
Ogłoszenie przez prezydenta Andrze-
ja Dudę terminu wyborów do Sejmu 
i Senatu otworzyło oficjalnie kampa-
nię. 

W wyścigu po władzę bierze 
udział kilka dużych podmiotów 
sceny politycznej i pewna grupa 
mniejszych. Prawo i Sprawiedli-
wość jest cały czas krok przed 
swoimi rywalami. Pozostałe 

ugrupowania dopiero nieśmiało 
ujawniają swoich liderów. Partia 
Jarosława Kaczyńskiego ogłosiła 
już swoje listy kandydatów w ca-
łości. 

W województwie  podlaskim 
najlepsze miejsca otrzymali ci, 
którzy już sprawdzili się w poli-
tycznych bojach, choć pewnych 
zaskoczeń także nie brakuje. Dla 

mieszkańców Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej szczególnie przy-
krym mogą być dosyć odległe - 
pod koniec pierwszej dziesiątki -  
miejsca reprezentantów tej części 
województwa podlaskiego, choć 
np. Lech Antoni Kołakowski 
przed czterema laty miał czwar-
ty wynik i przysporzył partii po-
nad 15 tysięcy głosów. Bernadeta 

Krynicka też miała ich więcej niż 
Kazimierz Gwiazdowski, który 
teraz jest najwyżej umiejscowio-
nym na liście mieszkańcem daw-
nego województwa łomżyńskie-
go.

Liderzy
Pod nieobecność Krzysztofa 

Jurgiela (jest już w Parlamencie 

Europejskim) liderem listy jest 
Dariusz Piontkowski z Białego-
stoku. Polityk, nauczyciel historii 
jest od początków roku liderem 
wojewódzkich struktur PiS, a od 
kilku miesięcy ministrem eduka-
cji narodowej. W poprzednich 
wyborach uzyskał poparcie 28 
378 wyborców.

Na drugim miejscu jest także 
nauczyciel - polonista - choć od 
lat już związany  bardziej z inną 
sferą życia politycznego. Jarosław 
Zieliński z Suwałk to w wicemi-
nister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji i jeden z najbardziej 
doświadczonych polityków PiS. 
Cztery lata temu zdobył 28 865 
głosów.   

Trzecia pozycja przypadła 
Bohdanowi Paszkowskiemu 
z Białegostoku. W 2015 roku 
zdobył mandat senatora w okrę-
gu łomżyńsko - suwalskim, ale 
okazało się, że jest potrzebny 
na stanowisku wojewody podla-
skiego. Senatorem był już zresztą 
wcześniej.

Na kilka dni i kilka ważnych wyda-
rzeń podzielone były obchody Święta 
Wojska w Łomży. Były wzniosłe sło-
wa, chwile zadumy i hołdu, nagród 
i wyróżnień, szczypta nostalgii i wiele 
nadziei, a także rozrywki dla naj-
młodszych. 

Święto Wojska zostało usta-
nowione 15 sierpnia na pamiątkę 
zwycięstwa w jednaj z najważ-
niejszych bitew decydujących 
o historii Polski i Europy. Jed-
nym z wydarzeń decydujących 
o przebiegu Bitwy Warszawskiej 
było wcześniejsze kilkudniowe 
powstrzymanie marszu armii 
bolszewickiej na przedpolach 
Łomży. Dokonali tego żołnierze 
(głównie 33 pułku piechoty, ale 
też innych jednostek) oraz cy-
wilni mieszkańcy Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej. Do tych wydarzeń 
nawiązywała większość oficjal-
nych wystąpień podczas uroczy-
stości Święta Wojska.

Bitwa Warszawska nieod-
łącznie kojarzy się z geniuszem 
wojennym marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Dlatego w Łom-
ży uroczystości tradycyjnie 

rozpoczyna złożenie kwiatów 
przy tablicy ku czci Marszałka 
umieszczonej na Domku Pa-
stora (bywał tam wielokrotnie). 
Swoje stałe miejsce w progra-

mie ma także spotkanie pre-
zydenta miasta ze środowi-
skiem wojskowych, aktualnych 
i byłych. Tym razem Mariusz 
Chrzanowski otrzymał koman-

dorię odznaczenia za zasługi na 
rzecz kombatantów.

Specjalnym i szczególnie 
uroczystym akcentem był w tym 
roku symboliczny pogrzeb na za-

bytkowym cmentarzu w Łomży 
sześciu bezimiennych żołnierzy - 
ochotników z 1920 roku, których 
szczątki zostały odnalezione przy 
przebudowie drogi Łomża - No-
wogród. Udział wzięli w tym wy-
darzeniu m. in. minister edukacji 
Dariusz Piontkowski, Adam Si-
wek z IPN i kompania honorowa 
18 Dywizji Zmechanizowanej.

Zwyczajowym elementem 
obchodów jest także uroczysta 
zbiórka przedstawicieli wszyst-
kich wojskowych "przyczółków" 
w Łomży przy Pomniku Żołnie-
rzy 33 Pułku Piechoty na terenie 
przy alei Legionów należącym od 
czasów gubernialnej przeszłości 
miasta, czyli od drugiej połowy 
XIX wieku, do wojska. 
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Stefan Krajewski pisze do 
Jarosława Kaczyńskiego 

Stefan Krajewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, prezes Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w województwie podlaskim przesłał naszej redakcji list 
otwarty, jaki skierował do Jarosława Kaczyńskiego,  prezesa Prawa i Sprawiedli-
wości. Przytaczamy jego treść.

Szanowny Panie Prezesie
Coraz bardziej rozległy i coraz głębszy kryzys ogarnął już nie-

mal wszystkie działy produkcji rolnej. Ceny zbóż, mleka, żywca, 
owoców i innych produktów rolnych spadły poniżej kosztów produk-
cji. Wielu rolników się zadłuża, nad wieloma gospodarstwami rol-
nymi zawisła groźba komorniczej licytacji” — te słowa to nie wypo-
wiedź któregokolwiek z polityków dzisiejszej opozycji. To fragment 
Pańskiego listu do ówczesnej Premier RP Ewy Kopacz, jakże nadal 
aktualnego.

W liście tym wykazał się Pan (jak zawsze w okresie przed-
wyborczym) dużą wiedzą z zakresu rolnictwa i empatią wobec 
rolników. Od tamtej pory minęło 4,5 roku i dziś ja, mieszkaniec 
Województwa Podlaskiego, pytam Pana: co poszło nie tak, że 
sytuacja wsi i rolnictwa nie jest wcale lepsza niż wtedy? Nadal 
jest tak, że ceny zbóż, mleka, żywca, owoców i innych produktów 
rolnych utrzymują się wciąż poniżej kosztów produkcji, dalej 
postępuje zadłużenie rolników, a groźba komorniczej licytacji 
jest ciągle aktualna. Zapytam Pańskimi słowami „,czy kryzys na 
polskiej wsi jest następstwem złej polityki rządu”? Rządu Pra-
wa i Sprawiedliwości? Co się stało z tak szumnie zapowiadanym 
wyrównaniem dopłat, powstrzymaniem ekspansji afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) i wprowadzeniem systemu „obiektywnego 
i realnego” szacowania strat i wypłaty rekompensat za szkody 
wyrządzane w gospodarstwach rolnych przez dziką zwierzynę? 
Czy z tymi problemami w odpowiednim stopniu radzi sobie mi-
nister Jan Krzysztof Ardanowski? Wiemy przecież, że na pewno 
nie poradzili sobie zdymisjonowani ministrowie z naszego regio-
nu: Krzysztof Jurgiel, Jacek Bogucki i Tadeusz Romańczuk — 
parlamentarzyści Pana partii.

Najlepszym przykładem nieporadności i braku koncepcji jest 
tragiczna sytuacja zarządzanej przez Senatora PiS, wcześniej 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ta-
deusza Romańczuka Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek z Bielska 
Podlaskiego. Rolnicy w województwie podlaskim kończą właśnie 
żniwa, za chwil kilka będą uczestniczyć w „Święcie Plonów”. Nie-
stety nie będzie to radosne świętowanie ze względu na skutki suszy 
i brak odpowiedniej pomocy ze strony Rządu RP, jeszcze smutniej-
sze będą one dla prawie 900 rolników, dostawców mleka do Bielmle-
ku, którzy już od czerwca nie otrzymują zapłaty za skupiony su-
rowiec, a przecież trzeba zapłacić za żniwa, zbiór kukurydzy, czy 
wyprawić dzieci do szkoły. Nie będzie to również wesoły czas dla 
130 pracowników tejże spółdzielni, którzy nie otrzymują na czas 
zapłaty za wykonaną pracę.

Panie Prezesie, Pan i Pańskie środowisko chętnie przyjeżdża na 
wieś przed wyborami. Opowiadacie wtedy o przywiązaniu do wsi 
i rolnictwa. Jednak trudno nie zapytać o konkrety, o rozwiązania 
narastających problemów rolników. Uważam, że sytuacja w Spół-
dzielni Mleczarskiej w Bielsku Podlaskim to problem, nad którym 
należy pochylić się niezależnie od poglądów politycznych, czy przy-
należności partyjnej, a po prostu z czystej ludzkiej przyzwoitości, 
życzliwości i troski o drugiego człowieka, w związku z tym oczeku-
ję osobistego zaangażowania w w/w sprawę Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Apeluję: zajmijcie się tą konkretną sytuacją! To wy 
macie środki, instrumenty prawne, wszystkie niezbędne instytucje! 
Na WASZE działania czekają zaniepokojeni, a często już zdespe-
rowani rolnicy. Nie wolno Wam ich ignorować i traktować jedynie 
jako maszynkę do głosowania na PiS.

Niejednokrotnie wspomina Pan o swoich podlaskich korzeniach, 
o przywiązaniu do tego regionu, w związku z tym mam nadzieję, że 
zainteresuje się Pan opisanym przeze mnie tematem i znajdzie wraz 
ze swoim politycznym obozem rozwiązanie, które pomoże zakłado-
wi „stanąć na nogi”, a rolnikom odzyskać wiarę w sprawiedliwość 
społeczną i przywróci radość z wykonywanej pracy.

Z poważaniem

Stefan Krajewski

Polskie Stronnictwo Ludowe nie zdecydowało się na wej-
ście do szerokiej koalicji ugrupowań opozycyjnych  przez 
wyborami parlamentarnym.  Ludowcy zapowiadali start 
samodzielny, ale ostatecznie sformowali nieco większy 
komitet wyborczy PSL - Koalicja Polska z udziałem m. in. 
posłów Unii Europejskich Demokratów oraz środowisk sa-
morządowych i organizacji pozarządowych. najszerszym 
jednak echem odbiło się porozumienie programowe i wy-
borcze z Kukiz'15.   

- Nie jesteśmy antyPiS-em, ani antyopozycją. 
Jesteśmy za silną, demokratyczną i sprawiedliwą 
Polską - cytują media słowa, które Władysława 
Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, przekazał w Płocku 
podczas krajowej konwencji wyborczej.

Głównym punktem tego wydarzenia była pre-
zentacja "jedynek" we wszystkich okręgach wybor-
czych. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie pierw-
szy na liście  w Tarnowie, Paweł Kukiz - w Opolu. 
A w województwie podlaskim - zgodnie zresztą z 
zapowiedziami - otworzy listę Stefan Krajewski, li-
der PSL w regionie.   

Wśród "jedynek" są osoby znane już szerzej z 

działalności parlamentarnej czy innych aktywności 
publicznych, ale też dopiero aspirujące do większej 
popularności. I tak Stanisław Tyszka, wicemarszałek 
Sejmu otworzy listę w Rzeszowie; Marek Sawicki , 
były minister rolnictwa - w Siedlcach; Władysław 
Teofil Bartoszewski - w Warszawie; Jacek Prota-
siewicz - we Wrocławiu; Urszula Pasławska, która 
poznaliśmy bliżej w województwie podlaskim, gdy 
ubiegała się o mandat do Parlamentu Europejskie-
go - w Olsztynie czy Marek Biernacki, ongiś sym-
bol konserwatywnego nurtu w PO - w Gdyni.   

Pozostałe osoby na miejscach z numerem "1" to: 
Mieczysław Kasprzak w Krośnie; Agnieszka Ści-

gaj - w Krakowie; Urszula Nowogórska - w 
Nowym Sączu, Piotr Zgorzelski - w Płocku; 
Mirosław Maliszewski - w Radomiu ;Robert 
Mordak - w okręgu  Warszawa II; Stanisław 
Żuk - w Legnicy; Paweł Gancarz - w Wał-
brzychu; Dariusz Kurzawa - w Bydgoszczy; 
Radosław Lubczyk -  w Koszalinie; Jarosław 
Rzepa - w Szczecinie; Andrzej Grzyb - w 
Kaliszu; Tomasz Frąckowiak - w Koninie;  
Krzysztof Paszyk - w Pile; Wojciech Janko-
wiak  - w Poznaniu. Aleksandra Jelonek - w 
Katowicach; Barbara Chrobak - w Sosnowcu;  
Czesław Siekierski - w Kielcach;  Zbigniew 
Ziejewski - w Elblągu; Andrzej Kobylarz - w 
Gdańsku;  Mirosław Szemła - w Bielsku-
-Białej; Henryk Kiepura - w  Częstochowie; 
.Paweł Szramka - w Toruniu; Jan Łopata -  w 
Lublinie;  Jarosław Sachajko - w Chełmie;  
Jolanta Fedak - w Zielonej Górze; Elżbieta 
Bińczycka - w Łodzi; Dariusz Klimczak - w 
Piotrkowie Trybunalskim; Paweł Bejda - w 
Sieradzu; Józef Brynkus - w Chrzanowie.

***
W województwie podlaskim ludowcy nie 

odkryli jeszcze wszystkich kart, czyli pełnej 
listy kandydatów do Sejmu oraz kandydatów 
do Senatu. Wcześniej pojawiały się informa-
cje, że o mandat w izbie wyższej parlamentu 
powalczy w okręgu "południowo - wschod-

nim" województwa Jerzy Leszczyński, były mar-
szałek województwa, a obecnie radny Sejmiku. Po-
twierdzenia oficjalnego na razie nie ma. 

W ostatnich dniach  na "senacką giełdę" weszło 
dodatkowo nazwisko Mieczysława Bagińskiego. 
Były wojewoda łomżyński, przez wiele kadencji 
radny wojewódzki  miałby rywalizować o miejsce 
w Senacie m. in. z Kornelem Morawieckim, czyli w 
okręgu z Łomżą i Suwałkami. Są też nieoficjalnie 
informacje, że mógłby liczyć jeżeli nie na wsparcie 
szerokiej koalicji ugrupowań opozycyjnych wobec 
PiS, czyli Koalicji Obywatelskiej  i lewicy, to przy-
najmniej na brak rywali z tych ugrupowań.

Jedynki PSL
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Pozycję nr 4 ma Kazimierz Gwiazdow-
ski z Radziłowa. Jego główny "matecznik" 
wyborczy to powiaty grajewski, moniecki, 
kolneński. Miał w poprzednich wyborach 
6787 głosów.

Dwa kolejne miejsca przypadły koali-
cjantowi PiS, czyli Porozumieniu Jarosła-
wa Gowina. Numer 5 to Jacek Żalek z Bia-
łegostoku, doświadczony polityk sejmowy 
i kandydat na prezydenta Białegostoku, 
a 6 - to Kazimierz Baszko związany z So-
kółką, który w poprzedniej kadencji wcho-
dził do Sejmu jako reprezentant PSL, ale 
po utracie regionalnej władzy w tej partii 
zmienił ugrupowanie.

I wreszcie 7, czyli pierwszy reprezen-
tant Łomży - Lech Antoni Kołakowski. 
Bardzo doświadczony parlamentarzysta, 
a wcześniej samorządowiec. W każdych 
kolejnych wyborach osiągał lepszy wynik. 
Ostatnio 15 106 głosów.

Zaraz za nim jest Bernadeta Krynic-
ka. Była przewodnicząca Rady Miejskiej 
Łomży, pielęgniarka wypracowała sobie 
w parlamencie rozpoznawalność jako wy-
razista i zdecydowana w poglądach po-
słanka.

Na miejscu nr 9 znalazł się profesor 
Henryk Wnorowski ze Starych Wnor na 
Ziemi Łomżyńskiej. Do Sejmu wszedł 
w czerwcu w miejsce Krzysztofa Jurgiela. 

Ekonomista, naukowiec i menedżer go-
spodarczy, szef Towarzystwa Naukowego 
im. Wagów w Łomży.  

Łomżyńskich wątków mamy zaraz 
ciąg dalszy, ponieważ nr10 to Adam 
Andruszkiewicz pochodzący z Graje-
wa. Wchodził do poprzedniego Sejmu 
z listy Kukiz'15. Od kilku miesięcy jest 
wiceministrem cyfryzacji. Był najmłod-
szym z posłów z regionu i utrzymał ten 
status. 

I to jeszcze nie koniec "łomżyńskiej" 
części listy, bo na pozycji 11 jest Agniesz-
ka Muzyk, naukowiec, socjolog, była wice-
prezydent Łomży.  

12 to Łukasz Siekierko z Wysokiego 
Mazowieckiego. Wiceprzewodniczący Sej-
miku, także jeden z najmłodszych kandy-
datów.

Łomżyński wątek słabnie, ale nie za-
nadto, ponieważ 13 to Roman Czepe, wi-
cestarosta białostocki, teolog i poeta, zwią-
zany z Łapami w Diecezji Łomżyńskiej.

I wreszcie na pozycji numer 14 
znajdujemy Piotra Modzelewskiego 
z Łomży, zastępcę komendanta głów-
nego OHP i również jednego z grona 
najmłodszych ubiegających się o man-
dat poselski. On zamyka dosyć  zwarty 
"blok łomżyński" na liście PiS, choć nie 
kończy go zupełnie.

