15:45; Smentarz 
dla zwierząt – godz. 18:00 i 20:30.
Środa 8 maja
Duża sala: Avengers – godz. 10:00, 

13:30, 17:00, 20:30.  
Mała sala:  Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Vox Lux – godz. 15:45; 
Smentarz dla zwierząt – godz. 
18:00 i 20:30.
Czwartek 9 maja
Duża sala: Avengers – godz. 10:00, 
13:30, 17:00, 20:30.  
Mała sala:  Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Vox Lux – godz. 15:45; 
Anioł DKF – godz. 18:00; Smentarz 
dla zwierząt – godz. 21:00.

Niepełnosprawni motywują
Ja niepełnosprawność rozumiem tak, że jest to niezdolność do życia w pełni – mówi 
Mateusz Piaszczyk, grafik komputerowy. W filmie zrealizowanym przez White Studio, 
on oraz czworo innych osób, udowadniają, że wózek, stwardnienie rozsiane, achondro-
plazja, nie muszą być przeszkodą w realizowaniu pasji i ambicji zawodowych. Wspólnie 
stworzyli Wirtualny Salon Rozrywki (VR Łomża) – miejsce, w którym każdy, nawet oso-
by z niepełnosprawnością, mogą skakać z bungee, spacerować po dnie oceanu, prze-
mierzać najwspanialej ostępy puszczy. 

Salon Wirtualnej Rozrywkito gwarancja przeniesienia się w wirtualną 
rzeczywistość, która wywołuje niezwykle realistyczne doznania. Tymczaso-
wo działa w Domu Studenta „Rubikon” Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ale jest także mobilny, czyli może być 
wynajmowany na imprezy okolicznościowe: imieniny, urodziny.

Salon powstał dzięki zaangażowaniu i wytrwałej pracy Katarzyny Ku-
klińskiej z Fundacji „Ja i Ty”. Cierpiąca na achondroplazję kobieta od lat 
jest bijącym mocno sercem łomżyńskiego środowiska osób z niepełnospraw-
nościami. – Akademik PWSIiP jest nasza przystanią, tutaj spotykamy się 
cyklicznie, aby tańczyć, rozmawiać, planować nasze kolejne działania – mówi 
Katarzyna Kuklińska. Obecnie przez jej ręce przechodzą licznefaktury za 
prace remontowe garaży przy ulicy Polowej 16. Właśnie tam przeniesiony 
zostanie, z Domu Studenta „Rubikon”, Wirtualny Salon Rozrywki, aby mieć 
większą, odpowiednio zaaranżowaną przestrzeń i jeszcze bardziej spektaku-
larne możliwości.  

Do współpracy Katarzyna Kuklińska zaprosiła czworo innych osób, 
wśród nich jest Magdalena Krajewska, chorująca na stwardnienie rozsiane 
studentka administracji w PWSIiP.  – Ta choroba na początku mnie zabiła 
i dopiero teraz wychodzę na prostą – mówi w filmie Magdalena Krajewska. 
A łącząca ludzi, oddająca im własny czas i serce, Katarzyna Kulińska doda-
je, że jej celem jest zdejmować z niepełnosprawnych „ciepły klosz rodziny”, 
który chroni, ale także izoluje oraz ogranicza. – Musicie sami sięgnąć po to, 
co chcecie otrzymać –apeluje prezeska Fundacji „Ja i Ty”. 

Wiedzą, co jedzą w PWSIiP 
Pytania wymagały logicznego myślenia, łączenia zróżnicowanej wiedzy – mówiła Aleksandra Opę-
chowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Licealistka zwycię-
żyła w pierwszej edycji popularnonaukowego oraz interdyscyplinarnego konkursu „Zasmakuj w zdro-
wiu”, który zorganizowały dwa wydziały Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży: Wydział Informatyki i Nauk o Żywności oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. 

Aby wypaść dobrze w naukowej rywalizacji uczestnicy konkursu, czyli ponad 100. 
uczniów szkół średnich z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazo-
wieckiego, odpowiadali na pytania z zakresu technologii żywności i dietetyki.

– Na moim roczniku są trzy profile medyczne, ja jestem na jednym z nich. Biologia 
łączy się z dietetyką oraz technologią żywności, pewnie dlatego mi się udało – komento-
wała zwyciężczyni. 

Organizatorzy podkreślali, że celem konkursu było nie tylko wyłonienie utalentowa-
nych laureatów, ale przede wszystkim powszechne edukowanie młodzieży. 

– Jeśli nie pijesz nałogowo, nie palisz, to dieta staje się najważniejszym czynnikiem 
determinującym stan zdrowia – mówiła dr Marta Żebrowska-Gamdzyk, dietetyczka i ad-
iunkt w Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSIiP. Profesor Bożena Waszkiewicz-Robak, dzie-
kan Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności „Państwówki”, dodawała: – To nie była 
„pamięciówka”, nie wymagaliśmy znajomości wartości liczbowych. Nastawiliśmy się na 
wyeksponowanie zasad racjonalnego żywienia. Młodzi powinni wiedzieć jaka jest żyw-
ność, jak ją wybierać, co się z nią dzieje podczas przetwarzania. Do 21 roku życia organizm 
człowieka rozwija się. Powinniśmy dążyć do tego, aby wychowywać świadome pokolenia, 
które będą jak najdłużej żyły w zdrowiu, a nie w chorobie.

Aleksandra Opęchowska o żywności i żywieniu wie bardzo dużo, ale do stosowania  
w życiu zasad zdrowej diety podchodzi z przymrużeniem oka. – Wszystko zależy od dnia 
i chyba humoru – komentowała zwyciężczyni konkursu wybór tego, co ląduje na jej tale-
rzu na śniadanie, obiad i kolację. 

II miejsce w konkursie „Zasmakuj w zdrowiu” zajęła Monika Duchnowska z I LO 
w Białymstoku, a III Kacper Balcerzak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce. 



a to ciekawe

plac zabaw
Atramentowe serce

Poznać 
największą 
tajemnicę 

ojca
Pełna magii i ekscytujących przy-

gód ekranizacja bestsellerowej powie-
ści Cornelii Funke.

Meggie ma dwanaście lat i mieszka 
wraz ze swoim ojcem, introligatorem 
Mortimerem „Mo” (Brendan Fraser). 
Dzielą ogromną miłość do książek. 

Pewnej nocy w ich domu zjawia się 
tajemniczy Smolipaluch (Paul Betta-
ny), a z podsłuchanej przez Meggie 
rozmowy wynika, że jakiś Capricorn 
(Andy Serkis) szuka „Mo”. Następne-
go dnia ojciec oznajmia, że wyjeżdżają 
do jej ciotki Elinor (Helen Mirren). 
Meggie podsłuchuje jak „Mo” pro-
si ciotkę o przechowanie tajemniczej 
książki...

Pewnie nie wiesz...
Brendan Fraser został wybrany do 

roli „Mo” przez Cornelię Funke, autor-
kę książki, na podstawie której powstał 
film. Producenci chcieli, aby tę rolę za-
grała większa gwiazda Hollywood, ale 
pisarka była nieugięta.

„Atramentowe serce" 
(polskie wydanie 2005) jest 
pierwszą częścią fanta-
stycznej trylogii. Część dru-
ga nosi tytuł „Atramento-
wa krew" (polskie wydanie 
2006) a ostatnia „Atramen-
towa śmierć" (polskie wyda-
nie 2008). 

Atramentowe serce
TVN piątek 14.40

Śpiąca królewna i Kopciuszek

Te baśnie 
znamy 

wszyscy 
„Śpiąca Królewna" Walta Disneya to 

klasyczny film animowany z fantastyczną 
muzyką skomponowaną przez Czajkow-
skiego. Podczas urodzinowego balu wiedź-
ma rzuca na przyszłą królową zły czar 
– w dniu 16. urodzin dziewczynka ukłuje 
się wrzecionem i zapadnie w głęboki sen. 
Przepowiednia głosi, że tylko książę Filip, 
który pocałuje Aurorę, odwróci zaklęcie.

„Kopciuszek” to jeden z największych 
klasyków Walta Disneya z 1950 roku. 
Choć okrutna macocha i przyrodnie siostry 
robią wszystko, by dokuczyć Kopciuszkowi, 
dziewczyna wciąż wierzy, że jej marzenia 
o lepszym losie kiedyś się spełnią. Szansą 
jest wielki bal na królewskim dworze, na 
który zaproszone są wszystkie panny z ca-
łego królestwa.

Śpiąca królewna
TV6 piątek 16.55

Kopciuszek
TV6 piątek 18.20

Niepodległość

Obrazy sprzed stu lat 
W dokumencie wykorzystano archiwalia francuskie, niemieckie, 

rosyjskie, amerykańskie, ukraińskie oraz polskie (z Filmoteki Naro-
dowej). Wszystkie materiały pochodzą z lat 1914-1923. Dzięki naj-
nowszym osiągnięciom techniki filmowej zrekonstruowano je cyfro-
wo i pokolorowano. Prace trwały kilka lat. 80 proc. z nich to zdjęcia 
i filmy dotąd nieznane i po raz pierwszy pokazane publiczności.

– Szukaliśmy tych obrazów przez wiele lat. Odkryłem te fran-
cuskie archiwa jeszcze w latach dziewięćdziesiątych – powiedział 
Krzysztof Talczewski, reżyser filmu „Niepodległość". 

To filmowa opowieść o walce Polaków o odzyskanie niepodle-
głości w 1918 roku i jej utrzymanie w pierwszych latach II Rzeczy-
pospolitej oraz budowie nowej ojczyzny. To także kronika ówcze-
snego życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Odtwarza 
zwyczajne życie, czyli codzienną pracę, naukę i rozrywkę, czas, który 
nadszedł po latach walki i przelewania krwi. 

Niepodległość
TVP1 piątek 10.00

Wspaniałe, wciąż intrygujące budowle. Naj-
większe piramidy należą do słynnego kompleksu 
w Gizie. Historia budowli starożytnych Egipcjan 
nadal nie jest znana, choć powstaje na ich temat 
wiele niezwykłych teorii. Dokument analizuje 
ich znaczenie w religii i kulturze.

Twórcy filmu przez 6 lat badali piramidy 
położone w Egipcie, Peru, Chinach i Meksyku. 
Rozmowy z ekspertami i prezentowane wyniki 

badań przynoszą zaskakujące wnioski. Odkrycie 
tajemnicy piramid wstrząśnie współczesną nauką 
o historii i zrewolucjonizuje podstawy egiptolo-
gii. Ponad czasem i przestrzenią, odczytujemy 
niezwykły przekaz dla ludzkości, przekaz naj-
wyższej wagi…

Tajemnice piramid
Stopklatka TV piątek 14.40

Tajemnice pira
mid

Co m
ówią

 nam 

wielkie budowle

reklama
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Od czasu do czasu TDC robiła  
programy w ramach Interwizji.  