Samorządowcy i inni
Kolejne miejsca zajmują samorządow-

cy: Tomasz Madras z Białegostoku; Boże-
na Jolanta Jelska-Jaroś z Sokółki; Elżbieta 
Puczyłowska z Augustowa. 

Potem są menedżer gospodarczy Grze-
gorz Kucharewicz z Białegostoku i aktor 
Rafał Supiński z Moniek i Białegostoku. 
Alicja Biały z Białegostoku to kolejny sa-
morządowiec. 

Na pozycji 21 znów wracamy na 
Ziemię Łomżyńską, bo zajmuje ją An-
drzej Mioduszewski z Zambrowa, rolnik 
i przedsiębiorca, od niedawna prezes PKS 
Nova.      

Następne osoby na liście to: Bożena 
Nienałtowska z powiatu białostockiego; 
Marek Dziatkowski, przedsiębiorca z Fi-
lipowa;  Henryk Łukaszewicz,; nauczyciel  
z Hajnówki; Bożena Teresa Bujno, samo-
rządowiec powiatu siemiatyckiego.

Listę kończą na miejscach 26, 27 i 28 
Agnieszka Zduńczyk pedagog i samorzą-
dowiec z Miastkowa, Izabela Wasilewska 
z Kolna oraz Aleksandra Szczudło, radna 
Sejmiku, rodzinnie związana Ciechanow-
cem.    

Do Senatu
Województwo podlaskie ma też do 

obsadzenia 3 miejsca w Senacie. W tym 

przypadku wybory odbywają się w trzech 
okręgach jednomandatowych. Jeden 
z nich to Białystok i najbliższe okolice, 
drugi - Łomża i Suwałki oraz cała północ-
na i zachodnia część województwa, trzeci 
- Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie, 
czyli południowy i wschodni fragment re-
gionu.

Prawo i Sprawiedliwość wystawi kan-
dydatów w każdym z okręgów. W Białym-
stoku będzie to Mariusz Gromko, biało-
stocki radny. Na południu kandyduje Jacek 
Bogucki z Czyżewa, poseł kilku kadencji, 
były wiceminister rolnictwa, doświadczo-
ny samorządowiec Czyżewa i powiatu wy-
sokomazowieckiego. 

Dla Łomży i Suwałk PiS przygoto-
wał niespodziankę. Kandydatem do Se-
natu jest tu Kornel Morawiecki. Znany 
kiedyś jako bezkompromisowy działacz 
opozycji antykomunistycznej. Obecnie 
przede wszystkim jako ojciec premiera  
Mateusza Morawieckiego. Polityk zna-
ny i w wielu kręgach ceniony ale jednak 
związany bardzo z Wrocławiem, a nie 
północno - wschodnią Polską.           

W regionalnym PiS mówi się - 
nieoficjalnie - że satysfakcjonujące 
będzie dla partii 10 z 14 możliwych 
mandatów do Sejmu i wszystkie trzy 
senatorskie.  

Wybory 2019. Na liście PiS Łomżyniaków sporo...
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Koncert Pieśni Patriotycznych na 
łomżyńskiej Starówce zakończył łom-
żyńską odsłonę Święta Wojska w 99. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej i obrony 
Łomży przed wojskami bolszewicki-
mi. 

Na scenę na Starym Rynku 
najpierw wszedł zespół  „Tabor”. 
Po nim przyszedł czas na wystę-
py najmłodszych wokalistów ze 
studia wokalnego eMDeK oraz 
„The Brzuch Brothers”. Gwiazdą 

koncertu był Maciej "Dziemian" 
Dziemiańczuk, znany youtuber, 
który podbił swoim głosem serca 
ponad 160 tys. widzów. Stworzył 
wiele znanych coverów oraz au-
torskich kompozycji.

"Wojenko wojenko", „Pierw-
sza kadrowa”, „Przybyli ułani pod 
okienko” czy „Marsz Pierwszej 
Brygady". Te i wiele innych, do-
brze znanych pieśni, rozbrzmiało 
na łomżyńskiej Starówce podczas 

Święta Wojska Polskiego. Licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy, 
wraz z artystami, wspólnie wy-
śpiewywali najpiękniejsze patrio-
tyczne pieśni. Wiele było rodzin 
z dziećmi, osoby młodsze i star-
sze. Wszyscy ci, którzy chcieli 
poczuć patriotycznego ducha. 

Koncert Pieśni Patriotycz-
nych był także jednym z wyda-
rzeń przygotowanych w ramach 
"Łomżyńskich Wakacji".

Patriotyczne brzmienia na 
łomżyńskiej Starówce 

Zebrali się tam reprezentanci 
kadry Warsztatów Technicznych 
Łomża, 13 Batalionu Lekkiej 
Piechoty Obrony Terytorialnej, 
Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień, Grupy Zabezpieczenia 
Łomża 25 Wojskowego Oddzia-
łu Gospodarczego w Białymsto-
ku, Węzła Teleinformatycznego 
Łomża. Honory gospodarza peł-
nił kierownik Warsztatów major 
Marek Niedźwiecki.      

- Wracamy myślą do wyda-
rzeń stanowiących chlubę pol-
skiego oręża. Dzisiejsze wojsko 
codzienną  służbą i pracą dosko-
nali swoje rzemiosło wojskowe, 
które dobrze służy obronności 
i suwerenności kraju - zwrócił się 
do gości, wśród których byli m. 
in. posłowie Bernadeta Krynicka 
i Lech Antoni Kołakowski , wi-
cemarszałek województwa Ma-
rek Olbryś, prezydent Mariusz 
Chrzanowski, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Marek Komo-
rowski, radni Łomży z przewod-
niczącym Janem Olszewskim, 
zastępca komendanta OHP 
Piotr Modzelewski, reprezentan-
ci samorządów, zaprzyjaźnionych 
jednostek wojskowych i służb 
mundurowych, Bractwa Kurko-
wego, harcerze.          

Poseł Bernadeta Krynicka 
podkreśliła znaczenie więzi armii 
polskiej ze społeczeństwem, któ-
re umożliwiło zwycięstwa takie, 
jak w Bitwie Warszawskiej.   

- W naszym kraju także wiara 
łączy się ściśle z patriotyzmem. 
Musimy solidarnie pracować na 

rzecz wspólnego dobra. Jednym 
z obowiązków obywatela jest 
udział w zbliżających się wybo-
rach. Oddajcie swój cenny głos 
na tych, którzy udowodnili że 
potrafią zagwarantować rozwój 
armii i gospodarki kraju, a dobro-
byt polskim rodzinom - mówiła.

Ciekawymi przemyśleniami 
podzielił się z zebranymi poseł 
Lech Antoni Kołakowski. 

- Jest dla mnie oczywiste, że 
obrońcy Łomży  i samo miasto 
powinno być odznaczone orde-
rem Virtuti Militari. Zasługuje 
na to. Niestety, okazało się, że 
wniosek może być złożony nie 
później niż 5 lat po wydarzeniu, 
którego dotyczy. Oceniła nas jed-
nak historia. Obecnie mówiąc 
o suwerenności i obronności mu-
simy podjąć wysiłek zwiększenia 
liczebności armii do przeszło 200 
tysięcy, jak zapowiada minister 
Mariusz Błaszczak. Towarzyszyć  
powinny temu zakupy nowych 
technologii i pogłębianie profe-
sjonalizacji. A mojemu miastu 
życzę, aby przyjęło w przyszłości 
nie tylko pułk, a może brygadę, 
w jednym z tych budynków żeby 
znalazło się miejsce na siedzibę 
generała. To będzie właściwy sto-
pień organizacyjny dla Łomży - 
stwierdził parlamentarzysta.            

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś był jednym z bohaterów 
świątecznego spotkania łomżyń-
skich wojskowych. Jak podkre-
ślił, tytuł marszałka zobowiązuje, 
żeby mówić "krótko i na temat". 

- To święto z dobrymi in-

formacjami dla wojska i łom-
żyniaków. Łomża zawsze stała 
wojskiem i myślę że perspekty-
wa powrotu do miasta pułku 
wszystkich cieszy. Będzie to waż-
ny punkt w systemie obronności 
kraju W imieniu marszałka Artu-
ra Kosickiego, własnym i całego 
zarządu województwa podlaskie-
go życzę wojskowej społeczno-
ści  miasta wszelkiej pomyślno-
ści - powiedział wicemarszałek. 
W dalszej części zaimponował 
gospodarzom dziarskim mar-
szem po statuetkę przeznaczoną 
dla przyjaciół wspierających woj-
sko w Łomży. A zrewanżował się 

informacją o możliwej przebudo-
wie drogi wojewódzkiej Łomża 
- Śniadowo we współpracy z Mi-
nisterstwem Obrony Narodowej. 
Szczegółów na razie nie ma, ale 
wiadomo, że łomżyński pułk lo-
gistyczny powstanie szybciej niż 
Via Baltica czy zmodernizowana 
linia kolejowa Śniadowo - Łom-
ża i będzie potrzebował dobrej 
arterii komunikacyjnej od strony 
Warszawy.

Do życzeń dla żołnierzy do-
łączył się zastępca komendanta  
OHP  Piotr Modzelewski, który 
podkreślił związki tej instytucji 
z kształtowaniem postaw patrio-

tycznych i różnorodnych umie-
jętności  zawodowych, nie tylko 
cywilnych.

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski mówił o perspektywach 
wzmocnienia obecności wojska 
w Łomży.

- W Siedlcach odbędą się 7 
września uroczystości pierwsze-
go święta 18 Dywizji Zmecha-
nizowanej. Formacja ta otrzyma 
sztandar, na którym znajdzie się 
m. in. herb Łomży. Na jednym 
z budynków miasta przy ul. Polo-
wej powstanie mural nawiązujący 
do rocznicy wybuchu II wojny 
oraz historii 22 pułku piechoty  - 
poinformował prezydent.

Major Marek Niedźwiecki 
z leciutkim smutkiem stwier-
dził, że to prawdopodobnie 
ostatnia uroczystość wojsko-
wych Warsztatów Technicz-
nych, ale z radością podkreślił, 
że staną się one częścią organi-
zowanego pułku  logistyczne-
go. A potem zaprosił na piknik 
"Wojsko na swojsko" z pyszną 
grochówką, muzyką i pokazami 
wojskowego sprzętu. Czołgi, 
wyrzutnie rakiet, stanowiska 
z bronią  dosłownie oblegane 
były przez najmłodszych łom-
żyniaków. A zatem wojsko 
w Łomży ma przyszłość.  

Ostatnimi akcentami Święta 
Wojska w Łomży było złożenie 
kwiatów przy pomniku 33 pułku 
piechoty na placu papieża Jana 
Pawła II, msza w Katedrze łom-
żyńskiej oraz koncert patriotycz-
ny ma Starym Rynku.           

Wojsko w Łomży czeka na generała

Uroczystości Święta Wojska w Warsztatach Technicznych Łomża
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Nie mieli więcej niż po 20 
lat. To powiedziały arche-
ologom i antropologom 
zachowane zęby. Guziki od 
amerykańskich mundurów 
z demobilu powiedziały,  że 
byli ochotnikami. Wiemy 
też, że kochali Polskę, bo 
to powiedział czas i oko-
liczności ich śmierci gdzieś 
w okolicach Nowogrodu. 
Nic więcej jednak o nich 
nie wiemy.

Są na zabytkowym cmen-
tarzu przy ul. Kopernika 
w Łomży kwatery ostatniego 
spoczynku bohaterów pierw-
szej śmiertelnej wojny, jaką od-
rodzona po przeszło stuleciu 
niewoli Polska musiała stoczyć 
w obronie swej niepodległości. 
Na niektórych grobach są na-
zwiska, stopnie wojskowe. Na 
innych tylko data: 1920. W jed-
nej z tych zbiorowych mogił 
spoczęły niewielkie drewniane 
trumny ze szczątkami sześciu 
młodziutkich żołnierzy, ofiar 
owej wojny polsko - sowieckiej, 
wojny cywilizacji prawa i wia-

ry z cywilizacją totalitaryzmu 
i ślepego posłuszeństwa.     

List od premiera
- Nasi dziadowie musieli wal-

czyć o wolne i suwerenne pań-
stwo.  Bez zwycięstwa w Bitwie 
Warszawskiej i w całej tej woj-
nie nie byłoby wolnej Polski. Bez 
walk w różnych częściach Polski, 
także tu w okolicach Łomży No-
wogrodu, nie byłoby tego zwycię-
stwa i być może nawet teraz nie 
cieszylibyśmy się życiem w wolnej 
ojczyźnie. Mamy moralny obo-
wiązek wobec naszych poprzed-
ników aby dbać o wolną ojczyznę,  

ale mamy też moralny obowiązek, 
aby ich godnie pogrzebać. Dzisiaj 
spełniamy obowiązek  - powie-
dział  Dariusz Piontkowski mi-
nister edukacji, poseł i historyk, 
który wziął udział w uroczystości 
na łomżyńskim cmentarzu.

Odczytał tam także specjal-
ny list, jaki skierował  z tej okazji 

premier Mateusz Morawiecki, 
a później złożył w jego imieniu 
wieniec. Jak podkreślił minister, 
szef rządu planował przyjazd do 
Łomży ale uniemożliwiły to inne 
obowiązki.         

- Wszystkim zgromadzonym 
pragnę przekazać wyrazy sza-
cunku o raz zapewnienie o mojej 

Pożegnanie bohaterów
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pamięci. Przed 99. laty ważyły się 
losy naszego kraju i Europy. Prze-
grana przyniosłaby niewyobra-
żalne skutki dla całych pokoleń 
mieszkańców naszego kontynen-
tu Obrona Łomży o Nowogrodu, 
jedna z bitew wojny polsko - bol-
szewickiej współtworzy triumf 
Bitwy Warszawskiej. Żołnierze 
33 pułku piechoty dowodzeni 
przez kapitana Mariana Raga-
nowicza wspierani przez miesz-
kańców tych miast i okolicznych 
wsi walcząc mieli świadomość, 
że bronią bram naszej ojczyzny 
Uroczystości są świadectwem 
wierności historii, patriotyzmu 
i przykładem zaangażowania 
w sprawy ważne dla Polski. Upa-
miętniamy obrońców naszej toż-
samości, godności i suwerenności 
- słowa premiera Mateusza Mo-
rawieckiego przekazał minister 
Dariusz Piontkowski. Gdy uro-
czystości dobiegały już końca, do 
rozmowy zaprosiła szefa resor-
tu edukacji starsza mieszkanka 
Łomży. Pytała czy walki o Łom-
żę nie powinny mieć obszerniej-
szego miejsca w podręcznikach 
historii 

- Programy nauczania w du-
żej mierze zależą od nauczycieli. 
Mogą oni, a wręcz powinni  mó-
wić o historii lokalnej - stwierdził  
Dariusz Piontkowski.

Wieniec od prezydenta An-
drzeja Dudy złożył na mogile 
Adam Siwek, dyrektor Biura Upa-
miętniania Walki i Męczeństwa 
Instytutu Pamięci Narodowej.  

- Żegnamy dzisiaj obrońców 
Ojczyzny, którzy polegli  stawia-
jąc tamę bolszewickiej agresji. Był 
to dowód siły idei wolnej Polski, 
dla której Polacy ze wszystkich 
stron świata ruszyli widząc szan-
se na odbudowę a potem ko-
nieczność obrony  młodego bytu 
państwowego. Państwo, które 
nie miało jeszcze dwóch lat, wy-
stawiło potężną armię, głównie 
ochotniczą. Zmierzali do niej 

Polacy z całego świata. Ich de-
terminacja i wiara powinny być 
wzorem - powiedział przedsta-
wiciel IPN.

Współczesny patriotyzm 
Złożenie do grobu trumien 

poprzedziła Msza w cmentarnej 
kaplicy ze słowami powitania  
proboszcza parafii katedralnej 
księdza Mariana Mieczkowskie-
go oraz homilią łomżyńskiego 
biskupa pomocniczego Tadeusza 
Bronakowskiego. 

- Złożyli ojczyźnie najcen-
niejszy dar, jaki posiadali - dar 
życia, Żegnamy dziś sześciu 
bohaterów. Oddajmy im cześć 
i pożegnajmy modlitwą pełną 
miłości i wdzięczności  - mówił 
proboszcz Marian Mieczkowski. 

Biskup Tadeusz Bronakowski 
splótł w swojej homilii hołd dla 

bohaterów z refleksjami na te-
mat współczesnego patriotyzmu. 
Przewodniczący Zespołu Kon-
ferencji Episkopatu Polski do 
spraw Apostolstwa Trzeźwości 
poświęcił wiele uwagi temu pro-
blemowi kraju. 

- Młode państwo polskie 
ocaliło nie tylko swoja niepodle-
głość., ale cały kontynent przed 
zalewem zbrodniczej i bezbożnej 
ideologii. 99 lat od tamtych sierp-
niowych dni dziękujemy Bogu za 
Cud nad Wisła, dziękujemy za 
Cud nad Narwią za ofiarę tam-
tych ludzi, za ich zdolność do 
poświęcenia wszystkiego. Spra-
wując Eucharystię pamiętajmy, 
że jesteśmy nie tylko ich spad-
kobiercami, ale także moralnymi 
dłużnikami. Dzisiejsza uroczy-
stość to wołanie o współczesny 
patriotyzm. Od naszej postawy, 

naszych wyborów, naszego za-
angażowania, zdolności do ofiary 
zależy los Polski Dzisiaj zagro-
żeniem dla Ojczyzny jest nie 
tyle wroga armia zagrożeniem są 
zbrodnicze i bezbożne ideologie, 
ale także nasze narodowe wady 
i grzechu takie jak niezgoda, 
cwaniactwo czy pijaństwo. Czy 
przypadkiem my, współcześni 
Polacy, nie sprzedajemy naszej 
Matki Ojczyzny Mam na myśli 
nie tylko tych, którzy tych, któ-
rzy paktują z obcymi, szkodzą 
wizerunkowi Polski, chcą wpro-
wadzać szkodliwe, sprzeczne 
z bożym prawem ideologie, ale 
także tych , którzy nikczemnie 
i bez skrupułów rozpijają,  me-
dia z reklamami alkoholu, ludzie 
odpowiadających za stanowienie 
prawa, samorządy, które likwidu-
ją ograniczenia  w dostępnie do 
alkoholu.  Trzeźwość to polska 
racja stanu. Niech nasz współcze-
sny patriotyzm będzie dowodem 
wdzięczności i szacunku wobec 
bohaterów sierpnia 1920 roku - 
mówił biskup. 

Wojskowy hołd
Uroczystość pogrzebania 

na cmentarzu w Łomży sześciu 
bezimiennych, młodych bohate-
rów wojny 1920 roku odbyła się 
w wyjątkowo uroczystej opra-
wie. Przygotowania trwały około 
roku, od czasu, gdy w Mątwicy, 
przy przebudowie drogi Łomża - 
Nowogród  odkryte zostało nie-
oficjalne "cmentarzysko" a nami 
szczątki żołnierzy z różnych 
okresów: Rosjan z armii carskiej 
z I wojny oraz Polaków z 1920 
i września 1939 roku.

Jak mówi Michał Grabowki, 
archeolog, który prowadził prace 

i badał znaleziska, te informacje 
udało się ustalić głównie na pod-
stawie zachowanych elementów 
umundurowania, np. guzików.

- Było to miejsce, w którym 
prawdopodobnie mieszkańcy 
grzebali poległych żołnierzy, przy 
krzyżu stojącym na skrzyżowa-
niu dróg . Stąd szczątki z różnych 
okresów i różnych kampanii wo-
jennych - wyjaśnił naukowiec.

Badacze IPN oceniają, że 
młodzi żołnierze, których po-
chówek odbył się w Łomży, zgi-
nęli, gdy rozbite pod Warszawą 
wojska sowieckie wycofywały 
się. Łomżyńscy historycy przy-
puszczają jednak, że mogą to być 
ofiary walk poprzedzających Cud 
nad Wisłą.

Tak, czy inaczej, uroczy-
stość stała  się wydarzeniem 
dużej rangi. Przykryte biało 
czerwonymi flagami trumny 
zgromadzone zostały najpierw 
w cmentarnej kaplicy. Później 
flagi zostały starannie i w spe-
cjalny sposób złożone. Gdyby 
udało się zidentyfikować pole-
głych, przekazane zostałyby ich 
rodzinom. Tym razem jednak 
nie było to możliwe. 

Do miejsca spoczynku trum-
ny zostały przeniesione w asyście 
żołnierzy 13 batalionu lekkiej 
piechoty Obrotny Terytorial-
nej. Była także obecna kompa-
nia reprezentacyjne 18 Dywizji 
Zmechanizowanej, której pułk 
logistyczny powstanie wkrótce 
w Łomży.                

A ze znaleziskami z Mątwicy 
wiązać się będzie jeszcze jedna 
żałobna uroczystość w Łomży. 
W pierwszych dniach września 
pogrzebane zostaną szczątki 35 
żołnierzy  września 1939 rok. 



Polscy kierowcy często za-
pominają, że drobny gest, 
jak ustąpienie przejazdu 
karetce na  zakorkowanej 
autostradzie, pozwala za-
oszczędzić cenne minuty, 
od których może zależeć 
czyjeś życie. Korytarz ra-
tunkowy to manewr, o któ-
rym powinien pamiętać 
każdy uczestnik ruchu dro-
gowego.

W Polsce każdego dnia do-
chodzi średnio do kilkudziesięciu 
wypadków drogowych, w czę-
ści z nich poszkodowani zostają 
kierowcy, pasażerowie lub osoby 
trzecie. Do zdecydowanej więk-
szości incydentów wzywane są 
służby ratunkowe, które muszą 
niekiedy przemierzyć dziesiąt-
ki kilometrów, aby dotrzeć na 
miejsce zdarzenia. Każda minuta 
jest wtedy na wagę złota, 
ponieważ zależy od niej 
ludzkie zdrowie, a nawet 
życie. 

Pojazdy uprzywilejowane 
mają pierwszeństwo!

Korytarz życia, czyli 
pozostawienie specjalne-
go pasa dla samochodów 
służb ratowniczych, to 
jeden z  najważniejszych 
manewrów, który może 
przyczynić się do urato-
wania ludzi poszkodo-
wanych w  wypadkach. 
W polskich przepisach 
nie było do tej pory re-
gulacji dotyczącej „Kory-
tarza życia” Prowadzący 
auta mieli jedynie obo-
wiązek pamiętać, aby 
bezwzględnie przepusz-
czać na  zakorkowanych 
trasach służby, w  prze-
ciwnym przypadku groził 

mandat – jednak w wielokilome-
trowym autostradowym korku 
utworzenie takiego korytarza, 
inaczej niż w miastach jest cza-
sami jedyną szansą na uratowanie 
życia poszkodowanym – w naj-
poważniejszych wypadkach nie-
kiedy liczy się każda sekunda.

Od  1  października wchodzi 
w życie nowelizacja ustawy Ko-
deksu drogowego, która m. in. 
reguluje zasady tworzenia kory-
tarza życia. Bierzemy przykład 
z krajów Europy Zachodniej, 
gdzie formowanie przejazdu 
ratunkowego jest uregulowane 
prawnie, a kierowcom łamiącym 
prawo, przyznawane są surowe 
mandaty. Od jesieni zacznie obo-
wiązywać na drogach tzw. regu-

ła prawej dłoni. Pojazdy jadące 
na skrajnym lewym pasie będą 
musiały, zjeżdżać maksymalnie 
na lawą stronę drogi, zaś reszta 
uczestników ruchu – na prawą 
stronę. Głównym celem zmian 
jest ograniczenie czasu dojazdu 
służb do wypadku do minimum 
– w takich sytuacjach każda mi-
nuta jest cenna.

Edukacja kierowców przede wszystkim
Polscy kierowcy nadal za-

pominają, aby pozostawiać 
miejsce dla przejeżdżających 
służb ratunkowych. Dlatego 
Partnerstwo dla Bezpieczeń-
stwa Drogowego postanowiło 
przypomnieć o regule tworzenia 
korytarzy życia przy okazji kam-

panii ,,Bezpieczna autostrada 
– to dziecinnie proste”. Oprócz 
trzech głównych zasad bezpiecz-
nego poruszania się po tego typu 
drogach – zachowania bezpiecz-
nego odstępu między pojazdami, 
patrzenia w lusterka i poruszania 
się prawym pasem – przypomi-
na o tworzeniu korytarzy ratun-
kowych. Każdy kierowca może 
przyczynić się do uratowania 
ludzkiego życia. Mały gest w po-
staci umożliwienia przejazdu np. 
karetce znaczy w tym przypadku 
bardzo wiele.

- Z naszych obserwacji wyni-
ka, że polscy kierowcy nie stosują 
się zawsze do obowiązku ustępo-
wania pierwszeństwa pojazdom 
uprzywilejowanym. Liczymy, 

że zmiana przepisów dotyczą-
cych korytarz życia zmieni tę 
sytuację. Przypominamy, że aby 
bezpiecznie podróżować auto-
stradą należy nie tylko zadbać 
o własne zdrowie, życie i prze-
strzegać zasad bezpiecznej jazdy, 
ale również pomyśleć o innych. 
Tego chcemy nauczyć kierowców 
w ramach kampanii „Bezpieczna 
autostrada – to dziecinnie pro-
ste”, aby nie stwarzali zagrożenia 
dla siebie ani dla pasażerów, czy 
osób trzecich – komentuje Agata 
Gajos z Partnerstwa dla Bezpie-
czeństwa Drogowego.

Spoty promujące zasady 
omawiane w ramach kampanii 
oraz inne, przydatne wskazówki 
dotyczące zwiększania bezpie-
czeństwa na drogach można zo-
baczyć na stronie internetowej 
oraz fanpage’u Stowarzyszenia 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 
Drogowego.

O kampanii
„Bezpieczna autostrada – to 

dziecinnie proste” to ak-
cja organizowana przez 
Partnerstwo dla Bezpie-
czeństwa Drogowego, 
wraz ze wsparciem PZU, 
Shell, Axkid i partnerów. 
Kampania ma charakter 
edukacyjny, a jej głów-
nym celem jest przy-
pomnienie kierowcom, 
że wystarczą trzy kroki, 
aby zwiększyć bezpie-
czeństwo swoje i  innych 
uczestników ruchu: za-
chowanie bezpiecznego 
odstępu między pojaz-
dami, patrzenie w luster-
ka przy zmianie pasów 
i trzymanie się prawego 
pasa. Patronat nad pro-
jektem objęła Krajowa 
Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, In-
spekcja Transportu Dro-
gowego i Polski Czerwo-
ny Krzyż.
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d Powieść natomiast wstrząsnęła światem. 

Prosta, ale świetnie opowiedziana 
i brawurowo zagrana historia okazała się 

prawdziwie wielkim filmem, którego  
po prostu nie można nie zobaczyć. 

Truman Garca Capote był w latach 60. 
ubiegłego wieku gwiazdą nowojorskiej elity. 
Ceniono go za geniusz literacki, sławiono za 
powieść „Śniadanie u Tiffany'ego". Ale skrycie 
pogardzano nim za jego sposób bycia i liczne 
prowokacje obyczajowe, konserwatywne krę-
gi nienawidziły za ekstrawaganckie maniery, 
otwarty homoseksualizm. 

Debiutancki film Bennetta Millera nie 
obejmuje całej biografii artysty. Przedstawia tyl-
ko jeden, ale za to bardzo ważny epizod z jego 
życia: pobyt Trumana Capote w Holcomb 
(Kansas), gdzie pisarz – wraz z przyjaciółką 
Nelle Harper Lee, późniejszą autorką głośne-
go „Zabić drozda" – obserwował dochodzenie 
i proces w głośnej sprawie brutalnego morder-
stwa rodziców oraz dwójki dzieci, popełnione-
go 15 listopada 1959 roku. Capote przeprowa-
dził setki rozmów ze wszystkim osobami, które 
znały ofiary, bądź były zaangażowane w śledz-
two. Na tej podstawie powstała później najgło-
śniejsza książka Capote'a „Z zimną krwią".

Dwóch przebywających na zwolnieniu 
warunkowym więźniów – Richard Hickock 
i Perry Smith – brutalnie zamordowało czte-
roosobową rodzinę Clutterów – dobrze sytu-
owanych farmerów, mieszkańców niewielkiego 
miasteczka Holcomb w stanie Kansas. Sześć 
tygodni później obaj zostali schwytani i posta-
wieni przed sądem. W 1965 roku wykonano na 
nich wyrok śmierci. 

Pisarz, zafascynowany jednym z pojmanych 
morderców, Perrym Smithem, prowadzi z nim 
długie rozmowy. Ten zaskakująco inteligentny 
i wrażliwy mężczyzna o burzliwej przeszłości 
zaczyna coraz mocniej fascynować Capote’a. 
Ten ofiaruje pomoc mordercom, znajduje ad-
wokata mającego w ich imieniu złożyć apelację. 
Film sugeruje wręcz, że niekryjący się ze swo-
imi skłonnościami homoseksualnymi pisarz 
zakochał się w Perrym. Obiecywał pomoc, gdy 
w rzeczywistości życzył mordercom, żeby trafili 
na szubienicę, bo tylko tak – do czego przyznał 
się otwarcie – mógł zakończyć swoją powieść. 
Kiedy sprawa się przeciąga, a data wykonania 
wyroku zostaje po raz kolejny opóźniona nie 
kryje swojej złości. 

Po obejrzeniu filmu zupełnie nowego 
znaczenia nabiera tytuł powieści – „Z zimną 
krwią", który odnosi się w takim samym stop-
niu do zachowań morderców jak i opisującego 
ich pisarza – cynicznego, bezwzględnie wyko-

rzystującego ludzi do tego, by napisać swą wielką powieść.
Za główną rolę w tym filmie Philip Seymour Hof-

fman został nagrodzony w 2006 r. Złotym Globem 
i Oscarem. Film otrzymał ponadto 4 inne nominacje do 
nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Hoffman nie gra, on jest Capote’em, począwszy od 
zmanierowanego stylu bycia: figlarnego mrużenia po-
wiek czy babskiego sposobu trzymania papierosa, przez 
piskliwy głosik, po iście niewieście gesty i taneczny chód. 

To bogactwo kobiecych gestów i mimiki współgra z jego 
wrażliwością i intuicją, ale kontrastuje z wyrachowaniem 
i bezwzględnością, które również są integralną częścią 
jego natury. Aktorowi udało się pokazać pisarza w ca-
łym jego słynnym „dziwactwie", zarazem jednak uniknął 
karykatury dając wielowymiarowy i przejmujący portret 
artysty gotowego poświęcić wszystko dla swojego dzieła. 
Złożoność charakteru i skomplikowaną, podszytą eroty-
zmem relację z młodym Perrym oddał Hoffman bez cie-

nia fałszu. Zagrał Capote’a tak, jak go odczy-
tał, jako człowieka całkowicie zakochanego 
we własnej sławie. 

„Nakręcony w zaledwie 36 dni za nie-
wielką, jak na amerykańskie warunki, kwotę 7 
milionów dolarów „Capote" okazał się jednym 
z najwyżej ocenionych filmów – pisze Marcin 
Kamiński. Obraz zachwycił krytyków sprawną 
reżyserią, błyskotliwym scenariuszem a przede 
wszystkim wybitnymi kreacjami aktorski-
mi Philipa Seymoura Hoffmana i Catherine 
Keener (gra przyjaciółkę pisarza). Brawurowo 
napisana i niezwykle oryginalna, jak na owe 
czasy, książka szybko stała się międzynarodo-
wym bestsellerem czyniąc z Capote'a jednego 
z najpopularniejszych pisarzy świata. Nieste-
ty, „Z zimną krwią" okazała się jednocześnie 
ostatnią powieścią. To nie tylko historia pisa-
rza pracującego nad swoim największym dzie-
łem, ale przede wszystkim opowieść o autorze 
niszczonym przez proces tworzenia”. 

Pewnie nie wiesz...
Film miał premierę 30 września 2005 

roku w 81. urodziny Trumana Capote (zmarł 
w 1984 roku).

Philip Seymour Hoffman musiał schudnąć 
18 kg do granej roli.

W filmie pisarz w kilku scenach pisze na 
maszynie. Truman Capote wszystko zapisy-
wał ręcznie. Nie napisał na maszynie żadnej 
ze swoich powieści. 

Capote zawsze nosił zegarek na prawym 
nadgarstku, w filmie nosi go na lewym. 

W rzeczywistości Truman Capote nigdy 
nie oglądał zamordowanych członków rodzi-
ny Clutterów w domu pogrzebowym, bo przy-
był do Holcomb dopiero kilka dni po pogrzebie.

W scenie w sądzie, flaga amerykańska 
ma 50 gwiazdek. W styczniu 1960 roku flaga 
miała jeszcze 49 gwiazd, dopiero 4 lipca 1960 
roku dodano kolejna gwiazdkę po przyłącze-
niu Hawajów. 

Philip Seymour Hoffman przez lata zma-
gał się z uzależnieniem od alkoholu i narko-
tyków. Zmarł 2 lutego 2014 w wieku 46 lat 
w apartamencie na Manhattanie. Nieżyjące-
go aktora znalazła w łazience jego asystentka. 
Policja poinformowała, że w wynajmowa-
nym przez Hoffmana mieszkaniu znaleziono 
heroinę oraz liczne akcesoria potrzebne do jej 
stosowania. 

HALO TV NA WEEKEND 23–25.08
„Capote”

Morderstwo,  
które wstrząsnęło Ameryką

Capote
TVP Kultura niedziela 20.00
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1 września będziemy wspominać 90. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Na kilkanaście dni przed tą datą, woj-
na drastycznie przypomniała o sobie 
mieszkańcom Łomży i Nowogrodu.

400 ewakuowanych   
Kilka dni temu na Szosie 

Zambrowskiej, przy wyjeździe 
z Łomży w kierunku Zambro-
wa, podczas prac budowlanych 
został odnaleziony niewybuch. 
Mieszkańcy okolicznych posesji 
znaleźli się w wielkim niebezpie-
czeństwie.   

Około 400 ewakuowanych 
osób. To efekt znalezienia niewy-
buchu o wymiarach: 60 cm dłu-
gości i 25 cm średnicy na Szosie 
Zambrowskiej, tuż przy wyjeź-
dzie z Łomży. Jego siła rażenia to 

około 1 kilometr. Znajdował się 
on zaledwie 25 centymetrów pod 
ziemią. 

Funkcjonariusze zabezpie-
czyli miejsce odnalezienia nie-
wybuchu do czasu, gdy zabrali go 
żołnierze z jednostki saperskiej 
w Orzyszu. Pocisk prawdopo-
dobnie pochodził z czasów II 
Wojny Światowej. 

Miasto zamknięte 
Jeszcze bardziej dramatyczne 

godziny stały się udziałem miesz-
kańców Nowogrodu. Na ponad 
godzinę miasto zostało praktycz-
nie zamknięte. Cała lokalna spo-
łeczność, czyli około 2000 osób 
musiało na pewien czas opuścić 
swoje domostwa.