Podczas jednego z wydań,  
zgodnie ze scenariuszem,  

ustawiono scenografię  
obozu harcerskiego.  

Rzecz dotyczyła zdobywania  
sprawności terenowych. 

Krótko mówiąc program idzie na żywo z wyjątkiem 
przygotowanego wcześniej reportażu filmowego. Całość 
prowadzi Maciej Zimiński:

– I nagle przez interkom słyszę donośny głos Joasi 
Koenig (główny reżyser Telewizji Dziewcząt i Chłop-
ców): „Maciek, zapierdalaj cokolwiek, wysiadło teleki-
no”. I co teraz robi prowadzący? No, głupieje. Bo co? Ma 
swój życiorys opowiadać? Trzeba było z tego wybrnąć i to 
w taki sposób, by widzowie nie poczuli się, jak przerzuceni 
do innego świata. Przepraszam za słowo, którego użyłem, 
ale to był cytat i w chwilach nerwowych tzw. wyrazy pa-
dały.

Telewizja na żywo, podobnie jak radio, była szko-
łą prawdziwego dziennikarstwa, gdzie liczył się refleks, 
gdzie na nieprzewidziane zdarzenia trzeba było zareago-
wać tak, by widz nawet nie zorientował się w problemach 
realizacyjnych, gdzie wreszcie prowadzący musiał być nie 
tylko błyskotliwy, ale posiadać dużą wiedzę o tematach 
poruszanych w programie. Tylko wówczas mógł sobie po-
radzić w sytuacjach awaryjnych. Po prostu liczył się pro-
fesjonalizm.

– Ale raz wpadki nie udało się ukryć – przyznaje pan 
Maciej. Było to podczas wizyty dyrektora warszawskiego 
Ogrodu Zoologicznego, pana Jana Landowskiego. Siada-
my przy stoliku, ustalamy o czym będziemy rozmawiać. 
I wówczas przyszedł mi do głowy – jak się okazało – nie-
zbyt mądry pomysł:

– Panie dyrektorze, a może by przyniósł pan jakąś 
małpkę. Ożywi program.

– Wie pan, małpki nie przyniosę, bo musiałbym gar-
nitur do pralni oddać. Ale pomyślę.

– I to „ale pomyślę” było strasznym zdaniem.
Kwadrans do wejścia na antenę. Do studia wchodzi 

dyrektor Landowski, a za nim pracownik ogrodu tasz-
czący ciężki worek. Po chwili wyciąga z niego ogromnego 
pytona. Pan Maciej odruchowo robi krok do tyłu.

– Eeee, nie ma się czego bać – na to dyrektor. Je raz 
na dwa tygodnie, teraz brzuszek ma pełny, a ponieważ jest 

tu ciepło, więc nie będzie sprawiał 
kłopotów. Nawet się nie obudzi – 
dodał uspokajająco.

Maciej Zimiński:
– W trakcie programu ośmie-

lony i zrelaksowany prowadzę roz-
mowę, a tu gad zaczyna się prężyć... 
To co się później działo trudno opi-
sać, bo mówiąc średnio wytwornie, 
nasz bohater zrobił olbrzymią kupę. 
Najzwyczajniej w świecie zafajdał 
studio. Smród był tak straszny, że musieliśmy przerwać 
emisję... Więc i takie bywały uroki żywej telewizji, w efek-
cie których na ekranach pokazywała się plansza: „Prze-
praszamy za usterki”, nie określając jakiego rodzaju te 
usterki były.

W innym wydaniu „Teleferii” popularny zespół miał 
wykonać swój przebój. Ale nie przyszli. Dwaj prowadzą-
cy: Maciej Zimiński i Andrzej Lubawski stanęli przed nie 

lada dylematem: co robić? Szyb-
ko wyszukano w archiwum taśmę 
z nagraniem piosenki, z rekwizy-
torni przyniesiono gitary i... „za-
grali” z playbacku.

– Bohaterem podobnej historii 
był wielce szanowny Bohdan Ła-
zuka – dodaje pan Maciej – który 
miał w repertuarze fajną piosenkę 
o samowarze. Nieznaną dzisiaj, bo 
od dawna jej nie śpiewa. I też nie 

przyszedł. Trzeba było szybko coś zrobić aby wypełnić 
dziurę. Nasza kochana Joasia Koenig niewiele się namy-
ślając posadziła mnie przy stoliczku, na którym rekwizy-
tor ustawił samowar, a z taśmy poleciał Łazuka. Ruszałem 
ustami naśladując pana Bhdana. Udało się.

Książka o programach Telewizji Dziewcząt i Chłopców  jest już napisana. Jej autorem jest Sławomir W. Malinowski, dziennikarz, autor kilku 
książek o tematyce społeczno-politycznej i kilkudziesięciu filmów dokumentalnych. To prawie czterysta stron maszynopisu, faktów, zdjęć, 

wzruszających wspomnień, anegdot i telewizyjnej kuchni, która stała się udziałem wielu z nas. 
Zwracamy się do Państwa o wsparcie jej wydania. Możecie to uczynić na portalu zrzutka.pl/tdc 

lub tradycyjnym przelewem na konto nr: 31 1750 1312 6889 3991 0275 1372; 
odbiorca: Zrzutka.pl sp. z o. o.; adres: al. Karkonoska 59; 53-015 Wrocław; wpłata na: wydanie książki o Telewizji Dziewcząt i Chłopców. 

Naszym pragnieniem jest aby ukazała się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Liczy się każdy gest. Dziękujemy.

 „Telewizja Dziewcząt i Chłopców  
– złota karta Telewizji Polskiej”

Op
ra

co
wa

no
 na

 po
ds

ta
wi

e: 
fil

m
we

b, 
plfi

lm
.or

g.p
l, t

ele
m

ag
az

yn
.pl

, t
ele

m
an

.pl
, p

ro
gr

am
tv.

on
et

.pl
, In

te
rn

et
ow

ej 
Ba

zy
 Fi

lm
ow

ej 
fd

b.p
l, I

nt
er

ne
t M

ov
ie 

Da
ta

ba
se

 IM
Db

, t
ele

ty
dz

ien
.in

te
ria

.pl
, c

an
alp

lus
.pl

/p
ro

gr
am

, fi
lm

.on
et

.pl
, fi

lm
.or

g.p
l, n

ew
s.fi

lm
.st

ud
en

tn
ew

s.p
l, fi

lm
.in

te
ria

.pl
, fi

lm
po

lsk
i.p

l, n
ae

kra
nie

.pl
.„Przepraszamy za usterki”

Zamiast małpy narozrabiał wąż

SŁAWOMIR MALINOWSKI

W 1965 powstał pierwszy letni 
program, który nazwano LEW, czyli 

Liga Entuzjastów Wakacji. Prowadził go 
Maciej Zimiński. Symbolem programu 

była kukła grzywiastego króla zwierząt, 
zaprojektowana przez Ewę Starowiejską.

do spektaklu w Teatrze Współczesnym.
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne i C.O. 
montaż kotłowni, grzejników, ogrzewa-
nie podłogowe, przeróbki, odkurzacze 
centralne, pompy ciepła C.W.U. Tel. 668 
645 922. 

Usługi de-
k a r s k i e 
- Perfekt 
dach: po-
krycia da-
chowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i  i ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 509 
981 956.

DOM
EDWAL – meble na zamówienie. Projekt 
gratis. Konarzyce. Tel. 86  218 79 53, 601 
804 117. 
USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska – twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: ul 3 Maja 9. Tel. 862  173  474, 
606 728 258. 

USŁUGI RTV AGD

Serwis ELEKTRO – AGD. Łomża, ul. Prusa 14 
lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862  115 343, 696  884 735. Usługi w za-
kresie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, 
LAPTOPY, MONITORY KOMPUTEROWE 
I INNE oraz montaż anten TV i SAT. www.
brzesiakrtv.pl 

Serwis komputerowy i RTV, sprzedaż 
sprzętu komputerowego. Tel. 86  216 93 
79, kom. 606 468 121, Łomża, ul. Wesoła 
18B 

USŁUGI SZEWSKIE
Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 12. 
Tel. 508 303 087. 

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. www.ze-
spol-amor.dzs.pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
„Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 
698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam 9 ha łąki, okolice Łomży plus 
ciągnik 363 P z turem. Tel. 512 807 562.

Sprzedam las z ziemią,1,50 ha gm. 
Jedwabne. Tel.575-682-772

Domki letniskowe. Promocja 15m 2-15 
tys, 18 m2-19tys, 24 m2 -23 tys montaż 
i transport gratis. Zatrudnie przy monta-
żu domków. Tel. 600-588-666.

Sprzedam dom piętrowy w zabudowie 
szeregowej, parter przeznaczony na dzia-
łalność gospodarczą, Łomża, ul. Wojska 
Polskiego. Tel. 572 345 607.

Lokal do wynajęcia Ks. Janusza 11, 40 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 887 750 500.

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

Do wynajęcia lokal 100 m2 1 piętro wej-
ście od Al.Legionów ciekawa aranżacja 
lokalu, jest kominek, klima ostatnio stu-
dio tatuażu. Tel. 600-588-666

Sprzedam mieszkanie w Łomży, 60m2 ul. 
Mickiewicza. Tel. 698 718 663.

Wynajmę budynek Karczmy w Kisielnicy, 
1500 zł netto. Tel. 600 289 289.

Sprzedam mieszkanie przy ul. Ks. Anny 
22, pow. 72,5 m2, cztery pokoje, duża 
kuchnia. W mieszkaniu parkiet dębowy, 
drewniana stolarka wewnętrzna, okna 
PCV, blisko centrum handlowo - usługo-
we, Galeria, szkoła i przedszkola, szpital, 
przystanek MPK. Tel. 662 307 684.

Lokal usługowo - handlowy 40 m2 do 
wynajęcia. Łomża, Ks. Janusza 11. Tel. 507 
24 74 64.

Sprzedam 2,76 ha lasu Jurzec Włościański 
tel. 600 343 819

Sprzedam M 5, 80m, 1 piętro w Kolnie tel. 
600 343 819

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

Sprzedam działkę ogrodową 403 m2 
działka utwardzona, nawieziona ziemią, 
cena 2000 złotych. Tel. 609 108 027.