Powodem był niewybuch od-

kryty  na jednej z prywatnych 
posesji. Według, informacji, jakie 
pojawiły się w mediach, chodziło 
o pocisk artyleryjski kalibru 150 
mm z okresu II wojny światowej. 
Wydobyła go koparka. Ponieważ 
z szacunkowych ocen saperów 
wynikało, że eksplozja mogła-
by zagrozić ludziom i mieniu 
w odległości nawet 1200 metrów, 
okazało się, że konieczna jest 
ewakuacja praktycznie wszyst-
kich mieszkańców Nowogrodu. 
Dodatkowo także zamknięcie 
najważniejszych prowadzących 
przez miasteczko dróg tranzyto-
wych w stronę Łomży. Myszyń-
ca, Miastkowa.

Na szczęście akcja saperów 
przebiegła pomyślnie i skończyło 
się tylko na strachu.  

Śmiercionośne 
ślady   wojny 

Korytarz życia – gdy liczy 
się każda minuta
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i brawurowo zagrana historia okazała się 
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po prostu nie można nie zobaczyć. 

Truman Garca Capote był w latach 60. 
ubiegłego wieku gwiazdą nowojorskiej elity. 
Ceniono go za geniusz literacki, sławiono za 
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Debiutancki film Bennetta Millera nie 
obejmuje całej biografii artysty. Przedstawia tyl-
ko jeden, ale za to bardzo ważny epizod z jego 
życia: pobyt Trumana Capote w Holcomb 
(Kansas), gdzie pisarz – wraz z przyjaciółką 
Nelle Harper Lee, późniejszą autorką głośne-
go „Zabić drozda" – obserwował dochodzenie 
i proces w głośnej sprawie brutalnego morder-
stwa rodziców oraz dwójki dzieci, popełnione-
go 15 listopada 1959 roku. Capote przeprowa-
dził setki rozmów ze wszystkim osobami, które 
znały ofiary, bądź były zaangażowane w śledz-
two. Na tej podstawie powstała później najgło-
śniejsza książka Capote'a „Z zimną krwią".

Dwóch przebywających na zwolnieniu 
warunkowym więźniów – Richard Hickock 
i Perry Smith – brutalnie zamordowało czte-
roosobową rodzinę Clutterów – dobrze sytu-
owanych farmerów, mieszkańców niewielkiego 
miasteczka Holcomb w stanie Kansas. Sześć 
tygodni później obaj zostali schwytani i posta-
wieni przed sądem. W 1965 roku wykonano na 
nich wyrok śmierci. 

Pisarz, zafascynowany jednym z pojmanych 
morderców, Perrym Smithem, prowadzi z nim 
długie rozmowy. Ten zaskakująco inteligentny 
i wrażliwy mężczyzna o burzliwej przeszłości 
zaczyna coraz mocniej fascynować Capote’a. 
Ten ofiaruje pomoc mordercom, znajduje ad-
wokata mającego w ich imieniu złożyć apelację. 
Film sugeruje wręcz, że niekryjący się ze swo-
imi skłonnościami homoseksualnymi pisarz 
zakochał się w Perrym. Obiecywał pomoc, gdy 
w rzeczywistości życzył mordercom, żeby trafili 
na szubienicę, bo tylko tak – do czego przyznał 
się otwarcie – mógł zakończyć swoją powieść. 
Kiedy sprawa się przeciąga, a data wykonania 
wyroku zostaje po raz kolejny opóźniona nie 
kryje swojej złości. 

Po obejrzeniu filmu zupełnie nowego 
znaczenia nabiera tytuł powieści – „Z zimną 
krwią", który odnosi się w takim samym stop-
niu do zachowań morderców jak i opisującego 
ich pisarza – cynicznego, bezwzględnie wyko-

rzystującego ludzi do tego, by napisać swą wielką powieść.
Za główną rolę w tym filmie Philip Seymour Hof-

fman został nagrodzony w 2006 r. Złotym Globem 
i Oscarem. Film otrzymał ponadto 4 inne nominacje do 
nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Hoffman nie gra, on jest Capote’em, począwszy od 
zmanierowanego stylu bycia: figlarnego mrużenia po-
wiek czy babskiego sposobu trzymania papierosa, przez 
piskliwy głosik, po iście niewieście gesty i taneczny chód. 

To bogactwo kobiecych gestów i mimiki współgra z jego 
wrażliwością i intuicją, ale kontrastuje z wyrachowaniem 
i bezwzględnością, które również są integralną częścią 
jego natury. Aktorowi udało się pokazać pisarza w ca-
łym jego słynnym „dziwactwie", zarazem jednak uniknął 
karykatury dając wielowymiarowy i przejmujący portret 
artysty gotowego poświęcić wszystko dla swojego dzieła. 
Złożoność charakteru i skomplikowaną, podszytą eroty-
zmem relację z młodym Perrym oddał Hoffman bez cie-

nia fałszu. Zagrał Capote’a tak, jak go odczy-
tał, jako człowieka całkowicie zakochanego 
we własnej sławie. 

„Nakręcony w zaledwie 36 dni za nie-
wielką, jak na amerykańskie warunki, kwotę 7 
milionów dolarów „Capote" okazał się jednym 
z najwyżej ocenionych filmów – pisze Marcin 
Kamiński. Obraz zachwycił krytyków sprawną 
reżyserią, błyskotliwym scenariuszem a przede 
wszystkim wybitnymi kreacjami aktorski-
mi Philipa Seymoura Hoffmana i Catherine 
Keener (gra przyjaciółkę pisarza). Brawurowo 
napisana i niezwykle oryginalna, jak na owe 
czasy, książka szybko stała się międzynarodo-
wym bestsellerem czyniąc z Capote'a jednego 
z najpopularniejszych pisarzy świata. Nieste-
ty, „Z zimną krwią" okazała się jednocześnie 
ostatnią powieścią. To nie tylko historia pisa-
rza pracującego nad swoim największym dzie-
łem, ale przede wszystkim opowieść o autorze 
niszczonym przez proces tworzenia”. 

Pewnie nie wiesz...
Film miał premierę 30 września 2005 

roku w 81. urodziny Trumana Capote (zmarł 
w 1984 roku).

Philip Seymour Hoffman musiał schudnąć 
18 kg do granej roli.

W filmie pisarz w kilku scenach pisze na 
maszynie. Truman Capote wszystko zapisy-
wał ręcznie. Nie napisał na maszynie żadnej 
ze swoich powieści. 

Capote zawsze nosił zegarek na prawym 
nadgarstku, w filmie nosi go na lewym. 

W rzeczywistości Truman Capote nigdy 
nie oglądał zamordowanych członków rodzi-
ny Clutterów w domu pogrzebowym, bo przy-
był do Holcomb dopiero kilka dni po pogrzebie.

W scenie w sądzie, flaga amerykańska 
ma 50 gwiazdek. W styczniu 1960 roku flaga 
miała jeszcze 49 gwiazd, dopiero 4 lipca 1960 
roku dodano kolejna gwiazdkę po przyłącze-
niu Hawajów. 

Philip Seymour Hoffman przez lata zma-
gał się z uzależnieniem od alkoholu i narko-
tyków. Zmarł 2 lutego 2014 w wieku 46 lat 
w apartamencie na Manhattanie. Nieżyjące-
go aktora znalazła w łazience jego asystentka. 
Policja poinformowała, że w wynajmowa-
nym przez Hoffmana mieszkaniu znaleziono 
heroinę oraz liczne akcesoria potrzebne do jej 
stosowania. 
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Zabójca z przeszłości

TV Puls piątek 20.00

Dramat kryminalny. Były gangster Paul Maguire (Nicolas 

Cage) dzięki milionom dolarów, skradzionym rosyjskiej 

mafii, jest w stanie zapewnić godne życie swojej rodzinie. 

Pewnego wieczoru mężczyzna idzie z żoną na kolację. 

W tym czasie ich córka Caitlin zostaje uprowadzona. 

Inwazja: Bitwa o Los Angeles
Polsat piątek 22.35

Kosmici atakują Ziemię. Przejmują kontrolę nad 

kolejnymi miastami. Ostatnim bastionem ludzi jest 

Los Angeles. Emerytowany sierżant Nantz wraca do 

służby, by pomóc w walce z wrogiem. Wkrótce wojskowi 

znajdują centrum dowodzenia kosmitów. Planują je 

zbombardować.

Templariusze. Miłość i krew
Stopklatka TV sobota 20.00

Przygodowy. Szwedzki rycerz Arn Magnusson jako członek 

zakonu templariuszy zostaje wysłany do Ziemi Świętej. 

Pokonuje w turnieju rycerza Ivanhoe, ocala sułtana 

Saladyna oraz toczy walkę o ukochaną Cecilię.

Wulkan
Polsat, sobota 23:35 

Katastroficzny. Mike, szef sztabu kryzysowego 

w Los Angeles, wraz z milionami mieszkańców zostaje 

zaskoczony nagłą erupcją wulkanu w centrum miasta. 

Siły i środki ratowników wydają się nikłe wobec potęgi 

żywiołu.

Dorwać gringo
TV Puls niedziela 22.00

Dramat obyczajowy. Po nieudanym skoku Kierowca trafia 

do nietypowego meksykańskiego więzienia. Jest to 

małe, odizolowane od zewnętrznego świata miasteczko, 

w którym toczy się niemal normalne życie. Rządzą tu 

gangsterzy, ale wśród rezydentów nie brakuje kobiet 

i dzieci. Jedno z nich, dziesięcioletni chłopiec, pomaga 

Kierowcy odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Po śmierci męża, właściciela warsztatu i komisu 
samochodowego, Jowita, doktor mikrobiologii, sta-
je przed dylematem: sprzedać autocentrum, czy też 
spróbować je poprowadzić. Wsparcie otrzymuje od 
długoletniego pracownika, mechanika Antoniego, 
który obiecuje jej pomoc w prowadzeniu interesu. 
Pozostali mechanicy z nieufnością traktują szefo-
wą, która nie ukrywa, że branża samochodowa jest 
jej całkowicie obca. Z kolei recepcjonistka Monika 
i księgowa Alina cieszą się, że w świecie zarezerwo-
wanym dla mężczyzn pojawi się kolejna kobieta… 
W domu Jowita musi zmagać się z buntem 15-let-
niej córki, która bardzo przeżywa śmierć ojca.

Wśród bohaterów reprezentujących różne po-
kolenia, środowiska, style życia i typy osobowości 
znajdą się: właścicielka pobliskiego baru – Krysia 

(Wioletta Arlak), pełen ułańskiej fantazji i szalonych 
pomysłów ojciec głównej bohaterki – Wiktor (Karol 
Strasburger) i jej 15 letnia córka, Ania (Aleksandra 
Paśniewska) oraz 18-letni syn – Krystian ( Jasper 
Sołtysiewicz), zakochany w córce nieuczciwego 
konkurenta Jowity – Andrzeja (Piotr Makarski), 
pasjonatka motoryzacji – Ewa (Aleksandra Szwed), 
przyjaciółka Jowity – kobieta sukcesu i przebojowa 
singielka – Daria (Olga Pęczak).

Miłość na zakręcie
TV 4 niedziela 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 odc. 1, 2, 3, 4.

W doborowym towarzystwie

Kłopoty w pracy 
i w domu

51-letni Dan Foreman jest szefem działu re-
klamy jednego z największych magazynów sporto-
wych. Po reorganizacji firmy Dan traci stanowisko 
kierownicze, a jego bezpośrednim przełożonym 
zostaje o wiele młodszy Carter Duryea, cudowne 

dziecko biznesu, błyskawicznie wspinające się 
po szczeblach kariery. Dzieli ich nie tyl-

ko wiek, ale także wizja promowania 
magazynu. Jest jednak coś, co ich 

łączy. Obaj mają kłopoty rodzin-
ne. Dan Foreman jest przykład-
nym mężem Ann i kochającym 
ojcem uroczej studentki Alex. 

Zbliżająca się do pięćdziesiątki żona, właśnie oznaj-
mia mężowi, że jest w ciąży. 

Występują: Dennis Quaid, Topher Grace, Scar-
lett Johansson 

Pewnie nie wiesz...
Zanim rozpoczęły się zdjęcia do filmu, aktorka 

Scarlett Johansson musiała przejść wielotygodniowy 
trening gry w tenisa ziemnego. Scarlett przed re-
alizacją filmu nigdy nie trzymała rakiety tenisowej 
w ręku.

Kiedy Alex (Scarlett Johansson) wprowadza się 
do akademika, ona i Dan (Dennis Quaid) przechodzą 
obok plakatu na korytarzu. Tekst plakatu z ogrom-
nym liściem marihuany brzmi „Marihuana. Bo twoi 
przyjaciele po prostu nie są zbyt zabawni”.

W doborowym towarzystwie
TVN7 sobota 20.00

Mikrobiolog  
w warsztacie

Miłość na zakręcie



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Tokarev.  

Zabójca z przeszłości

TV Puls piątek 20.00

Dramat kryminalny. Były gangster Paul Maguire (Nicolas 

Cage) dzięki milionom dolarów, skradzionym rosyjskiej 

mafii, jest w stanie zapewnić godne życie swojej rodzinie. 

Pewnego wieczoru mężczyzna idzie z żoną na kolację. 

W tym czasie ich córka Caitlin zostaje uprowadzona. 

Inwazja: Bitwa o Los Angeles
Polsat piątek 22.35

Kosmici atakują Ziemię. Przejmują kontrolę nad 

kolejnymi miastami. Ostatnim bastionem ludzi jest 

Los Angeles. Emerytowany sierżant Nantz wraca do 

służby, by pomóc w walce z wrogiem. Wkrótce wojskowi 

znajdują centrum dowodzenia kosmitów. Planują je 

zbombardować.

Templariusze. Miłość i krew
Stopklatka TV sobota 20.00

Przygodowy. Szwedzki rycerz Arn Magnusson jako członek 

zakonu templariuszy zostaje wysłany do Ziemi Świętej. 

Pokonuje w turnieju rycerza Ivanhoe, ocala sułtana 
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Policja

Brutalna rzeczywistość
Bohaterem jest Eldon Perry (Kurt Russell), gwiazda jednostki do zadań 

specjalnych, pozbawiony skrupułów glina, przemierzający ulice Los Angeles, 
siejący postrach wśród złoczyńców i działający, niekoniecznie zgodnie z pra-
wem. Jego partnerem jest młody, nieopierzony jeszcze Bobby Keough (Scott 
Speedman), któremu z dnia na dzień przyjdzie odkrywać moralną zgniliznę 
i brutalność swoich współpracowników. 

Akcja rozgrywa się w Departamencie Policji Los Angeles w kwietniu 1992 
roku, w przeddzień uniewinnienia czterech białych oficerów zamieszanych 
w pobicie czarnoskórego kierowcy Rodney'a Kinga i wynikłych z tego powodu 
zamieszek. 

Pewnie nie wiesz...
Film zawiera prawdziwe zdjęcia z pobicia Rodneya Kinga. Wydarzenia te 

wywołały zamieszki, w których zginęły 63 osoby, rannych zostało 2383 osób. 
Zamieszki trwały sześć dni, aresztowano ponad 12 000 osób, spalono 3767 bu-
dynków. Szkody oszacowano na ponad miliard dolarów.

Policja, Nowa TV sobota 20.00

będzie się działo

Tequila Sunrise

Zerwać z przeszłością
Dale przez wiele lat żył z narkotyków. Po tych wszystkich latach wielu ludziom 

zależy na tym, by w tej kwestii nic się nie zmieniło. Jego żona przyzwyczaiła się do 
dużych pieniędzy, ludzie, którzy od Dale'a pożyczyli pieniądze liczą na to, że mogą mu 
ich nie oddawać. Jeśli się o nie upomni, wtedy zaczną go szantażować. 

Mimo wszystko Dale chce zerwać z przeszłością i rozpocząć nowe życie. W tym 
postanowieniu wspiera go jego serdeczny przyjaciel Nick, policjant, ale życzliwie mu 
oddany. Ostatnio Nicka zaniepokoił fakt, że jego przełożeni zażądali, by zamknął 
w więzieniu Dale'a.

Pewnie  
nie wiesz...

Złośliwi mówili, że kie-
dy film wszedł do kin, gotowy 
był już zwiastun „Batmana" 
Tima Burtona i widzowie 
kupowali bilety na „Tequil-
lę…" tylko po to, by zobaczyć 
zwiastun, a potem wycho-
dzili z sali! 

Michelle Pfeiffer i Mel 
Gibson po scenach w wanie 
z hydromasażem dostali tak 
dużej wysypki, że na kilka 
dni przerwano zdjęcia. 

Michelle Pfeiffer nie do-
gadywała się ze scenarzystą 
i reżyserem Robertem Tow-
ne. On nazwał ją „najtrud-
niejszą aktorką, z jaką kie-
dykolwiek pracował”. 

Tequila Sunrise
TVN7 niedziela 22.25

Ty będziesz następna

Krwawe łowy
Studentki ze stowarzyszenia Theta Pi stanowią paczkę zgranych i lojalnych 

przyjaciółek. Kiedy więc jedna z nich zostaje zdradzona przez chłopaka, razem 
opracowują misterny plan wyrafinowanej i bolesnej zemsty. Wszystko idzie jak 
po maśle, dziewczyny się świetnie bawią, aż do chwili, kiedy w wyniku potwor-
nego nieporozumienia w ruch idzie metalowa łyżka do opon... Żart zamienia 
się w tragedię, sprawy wymykają się spod kontroli. 