Oddam w użytkowanie działkę wraz z 
domkiem letniskowym w Balikach w 
zamian za prace porządkowe na dział-
ce oraz dam prace przy produkcji altan, 
składaniu domków dla dzieci. Tel. 600-
588-666

Oddam w dzierżawe 1.6 ha w Siemieniu 
blisko Zosina 1800 zł równy teren, ostat-
nio była kukurydza. Tel.600-588-666

RÓŻNE

Sprzedam piec olejowy 2H ZAGEL-HELD 
+ baniak 1500 l i rury. Tel. 604 351 692.

Zlecę wykonanie 4sztuk domków 7x5 
w systemie szkieletowym, wynagrodze-
nie 6 tys. poszukuje do produkcji altan 
ogrodowych 600zl za wykonaną sztukę 
Tel. 600 588 666

Sprzedam wyposażone w materac i pilot 
łóżko rehabilitacyjne oraz toaletę trans-
portową (urządzenia bardzo ułatwiają 
prace przy obsłudze osoby chorej). Tel. 
510 32 92 22.

Sprzedam kanapę trzyosobową: 
235x90x90 i dwuosobową:140x90x90 
obie z funkcją spania, stan bardzo dobry - 
nowy styl, kolor stalowy. Tel. 696 022 019.

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 
ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ MEBLI 
SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ SAMOCHO-
DOWĄ SKÓRZANĄ,ODNAWIANIEM KOM-
BINEZONÓW MOTOCYKLOWYCH ORAZ 
INNE USŁUGI. TEL. 882 621 247

Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z bu-
dynkami, 3,4 ha. Tel. 862 179 234, 518 273 
277.

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

Sprzedam kuchenkę gazową, lodówkę, 
koła do WSK, rowery po 70 zł. Tel. 721 807 
932.

MATRYMONIALNE
Poznam Panią (do lat 60) do stałego 
związku. Tel. 791 522 721.

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-

MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY. 18 – 400 Grzymały k.Łomży. Tel. 
602 259 306, 734 857 500. 

Sprzedam Saab 93 AERO Sport, 1,9 TTiD, 
2008 rok, full opcja, doinwestowany. Tel. 
600 680 455.

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

nabijanie, odgrzybianie, sprawdzanie 
szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 

5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

Specjalista foniatra – otolaryngolog Li-
lianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 22 29, 
604 504 694.  

PRACA
Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
rolnego, może być rencista lub emeryt.  
Tel. 784 497 101. 

Kobieta 52l.szukam stałej pracy jako nia-
nia lub pom.kuchenn, praca na ter. Łom-
ży od zaraz, rozważana każda propozycje. 
tel. 609 108 027.

Zatrudnię pomoc na cukierni,piekarni. 
Praca zmianowa -Piekarnia Piątnica, 

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-
12,tel 862191334,602490563, piekarnia.

piatnica@op.pl

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, AUTYZM, STOPA 
CUKRZYCOWA,  SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Księża 
z zasługami  

dla zabytków 
Pięciu proboszczów z województwa 
podlaskiego zostało uhonorowanych 
Złotymi Odznakami Zasługi „ Za opie-
kę nad zabytkami”. To prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane jest przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego osobom szczególnie za-
służonym w opiece nad zabytkami. 
O przyznanie wyróżnień wnioskowa-
ła profesor Małgorzata Dajnowicz, 
Podlaski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.

Była także gospodynią uro-
czystości uhonorowania kapła-
nów w siedzibie Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Udział wzięli w niej 
m.in. ksiądz arcybiskup Tadeusz 
Wojda z Białegostoku, ksiądz 
biskup Tadeusz Pikus z Dro-
hiczyna, ksiądz biskup Tadeusz 
Bronakowski z Łomży, poseł na 
Sejm RP Dariusz Piontkowski, 
ksiądz Piotr Augustyńczuk (re-
prezentujący arcybiskupa Jakuba 
i biskupa Andrzeja), ksiądz Jacek 
Nogowski, marszałek wojewódz-
twa podlaskiego Artur Kosicki, 
wicemarszałek Stanisław Dere-
hajło.

Jak relacjonuje portal Wrota 
Podlasia, laureatami Złotej Od-
znaki Zasługi „Za opiekę nad 
zabytkami” zostali: ks. Jan Hen-
ryk Bałdyga – proboszcz parafii 
pw. św. Józefa i św. Antoniego 
w Boćkach, ks. Zbigniew Bzdak 
– proboszcz Bazyliki Nawiedze-
nia NMP w Sejnach, ks. Miro-
sław Niczyporuk – proboszcz 
parafii prawosławnej Zaśnięcia 
NMP w Boćkach, ks. Jarosław 

Stefaniak – proboszcz parafii 
Trójcy Przenajświętszej w Tyko-
cinie i ks. Tadeusz Żdanuk – pro-
boszcz Bazyliki Mniejszej pw. św. 
Rocha w Białymstoku

Arcybiskup Tadeusz Wojda 
gratulując laureatom podkreślał, 
że troska o świątynię, która jest 
zabytkiem, wymaga szczególne-
go zaangażowania.

- Każdy kapłan pragnie, aby 
jego świątynia była miejscem 
pięknym i zadbanym, tak by 
wierni czuli się w niej wyjątko-

wo. Jeśli mówimy o świątyniach 
zabytkowych, o budowlach, które 
wpisują się w dziedzictwo kultu-
rowe danego regionu czy kraju 
ta troska jest o wiele trudniejsza. 
Wymaga profesjonalizmu, ważna 
jest tu współpraca pomiędzy in-
stytucjami aby te zabytki, które 
są obiektami duchowymi pozo-
stawały też pięknymi obiektami 
kulturowymi – podkreślał.

Natomiast biskup Tadeusz 
Bronakowski z Diecezji Łom-
żyńskiej podkreślał, że „Katedry 
Notre Dame" są obok nas: - To 
świątynie, o które dbamy, które 
budowane były przez naszych 
przodków dla nas i dla przy-
szłych pokoleń.

Gratulacje i wyrazy wdzięcz-
ności uhonorowanym przekazał 
również ks. bp  Tadeusz Pikus 
i dodał: - Wasza działalność jest 
wyrazem dbałości zarówno o do-
bro religijne, jak i o kulturalne.

Wyrazy uznania wyróżnio-
nym proboszczom złożył mar-
szałek województwa Podlaskiego 
Artur Kosicki.

- Opieka nad zbytkami jest 
zadaniem bardzo wymagającym 
i trudnym - mówił. - To nie są 
tylko mury, to nie tylko obiekty 

architektoniczne, to jest nasze 
dziedzictwo narodowe, nasza 
sztuka i nasza historia – powie-
dział. 

Wicemarszałek Stanisław 
Derehajło podkreślił, że obec-
ny samorząd znacznie zwiększył 
ilość pieniędzy w budżecie woje-
wództwa na ochronę zabytków.  
– W tej chwili mamy budżet na 
ten cel o połowę większy od tego, 
który zastaliśmy. Przeznaczyli-
śmy w tym roku na ten cel mi-
lion złotych i będziemy tę kwotę, 
w miarę możliwości zwiększać 

Diecezję Łomżyńską repre-
zentował wśród nagrodzonych 
ksiądz Jarosław Stefaniak, obec-
nie proboszcz parafii pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Tykocinie, 
ale wcześniej pracujący w innych 
świątyniach.

- To unikalny przykład ka-
płana, który łączy funkcje dusz-
pasterza z talentem do ochro-
ny najcenniejszych zabytków 
i jeszcze potrafi zdobywać na te 
przedsięwzięcia fundusze. Nie 
do przecenienia jest praca jaką 
wykonał w Niedźwiadnej koło 
Szczuczyna ratując gotycki ko-
ściółek, jeden z najcenniejszych 
przykładów architektury tej epo-
ki w regionie. Teraz dokonuje 
wielkiego dzieła troszcząc się 
o perłę baroku na naszych tere-
nach, czyli niezwykłą świątynię 
w Tykocinie – mówi Sławomir 
Zgrzywa z łomżyńsiej delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków.         

*  *  *
Ksiądz Jarosław Stefaniak 

– proboszcz parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Tykocinie 
przez ponad osiemnaście lat peł-
ni funkcję proboszcza w para-
fiach rzymskokatolickich, w któ-
rych kościoły stanowią cenne 
dziedzictwo w skali regionu. 
W tym czasie zdobywał i zdo-
bywa w dalszym ciągu, szereg 
funduszy, które pozwoliły przy-
wrócić tym świątyniom utracone 
przez wieki walory zabytkowe 
i poprawić jedocześnie ich stan 
techniczny. Kościół parafialny 
p.w. Św. Stanisława w Niedź-
wiadnej - ks. Jarosław Stefaniak, 
po objęciu w 2000 r. funkcji pro-
boszcza w tej parafii i uzyskaniu 
stosownych pozwoleń Podla-
skiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, przeprowa-
dził szereg robót budowlanych, 
oraz prac konserwatorskich, 
prowadzonych sukcesywnie, 
etapami, na przestrzeni siedmiu 

lat. Dzięki staraniom księdza 
proboszcza poprawiono rów-
nież sposób zagospodarowania 
terenu wokół zabytku. Kościół 
parafialny p.w. Trójcy Przenaj-
świętszej w Tykocinie należy do 
grupy najcenniejszych zabytków 
architektury barokowej z XVIII 
w. na terenie Podlasia. Wznie-
siony z fundacji Jana Klemensa 
Branickiego – właściciela miasta 
i dóbr ziemskich w latach 1742-
1749. Architektami kościoła pa-
rafialnego byli m.in. J.H.Klemm, 
Tomasz II Belloti, Józef Sękow-
ski, artyści, pracujacy na dwo-
rze Jana Klemensa Branickiego. 
Ksiądz Stefaniak, po objęciu 
funkcji proboszcza w Tykocinie 
w 2013r. rozpoczął, na podsta-
wie wydanych przez Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków pozwoleń, szeroko 
zakrojone roboty budowlane do-
tyczące koscioła jak i prace kon-
serwatorskie dotyczące zabytko-
wego wyposażenia jego wnętrza, 
prowadzone systematycznie, 
etapami, trwające do dnia dzi-
siejszego. 

Jednocześnie, staraniem księ-
dza proboszcza, część wystroju 
elewacji frontowej tykocińskie-
go kościoła, tj.: tablica erekcyjna 
oraz trzy oryginalne wazy zo-
stały objęte ochroną konserwa-
torską poprzez wpis do rejestru 
zabytków. Należy podkreślić, że 
przywrócenie właściwego wy-
glądu tykocińskiemu kościołowi 
z inicjatywy księdza Jarosława 
Stefaniaka ma również ogromny, 
korzystny wpływ na zabytkową 
przestrzeń urbanistyczną, która 
od XVIII wieku pełniła funkcję 
reprezentacyjną i której walo-
ry estetyczne zostały w znaczny 
sposób podniesione przez opisa-
ną wyżej inwestycję. 