Uczestniczki wydarzeń postanawiają nigdy więcej nie wracać do tego dnia. 
Jednak rok później przeszłość powraca. Tajemniczy psychopatyczny morderca 
rozpoczyna krwawe łowy – przyjaciółki giną jedna po drugiej...

Pewnie nie wiesz...
Nazwa fikcyjnej uczelni, Rosman University, powstała od nazwiska Marka 

Rosmana – reżysera pierwotnej wersji filmu z 1983 roku pt. „Dom pani Slater” 
Oba filmy należą do gatunku slasher. To typ horroru, w którym tajemniczy 

psychopata z nożem (może być inny przedmiot, który rozbryzguje po ścianach 
krew ofiary) ugania się za swoimi ofiarami eliminując je po kolei, aż w końcu 
zostaje pokonany przez tzw. final girl, dziewczynę, której udaje się ujść z życiem 
z konfrontacji z zagrażającym jej niebezpieczeństwem.

Ty będziesz następna
TV Puls piątek 23.30



Cywilizacja Lego, cywilizacja 
Inków. Na bank się to uda 
obejrzeć w Kinie Millenium   
Repertuar 23 - 29 sierpnia 

Piątek 23 sierpnia 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
11:00 i 13:30; Na bank się uda -  
godz. 15:15; Pewnego razu w Hol-
lywood – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Playmobil Film - godz. 

10:00; Toy Story 4  - godz. 12:00; 
Dora i Miasto Złota – godz. 14:00, 
15:45 i 17:30; Na bank się uda  – 
godz. 19:15; Królowe zbrodni – 
godz. 21:45.   
Sobota 24 sierpnia 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
11:00 i 13:30; Na bank się uda -  
godz. 15:15; Pewnego razu w Hol-
lywood – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:00; 
Dora i Miasto Złota – godz. 14:00, 
15:45 i 17:30; Na bank się uda  – 
godz. 19:15; Królowe zbrodni – 
godz. 21:45.   
Niedziela 25 sierpnia 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 

11:00 i 13:30; Na bank się uda -  
godz. 15:15; Pewnego razu w Hol-
lywood – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:00; 
Dora i Miasto Złota – godz. 14:00, 
15:45 i 17:30; Na bank się uda  – 
godz. 19:15; Królowe zbrodni – 
godz. 21:45.   
Poniedziałek 26 sierpnia
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
11:00 i 13:30; Na bank się uda -  
godz. 15:15; Pewnego razu w Hol-
lywood – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:00; 
Dora i Miasto Złota – godz. 14:00, 
15:45 i 17:30; Na bank się uda  – 

godz. 19:15; Królowe zbrodni – 
godz. 21:45.   
Wtorek 27 sierpnia 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
11:00 i 13:30; Na bank się uda -  
godz. 15:15; Pewnego razu w Hol-
lywood – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:00; 
Dora i Miasto Złota – godz. 14:00, 
15:45 i 17:30; Na bank się uda  – 
godz. 19:15; Królowe zbrodni – 
godz. 21:45.   
Środa 28 sierpnia 
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
11:00 i 13:30; Na bank się uda -  
godz. 15:15; Pewnego razu w Hol-
lywood – godz. 17:30 i 20:30.   

Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:00; 
Dora i Miasto Złota – godz. 14:00, 
15:45 i 17:30; Na bank się uda  – 
godz. 19:15; Królowe zbrodni – 
godz. 21:45.   
Czwartek 29 sierpnia
Duża sala: Playmobil Film - godz. 
11:00 i 13:30; Na bank się uda -  
godz. 15:15; Pewnego razu w Hol-
lywood – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:00; 
Dora i Miasto Złota – godz. 14:00, 
15:45 i 17:30; Na bank się uda  – 
godz. 19:15; Królowe zbrodni – 
godz. 21:45.  

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Te sierpniowe dni to szczególny czas dla 
wszystkich Polaków, wszystkich ludzi wierzą-
cych i wszystkich ludzi, którzy trudzą się, aby 
nikomu nie zabrakło chleba. To czas zadumy 
nad przeszłością, patriotyzmu, modlitwy, 
podziękowań ale też odpoczynku i radości 
- mówił wicemarszałek Marek Olbryś. Był 
gościem (ale także zapracowanym uczest-
nikiem) rodzinnego festynu w Jabłonce  Ko-
ścielnej w gminie Wysokie Mazowieckie oraz 
odpustowo - dożynkowej zabawy w Kołakach 
Kościelnych.   

W Jabłonce Kościelnej 
- Jestem tu po raz pierwszy, ale po-

witanie jest tak wspaniałe, że - mam 
nadzieję - nie po raz ostatni - powitał 
mieszkańców Jabłonki Kościelnej, gmi-
ny Wysokie Mazowieckie i powiatu 
wysokomazowieckiego Marek Olbryś. 
- Życzę, aby towarzyszyła Państwu za-
wsze miłość do Ojczyzny, do  najbliż-
szych, życzliwość wobec sąsiadów. Ra-
zem budujemy przyszłość Polski i jestem 
przekonany, że wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Wiemy z pewnością, że nie 

wolno zostawiać ludzi w potrzebie, tylko 
wzajemnie się wspierać - dodał.

Refleksjami nad przeszłością i cza-
sem współczesnym podzielili się także 
z zebranymi wójt gminy Wysokie Ma-
zowieckie Krzysztof Krajewski i starosta 
wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. 
Wśród uczestników festynu byli m. in. 
radni Sejmiku Stefan Krajewski i Jerzy 
Leszczyński, liczna ekipa samorządow-
ców z sąsiednich gmin.  

Wójt gminy Wysokie Mazowieckie 
Krzysztof Krajewski wraz ze współ-
pracownikami i mieszkańcami Jabłoni 
oraz pozostałych miejscowości przygo-
tował festyn, na którym rzeczywiście 
każdy członek każdej rodziny mógł 
znaleźć coś dla siebie. Pięć Kół Gospo-
dyń Wiejskich ( Jabłoneczka, Miodu-
sianki, Świerczewianki, Święckowiacy 
i Podlaskie Gołaszanki) przygotowało 
stoiska, przy których zmysły wzroku, 
smaku, węchu i dotyku nie wiedziały 
któremu należy się pierwszeństwo. 

Na scenie prezentowały się dzieci ze 
szkoły w Jabłonce i zespół disco polo. Ma-

luchy szalały na dmuchanych konstruk-
cjach. Konna bryczka zabierała gości na 
przejażdżki. Były konkursy, zabawy. 

"Roboczą" częścią udziału wicemar-
szałka Marka Olbrysia w festynie w Ja-
błonce był udział nagradzaniu autorów 
(właściwie autorek, bo okazało się, że to 
kobieca specjalizacja) najpiękniejszych 
równianek , czyli żniwnych bukietów. 
W honorowaniu najlepszych Kół Go-
spodyń Wiejskich (wygrały wszystkie: 
dwa na pierwszym miejscu i trzy na 
drugim) pomagał z kolei organizatorom 
poseł Jacek Bogucki .

W Kolakach Kościelnych
W nieodległych od Jabłonki Ko-

łakach Kościelnych, gdzie odbywał się 
odpust w parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, a także trady-
cyjny dożynkowy festyn dla mieszkań-
ców, wójt Sylwester Jaworowski także 
"zatrudnił" Marka Olbrysia do oceny 
równianek, ale również wyrobów w kon-
kursie kulinarnym. Wcześniej jednak 
wicemarszałek powitał uczestników.

- W imieniu naszego lokalnego 
parlamentu, marszałka Artura Kosic-
kiego, własnym i całego zarządu chcę 
państwu przekazać wyrazy najgłębsze-
go szacunku i podziękowania za rolni-
czy trud. W waszych przedsięwzięciach 
społecznych, gospodarczych możecie 
liczyć na wsparcie. Jesteśmy z Wami 
i jesteśmy dla Was -  zadeklarował Ma-
rek Olbryś.

Do Kołak przyjechała mocna eki-
pa parlamentarzystów z województwa 
podlaskiego: Bernadeta Krynicka, Lech 
Antoni Kołakowski, Henryk Wnorow-
ski. Listownie pozdrowili mieszkańców 
i gości europoseł Krzysztof Jurgiel oraz  
wiceminister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Jarosław Zieliński. 

Organizatorzy przygotowali mnó-
stwo atrakcji dla dzieci z pokazami ra-
towników medycznych (wicemarszałek 
Marek Olbryś śmiało poddał się badaniu 
ciśnienia, wypadło znakomicie), policji, 
zabawami i grami. A na koniec wójt Syl-
wester Jaworowski zaprosił wszystkich na 
taneczne podsumowanie pięknego dnia.                 

Sierpniowy czas podziękowań i radości 

Laureatkom 
konkursów 
w Kołakach 
Kościelnych 
nagrody 
wręczali 
wicemarszałek 
Marek Olbryś  
i wójt 
Sylwester 
Jaworowski



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Niedziela św. Rocha w Skansenie Kurpiow-
skim w Nowogrodzie, to prawdziwa gratka 
dla miłośników folkloru, tradycji oraz pyszne-
go regionalnego jadła. Po raz kolejny Nowo-
gród odwiedziło tysiące turystów i to nie tylko 
z najbliższej okolicy, ale i wielu zakątków Pol-
ski jak chociażby Malbork, czy Poznań.

- Jestem tutaj kolejny raz i wszystko 
wskazuje na to, że jeszcze we wrześniu 
odwiedzę skansen i Nowogród. Jestem 
ciekaw inscenizacji bitwy o Nowogród, 
która zrobiła na nas ogromne wrażenie 
w ubiegłym roku. Wydaje się niemożli-
we odpocząć w zgiełku i w tak wysokiej 
temperaturze. Nam jednak się udaje - 
przyznaje Pan Adam, który po raz drugi 
przyjechał do Nowogrodu z całą rodziną 
z Poznania.

Zespół Pieśni i Tańca Polski Łan, 
który od lat, na najwyższym poziomie 
artystycznym, prezentuje polską kultu-
rę i sztukę ludową zabawiał publiczność 
śpiewem i tańcem. Niedziela św. Ro-

cha nie mogłaby odbyć się bez "naszej" 
Kapeli Kurpiowskiej z Gminy Łomża 
I pieśni regionu kurpiowskiego oraz bie-
siadnych przyśpiewek.

W przerwach pomiędzy słuchaniem 
muzyki i śpiewu można było obejrzeć 
pokazy tradycyjnego rzemiosła i ręko-
dzieła. Twórcy oferowali m.in.  gliniane 
naczynia, wyroby ze słomy, drewna i wi-
kliny, a także rzeźby, obrazy, grafiki, wy-
cinanki, kwiaty z bibuły czy  biżuterię. 
Nie zabrakło tradycyjnych regionalnych 
przysmaków: wiejskiego chleba, serów, 
fafernuchów I kozicowego psiwa.

Na najmłodszych, jak co roku czekały 
atrakcje w postaci gier i zabaw oraz kowal, 
który tradycyjną metodą pokazywał jak 
wykuwać podkowy. Dzieci miały również 
okazję rozgrzać palenisko i same uderzać 
młotem w kowadło, kształtując tym sa-
mym dekoracyjne podkowy. A wszystko 
to w otoczeniu kurpiowskiego skansenu 
i błękitu malowniczej Narwi.

Niedziela Świętego Rocha w Nowogrodzie



a to ciekawe

Harry i Meghan – królewski ślub

Plotki  
i ciekawostki

Ślub księcia Harry'ego i jego na-
rzeczonej Meghan Markle odbył się 19 
maja 2018 roku w Kaplicy Świętego Je-
rzego na zamku w Windsorze. Było to 
wielkie medialne wydarzenie, nie tylko 
w Wielkiej Brytanii. Autorzy dokumen-
tu pokazują jak wyglądała ceremonia, 
przypominają też zaślubiny pozostałych 
członków angielskiej rodziny królew-
skiej. Widzowie będą mieli okazję jesz-
cze raz zobaczyć przebieg uroczystości, 
podziwiać zachwycającą kreację panny 
młodej oraz jej druhen.Zamiast przyja-
ciółek przyszłej księżnej,  w tej roli wy-
stąpiły dziewczynki. 

Świeżo upieczona księżna Sussex 
otrzymała od męża pierścionek, który 
należał do zmarłej mamy księcia Har-
ry'ego, księżnej Diany. 

Lady Diana zostawiła swoim synom 
bogatą kolekcję biżuterii, zaznaczając 
w testamencie, że pragnie, żeby w odpo-
wiednim momencie trafiła do ich żon.

Meghan sama zapłaciła za suknię 
ślubną, poszła sama do ołtarza. W ce-
remonii nie mógł uczestniczyć jej ojciec 
(był w szpitalu po operacji). 

Meghan nie przysięgła mężowi po-
słuszeństwa. I nie jest pierwszą księż-
niczką, która tego nie zrobiła. Tę samą 
część zaślubin opuściła księżna Diana 
w 1981 r. kiedy ślubowała Karolowi.

Królowa Elżbieta wykonała niezwykły 
gest i zabrała do Windsoru swoim samo-
chodem... psa Meghan! Piesek rasy beagle 
o imieniu Guy przejechał ulicami miasta 
na zamek w towarzystwie samej królowej! 

Oddam dziecko w dobre ręce

Okrutny 
proceder

W USA można zamieścić ogłoszenie 
i pozbyć się dziecka, które się adoptowa-
ło.

Nazywa się to readopcją. Podpisane 
przez adwokata oświadczenie wystarcza, 
by przekazać prawa rodzicielskie. Zda-
rza się, że osoby oskarżone o przestęp-
stwa seksualne i takie, które pozbawiono 
praw rodzicielskich do własnych dzieci, 
uzyskiwały prawo do opieki nad dziećmi 
ponownie oddanymi do adopcji. Rocznie 

w USA ok. 25 tys. adoptowanych dzieci 
zostaje opuszczonych przez nowych ro-
dziców. Film pokazuje losy nastolatków 
– Jacka, Poppy i Nity, przekazywanych do 
kolejnych rodzin adopcyjnych.

Powstały specjalne agencje, które za 
opłatą 5 tys. dolarów znajdują nowe ro-
dziny. Ci, którzy nie mają pieniędzy na 
skorzystanie z tych usług, zwracają się do 
nieformalnych sieci adopcyjnych. W ta-
kich przypadkach dzieci często stają się 
ofiarami najgorszych przestępstw. Prze-
kazywanie podopiecznych z jednej ro-
dziny do drugiej zostawia w ich psychice 
jedynie głębokie urazy i ból.

Oddam dziecko w dobre ręce
Focus TV piątek 22.50

Zło z bliska

Kochany... 
morderca

Program przedstawia relacje ludzi, którzy znali, kochali i obdarzali 
zaufaniem bliskich, którzy okazali się sprawcami okrutnych zbrodni.

Prawdziwi złoczyńcy ukrywają się pod przebraniem zwykłych ludzi. Spotykają się 
ze znajomymi, są życzliwi, mają przyjaciół, chodzą na imprezy. Wyglądają i zachowu-
ją się jak my, jednak pod tą maską kryją się najmroczniejsze demony. 

W tej serii usłyszymy opowieści osób, które żyjąc w niewiedzy, dzieliły życie 
z prawdziwymi potworami. 

W odcinku „Kanibal z kuszą” przedstawiony jest Stephen Griffiths, był dokto-
rantem kryminalistyki, który zajmował się seryjnymi mordercami. Jego znajomi byli 
przerażeni, gdy się okazało, że sam zabił trzy kobiety w 2009 i 2010 roku. 

Zło z bliska
WP piątek 20.00 odc. 1/10

Harry i Meghan 
– królewski ślub

Nowa TV sobota 15.15

reklama
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Opowieść o przygodach 
dzielnego psa, który niesie pomoc 
mieszkańcom dalekiej Alaski, za-
inspirowana autentycznymi wy-
darzeniami z 1920 roku. 

Balto, pół pies, pół wilk, jako 
mieszaniec nie znajduje akcep-
tacji ani wśród ludzi, ani wśród 
wilków. Przyjaźni się z gąsiorem 
Borysem i dwoma niedźwiedzia-
mi polarnymi Mukiem i Lukiem. 
Wśród dzieci w osadzie wybucha 
epidemia dyfterytu. Lekarstwo 
jest na wyczerpaniu. Tymczasem 
nawałnica śnieżna uniemożliwia 
dotarcie do chorych. Dzieciom 

grozi śmierć. Psi zaprzęg, który 
ma dostarczyć lek, ginie w dziczy. 
Balto wyrusza na pomoc.

Pewnie nie wiesz...
Wieści o dzieciach uratowa-

nych dzięki Balto szybko rozprze-
strzeniły się po całym kraju, a Bal-
to stał się bohaterem. 

Gdy okazało się, że on i inne 
psy z zaprzęgu były zaniedbywa-
ne, żyły w bardzo złych warun-
kach, biznesmen George Kimbal 
z Cleveland i dzieci ze szkoły w tej 
miejscowości, kupili sześć psów, 

za ogromną jak na tamte czasy 
sumę 2 tys. dolarów, które zebrano 
w ciągu dwóch tygodni. Psy zosta-
ły przywiezione do zoo w Cleve-
land i żyły w spokoju. Kiedy Balto 
zmarł w 1933 roku, został wyp-
chany i wystawiony w Muzeum 
Historii Naturalnej w Cleveland.

Jego pomnik wzniesiono 
w Central Parku w Nowym Jorku, 
a także w Anchorage na Alasce.

Przygody psa Balto
TVN6 sobota 10.00

plac zabaw

Przygody psa Balto

Bohater  
z zaprzęgu

W pustyni i w puszczy

Niezwykłe  
przygody w Afryce

Ekranizacja jednej z najpo-
czytniejszych powieści Henryka 
Sienkiewicza, która powsta-
ła w roku 1911 i była ostatnim 
ukończonym dziełem pisarza. 