Milion  
na zabytki 

Kwotą miliona złotych wesprze samo-
rząd województwa dzieło ratowania 
zabytków w regionie. Radni zadecy-
dowali o tym podczas VIII sesji Sejmi-
ku. 

Większość funduszy trafi do 
parafii i instytucji kościelnych, 
nie tylko katolickich, ale także 
prawosławnych i do wspólnoty 
starowierców na Suwalszczyź-
nie. Wyjątek to np. Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku. Jest 
także jedna indywidualna do-
tacja i – tak się składa – że trafi 
Łomży. Jadwiga Serafin wyko-
rzysta 10 tysięcy złotych na pra-
ce renowacyjno – restauratorsko 
- konserwatorskie zabytkowych 
wewnętrznych balustrad schodo-
wych oraz wykonanie instalacji 
przeciwpożarowej w budynku 
dawnego szpitala wojskowego 

w Łomży przy ul. Polowej 22 
(tam także m.in. miał swoją sie-
dzibę pierwszy łomżyński Urząd 
Wojewódzki).

Kilka miesięcy temu zapadła 
decyzja, że na prace konserwa-
torskie, restauratorskie oraz ro-

boty budowlane przy zabytkach 
na terenie województwa plano-
wana kwota zostanie podniesiona 
z 550 tys. do 1 miliona złotych. 
Rozdzielona została na 30 wnio-
sków z 54, jakie wpłynęły. Gdyby 
uwzględnić je wszystkie i w wy-

sokości oczekiwanej 
przez autorów, po-
trzeba byłoby blisko 
3,4 miliona zł.

Fundusze po-
służą przywracaniu 
blasku tak znanym 
obiektom jak np. 
kościół Św. Rocha 
w Białymstoku, Pa-
łac Branickich, czyli 
siedziba Uniwersy-
tetu Medycznego 
w Białymstoku, ko-
ściół Trójcy Prze-
najświętszej w Ty-
kocinie, kościóła Św. 
Józefa i Św  Anto-
niego w Boćkach, 

kościół Trójcy Przenajświęt-
szej w Drohiczynie czy kościół 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Wigrach

Diecezja Łomżyńska i Ziemia 
Łomżyńska mają swoje pokaźne 
miejsce w przedsięwzięciach dla 

ochrony zabytków. Ksiądz pro-
boszcz parafii w Tykocinie Ja-
rosław Stefaniak uhonorowany 
niedawno Złotą Odznaką Zasłu-
gi „ Za opiekę nad zabytkami”, 
otrzymał fundusze na kolejny 
etap remontu barokowej perły 
sakralnej regionu. Dwa zadania 
będzie mogła zrealizować Kuria 
Diecezjalna w Łomży: remont 
elewacji Pałacu Biskupiego (or-
dynariusz Janusz Stepnowski 
woli określenie - Dom Biskupi) 
oraz remont zabytkowego bu-
dynku Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży przy ul. 
Sadowej. 

Pozostałe łomżyńskie pozy-
cje na liście dotacji (przeważnie 
wynoszących 30 – 40 tysięcy zło-
tych) to: parafie w Turośli, Dą-
browie Wielkiej, Małym Płocku, 
Radziłowie, Kobylinie-Borzy-
mach i Wiźnie oraz wspomniane 
przedsięwzięcie Jadwigi Serafin.
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„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
rozpoczynamy przedruk fragmentów 
Tomu II, zatytułowanego “Pod so-
wieckim butem”. 

W połowie sierpnia tysiąc 
dziewięćset czterdziestego roku 
proboszcz wezwał Łyna do siebie. 
{…} Ksiądz wskazał swojemu pa-
rafianinowi krzesło przy biurku, 
siadając po drugiej jego stronie.

- Mam prośbę do ciebie – wy-
szeptał konspiracyjnie, jakby oba-
wiał się, że gospodyni podsłucha 
– ale nie musisz się zgodzić, bo 
misja, o której chcę porozmawiać 
nie jest bezpieczna.

- To znaczy?
- Moja parafia jest teraz, za So-

wietów, przygraniczną, jak wiesz – 
kontynuował ściszonym głosem. – 
Następna w kierunku zachodnim 
znajduje się już pod administracją 
niemiecką, chociaż do wojny była 
to ta sama diecezja łomżyńska. 
Linia demarkacyjna jest oczy-
wiście strzeżona, ale po obydwu 
jej stronach są specjaliści od jej 
przekraczania. Chodzą słuchy, że 
obydwaj okupanci przygotowują 
się do uszczelnienia granicy, więc 
będzie trudniej się przez nią prze-
dzierać. Kontakty muszą być jed-
nak zachowane, w związku z czym 
chciałbym cię wysłać na spotkanie 
w tej sprawie w Ostrołęce. Nie 
musisz się zgodzić na to zadanie 
– zastrzegł duchowny, odwracając 
wzrok. – Masz rodzinę, a ta misja 
może być niebezpieczna, więc zro-
zumiem twoje stanowisko.

- Zgadzam się – Łyn nie wahał 
się ani chwili. – Kiedy to ma być?

- Jutro w południe, w Wojcie-
chowicach pod Ostrołęką – du-
chowny uśmiechnął się, ukonten-
towany. - Jeszcze dziś wieczorem 
musiałbyś zgłosić się do Edmunda 
Depty  w Nowosiedlinach. 

- Znam go – przyznał Michał 
z uśmiechem. –  Razem chodzili-
śmy do szkoły w Drogoszewie.

- To bardzo dobrze – skwito-
wał ksiądz z zadowoleniem. – On 
umożliwi ci przedostanie się na 
tamtą stronę. Nie pójdziesz sam – 
dodał uspokajająco. – Będzie ktoś 
jeszcze. Z Łomży. Szczegółów do-
wiesz się na miejscu, w Nowosie-
dlinach. Razem macie też wra-
cać jeszcze tego samego dnia po 
zmierzchu. Dzień później zdasz 
mi relację. Będę cię oczekiwał tu-
taj we wtorek wieczorem.

- To wszystko?
- Tak, jedź do domu. Odpocz-

nij. Zdrzemnij się, bo z pewnością 
zarwiesz spory kawał nocy. A póź-
nym wieczorem idź do Edmunda. 
On będzie na ciebie czekał u sie-
bie w domu.

- Dobrze. Będzie tak, jak 
ksiądz proboszcz sobie życzy – za-
pewnił gorliwie Łyn.

- Idź już. Mam oczekujących 
interesantów, a i na ciebie rodzina 
już pewnie czeka przy wozie.

- Szczęść Boże, księdzu – Łyn 
pośpiesznie wstał, a za nim pro-
boszcz.

- I tobie, Michale. Z Bogiem! 
Uważaj na siebie! – ksiądz poufale 
poklepał swego rozmówcę, odpro-
wadzając go do drzwi.

Pod wieczór Łyn zaszedł do 
Zawilskiego, prosząc go o pod-
wiezienie do Nowosiedlin. Nie 
ukrywał przed przyjacielem, że 
zamierza przekraść się do Ostro-
łęki, bo tam ma coś pilnego do za-
łatwienia. Adam, nie pytając o nic 
więcej, zaprzągł konia do bryczki, 
którą sobie sprawił jeszcze przed 
wojną. Wsiedli i pojechali piasz-
czystą drogą prowadzącą ze wsi do 
Drogoszewa. W pewnym miejscu 
w lesie miała ona odgałęzienie do 
Nowosiedlin.

- Powiedz mi, Michaś, co ty, 
znowu kombinujesz – Zawilski 
przerwał milczenie, gdy Setno 
znikło im za horyzontem.

- Na prośbę kogoś ważnego 
muszę przedrzeć się do Ostrołę-
ki. Ponoć na razie to nie jest takie 
trudne.

- Też tak słyszałem, ale nie za-
ryzykowałbym.

- No widzisz, a ja gotów je-
stem to zrobić, jak widzisz – od-
powiedział przekornie.

- Po co? Dla kogo?
- Może dla Polski – raczej 

stwierdził, niż spytał.
- A o rodzinie pomyślałeś? 

Gienia wie o twoich pomysłach 
i tej eskapadzie?

- Wie tyle, ile musi wiedzieć.
- A pomyślałeś co się stanie 

z twoją rodziną jak szkopy zatrzy-
mają cię na granicy?

- Ty się zaopiekujesz moją 
gromadką – odpowiedział Łyn pa-
trząc przyjacielowi prosto w oczy 
i próbując zachować poważną 
minę.

- Zwariowałeś, mam własną 
rodzinę. Nie dam rady – zaprote-
stował gwałtownie Zawilski.

- Uspokój się. Nic mi się nie 
stanie – zapewnił Michał. - Pójdę 
i wrócę. 

Niebawem wjechali w gęsty 
las, co znaczyło, że zbliżają się do 
Nowosiedlin.

- Jakby co, to wiedz, Michaś, 
że pomogę Gieni w czym będę 
mógł – zapewnił Adam po chwili 
milczenia, bo wstyd mu było tego 
chwilowego wybuchu.

- Nie mam co do tego żad-
nych wątpliwości. Jesteś przecież 
przyjacielem. Zapewniam cię jed-
nak, że nic mi się nie stanie. Pójdę 
z przewodnikiem, który zna tam 
każdy kamień – spojrzał na Za-
wilskiego uważnie. – Wolałbym, 
żebyś tutaj, jeszcze przed wsią, 
zawrócił. Dalej pójdę pieszo. Tak 
będzie bezpieczniej dla ciebie i dla 
mnie.

Adam natychmiast zatrzymał 
konia. Michał szybko zeskoczył 
z bryczki.

- To kiedy wracasz? – chciał 
upewnić się Zawilski.

- Nakarm jutro moją menaże-
rię rano i wieczorem. Zajdź też do 
mnie pojutrze rano. Powinienem 
już być. Jak, nie zastaniesz mnie 
w domu to będziesz wiedział co 
robić –  spojrzał przyjacielowi 
w oczy.

- Oczywiście, będę pomagać 
twojej rodzinie w czym się da. To 
już ci obiecałem.

- Dobra, dobra. Nie sądzę, że 
to będzie konieczne – uspokoił go 
Michał. – Jedź już.

Pożegnali się na skraju lasu, 
nieopodal Nowosiedlin i Mi-
chał poszedł drogą ku wsi jakby 
przytulonej do ściany gęstego za-
gajnika od strony południowej i  
zachodniej. Gdy doszedł do No-
wosiedlin, w pierwszym domu na 
skraju wsi spytał o Edmunda Dep-
tę. Okazało się, że mieszkał on na 
drugim końcu wsi. Samotnie. Był 
to stary kawaler, który miał małe 
gospodarstwo, ale także najmował 
się do wielu robót. A teraz bliska 
granica, niezbyt ściśle dotychczas 

chroniona, stwarzała też okazję do 
przemytu ludzi i sprzętu. Edmund 
natychmiast po tym, jakże brze-
miennym w wydarzenia, wrześniu 
wyczuł koniunkturę i dobrze sobie 
z tym radził. 

Widząc Łyna wchodzącego na 
podwórko, Depta szybko wyszedł 
mu naprzeciw.

- A co cię, Michał, do mnie 
sprowadza? – zdziwił się ten zwa-
listy, nieco już łysawy, o mocno za-
puszczonym wyglądzie chłop, ale 
mimo to niewątpliwie nadzwyczaj 
sprawny fizycznie.

- Nie dziw się kolego, obaj 
wiemy czym się zajmujesz – Łyn 
ściszył głos. – Jutro muszę być tam 
– wskazał ręką na zachód.

- To w takim razie ty jesteś 
tym drugim do przerzutu – za-
uważył przytomnie. – Chodź do 
chaty. Jeden już tam czeka.

Weszli do jego chałupy. Na 
ich widok podniósł się ze szlaba-
nu mężczyzna, młodszy, bo tylko 
trochę po trzydziestce, schludnie 
ubrany w wyprasowane do kan-
tu ciemne spodnie, jasną koszulę 
i cienką kurtkę o maskujących ko-
lorach.

- Jestem Jan. Nazwisko w tej 
chwili przemilczę – podał rękę 
Michałowi. 

- Michał. Też mam nazwisko – 
zażartował Łyn. 

Prezentacji tej przyglądał się 
z uśmiechem Depta. 

- Zapraszam do stołu i zo-
stawiam was, chłopcy, bo pewnie 
macie sobie do powiedzenia coś 
więcej, niż tylko imiona. Będzie-
cie mieć okazję zdrzemnąć się 
jeszcze. Pobudka o pierwszej i za-
raz potem wyruszamy, abyście do 
brzasku mogli już być daleko od 
granicy.

Depta wyszedł ze swojej cha-
łupy, zostawiając ich samych. Mi-
chał milczał, obserwując spod oka 
współtowarzysza wyprawy.

- Dobra, wyjaśnijmy sobie coś 
– pierwszy przerwał milczenie 
młodszy mężczyzna. –  Ja idę da-
lej, aż do Warszawy, więc nie wra-
camy razem. Ty zostajesz w Woj-
ciechowicach. Zaprowadzę cię 
w pewne miejsce, gdzie poznasz 
ludzi. Polska została podzielona, 
ale kontakty między tymi dwiema 
okupacjami muszą istnieć. Coś za-
czyna się w końcu dziać i musimy 
to podtrzymać, a nawet rozwinąć 
jak się da. Niemcy i Sowieci mają 
na dniach uszczelnić granicę. Póki 
co trzeba wykorzystać sytuację 

taką, jaka w tej chwili jest, aby po-
znać się wzajemnie. Ty, Michale, 
zapewne mieszkasz kilka kilome-
trów od granicy. Będziesz pełnił 
rolę kontaktu. Musisz poznać kil-
ku ludzi i sposoby kontaktowania 
się. Same hasła to za mało, żeby 
zaufać człowiekowi, więc musisz 
poznać ludzi, którzy będą najbar-
dziej aktywni w tej robocie. Czy 
wystarczająco wyjaśniłem ci sytu-
ację?

- Już jaśniej nie trzeba – za-
pewnił Łyn powściągliwie. 

- Więc teraz pora się zdrzem-
nąć. Mam nadzieje, że w tej sakwie, 
którą taszczysz ze sobą znajduje 
się trochę prowiantu i wody.

- Tak jest, zaopatrzyłem się na 
czarną godzinę – potwierdził Mi-
chał.

- To dobrze. Ja sobie teraz po-
śpię i tobie radzę zrobić to samo.

- Jakoś dla mnie za wcześnie 
na sen. Pójdę poszukać gospoda-
rza – odpowiedział. 

- Rób co chcesz, ale nie mo-
żesz być zbyt ospały kiedy trzeba 
będzie wykazać jasność umysłu.

- Dobrze, dobrze. Na pewno 
szanownego pana nie zawiodę. 
Ale teraz  chcę pogadać z naszym 
przewodnikiem. 

Po chwili Łyn wyszedł przed 
dom. Deptę znalazł na ławeczce 
ustawionej tuż obok schodów. 

- Co, wszystko już sobie wyja-
śniliście? – zapytał gospodarz.

- Tak. Pewnie co nieco sły-
szałeś. Masz tam w stodole tro-
chę siana? W taką noc wolałbym 
zdrzemnąć się właśnie tam. 

- Ma się te zdrowe nawyki, co? 
– roześmiał się. –  Chodź, zapro-
wadzę cię. 

- Jeszcze jedno pytanie. Co 
z powrotem? 

- Będę na ciebie czekał o dzie-
siątej wieczorem w miejscu, w któ-
rym się rozstaniemy.

- W porządku. To wszystko 
jasne – uśmiechnął się Michał, 
patrząc koledze ze szkolnej ławki 
prosto w oczy.

- Wybacz, że nie mam posła-
nia, ale dostaniesz koc do przykry-
cia. Już dawno minął dzień Anki, 
no to mamy zimne noce i poranki 
– zażartował Depta, wprowadza-
jąc Łyna do stodoły.

- Niczewo, niczewo. Ja prosty 
chłop. Wystarczy mi to, co masz.

- Obudzę cię przed pierwszą 
– zapewnił Edmund. – Ostatnio 
nocami prawie nie sypiam. 

C.D.N.

Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 1 
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Bunt  
w Olendach
Spośród wielu przypadków 

zbiorowych wystąpień prze-
ciw kolektywizacji jakie miały 
miejsce w województwie biało-
stockim, najbardziej spektaku-
larny i jednocześnie zasługują-
cy na miano „babskiego buntu” 
miał miejsce 3 kwietnia 1954 
r. w Olendach w gminie Rudka 
w powiecie bielskim. Według 
meldunków UB, wzięło w nim 
aktywny udział około trzydziestu 
kobiet oraz kilkunastu mężczyzn. 
Chłopi jednak, jak w wielu po-
dobnych przypadkach, zacho-
wywali bierną postawę. „Kobiety 
były odważniejsze – wspominali 
mężczyźni z tej wsi – bo milicja 
ich nie ruszała, dlatego szły na 
chama. Mężczyzn by raz dwa 
zwinęli do aresztu, a do kobiet 
mieli respekt”.

Wypadki jakie miały miejsce 
na olendzkich polach do dziś 
budzą żywe emocje wśród tam-
tejszej ludności. Wobec lakonicz-
nych przekazów jakie zachowały 
się w oficjalnych dokumentach 
partyjnych, warto oddać głos 
uczestnikom tych wydarzeń: 
„Przyjechał mierniczy, prze-
wodniczący Gromadzkiej Rady 

Narodowej, sekretarz partii. Za-
częli wbijać paliki, żeby oznaczać 
grunty. A kobiety za te paliki, 
wyrywają, łamią na kawałeczki. 
Krzyczą: precz z naszej ziemi, 
psami poszczujemy, kamienia-

mi w was tylko! Oni się zwinęli 
i poszli. Ale na drugi dzień przy-
jechały traktory z POM-u. Wio-
ska zamarła ze strachu. To już 
koniec. Jak zaorzą miedzę już 
nie dojdziesz swego. […] Kobie-

ty nie zważając na nic rzuciły się 
na maszyny. I do traktorzystów, 
że nie pozwolą wjechać. Co oni 
próbują ruszyć to one przed nimi. 
[…] A kilka to wprost się kładło 
na ziemię. Jeden traktorzysta, 
młody chłopak, rozpłakał się. Nie 
wiedział co robić. Przecież po lu-
dziach nie pojedzie”.

Stefan Półtorak z tej samej 
wsi wspominał: „Okropny był tu-
taj bunt. […] Kobiety naprawdę 
narażały życie, stawały w obliczu 
śmierci. Przyjeżdżał traktorzysta, 
a one przed maszynę, no jedź, to 
można sobie wyobrazić. A z dru-
giej strony stała milicja z bro-
nią ostrą. I strzelali. W górę, ale 
strzelali. Stałem za stodołą, ba-
łem się bliżej podchodzić”.

„Bunt” w Olendach jest je-
dynym przypadkiem na Biało-
stocczyźnie, i zapewne jednym 
z nielicznych w kraju, kiedy wo-
bec protestujących kobiet zasto-
sowano represje. Już trzy dni po 
opisanym zajściu aresztowano 
sześć kobiet i dwóch mężczyzn, 
których organy bezpieczeństwa 
uznały za „prowodyrów” całe-
go zajścia. 23 września 1954 r., 
podczas procesu w Bielsku Pod-
laskim, osoby te zostały skazane 
na kary więzienia. Prawdopo-
dobnie odstępstwo od reguły nie 
wyciągania konsekwencji w sto-

sunku do kobiet miało stanowić 
przestrogę dla innych gromad, 
których mieszkańcy nosiliby się 
z zamiarem wszczynania podob-
nych „tumultów” na spółdziel-
czych polach. Za taką tezą prze-
mawia również propagandowe 
nagłośnienie tej sprawy.

Nasuwa się pytanie, skąd się 
brała tak duża determinacja ko-
biet w oporze wobec kolekty-
wizacji? Zapewne wynikała ona 
z większego przywiązania do 
dotychczasowego stylu życia, tra-
dycji i religii. Znaczące wydaje się 
również poczucie odpowiedzial-
ności za materialny byt rodziny. 
Poza tym praktyka wskazywała, 
że represjonowanie kobiet za tego 
typu wystąpienia nie mieściło 
się w standardach postępowania 
ówczesnych władz. Wobec tego, 
wielu chłopów ukrywało swój ne-
gatywny stosunek do kolektywi-
zacji, zasłaniając się opinią żony 
lub teściowej, które w mniejszym 
stopniu narażone były na represje. 
Jan Kryński z Olend wspominał 
po latach: „Mężczyźni zebrali się 
w gromadę, stali jednak z boku. 
Bali się, że jak ruszą na traktorzy-
stów dojdzie do  bijatyki, awan-
tura będzie straszna. Polałaby 
się krew na pewno. [...] Dlatego 
chłopy wypchnęli kobiety, że niby 
kobietom nic nie zrobią”.