Pierwowzorem Nel stała się 
10-letnia adoptowana córka przy-
jaciela Sienkiewicza, zaś pierwo-
wzorem inżyniera Tarkowskiego 
był inż. Mieczysław Gieniusz, 
który pracował przy budowie Ka-
nału Sueskiego. Handlarze niewolnikami porwali mu jedynego 
syna. Chłopca nigdy nie udało się odnaleźć. Usłyszaną od Gie-
niusza historię pisarz wykorzystał w powieści. 

Pewnie nie wiesz...
Film pozostaje do dziś na drugim miejscu pod względem 

liczby widzów, jaka obejrzała polski film w kinie. Było ich  
30 989 876. Na pierwszym miejscu są „Krzyżacy” 32 315 695 
widzów.

Odtwórców ról Stasia i Nel wybrano spośród blisko 7 tysięcy 
dziewcząt i chłopców. 

W rolę afrykańskiego słonia Kinga wcielił się łagodny in-
dyjski słoń z bułgarskiego cyrku. 

W pustyni i w puszczy
TVP Historia sobota 8.45 odc. 1/4, niedziela 9.15 odc. 2/4

Panna z mokrą głową

Ukrócić swawole!
W pierwszym odcinku poznajemy 13-letnią bohaterkę, 

Irenkę Borowską. Tytułowa „panna z mokrą głową" wiedzie 
żywot radosny i beztroski, uganiając się po okolicy ze swym 
przyjacielem, psem Drabem. Jednak nad cichym, spokojnym 
domem państwa Borowskich zaczynają się zbierać ciemne 
chmury: majątek podupada.

Pewnej nocy Irenka słyszy w kuchni podejrzane głosy. 
Dzielna dziewczynka wspomagana przez Draba przepędza 
złodzieja. Rodzina jest przerażona jej zuchwałym czynem. 
Zbiera się rada familijna i postanawia zatrudnić nauczyciela, 
który zajmie się edukacją i wychowaniem swawolnej pannicy. 

Pewnie nie wiesz...
Główną rolę reżyser powierzył 13-letniej wówczas Pau-

linie Tworzyańskiej. Przyjechała na zdjęcia próbne z Bielska-
-Białej wraz z trzema koleżankami. Pokonała blisko trzy ty-
siące dziewcząt z całej Polski.

Panna z mokrą głową
TVP Kultura piątek 18.45 odc. 1/6

Przygody Gala Asterixa

Napój siłaczy
Jest rok 50 p.n.e. Prawie całą Galię okupują Rzymianie. 

Opór stawia tylko jedna wioska, której mieszkańcy dysponują 
nadludzką siłą. Jej źródłem jest magiczny wywar sporządzany 
przez druida Panoramixa.

Gajus Głąbus, który pragnie zostać najpotężniejszym oby-
watelem Rzymu, obmyśla misterny plan, który ma mu w tym 
pomóc. Postanawia porwać Panoramixa, który jako jedyny 
zna tajemną recepturę, dającego 
nadludzkie siły napoju magiczne-
go. Głąbus zamierza zmusić dru-
ida do przyrządzenia mikstury! 
Na pomoc przyjacielowi wyruszają 
nieustraszeni Asterix i Obelix.

Przygody Gala Asterixa
Puls 2 sobota 18.40, 

niedziela 7.45
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„Na początku był głód” – to tytuł 
znakomitej książki profesora Marka 
Konarzewskiego, w której autor po-
równał dietę oraz styl życia obecnej 
populacji ziemskiej z dietą naszych 
bardzo odległych przodków. Konklu-
zja popularnonaukowej publikacji 
jest prosta: rolnictwo i osiadły tryb 
życia są wynalazkiem z ostatniej 
chwili, a ludzkie organizmy nie zdąży-
ły się przekwalifikować z aktywnych 
łowców zwierzyny na siedzących na 
kanapie koneserów orzeszków, chip-
sów, ciasteczek i czekoladek. 

Każdy z nas ma wmontowaną 
w organizm „bombę zegarową”, 
która w każdej chwili może eks-
plodować nadmiernymi kilogra-
mami, chorobami wieńcowymi 
oraz autoimmunologicznymi, 
cukrzycą, problemami z zajściem 

ciążę, a nawet depresją. Nic dziw-
nego, że zwroty: „dieta”, „zdrowy 
styl życia”, „slow food” robią za-
wrotną karierę, supermarkety 
prześcigają się w ofercie ekolo-
gicznych produktów, a zawód 
dietetyka jest coraz bardziej po-
pularny nie tylko w metropoliach 
ale i w mniejszych miastach.

Ten nowy trend na zdrowe 
życie wnikliwie obserwują die-
tetyczki z Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży: dr Mar-
ta Żebrowska-Gamdzyk i mgr 
Marta Rożniata. Obie prowadzą 
gabinety dietetyczne, w Zambro-
wie i Łomży, a wiedzę wyniesioną 
z książek, artykułów naukowych 
oraz tę praktyczną przekazują 
studentom dietetyki w PWSIiP 
oraz swoim pacjentom. Ci ostatni 
są coraz młodsi, gdyż w ostatnich 

latach drastycznie obniża się próg 
wiekowy osób, u których dia-
gnozowana jest otyłość. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) to jedna z najpoważ-
niejszych współczesnych chorób, 
która chociaż nie jest zakaźna, to 
przybrała postać globalnej epide-
mii.

Otyłość to coś więcej niż nad-
miar kilogramów i pulchne ciało. 
W 2015 roku polscy naukowcy 
wzięli pod lupę przyzwyczajenia 
żywieniowe nastolatków w wieku 
12-17 lat. Okazało się, że ich pre-
ferowanymi produktami są: chip-
sy, fast foody i słodzone napoje 
gazowane. Badania ujawniły pa-
tologiczne skłonności młodych: 
żarłoczność, brak kontroli nad je-
dzeniem, jedzenie kompulsywne. 

– Nawyki żywieniowe dzieci 
wynoszą z domu, co nie ozna-
cza, że rodzice wyrządzają swoim 
pociechom świadomą krzywdę. 
Często nie zdają sobie sprawy, że 
kreują u własnych dzieci niepra-
widłowe skłonności, a o oferowa-
nych im przekąskach myślą, że są 
zdrowe, gdyż ten przekaz wpaja 
wszędobylska reklama – mówi 
dr Marta Zebrowska-Gamdzyk. 
Jako przykłady teoretycznie 
bezpiecznych produktów, któ-
rych jednak lepiej unikać, podaje 
sklepowe soki i musy owocowe, 
„żelki witaminowe”, płatki musli 
z syropem glukozowo-fruktozo-
wym. To potężna dawka cukru, 
a korzyści płynące ze znikomej 
zawartości w nich „witaminek” są 
wątpliwe. 

Dietetyczka radzi, aby wni-
kliwie czytać etykiety produktów 

żywnościowych lub korzystać 
z aplikacji na smartfony, które 
zrobią to za nas w kilka sekund. 
I wreszcie przekonuje, podob-
nie jak cała rzesza autorytetów 
z obszaru nauk o zdrowiu i nauk 
medycznych, że „jelita są naszym 
drugim mózgiem”: znajduje się 
w nich 100 milionów komórek 
nerwowych i biliony współpra-
cujących z nimi bakterii. Zabu-
rzenie równowagi tego skompli-
kowanego systemu może mieć 
katastrofalne skutki dla zdrowia, 
łącznie z chorobą Alzheime-
ra, zaburzeniami poznawczymi 
i psychicznymi.

– Niestety w polskich szpita-
lach i przychodniach pacjenci czę-
sto otrzymują diagnozy cukrzycy, 
miażdżycy, policystycznych jaj-

ników, recepty na leki, ale 
nie wiedzą, że pomóc może 
im przede wszystkim kon-
sekwentna zmiana diety 
i stylu życia, co wcale nie 
musi oznaczać trudnych 
wyrzeczeń, ale może być 
przyjemnym wyzwaniem 
– podkreśla dr Marta Że-
browska-Gamdzyk.

W wakacje jeszcze więcej pracy
Wakacje to dla dietety-

ków czas wytężonej pracy 
i to wcale nie dlatego, że 
kobiety  desperacko pra-
gną stracić kilogramy, aby 
dobrze wyglądać na plaży. 
Marta Rożniata podkre-
śla, że to właśnie wtedy do 
jej gabinetu trafiają otyłe 
dzieci. 

– W takiej sytuacji pra-
cujemy z całą rodziną, bo 
przecież nawyki żywienio-
we wynosimy z domu. Je-
steśmy wtedy dietetykami 
i psychologami, bo nasto-
latkowie z otyłością często 

są stygmatyzowani, pozbawiani 
przez grupę rówieśniczą poczucia 
własnej wartości. Musimy ułożyć 
im dietę tak, aby była atrakcyjna, 
zdrowa, by młody pacjent pod-
jął niezwykle trudny dla niego 
wysiłek zmiany przyzwyczajeń 
żywieniowych – wyjaśnia diete-
tyczka i dodaje, że u dzieci i mło-
dzieży z nadmiarem kilogramów 
bardzo często występuje także 
tzw. „niedożywianie jakościowe”, 
a to oznacza, że spożywane przez 
nich produkty nie zaspokajają za-
potrzebowania organizmu na mi-
kroelementy, witaminy, minerały, 
składniki odżywcze. Najczęstsze 
są niedobory żelaza, selenu, wap-
nia i witamin C, K, A oraz tych 
z grupy B, czego symptomem 
mogą być krwawienia z nosa, na-
wracające infekcje, częste urazy 
i złamania kończyn, problemy 

z widzeniem, zajady w kącikach 
ust.

Dieta w zdrowiu i w chorobie
Na początku drogi dietetyka 

jest Robert Karasińki, absolwent 
bezpłatnych dziennych studiów 
na tym kierunku w PWSIiP 
w Łomży. – Od dawna interesuję 
się naukami o żywieniu człowie-
ka, to przyszłościowa i cenna spo-
łecznie pasja, która daje szansę na 
poprawę i utrzymanie zdrowia 
pacjentów poprzez metody, któ-
re są im przyjazne: zmianę stylu 
życia, nawyków żywieniowych, 
nieprawidłowych skłonności 
i przyzwyczajeń – mówi. Uważa, 
że w tym zawodzie niezbędna 
jest komunikatywność, empatia 
i otwartość. Jest przekonany, że 
uczelnia dała mu solidne funda-
menty wiedzy.

– Naszych studentów uczy-
my zasad żywienia w zdrowiu 
i w chorobie, bo to są diametral-
nie różne sytuacje. Atutem naszej 
uczelni jest fakt, że praktycy uczą 
przyszłych praktyków. Żakom 
przekazujemy informacje en-
cyklopedyczne oraz wyniesione 
z kontaktu z pacjentami. Zdoby-
wają oni wiedzę z obszaru nauk 
o zdrowiu i nauk medycznych, 
która daje im solidne fundamen-
ty, aby na podstawie konkretnych 

symptomów rozpoznawać pro-
blemy pacjentów. Muszą wiedzieć 
kiedy ich pacjent wymaga do-
datkowej konsultacji medycznej, 
postawienia konkretnej diagnozy 
o chorobie – podkreślają diete-
tyczki z Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. Akcentuję, 
ze niestety dietetyk to w Pol-
sce ciągle zawód nieregulowany, 
a wobec tego gabinet dietetyczny 
może otworzyć każdy. – Trafiając 
do dietetyka warto poprosić go 
o okazanie dyplomu, czyli zwe-
ryfikować, czy uprawia on medy-
cynę opartą na faktach i wiedzy 
– radzą dr Marta Żebrowska-
-Gamdzyk i Marta Rożniata.

A taki kompetentny i wy-
kształcony dietetyk potrafi czynić 
cuda, czyli przywracać nadzie-
ję, gdy już jej nie ma. Ze swojej 
kilkuletniej prywatnej praktyki 
dr Marta Żebrowska-Gamdzyk 
najintensywniej zapamiętała 
przypadek pacjentki z nowotwo-
rem, której słabe wyniki morfo-
logii krwi nie pozwalały przyjąć 
kolejnej, ratującej życie, dawki 
„chemii”. Dzięki dobrze skom-
ponowanej diecie kobieta popra-
wiła parametry krwi i otrzymała 
najcenniejszy dar – nadzieję na 
powrót do zdrowia.

MATERIAŁ PWSIIP
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akademicka Łomża

PWSIiP 
zaprasza  
na studia

Rekrutacja przebiega lepiej niż 
w ubiegłym roku roku – z zadowo-
leniem podkreśla profesor Dariusz 
Surowik, rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży  

Jak dodaje, największym po-
wodzeniem cieszą się „klasyczne” 
kierunki uczelni.

- Informatyka, administracja, 
filologia - w tym roku jest wy-
jątkowo dużo zainteresowanych 
- oczywiście zarządzanie i pielę-
gniarstwo. Cieszy nas niezmier-
nie, że już na pierwszym etapie 
rekrutacji, liczba kandydatów 
którzy złożyli dokumenty jest 
znacznie większa niż rok temu, 
mimo niżu demograficznego. 
Czekamy jeszcze na wyniki dru-
giego etapu rekrutacji i mamy 
nadzieję, że będziemy mieli przy-
jemność spotkać się na uczelni 
z jeszcze większą grupą młodych 
ludzi – mówi rektor Dariusz Su-
rowik.

Zaprasza także kandydatów 
na prawo, które PWSIiP, jako 
jedyna uczelnia prowadzi z bar-
dzo rozbudowanym programem 
kształcenia praktycznego. 

- Nasi studenci prawa bio-
rą udział w symulacji rozpraw 

na sali sądowej, mamy centrum 
mediacji. Indywidualizujemy tok 
nauczania dla studentów – reko-
menduje Dariusz Surowik. 

Kolejnym kierunkiem, na 
którym łomżyńska uczelnia pro-
ponuje kontakt z osiągnięciami 
współczesnej nauki jest Tech-
nologia żywności. Pracownie 
dysponują najnowocześniejszym 
wyposażeniem. 

- Stwarzamy naszym stu-
dentom możliwość łączenia kie-
runków, np. informatyki z au-
tomatyką, wychowanie fizyczne 
z dietetyką - to znakomity start 
chociażby do zawodu trenera 
personalnego - zarządzanie albo 
prawo z administracją – dorzuca 
kolejną zachętę rektor.

Atutem PWSIiP jest także 
dom akademicki na poziomie 
dobrego hotelu.

- To już jest najwłaściwsza 
pora na decyzję przed tym ro-
kiem akademickim Wchodzi 
w życie nowa ustawa, dojdzie 
do pewnych zmian w strukturze 
uczelni. Pozostaje jednak jakość 
i misja uczelni. Staramy się pozy-
skiwać ciekawych wykładowców, 
ale też znakomitych praktykówz 
różnych dziedzin. Nawiązaliśmy 
zresztą współpracę z dóżymi fir-
mami, np. Samsung i jej przed-
stawiciele przyjadą do nas z wy-
kładami gościnnymi dla kierunku 
informatyka – podkreśla rektor 
Dariusz Surowik.  

Dietetyk potrzebny od zaraz
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Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

“Stawiski od zarania dziejów do 
wielkiej wojny”, to najnowsza pra-
ca Zenona Krajewskiego, znanego 
czytelnikom Tygodnika Narew, jako 
autora sagi „Meandry Losu”. Pisarz 
zaproponował naszej redakcji kilka 
tygodni przerwy w publikowaniu 
kolejnych części powieści, w zamian 
chce zaprezentować fragmenty Tomu 
I monografii nieodległych od Łomży 
Stawisk, ukazującej historię miasta 
na tle dziejów Mazowsza. W 528 wy-
daniu Tygodnika Narew publikujemy 
piąty odcinek monografii. 

Powstanie Styczniowe, pierwszy okres
Okręgiem kolneńskim 

w powiecie łomżyńskim zarzą-
dzał, przy pomocy właściciela ma-
jątku Korzeniste, Witolda Kisiel-
nickiego, przybyły z Warszawy Jan 
Borkowski, były sekretarz komisji 
wojennej Cytadeli Warszawskiej. 
Kisielnicki wyznaczał żandar-
mów, zbierał podatki, dostarczał 
żywność i odzież. Naczelnikiem 
żandarmów w tym okręgu był 
szlachcic Józef Bukowski. Stawi-
ski, rzecz jasna, podlegały właśnie 
okręgowi kolneńskiemu.

Po wybuchu powstania lud-
ność cywilna śpieszyła z pomocą 
materialną powstańcom. W dzie-
dzinie pomocy materialnej należy 
zwrócić uwagę na Artura Awej-
de, naczelnika policji w Łomży. 
W kontrabandzie broni z Prus do 
powstańców wyróżniali się straż-
nik leśny ze wsi Osowiec, Paster-
czyk oraz mieszkaniec Stawisk, 
Józef Roszkowski.

W marcu 1863 r. płk. Konstan-
ty Ramotowski, pseudonim „Wa-
wer”, otrzymał polecenie Rządu 
Narodowego udania się na teren 
łomżyńskiego i zorganizowania 
tam oddziałów powstańczych. Po 
przybyciu założył w lasach w oko-
licy Komorowa obóz, do którego 
zaczęły napływać grupki rozbit-
ków z oddziałów Zygmunta Pa-
dlewskiego i Władysława Cichor-
skiego „Zameczka”. Pod koniec 
marca 1863 r. miał już pod swoim 
dowództwem 200 ludzi podzie-
lonych na dwie kompanie piesze 
i 10 jeźdźców. Byli to żołnierze 
niekarni (rekruci) i źle uzbrojeni. 
Z oddziałem tym „Wawer” prze-
mieszczał się z miejsca na miejsce, 
starając się unikać nieprzyjaciela, 
ponieważ nie czuł się na siłach, 
aby przyjąć bitwę. 