Lekki, świeży, z nutą eleganckiego 
humoru. Będący swoistą wiosenną 
podróżą po wyjątkowych pieśniach 
„Ojca polskiej opery narodowej”. 
Tak w skrócie można opisać koncert 
inaugurujący Festiwal „Wiosna Mo-
niuszkowska” zorganizowany przez 
Filharmonię Kameralną im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży,  z okazji 
dwusetnej rocznicy urodzin Stanisła-
wa Moniuszki.

Jako soliści wystąpili: wszech-
stronnie utalentowany pianista 
i showman Waldemar Malic-
ki oraz sopranistka Bogumiła 
Dziel-Wawrowska. Solistom to-
warzyszyli łomżyńscy filharmo-
nicy pod batutą Bartosza Żura-
kowskiego, zaliczanego przez 
krytykę do grona wybitnych dy-
rygentów swojej generacji. 

W programie, obok dzieł 
Stanisława Moniuszki, takich 
jak: “Pieśń wieczorna”, “Dziad 
i Baba”, “Kukułka”czy “Znasz li 
ten kraj”, można było usłyszeć  
także kompozycje między in-
nymi: Mieczysława Karłowicza, 
Ignacego Jana Paderewskiego 
oraz Grażyny Bacewicz. 

Moniuszkowską twórczością 
wypełniło się także Muzeum 
Przyrody w Drozdowie.  Była to 
kolejna odsłona festiwalu. Recital 
najpiękniejszych arii i pieśni Sta-
nisława Moniuszki, zawartych 

w śpiewniku domowym. Wystą-
pili: Kim Ae Ran z Korei Połu-
dniowej (sopran) oraz Robert 
Cieśla (tenor), a towarzyszyła im 
Joanna Kacperek  (fortepian). 

Kolejnym wydarzeniem 
„Wiosny Moniuszkowskiej” 
z łomżyńskimi Filharmonika-
mi będzie  „Muzyczna majów-
ka z Moniuszką”, czyli koncert 
w ranach miejskich obcho-
dów uchwalenia Konstytucji 3 
maja  - 3 maja 2019 r. (piątek), 
godz. 13:00,  kościół  pw. Krzy-
ża Świętego w Łomży, ul. Za-
wadzka 55.

Wykonawcy: FILHAR-
MONIA KAMERALNA IM. 
WITOLDA LUTOSŁAW-
SKIEGO W ŁOMŻY, GRO-
DZIEŃSKA CAPELLA (BIA-
ŁORUŚ)

JAN MIŁOSZ ZARZYCKI 
– dyrygent

WŁADIMIR BORMO-
TOW (BIAŁORUŚ) – dyrygent

MARINA GOROWAJA 
(BIAŁORUŚ) – sopran

ADAM ZDUNIKOWSKI – 
tenor

W programie:  utwory Stani-

sława Moniuszki i Michała Kle-
ofasa Ogińskiego.

Na dwa finałowe koncerty 
moniuszkowskie łomżyńska Fil-
harmonia wybiera się na Biało-
ruś. Pierwszy z tamtejszych kon-
certów to:   

„Moniuszko z wizytą u Ogiń-
skich”, 10 maja 2019 r. (piątek), 
godz. 17:30

Pałac Ogińskich w Zalesiu 
(Białoruś)

Wykonawcy: FILHARMO-
NIA KAMERALNA IM. WI-
TOLDA LUTOSŁAWSKIE-
GO W ŁOMŻY

GRODZIEŃSKA CAPEL-
LA (BIAŁORUŚ)

JAN MIŁOSZ ZARZYCKI 
– dyrygent

WŁADIMIR BORMO-
TOW (BIAŁORUŚ) – dyrygent

MARINA GOROWAJA 
(BIAŁORUŚ) – sopran

ADAM ZDUNIKOWSKI – 
tenor

W programie: utwory Stani-
sława Moniuszki i Michała Kle-
ofasa Ogińskiego.

Na zakończenie zaplano-
wany  został: „Straszny Dwór” 
w Nowym Zamku, 11 maja 2019 
r. (sobota), godz. 16:00, Nowy 
Zamek w Grodnie (Białoruś), ul. 
Zamkowa 20.

Wykonawcy: FILHARMO-
NIA KAMERALNA IM. WI-
TOLDA LUTOSŁAWSKIE-
GO W ŁOMŻY

GRODZIEŃSKA CAPEL-
LA (BIAŁORUŚ)

JAN MIŁOSZ ZARZYCKI 
– dyrygent

WŁADIMIR BORMO-
TOW (BIAŁORUŚ) – dyrygent

MARINA GOROWAJA 
(BIAŁORUŚ) – sopran

ADAM ZDUNIKOWSKI – 
tenor

W programie: utwory Stani-
sława Moniuszki i Michała Kle-
ofasa Ogińskiego.

Moniuszkowska Wiosna rozkwita w Łomży i na Białorusi 
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Nowości 
Mlekpolu!

Produkty mleczarskie  wpisane są 
w polskie kuchenne tradycje. Przygo-
towanie smacznych wypieków i po-
traw wymaga nie tylko umiejętności 
gotowania i sprawdzonych przepi-
sów, ale również użycia naturalnych 
i zdrowych produktów, które można 
znaleźć w bogatej ofercie Spółdzielni 
Mleczarskiej z Grajewa. 

Masło i mleko, najlepiej Ła-
ciate, mąka, jajka to zazwyczaj 
pierwsze pozycje, które wpisu-
jemy na nasze listy zakupów. 
Nie powinno zabraknąć na niej 
również twarogów i serów. Oba 
produkty mogą poszczycić się 
czystą etykietą. Twaróg serniko-
wy Mlekpol o zawartości tłusz-
czu 7% składa się z mleka i kul-
tur bakterii mlekowych, a drugi 

twaróg o zawartości tłuszczu 
18% z serka śmietankowego oraz 
twarogu.  Warto pamiętać, że dla 
łasuchów serników nie toleru-
jących laktozy Mlekpol 
proponuje twarogi bez 
laktozy, które również 
znakomicie sprawdzają 
się  w pieczeniu. 

Kolejną nowością 
produktową o szerokich 
możliwościach stoso-
wania w kuchni jest ser 
Mascarpone. W Polsce 
Mascarpone znany jest 
jako główny składnik po-
pularnego tiramisu, jed-
nak jego aksamitna kon-
systencja oraz wyjątkowo 
subtelny, lekko słodkawy 
smak, pozwalają wyko-
rzystać ten ser na wiele 
sposobów. Mascarpone 
w połączeniu ze szpi-
nakiem stanowi wspa-
niały sos do makaronu 

tagliatelle lub pieczonego filetu 
z kurczaka. Jest wyśmienitym 
serem wzbogacającym smak wy-
trawnych zapiekanek. Można 

zastąpić nim śmietankę, by za-
gęszczając zupy i sosy, otrzymać 
cudownie kremowe danie. Ser 
Mascarpone to idealna baza do 

przygotowania deserów 
i wypieków: serników 
i placuszków. Bez tego 
mocno śmietankowe-
go sera nie może po-
wstać najpopularniejszy 
tort bezowy dacquoise. 
W połączeniu z miodem 
lub świeżymi owocami 
znakomicie wzbogaci 
każde słodkie śniadanie. 

Ser oferowany jest 
w praktycznych kubecz-
kach z zamknięciem 
w gramaturach 250 i 500 
gramów,  oraz w wia-
derku 1 kg. Wszystkie 
produkty Mlekpolu, 
wytwarzane są z mleka 
pochodzącego od krów, 
które karmione są pasz-
ami bez GMO.

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Białymstoku odbyło się podsumo-
wanie etapu wojewódzkiego IX Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszy-
na pracuje a dziecko obserwuje”.

Jak informują organizatorzy, 
celem konkursu jest promowanie 
wśród uczniów szkół podstawo-
wych z terenów wiejskich pozy-

tywnych zachowań związanych 
z pracą i zabawą w warunkach 
gospodarstwa rolnego oraz po-
pularyzowanie "Wykazu czynno-
ści szczególnie niebezpiecznych 
związanych z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego, których nie 
wolno powierzać dzieciom poni-
żej 16 lat".

Zadaniem konkursowym 
było wykonanie pracy plastycznej 
w formacie A-3, 

w dowolnej technice, na temat 
zapobiegania wypadkom związa-
nym z obecnością  w gospodar-
stwie rolnym maszyn i urządzeń 
rolniczych.

Pracownicy Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, któ-
ra była głównym organizatorem 
konkursu,  przeprowadzili przed 
jego rozpoczęciem w szkołach  
127 pogadanek dotyczących za-
sad bezpiecznej pracy w gospo-

darstwie rolnym. Na konkurs 
wpłynęło2545 prac plastycznych 
ze 182 szkół podstawowych 
z województwa podlaskiego. Pra-
ce oceniane były w dwóch kate-
goriach wiekowych: klasy 0-III 
oraz klasy IV-VIII.

Laureatami  wojewódzkimi 
konkursu z klas 0 – III zostali:

I miejsce – Izabela Stasiule-
wicz, kl. 3 Szkoła Podstawowa 
w Nowym Dworze;  

II miejsce –  Emilia Kacza-
nowska, kl. 1, Szkoła Podstawo-
wa w Suchodolinie ,

III miejsce – Sebastian Burak, 
kl. 1, Zespół Szkół Samorządo-
wych w Janowie.

Laureatami z klas IV – VIII 
zostali:

I miejsce – Eliza Borowska, 
kl. 6, Szkoła Podstawowa w Łu-
binie Kościelnym,

II miejsce – Adam Talecha, 
kl. 4, Zespół Szkół w Szumowie, 

III miejsce – Maciej Lewan-
dowskiej, kl. 6, Szkoła Podstawo-
wa w Dobrzyjałowie.

Ponadto Wojewódzka Ko-
misja Konkursowa przyznała 
po 10 wyróżnień w każdej ka-
tegorii wiekowej. Za najak-
tywniejszy udział w konkursie 
wyróżnienie otrzymał Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Nar-
wi. Na wniosek przedstawiciela 
OIP w Białymstoku wyróżnie-
nie Inspektora Pracy otrzymał 
Bartosz Jakubowicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bielsku 
Podlaskim. 

Uczestnicy konkursu, któ-
rzy zajęli pierwsze trzy miejsca 
w obydwu kategoriach wieko-
wych, zostali zakwalifikowani do 
etapu centralnego.

Organizatorami etapu woje-
wódzkiego konkursu byli: Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Oddział Regionalny 
w Białymstoku, Podlaski Urząd 
Wojewódzki, Urząd Marszał-
kowski Województwa Podla-
skiego, Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Białymstoku, Podlaski 
Oddział Regionalny Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Łomży, Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie.

ARiMR: rolnicy 
złożyli ponad  

380 tysięcy 
e-wniosków  

o dopłaty 
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przypomina, że przyj-
muje wnioski o dopłaty bezpośrednie 
i obszarowe do 15 maja. – Warto zło-
żyć je w terminie. Rolnicy, którzy się 
spóźnią, nie otrzymają pełnej kwoty 
dopłat – wyjaśnia rzecznik ARiMR Pa-
weł Mucha.

W przypadku wniosków zło-
żonych po 15 maja przyznawa-
ne dopłaty będą pomniejszane 
o  1  proc. za każdy dzień opóź-
nienia.

W tegorocznej wersji aplika-
cji eWniosekPlus wprowadzono 
szereg ułatwień i podpowiedzi. 
Ulepszenia są wynikiem do-
świadczeń kampanii 2018 i uwag 
zgłaszanych przez beneficjentów. 
Dzięki wprowadzonym zmia-
nom aplikacja stała się bardziej 
intuicyjna. Do najważniejszych 
udogodnień należy m.in. wyświe-
tlanie komunikatów sygnalizują-
cych błędy popełnione w trakcie 
wypełniania wniosku czy rozsze-
rzenie informacji prezentowa-
nych w tabeli z działkami refe-
rencyjnymi.

Dzięki aplikacji eWnio-
sekPlus wnioski o dopłaty można 
składać wygodnie przez internet. 
Jeśli rolnicy nie mają do nie-
go dostępu, mogą zgłosić się do 
biur powiatowych ARiMR, gdzie 
znajdują się stanowiska kompu-
terowe. Po pomoc w wypełnia-
niu wniosków można udać się do 
ośrodków doradztwa rolniczego. 

Szczegółowe informacje 
o aplikacji eWniosekPlus wraz 
z filmami instruktażowymi znaj-
dują się na stronie www.arimr.
gov.pl w zakładce „eWnio-

Bezpiecznie na wsi: maszyna 
pracuje a dziecko obserwuje
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Bezpieczniej 
na dwóch 
kółkach 

Porozumienie mające na celu wspól-
ną realizację miejskiego programu 
łomżyńskiej bezpiecznej komunikacji 
rowerowej zawarły władze miasta 
oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Łomży.

Jak informuje Łukasz Czech 
z Urzędu Miejskiego, podstawą 
materialną projektu jest istnieją-
ca i projektowana infrastruktura 
rowerowa, a celem poszechna 
edukacja w zakresie wychowa-
nia komunikacyjnego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży ze szkół z miejskich 
szkół. Porozumienie podpisa-
li zastępca prezydenta Andrzej 
Garlicki oraz dyrektor WORD-
-u Mirosław Olifieruk.

- Z dużą satysfakcją przyj-

muję to porozumienie, które 
zostało zawarte dzięki przychyl-
ności wicemarszałka Marka Ol-
brysia. Dzięki temu zrealizujemy 
program edukacyjny dla dzieci 
i młodzieży, a także rozbudujemy 
sieć naszego roweru miejskie-

go ŁoKeR – informuje zastępca 
prezydenta Andrzej Garlicki.

Program łomżyńskiej bez-
piecznej komunikacji rowerowej 
będzie realizowany w Łomży 
od 26 kwietnia do 1 listopada 
2019 roku. Głównym celem jest 

podnoszenie pozio-
mu wiedzy teore-
tycznej i praktycznej 
uczniów w zakresie 
bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, przy-
gotowanie ich do 
egzaminu na kartę 
rowerową oraz uświa-
domienie młodzieży 
zagrożeń wynikają-
cych z uczestnictwa 
w ruchu drogowym. 
Ma on również służyć 
do nauki właściwego 
i bezpiecznego korzy-
stania z systemu ko-
munikacji rowerowej. 
Program w całości 

będzie realizowany przez Miasto, 
a na jego realizację Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego 
przekaże 37 tysięcy złotych.

Jak informuje dyrektor WOR-
D-u Mirosław Olifieruk, w ra-
mach inicjatywy zorganizowane 

będą „pogadanki” edukacyjne 
w szkołach podstawowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem za-
sad bezpiecznej jazdy rowerem, 
prowadzone przez nauczycieli 
wychowania komunikacyjnego. 
Ponadto wszystkie stacje Łom-
żyńskiej Komunikacji Rowero-
wej zostaną oznakowane hasłami 
promującymi zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu rowerowym i logo 
WORD. Ponadto zorganizowa-
ne zostaną dwa wydarzenia dla 
dzieci i młodzieży, promujące 
system miejskiej komunikacji ro-
werowej, wraz z edukacją uczest-
ników w zakresie prawidłowego 
przygotowania roweru do sezonu, 
zasad jego eksploatacji oraz zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i prawidłowego korzystania z sys-
temu komunikacji rowerowej. Od-
będą się również pokazy dla dzieci 
i młodzieży z zakresu ratownictwa 
medycznego i nauką zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. 

Łomża wsiada 
na rowery

System rowerów miejskich, znany 
jako ŁoKeR, obecny będzie w Łomży 
dopiero  drugi rok, ale dorobił się już 
pewnej tradycji. Inauguracja odbywa 
się tuż przed długim majowym week-
endem i jest to sportowa rywalizacja 
zakończona piknikiem. Pierwszy 
wyścig odbywał się nad Narwią. Tym 
razem cykliści spotkali się na nowym 
fragmencie ulicy Zawadzkiej. A od 
soboty 27 kwietnia już cała Łomża 
wsiada na rowery. A zsiądzie w paź-
dzierniku.

Pierwszym akcentem Łom-
żyńskiej Komunikacji Rowero-
wej była rywalizacja na dystan-
sie około 1,5 kilometra na ulicy 
Zawadzkiej od Przykoszarowej 
w stronę Zawad.      

Wśród pań wygrała Anita 
Dziekońska przejeżdżając trasę 
w niespełna 3,5 minuty. Miejsca 
na podium zajęły także Justyna 
Blusiewicz i Karolina Piotrow-
ska. Najszybszym z panów był 
Hubert Lemański przed Rafa-
łem Poredą i Robertem Miecz-
kowski. Wszyscy potrzebowali 
mniej niż 3 minut na dotarcie do 
mety. A potem było świętowanie 
i piknik z atrakcjami, zwłaszcza 
dla najmłodszych.

ŁoKeR powraca  
Od 27 kwietnia do 1 listopada 

Łomżyńska Komunikacja Ro-
werowa  zaprasza do korzystania 
z rozmieszczonych w mieście sta-
cji, na których do dyspozycji bę-
dzie przeszło 100 rowerów, w tym 
dostosowany do przewozu więk-
szych pakunków oraz tandem.

Jak informuje Urząd Miejski, 
system będzie się składał w tym 
roku z piętnastu stacji. Dochodzi 

jedna przy alei Legionów (Aleja 
Park), a od czerwca także przy 
Parku Wodnym przy ul. Wy-
szyńskiego.

W swym pilotażowym se-
zonie Łomżyńska Komunikacja 
Rowerowa uruchomiona została 
pod koniec kwietnia 2018 roku 
i funkcjonowała do końca wrze-
śnia. Składała się z 13 stacji roz-
mieszczonych na terenie Łomży. 
Trzy z nich zostały sfinansowane 
z budżetu miasta, trzy kolejne 
przez miejskie spółki, zaś spon-
sorami pozostałych byli prywatni 
przedsiębiorcy. Przez sześć mie-
sięcy w systemie zarejestrowało 
się 2322 użytkowników, któ-
rzy wypożyczali rowery prawie 
22.600 razy, łączny na ponad 
11.500 godzin.

W tym roku ŁoKeR będzie 
składał się z 15 stacji. System bę-
dzie funkcjonował od 27 kwiet-
nia do 1 listopada. Lokalizacja 
stacji: Stary Rynek, Bulwary, 
Teren sportowo - rekreacyjny 
na os. Konstytucji 3-go Maja, ul. 
Poznańska (PEPEES), ul. Stu-
dencka, Plac Kościuszki, ul. Za-
wadzka (Orlik), Centrum Han-
dlowe 4 PLUS, Galeria Łomża, 
ul. Szmaragdowa, ul. Akademic-
ka (PWSIiP), Hala Sportowa im. 
Olimpijczyków Polskich (SP 9), 
ul. Sikorskiego (Straż Pożarna), 
Al. Legionów (Aleja Park), Park 
Wodny przy ul. Wyszyńskie-
go (stacja będzie uruchomiona 
w czerwcu).

Sponsorami stacji w tym roku 
są: Miasto Łomża, MPEC sp. 
z o.o., MPWiK sp. z o.o., ZGO 
sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Prze-
mysłu Spożywczego PEPEES 
S.A., Galeria Łomża, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Perspektywa, 
Development Sp.j., VanPur, JBB, 
Kino Millenium (Kino Polska 

s.c.), Sonarol Sp. j. Najda, Bik-
-Projekt sp. z o.o., Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe GOSK 
Iwona Gosk (Bosch Service, Ga-
rage Grill & Bar), ARMAPAK 
Sp. z o.o. sp.k., Intercars S.A. 
Grupa Łomża, Carpexim Pro-
ducent rolet i żaluzji, BTS Szy-
mańscy, Grodzki Development 
Sp.j. oraz WORD (w ramach 
realizacji programu łomżyńskiej 
bezpiecznej komunikacji rowero-
wej realizowanej na terenie mia-
sta Łomża).