W końcu, około 25 marca, 
postanowił przejść w rejon Pusz-
czy Augustowskiej. Decyzja ta 

zbiegła się z otrzymaniem prze-
zeń od Rządu Narodowego no-
minacji na dowódcę siły zbrojnej 
południowej części województwa 
augustowskiego i poleceniem 
wznowienia walk na tamtych te-
renach. Tego samego dnia opuścił 
obóz i przez lasy Czerwonego 
Boru, Chomontowa i Chojny, 
omijając dużym łukiem Łomżę, 
znalazł się o świcie następnego 
dnia w Nowogrodzie. W drodze 
ścigany był przez wojska rosyjskie. 
W celu oderwania się od Rosjan 
spalił most na Narwi i zatrzymał 
się na krótki odpoczynek w Mor-
gownikach, po drugiej stronie 
rzeki. 27 marca oddział „Waw-
ra” przez wsie Dębniki i Zbójna 
dotarł do Sowieckiej Rudy, gdzie 
odpoczywał cały dzień. Stamtąd 
ruszył przez  Laski i Gawrychy 
do Dobregolasu, a tam po roze-
braniu mostu na Pisie skierował 
się przez Żelazną Rudę, Kąty 
i raków do korzenistego, zaś 
o świcie 30 marca ruszył dalej 
przez Orlikowi i Mieczki. Wie-
czorem oddział Ramotowskiego 
stanął w Przytułach. Równocze-
śnie z oddziałem powstańczym 
ukazali się na wzgórzach Kozacy, 
stanowiący przednią straż Ma-
twiejewa, wysłanego z Łomży.  

„Wawer”, unikając walki ruszył 
natychmiast przez Kubrę, Konop-
ki, Brodowo, Racibory i Karwowo 
Wissę, gdzie kilka godzin spę-
dził na odpoczynku. Posuwające 
się w ślad za Polakami rosyjskie 
oddziały Matwiejewa zmusi-
ły powstańców do dalszej drogi 
przez Mścichy, Klimaszewnicę 
do Białaszewa. 31 marca doszło 
do zbrojnego starcia powstańców 
z Rosjanami, jednak przewaga 
nieprzyjaciela zmusiła powstań-
ców do wycofania się do wycofa-
nia się w lasy sztabińskie.

Tworzone początkowo więk-
sze oddziały powstańcze dozna-
wały niepowodzeń w konfrontacji 
z armią carską. W związku z tym 
zaczęto tworzyć małe grupki bo-
jowe, aby walka partyzancka na 
całym obszarze Królestwa przy-
brała bardziej dynamiczny cha-
rakter.

Rząd Narodowy stał na czele 
nadzwyczaj rozgałęzionej w ca-
łym kraju organizacji tajnej, dys-
ponującej administracją, policją, 
aparatem podatkowym, prasa, 
a jego rozkazy sygnalizowane były 
anonimową pieczątką, a mimo 
to cieszyły się ogólnym posłu-

chem ludności. Poza drobnymi 
utarczkami zbrojnymi powstańcy 
napadali na poczty na głównych 
szlakach komunikacyjnych. M.in. 
powstańcy 30 maja 1863 r. prze-
jęli pod Stawiskami korespon-
dencję urzędową oberpolicmaj-
stra, adresowana do Suwałk. 

Łomżyńskie stało się dla poczt 
szczególnie niebezpiecznym szla-
kiem, o czym świadczy polecenie 
wydane przez Zarząd Poczt gu-
bernialnemu urzędowi pocztowe-
mu w Suwałkach, aby na przy-
szłość korespondencję kierowało  
nie trasą na Łomżę lecz przez Sej-
ny, Sopoćkinie i Grodno.

Konstanty Ramotowski ze 
swoim oddziałem był ścigany 
w lasach augustowskich przez 
trzy miesiące. W końcu czerwca 
wycofał się w Łomżyńskie. Część 
oddziału „Wawra” pod dowódz-
twem mjra Czempińskiego 6 lip-
ca 1863 r. stoczyła bitwę w pobli-
żu wsi Sieburczyn.

Na początku lipca 1863 r. 
w okolicach Łomży zeszły się siły 
powstańcze z dwóch przeciw-
nych kierunków. Z województwa 
płockiego oddziały Jasińskiego 
i Skarżyńskiego, zaś ze środkowej 
części augustowskiego – oddział 
„Wawra”. Połączone siły pod do-
wództwem „Wawra” liczyły ok. 
2  200 ludzi. Idąc w kierunku la-
sów wyszkowskich 7 lipca stoczyły 
na szosie Zambrów-Łomża bitwę 
z Rosjanami. Następnie powstań-
cy wycofali się w Płockie, gdzie 
napotkali wojska rosyjskie, z któ-
rymi stoczyli bitwę 14 lipca pod 
Rząśnikiem. Oddziały „Wawra” 
uległy rozbiciu i rozproszeniu. 
Konstanty Ramotowski z oddzia-
łem liczącym 200 ludzi przeprawił 
się pod Różanem przez Narew 
i po krótkim odpoczynku prze-
szedł w lasy myszynieckie.

W końcu sierpnia i na po-
czątku września 1863 r. oddziały 
powstańcze z guberni augustow-
skiej przesuwały się stopniowo 
na tereny powiatu łomżyńskie-
go. Jednym z takich oddziałów 
był oddział mjra Władysława 
Brandta, byłego oficera rosyj-
skiego, który spośród miejsco-
wej ludności Wysoczyzny Kol-
neńskiej utworzył nowy oddział 
liczący 120 żołnierzy piechoty 
i 20 jeźdźców. Wkrótce do od-
działu Brandta dołączył oddział 
mjra Micewicza. Wspólnie 18 
września dokonali oni napadu na 
komorę celną w Wincencie. Ak-

cja się udała i nabrała rozgłosu, 
dodając ducha waleczności po-
wstańcom.

Brandt ścigany w drodze po-
wrotnej przez przeważające siły 
nieprzyjaciela, dla zmylenia po-
ścigu wysłał oddziałek Milewicza 
w innym kierunku. Jednak nie 
widząc możliwości dalszego opo-
ru, rozwiązał swój oddział. Broń 
złożono na przechowanie we wsi 
Osowie Ruda. Brandt wyjechał 
przez Prusy Wschodnie na emi-
grację.

Powstanie Styczniowe, ostatnia bitwa
Od czasu wrześniowej potycz-

ki pod Wincentą nastąpiła prze-
rwa w działaniach wojennych na 
północno-wschodnim Mazowszu, 
spowodowana brakiem na tym 
terenie oddziałów powstańczych. 
Nowe zgrupowanie, dowodzone 
przez płk. Konstantego Ryma-
szewskiego, przybyło z wojewódz-
twa płockiego.

6 listopada na pograniczu woje-
wództw łomżyńskiego i płockiego 
pod Rzotkiewnicą stoczoną bitwę 
z kolumną rosyjską. Powstańcy od-
nieśli sukces, który okupili dotkli-
wa stratą. Zginął Konstanty Ry-
maszewski. Po odejściu oddziałów 
w Płockie, w Kolneńskiem doszło 
10 listopada pod wsią Leman do 
potyczki powstańców z wojskiem 
rosyjskim. Oddział pieszy porucz-
nika Szaniawskiego napadł na 
14-osobowy patrol rosyjski i zmu-
sił go do ucieczki.

We wrześniu w Augustow-
skie wkroczyły wojska Murawiewa 
„Wieszatiela” pod dowództwem 
gen. Bakłanowa, równie wsławione-
go okrucieństwem, jak Murawiew. 
Objął on stanowisko naczelnika 
wojennego guberni augustowskiej. 
W grudniu powiat łomżyński włą-
czony został pod zarząd wojskowo-
-policyjny Murawiewa. Brak dzia-
łań powstańczych spowodowany 
był z jednej strony represjami ”Wie-
szatiela”, z drugiej zaś przejściem 
wielu powstańców na teren Prus 
Wschodnich. Tereny te były główną 
bazą zaopatrzeniową uczestników 
powstania w broń. Na terenach gra-
niczących z okręgiem kolneńskim 
miejscem przerzutów broni ze stro-
ny pruskiej był Dłutowo.

W następnym, 1864 roku 
pierwsze oddziały powstańcze ru-
szyły do walki z wojskami rosyj-
skimi w lutym. Złożone z byłych 
żandarmów, spełniały rolę straży 
przygranicznej. W nocy z 14 na 

15 lutego grupa powstańców por. 
Władysława Kazigrodzkiego ps. 
„Nowina” rozproszyła patrol ro-
syjski pod wsią Łączki. Z kolei 
24 lutego oddział por. Antoniego 
Wolskiego urządził pod wsią Po-
ryte koło Stawisk udaną zasadzkę 
na rosyjski oddział zwiadowczy 
złożony z 60 żołnierzy. 26 lutego 
ten sam oddział powstańczy za-
atakował rosyjską załogę miasta 
Jedwabne, zabijając dwóch straż-
ników. Oddział powstańczy kpt. A. 
Wolskiego 14 kwietnia przeprowa-
dził pomyślną dlań potyczkę o wieś 
Gontarze.

Po zwycięstwie pod Gonta-
rzami dwie kompanie dowodzo-
ne przez kpt. A. Wolskiego, por. 
Kazigrodzkiego i por. Polikarpa 
Bugielskiego skierowane zostały 
do Nowogrodu, a następnie w kie-
runku wsi Kuzie, gdzie 16 kwiet-
nia doszły do bitwy z oddziała-
mi carskimi. Powstańcy ponieśli 
w niej porażkę. Trzech oficerów 
wziętych do niewoli zostało 3 maja 
przez Rosjan rozstrzelanych: jeden 
w Lemanie, drugi w Łasze, a trzeci 
w Łączkach. Nieprzyjaciel chciał 
w ten sposób zastraszyć ludność 
chłopską regionu.

Por. Polikarp Bugielski z gru-
pą powstańców uciekł w kierun-
ku Grabowa. Tam 10 maja doszło 
do zbrojnego starcia z Rosjanami. 
Bugielski został ujęty i 14 maja 
stracony w Szczuczynie. Oddział 
jego uległ rozproszeniu. Niektó-
rzy zdołali połączyć się z oddzia-
łem Juliana Obuchowicza. Także 
Antoni Wolski, który schronił się 
na terenie Prus, został przekaza-
ny Rosjanom, którzy rozstrzelali 
go 15 czerwca we wsi Gontarze. 
Pasterczyk, który zajmował się za-
opatrywaniem powstańców w broń, 
został powieszony.

Oddział Wolskiego był ostat-
nim oddziałem powstańczym, 
który przeszedł z Prus na północ-
no-wschodnie Mazowsze. Oddział 
J. Obuchowicza po starciu 5 maja 
pod wsią Milewo w pobliżu Niedź-
wiadnej uległ rozbiciu 15 maja 
w lasach pod Dobrzyjałowem. J. 
Obuchowicz został powieszony 1 
czerwca w Łomży. 

W maju grupy powstańcze sto-
czyły kilka potyczek z nieprzyjacie-
lem: 9 maja pod Małym Płockiem 
oddział Góralczyka, 12 maja pod 
Dzierzbią oddział „Wawra”, a 15 
maja doszło do ostatniej w woje-
wództwie augustowskim potyczki 
pod Szczuczynem.
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To jedna z najważniejszych chwil 
w całej historii batalii o szlak Via 
Baltica przez Łomżę. W Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim wojewoda 
Bohdan Paszkowski podpisał decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) dotyczącą odcinka 
ekspresowej drogi S61 od węzła Śnia-
dowo do węzła Łomża Południe. To 
pierwszy z sześciu „łomżyńskich” frag-
mentów przyszłej Via Baltica między 
Ostrowią Mazowiecką a obwodnicą 
Szczuczyna.

Ruszył zegar
To 17 kilometrów drogi 

głównej, czyli odcinka drogi S61 
od węzła Śniadowo do węzła 
Łomża Południe. Dodatkowo 
powstanie lub zostanie zmo-
dernizowane 24 kilometry dróg 
towarzyszących.  Decyzja woje-
wody ma rygor natychmiastowej 
wykonalności, zatem wykonawca 
może już wchodzić na plac budo-
wy, bo ruszył „zegar”  inwestycji. 
Dla mieszkańców terenów przez, 
które będzie przebiegać przyszła 
Via Baltica decyzja ZRID ozna-
cza rozpoczęcie procedury sza-
cowania wartości nieruchomości 
przez biegłych rzeczoznawców 
pracujących na zlecenie wojewo-
dy podlaskiego.

Jak wyliczył Wojciech Borzu-
chowski, dyrektor białostockiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
(także wziął udział w spotkaniu 
wojewody z mediami), zakończe-
nie prac budowlanych powinno 
nastąpić do 9 grudnia 2020 roku.      

Wykonawcą projektu i budo-
wy tego odcinka Via Baltica jest 
firma Polaqua sp. z o.o. Wartość 
umowy, która była zawarta w lu-
tym 2018 r. to 380 mln zł. 

Jak relacjonuje PAP, wojewo-
da podlaski Bohdan Paszkowski 
powiedział dziennikarzom, że 
wydana decyzja dotyczy inwesty-
cji, która rozpocznie się na tere-
nie województwa mazowieckiego 
w powiecie ostrołęckim (na dłu-
gości 2 km), pozostała jej część 
będzie prowadzona już w woje-
wództwie podlaskim w powiecie 
łomżyńskim. 

Wojciech Borzuchowski po-
informował, że droga S61 na od-
cinku Śniadowo – Łomża Połu-
dnie będzie miała nawierzchnię 
z betonu cementowego. Dodał, 
że łączna długość dróg towarzy-
szących ekspresówce przekracza 
24 km. Powstanie m. in. dziesięć 
wiaduktów drogowych i trzy mo-
sty. Droga będzie prowadzona 
tzw. nowym śladem. Odcinek 

Via Baltica Śniadowo – Łom-
ża Południe będzie biegł na za-
chód od drogi wojewódzkiej nr 
677 z Ostrowi Mazowieckiej do 
Łomży.

Uczestniczący również 
w spotkaniu starosta łomżyński 
Lech Szabłowski stwierdził, że 
mieszkańcy powiatu na drogę 
ekspresową czekali „od wielu, 
wielu lat". Mówił, że choć droga 
„przecina, dzieli" powiat pionową 
linią z północy na południe, to 
jednak „łączy". 

– Przede wszystkim zapewni 
poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu łomżyńskiego 
– mówił starosta.  

Szczegóły techniczne odcin-
ka Śniadowo – Łomża Południe:

• dwujezdniowy odcinek 
drogi ekspresowej S-61 od km 
0+000 do km 16+998,92 (po dwa 
pasy ruchu w każdym kierunku),

• Miejsca Obsługi Podróż-
nych (MOP „Chomentowo 
Wschód” kat. II km ok. 11+500 
- strona wschodnia, oraz MOP 
„Chomentowo Zachód” kat. III 
km ok. 11 +200 - strona zachod-
nia) wraz z infrastrukturą tech-
niczną,

• węzeł drogowy "Śniadowo" 
w km ok. 1 +232,

• odcinki istniejących dróg 
wojewódzkich, powiatowych 
oraz gminnych,

• dodatkowe jezdnie oraz 
zjazdy do istniejących działek,

• ciągi piesze oraz pieszo-ro-
werowe wzdłuż przebudowywa-
nych dróg,

• elementy systemu odwod-
nienia (rowy, przepusty, dreny),

• 14 obiektów inżynierskich 
w tym: 11 w ciągu drogi ekspre-
sowej (w tym 6 pełniących funk-
cję przejść dla zwierząt); 3 nad 
drogą ekspresową,

• 19 zbiorników (retencyj-
nych i retencyjno-infiltracyjnych 
otwartych).

Co jeszcze na Via
Białostocka GDDKiA przy-

pomina, że to trzeci fragment 
przyszłej S61, na który jest już 
formalne zezwolenie na realiza-
cję. Wiosną oddana została   do 
ruchu blisko 13-kilometrowa ob-
wodnica Suwałk, a kierowcy do 
dyspozycji mają w sumie 26 km 
trasy od Raczek do końca ob-
wodnicy Suwałk. 

„W realizacji w systemie 
projektuj i buduj jest pozostałe 
blisko 200 km trasy S61 w woj. 
podlaskim i warmińsko mazur-
skim. Prace budowalne trwają 

już na obwodnicy Szczuczyna. 
Po rozwiązaniu umowy z do-
tychczasowym wykonawcą koń-
cowego odcinka S61, od Suwałk 
do granicy z Litwą, powtarzamy 
przetarg” – czytamy w komuni-
kacie GDDKiA, który przedsta-
wia także aktualny stan realizacji 
każdego z dziewięciu odcinków 
S61 w granicach województwa 
podlaskiego i warmińsko – ma-
zurskiego.  