Co należy zrobić, aby skorzystać z ro-
weru?
• Wypełnić formularz rejestracyj-
ny w zakładce REJESTRACJA 
na stronie internetowej www.
polskirowermiejski.pl
• Sprawdzić pocztę i kliknąć 
w link aktywacyjny otrzymany 
w mailu
• Doładować swoje konto w sys-
temie kwotą co najmniej 19 zł 
(opłata inicjalna) 
• Pobrać aplikację Filfri – Polski 
Rower z Google Play lub App 
Store
• Udać się do najbliższej stacji 
ŁoKeRa

Ile kosztuje wypożyczenie roweru?
Jednorazowa, bezzwrotna opłata 
inicjalna – 19 zł
Od 0 do 15 minuty – 0 zł
Od 15 do 60 minuty – 1 zł
Od 61 do 120 minuty – 2 zł
Od 121 do 180 minuty – 3 zł
Każda następna godzina – 4 zł
Opłaty za poszczególne prze-
działy czasowe są sumowane.
Opłata za odblokowanie roweru 
typu tandem lub cargo – 2 zł

Jak wypożyczyć rower?
Można to zrobić dwiema meto-
dami – przy użyciu klawiatury 

w stacji lub aplikacji mobilnej, po 
wcześniejszym zarejestrowaniu 
się na stronie www.polskirower-
miejski.pl lub w aplikacji mobil-
nej

Wypożyczenie przy użyciu klawiatury 
w stacji:
• podejdź do terminala (ekran 
jest domyślnie wyłączany aby 
oszczędzać energię)
• dotknij zielonego przycisku 
ENTER na klawiaturze aby włą-
czyć ekran
• wybierz język i kliknij ENTER
• wprowadź numer telefonu 
w z prefiksem 48 xxx xxx xxx 
(prefiks 48 przed numerem jest 
bardzo ważny. Jeśli go nie wpi-
szesz system nie rozpozna Two-
jego numeru)
• wprowadź PIN
• wprowadź numer wybranego 
roweru – tylko 4 cyfry – bez pre-
fiksu 02
• usłyszysz komunikat głosowy, 
a na ekranie pojawi się numer 
slotu i kod do zapięcia szyfrowe-
go którego możesz użyć w przy-
padku przepełnienia stacji
• pobierz wybrany rower ze stoja-

ka popychając go lekko do przo-
du, a następnie pociągnij do tyłu. 
Elektrozamek powinien zwolnić 
rower

Przy użyciu aplikacji mobilnej:
• pobierz aplikację Filfri – Polski 
Rower z Google Play lub App 
Store
• przy logowaniu podaj swój nu-
mer telefonu z prefiksem 48 xxx 
xxx xxx oraz PIN
• wybierz zakładkę WYPO-
ŻYCZ ROWER
• wybierz stację przy której aktu-
alnie się znajdujesz
• wybierz numer roweru
• poczekaj kilka sekund na ko-
munikację serwera ze stacją
• na ekranie pojawi się informacja 
z którego stojaka możesz pobrać 
rower oraz usłyszysz komunikat 
głosowy
• pobierz wybrany rower ze stoja-
ka popychając go lekko do przo-
du, a następnie pociągnij do tyłu

Szczegółowe informacje oraz 
rozmieszczenie stacji dostępne 
są na stronie internetowej www.
polskirowermiejski.pl.



23sport

Rekordy miasta, mnóstwo emocji  
i zdrowa rywalizacja siłaczy. W Bur-
sie Szkolnej nr 2 w Łomży odbyły się 
XI Otwarte Mistrzostwa Łomży Szkól 
Ponadgimnazjalnych i Burs o Puchar 
Prezydenta Miasta Łomży w Trójboju 
Siłowym. 

Organizatorami wydarzenia 
byli wychowawcy i wychowan-
kowie Bursy Szkolnej Nr2: Zbi-
gniew Turowski (sędzia główny), 
Aneta Wiśniewska (spiker za-
wodów), Patrycja Chmielewska 
i Izabela Chojnowska (sekretariat 
zawodów).

Zawodnicy rywalizowali 
w poszczególnych  bojach trój-
boju siłowego: przysiadzie, wy-
ciskaniu sztangi leżąc i martwym 
ciągu. Podczas zawodów zostały 
ustanowione nowe rekordy Łom-
ży. Paweł Bielewski z Zespołu 

Szkół Mechanicznych i Ogól-
nokształcących  nr 5 w Łomży 
w kategorii wagowej do 60 kg 
ustanowił nowy rekord Łom-
ży w przysiadzie wynikiem 135 
kg. W tym samym boju Woj-
ciech Łada z Bursy Szkolnej nr 
2 w Łomży w kat. wag. 67,5 kg  
ustanowił nowy rekord miasta  
wynikiem 155 kg, Sebastian Dą-
browski  także z BS nr 2 w Łom-
ży w kat. wag. 125 kg  -wynikiem 
132,5 kg. 

Klasyfikacja drużynowa szkół 
i burs:

1. Bursa Szkolna nr 2 w Łom-
ży - 28 pkt,

2. I Liceum Ogólnokształcące 
w Łomży - 26 pkt,

3. Zespół Szkół Mechanicz-
nych i Ogólnokształcących nr 5 
w Łomży - 24 pkt.

Kategoria open dziewcząt - 
Przysiad:

1. Gabriela Wiszowata, I LO,  
95 kg – 150,1 pkt.

2. Magdalena Bałazy, I LO.,  
67,5 kg – 110,6 pkt.

Kategoria open 17 - 18 lat - 
Przysiad:

1.Wojciech  Łada, BS nr 2 – 
155 kg, 200,7 pkt.

2. Gabriel Kalinowski, BS nr 
2  - 135 kg, 128,7 pkt.

3. Sebastian Dąbrowski,  BS 
nr 2 - 132,5 kg , 113,6 pkt.

Kategoria open 19 - 20lat - 
Przysiad:

1. Paweł Bielewski, ZSMiO 
nr 5 – 135 kg, 197,1 pkt.

2. Krzysztof Borawski, 
ZSMiO nr 5 – 160 kg, 172,9 pkt.

3. Michał Wybraniak,  BS nr 
2 - 130 kg, 143,3 pkt.

Kategoria open dziewcząt 
-Wyciskanie sztangi leżąc:

1. Gabriela Wiszowata, I LO 
- 50 kg , 79 pkt.

2. Magdalena Bałazy, I LO - 
35 kg , 57,3 pkt.

Kategoria open 17-18 lat 
-Wyciskanie sztangi leżąc:

1. Gabriel Kalinowski  BS nr 
2 – 82,5 kg, 78,7 pkt.

Kategoria open 19-20 lat 
-Wyciskanie sztangi leżąc:

1. Paweł Bielewski, ZSMiO 
Nr 5 – 105 kg, 153,3 pkt.

2.Przemysław Lipski, BS nr 
2 - 90 kg , 123,3 pkt.

3.Paweł Prolesko, BS nr 2 - 
100 kg, 114,7pkt.

Kategoria open dziewcząt - 
Martwy ciąg:

1. Gabriela Wiszowata, I L.O. 
- 130 kg, 205,4 pkt.

2. Magdalena Bałazy, I LO - 
100 kg ,163,9 pkt.

Kategoria open 17-18 lat - 
Martwy ciąg:

1. Wojciech Łada, BS nr 2 – 
182,5 kg , 236,3 pkt.

2. Daniel Kanicki, BS Nr 2 – 
150 kg, 209,7 pkt.

3.Gabriel Kalinowski BS nr 
2 – 145, 138,3 pkt.

Kategoria open 19-20 lat 
-Martwy ciąg:

1. Przemysław Lipski, BS nr 
2 – 170 kg, 233pkt

2. Krzysztof Borawski,  
ZSMiO nr 5 – 185 kg, 199,9 pkt.

3. Mateusz Cekała, BS nr 2 – 
185 kg, 196,6 pkt.

Puchar dla absolutnego zwy-
cięzcy w kategorii dziewcząt 
w Trójboju Siłowym otrzyma-
ła Gabriela Wiszowata z I LO 
w Łomży z wynikiem - 275 kg, 
434,5 pkt.

Wśród mężczyzn, puchar dla 
absolutnego zwycięzcy w kategorii  
open 17 - 18 lat w Trójboju Siło-
wym otrzymał  Gabriel Kalinow-
ski, BS nr 2 w Łomży z wynikem 
– 362,5 kg, 345 pkt.  Puchar dla 
absolutnego zwycięzcy w kategorii 
open 19 - 20 lat w Trójboju Siło-
wym otrzymał  Krzysztof Boraw-
ski,  ZSMiO Nr 5 w Łomży z wy-
nikiem – 445 kg , 481 pkt.

Puchary, medale i dyplomy 
zostały ufundowane przez pre-
zydenta Łomży, dyrektor Bursy 
Szkolnej nr 2 w Łomży i Miej-
ski Szkolny Związek Sportowy 
w Łomży.

Łomżyniak  
na olimpijskim salonie

Zbigniew Maleszewski, szef klubu 
"Tiger" w Łomży i prezes Podlaskiego 
Okręgowego Związku Bokserskiego, 
był jedynym łomżyniakiem, który 
wziął udział w obradach Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego podsumowu-
jących rok 2018.

- W dodatku miałem legity-
mację z numerek 001. Może to 
nie "bondowski", numer, ale było 
mi bardzo miło - uśmiecha się 
szkoleniowiec i działacz.

Obrady w Warszawie skon-
centrowane były na sprawozda-
niach wszelkiego rodzaju - od 
sportowych po finansowe za 
ubiegły rok działalności PKOl.     

- Duże przeżycie znaleźć się 
wśród osób, które odgrywają tak 
ogromna rolę w polskim sporcie 
- dodaje Zbigniew Maleszewski.

Natura  pociągnęła "wilka 
do lasu"  i wolne chwile spędził 
w towarzystwie kolegów z PZB 
w bokserskiej części Muzeum 
Sportu.    

Miasto silnej młodzieży 

Tigery jadą  
na olimpiadę

Aż pięciu podopiecznych Zbigniewa 
Maleszewskiego z bokserskiego klu-
bu Tiger Łomża  wywalczyło awans 
do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Boksie.

Jak informuje szkolenio-
wiec, w zawodach w Jedwabnie 
koło Olsztyna wzięło po 4 naj-

lepszych zawodników każdej 
kategorii wagowej z wojewódz-
twa podlaskiego i warmińsko – 
mazurskiego. Stawką był awans 
do OOM zaplanowanej mię-
dzy 21 a 26 maja. Do Ostrowca 
Świętokrzyskiego pojadą tylko 
najlepsi.   

A jest wśród nich aż pię-
ciu młodych pięściarzy Tigera: 
Iznaur Isaev (do 46 kg), Adam 
Sokołowski (do 48), Akhmed 

Debizov (do 52), Wojciech Bo-
niecki (do 54 kg) i Piotr Domi-
nikowski (do 80).

Z województwa podlaskiego 
zakwalifikowało się  jeszcze tyl-
ko dwóch zawodników: Gracjan 
Zawadzki (do 50 kg) z Crista-
lu Białystok oraz Maksymilan 
Żywna z Szturmu Augustów. 
Pozostali chłopcy reprezentują 
województwo warmińsko -  ma-
zurskie.    
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RYBIŃSKI
ANDRZEJ 

KONCERT

„Nie liczę godzin i lat!”

27 maja godz. 19.00 
Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich

Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13 Łomża
19:36 Tel. 862 167 444

8 czerwca 2019 godz. 17.00 Hala Widowiskowo - Sportowa im. Olimpijczyków Polski  
ul. Ks. Anny 10, Łomża, 19:45 Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13 Łomża

Tel. 862 167 444