„Na terenie województwa 
podlaskiego w realizacji jest dzie-
więć odcinków S61 o łącznej 
długości ok. 134,6 km i wartości 
kontraktów budowlanych ponad 
3,21 mld zł. W województwie 
warmińsko - mazurskim w re-
alizacji są trzy odcinki o łącznej 
długości ok. 66,4 km i wartości 
kontraktów budowlanych 1,87 
mld zł.:

Podborze - Śniadowo o dłu-
gości ok. 19,5 km, rozwiązana 
umowa z wykonawcą;

Śniadowo - Łomża Południe 
o długości ok. 17 km, umowa 

podpisana 9.02.2018 r., oddanie 
do ruchu planowane w IV kw. 
2020 r., wartość - 380 mln zł, 
otrzymano ZRID;

Łomża Południe - Łomża 
Zachód o długości ok. 7,2 km, 
umowa podpisana 21.12.2017 
r., oddanie do ruchu planowane 
w IV kw. 2020 r., wartość - 218,1 
mln zł;

Łomża Zachód - Kolno 
o długości ok. 12,9 km, umowa 
podpisana 11.10.2018 r., oddanie 
do ruchu planowane w IV kw. 
2021 r., wartość - 525,6 mln zł;

Kolno - Stawiski o długości 
ok. 16,4 km, umowa podpisana 
31.10.2017 r., oddanie do ruchu 
planowane w IV kwartale 2020 r., 
wartość - 288,3 mln zł;

Stawiski - Szczuczyn o dłu-
gości ok. 18 km, umowa podpi-
sana 31.10.2017 r., oddanie do 
ruchu planowane w IV kwartale 
2020 r., wartość - 342,1 mln zł;

obwodnica Szczuczyna (II 
jezdnia) o długości ok. 6,6 km, 
umowa podpisana 26.05.2017 r., 

koniec prac planowany na I kw. 
2020 r., wartość  - 75 mln zł, 
otrzymano ZRID;

Szczuczyn - Ełk Południe 
o długości ok. 23,3 km, umowa 
podpisana 6.08.2018 r., oddanie 
do ruchu planowane w III kw. 
2021 r., wartość - 700 mln zł;

Ełk Południe - Wysokie 
o długości ok. 22,9 km (wraz 
z połączeniem S16 do Ełku), 
umowa podpisana 19.07.2018 
r., oddanie do ruchu planowane 
w III kw. 2021 r., wartość - 686 
mln zł;

Wysokie - Raczki o długości 
ok. 20,2 km, umowa podpisana 
4.07.2018 r., oddanie planowane 
w połowie 2021 r., wartość - 484 
mln zł; 

Raczki - obwodnica Suwałk, 
o 13 km, w użytkowaniu, reali-
zacja łącznie z obw. Augustowa, 
oddana w 2014 r., wartość - 659 
mln zł;

obwodnica Suwałk o długo-
ści ok. 12,8 km, w użytkowaniu, 
oddana w II kw. 2019 r., wartość 
- 299,4 mln zł;

obwodnica Suwałk - Budzi-
sko (granica państwa) o długości 
ok. 24,2 km, otrzymano ZRID, 
rozwiązana umowa z wykonawcą. 
W toku powtórny przetarg.

Dla  odcinka S61 od Szczu-
czyna do granicy państwa Polska 
otrzymała dofinansowanie w ra-
mach  projektu Łącząc Europę 
(CEF). Na realizację tej ważnej 
trasy Komisja Europejska przy-
znała dofinansowanie w wysoko-
ści ok. 414 mln euro.

Najbliższe tygodnie
GDDKiA musi ogłosić nowe 

przetargi na odcinki od obwod-
nicy Suwałk do granicy z Litwą 
w Budzisku oraz od Ostrowi 
Mazowieckiej (węzeł Podborze) 
do węzła Śniadowo z powodu 
rozwiązania umów z wykonaw-
cami.

W najbliższym czasie – sier-
pień i wrzesień – wojewoda Boh-
dan Paszkowski zapowiedział 
dwie kolejne decyzje ZRID. Nie 
sprecyzował, o które fragmenty 
chodzi, ale najprawdopodob-
niej są to odcinki od obwodnicy 
Szczuczyna do Stawisk i od Sta-
wisk do węzła Kolno w okolicach 
Kisielnicy. W obu przypadkach 
upłynęły już terminy przewidy-
wane dla przygotowania doku-
mentacji, ale musiała być ona ko-
rygowana w związku z pewnymi 
zmianami prawa wodnego.      

Droga ekspresowa S61 to 
odcinek międzynarodowego ko-
rytarza transportowego Via Bal-
tica, łączącego kraje bałtyckie 
z zachodnią Europą. Część trasy  
stanowi również 105 km odcinek 
drogi ekspresowej S8 od węzła 
Powązkowska w Warszawie do 
obwodnicy Ostrowi Mazowiec-
kiej.

Pierwszy łomżyński fragment  
S61 gotów do budowy 
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Szkoła, przedszkole i kamienica 
mieszkalna. Gruntowna termomo-
dernizacja czeka trzy obiekty w Łom-
ży dzięki obfitemu dofinansowaniu 
z Urzędu Marszałkowskiego. Umowę 
w tej sprawie podpisali wicemarsza-
łek Marek Olbryś i prezydent Mariusz 
Chrzanowski.  

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia, Zespół Szkół Specjal-
nych, Przedszkole Publiczne nr 
9 oraz kamienica przy ul. Wojska 
Polskiego 15/17 przejdą grun-
towną termomodernizację dzięki 
dotacji z Regionalnego Programu 
Operacyjnego w kwocie ponad 
4,5 mln zł.

Całkowita wartość pro-
jektu to 8 383 573,03 zł. 
Będzie realizowany w latach 
2020-2021. W Zespole Szkół 
Specjalnych prace o szaco-
wanej wartości ponad 3 mln 
zł obejmą m.in.: ocieplenie 
ścian zewnętrznych budynku 
głównego i sali gimnastycz-
nej, ocieplenie stropu, wymia-
nę okien w piwnicach, mo-

dernizację instalacji c.w.u., 
systemu grzewczego oraz 
wymianę opraw ze źródłami 
jarzeniowymi i żarowymi na 
oprawy z energooszczędnymi 
źródłami typu LED.

W Przedszkolu Publicznym 
nr 9 koszty prac oszacowane zo-
stały na kwotę blisko 2,6 mln zł 
i dotyczą: ocieplenia stropoda-
chu, ścian zewnętrznych i ścian 
piwnic, wymiany drzwi ze-
wnętrznych, okien, grzejników, 
modernizacji c.w.u.

Koszt prac w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 15/17 
szacowany jest na prawie 2,8 
mln zł. Obejmują one m.in.: 
docieplenie ścian zewnętrz-
nych, stropodachu, wymianę 
okien mieszkań i klatek scho-
dowych, drzwi zewnętrznych, 
wykonanie nowej instalacji 
c.w.u., wymianę instalacji c.o. 
oraz zamontowanie kolekto-
rów słonecznych wspomaga-
jących podgrzewanie ciepłej 
wody i biwalentnego zasobnika 
pojemnościowego.

Łomża

W 526 numerze Tygodnika Narew in-
formowaliśmy, iż z początkiem wrze-
śnia na okres miesiąca w całej Łomży 
pojawią się nowe, bardzo wyjątkowe 
ławki w kształcie otwartych książek. 
Już wiemy gdzie będzie można je spo-
tkać.

Te wielkie, kolorowe "książki" 
zostaną ustawione w następują-
cych miejscach:
• Park Jana Pawła II Papieża 
Pielgrzyma - 2 sztuki;
• teren sportowo - rekreacyjny na 
os. Konstytucji 3 Maja  - 2, 
• Bulwary nad Narwią - 1,
• SkatePark na os. Perspektywa 
- 1,
• plac zabaw w rejonie 
ulic Browarna/Podleśna 
na Łomżycy  - 1,
• Park Ludowy przy Al. 
Legionów - 1,
• Park im. Jakuba Wagi 
przy ul. Wojska Polskie-
go - 1,
• ul. Długa przed Miej-
ską Biblioteką Publicz-
ną - 1.

Inicjatywa realizowana jest we 
współpracy z Fundacją Zaczyta-
ni.org. Akcji będzie towarzyszyła 
zbiórka książek dla szpitali oraz 
spotkanie z jednym z ambasado-
rów fundacji (znanym aktorem, 
kabareciarzem, piosenkarzem, 
pisarzem lub rysownikiem), połą-
czone z Narodowym Czytaniem 
2019.

- Jeżeli inicjatywa spodoba 
się mieszkańcom, to podejmę 
działania, aby kilka takich ła-
wek pozostało w Łomży na sta-
łe – deklaruje prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Ocieplone, 
energooszczędne i jasne 

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

„Zaczytane Ławki”.  
Wiemy, gdzie będzie  

można na nich usiąść!
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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. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r n e 
i C.O. mon-
taż kotłow-
ni, grzejników, ogrzewanie podłogowe, 
przeróbki, odkurzacze centralne, pompy 
ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 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 Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: 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 zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, 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.zespol-amor.dzs.pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy „Dżudli”. 

Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam łąki  9 ha lub trawa, ciągnik 
Zetor 7211 stan bdb, przyczepę do bel 
i inny sprzęt rolnniczy. Tel. 512 807 562

Sprzedam pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 
Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897

Wynajmę dobry lokal w Centrum na dzia-
łalność handlowo - usługową, Łomża, ul. 
Sienkiewicza 2. Tel. 508 051 512

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

Wynajmę mieszkanie wyłącznie dla stu-
dentów lub uczniów. Dwa pokoje z kuch-
nią. Łomża. Tel. 511 599 670.

Zamienię,sprzedam, wynajmę pawi-
lon handlowy 21 m2 przeszklony, trzy 
wejścia wolnostojący przy dworcu PKS 
w Łomży i Siemiatyczach na ziemie rolną 
łąkę, las lub nieużytki. Tel. 600 588 666.

SPRZEDAM MIESZKANIE 51,2 M2 II 
PIĘTRO W BLOKU PRZY UL. SADOWEJ 4 

W ŁOMŻY. URZĄDZONE KOMFORTOWO, 
GOTOWE DO ZAMIESZKANIA. 

TEL. 664 964 548.

RÓŻNE
Sprzedam kojec dla psa 2x2,5 m2 z budą. 
Tel. 572 345 607

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

Sprzedam kuchenkę gazową, lodówkę, koła 

do WSK, rowery po 70 zł. Tel. 721 807 932.

Sprzedam szeroką kanapę w kolorze cha-
browym bez skrzyni na pościel, w komple-
cie dwa fotele. Jak nowe. Cena 100 zł lub 
oddam za darmo. Łomża. Tel. 667 354 869.

Sprzedam rower zabytek prod.CCCP-ZSRR 
składak koła 20” st.tech. b.dobry. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam jasną kanapę stan bdb, wymiary 
190x120, cena do uzgodnienia. Tel. 514 515 950.

Sprzedam akwarium 200 litrów z rybkami, 
ze stolikiem, kompletne. Tel. 572 345 607.

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 WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

Sprzedam Renault Megane 2001 rok, 
1,4 benzyna, przebieg 190 tys, stan bdb, 
komplet opon zimowych. Używany przez 
jednego właściciela. Cena 3900 zł. Tel. 784 
660 180

ZDROWIE I URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ 
ANTYCELULITOWY (WYŁĄCZNIE 
DLA KOBIET). TEL. 532 284 383.

PRACA

Zatrudnię barmankę, pomoc kuchenną. 
Karczma w Kisielnicy, Tel. 606 387 387.

Zatrudnię do montażu domów drewnia-
nych ekipy lub samodzielnych fachow-
ców. Tel. 600 289 289

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

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

FIRMA OVVO produkująca meble 
biurowe i na wymiar poszukuje osoby 
z doświadczeniem do montażu mebli. 

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

Centrum Medyczne CEUTICA 
w Łomży zatrudni na umowę o pracę 
KOSMETYCZKĘ.  Kontakt 792 438 826 

lub klinikaceutica@gmail.com

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
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Dzik, którego truchło znalezione 
zostało w okolicach wsi Siestrzanki 
w gminie Jedwabne był chory na afry-
kański pomór świń (ASF). Choroba 
w jednej z ferm w powiecie kętrzyń-
skim doprowadziła do likwidacji stada 
prawie 9500 sztuk trzody (największe 
w Polsce ognisko), a kilka dni później 
w tym samym rejonie kolejnych 1850 
świń w innym gospodarstwie. ASF 
zbliża się do granicy województwa 
łódzkiego, czyli jednego z czołowych 
regionów hodowlanych w Polsce. 
Pomór pojawił się w Bułgarii, na Wę-
grzech, na Litwie.   

Pogorszyło się 
Najnowsze komunikaty 

Głównego Inspektoratu Wete-
rynarii w sprawie ASF 
znów zaczęły przypomi-
nać doniesienia z fron-
tu. Po pewnym okresie 
uspokojenia - prawdopo-
dobnie zadziałały wpro-
wadzane w ostatnich 
latach zasady bioaseku-
racji - choroba zaatako-
wała ze wzmożoną siłą. 
Jest w tym roku w kraju 
blisko 40 ognisk w go-
spodarstwach hodowla-
nych, w tym tak ogromnych jak 
te w województwie warmińsko 
- mazurskim, czyli przy granicy 
z Obwodem Kaliningradzkim. 
Ten region oraz Lubelskie przy 
granicy z Białorusią i Ukrainą to 
najbardziej obecnie "gorące" ob-
szary zagrożenia ASF.            

Niestety, choroba przemiesz-
cza się także na zachód. Woje-
wództwo mazowieckie, również 
za linią Wisły, nie obroniło się 
przed zagrożeniem. Jak jednak 
podkreśla portal farmer.pl, blisko 
jest już kolejna granica: "Ognisko 
choroby potwierdzono w sta-

dzie 731 świń zlokalizowanym 
w gminie Czerwińsk n. Wisłą 
w powiecie płońskim. To pierw-
sze ognisko pomoru potwier-
dzone w tej części Mazowsza, 
jednocześnie jest to jedno z naj-
bardziej wysuniętych na zachód 
ognisk, jakie dotychczas pojawiły 
się w naszym kraju. Szczególnie 
niepokoi fakt, że zasięg choroby 
coraz bardziej zbliża się do granic 
województwa łódzkiego, które 
jest jednym z wiodących pro-
ducentów żywca wieprzowego 
w Polsce. Omawiane ognisko po-
jawiło się w odległości około 20 
km od granic tego regionu".

Autorzy artykułu wiążą poja-
wienie się choroby z niedawny-

mi przypadkami ASF u dzików 
w sąsiednim powiecie płockim.  
"Kolejne ognisko ASF w dużym 
stadzie świń to kolejne straty. 
W tym roku na skutek wystę-
powania ognisk choroby zlikwi-
dowano już ponad 32 tys. świń. 
Biorąc pod uwagę, że przed nami 
jeszcze przynajmniej kilka tygo-
dni w których będą pojawiać się 
kolejne ogniska (w minionych 
latach sytuacja "sezon na ogniska 
ASF" kończył się około połowy 
września), straty te mogą być 
jeszcze wyższe" - podsumowuje 
Farmer.pl.

Wybić dziki?
Podczas niedawnej narady 

z wojewódzkimi lekarzami we-
terynarii minister rolnictwa Jan 
Krzysztof Ardanowski poinfor-
mował, że w najbliższym czasie 
działania Inspekcji Weterynaryj-
nej będą dotyczyć kilku ważnych 
dziedzin.

– Zwalczenie, powtarzam 
zwalczenie ASF. Tegorocz-
ne ogniska, chociaż to mniej 
niż w ubiegłym roku, napawają 
niepokojem. W dalszym ciągu 
zbyt duża jest populacja dzików. 
W ubiegłym roku w kluczowych 
województwach odstrzały sani-
tarne zostały zrealizowane w 55 
proc. Ale podejmowane działa-

nia w celu ich intensyfi-
kacji budzą ostre protesty 
organizacji ekologicznych. 
A przecież my rolnicy żyje-
my w symbiozie z przyro-
dą, a ja nie jestem żadnym 
barbarzyńcą. Jeżeli ktoś 
tak uważa to może powi-
nien zobaczyć jak wygląda 
likwidacja ogniska ASF, 
gdzie znajdują się ciężarne 
lochy – mówił minister.

Dziki są bowiem nadal 
głównymi "oskarżonymi" w kwe-
stii rozprzestrzeniania się ASF. 
Chociaż - jak twierdzą zajmujący 
się problemem eksperci Polskiej 
Akademii Nauk cytowani przez 
PAP -  "z punktu widzenia ASF, 
redukcja populacji dzików po-
winna być tylko jednym z działań 
zmierzających do zahamowania 
rozprzestrzenienia ASF. Jedynie 
ok. 5 proc. odstrzelonych dzików 
miało kontakt z wirusem ASF".   

Zwracają uwagę, że odsetek 
ten jest znacznie wyższy wśród 
padłych dzików - wynosi aż 80 
proc. Tam "wirus może utrzymy-

wać się bardzo długo, stanowiąc 
potencjalne źródło zakażenia 
i dlatego ich szybkie usunięcie ze 
środowiska naturalnego powinno 
być działaniem priorytetowym" - 
napisano w dokumencie. Według 
autorów pisma wszystkie padłe 
dziki powinny być "pilnie i su-
mienne zbierane i badane w kie-
runku obecności wirusa ASF".

Tam, gdzie przeprowadzenie 
intensywnej redukcji popula-
cji dzików jest konieczne, musi 
być ono dokonywane z zacho-
waniem wysokich norm etycz-
nych i z poszanowaniem wraż-
liwości społecznej na dobrostan 
przyrody - napisali naukowcy. 
"Intensywny odstrzał dzików 
powinien być prowadzony w re-
gionach wskazanych przez epi-
demiologów weterynaryjnych. 

Powinno się zakazać odstrzału 
dzików w epicentrum wystę-
powania ASF, aby uniknąć roz-
pierzchnięcia się dzików z tego 
obszaru" - apelują.

Eksperci z PAN przypomi-
nają, że ASF (Afrykański po-
mór świń) jest wysoce zaraźliwą 
i przebiegającą z wysoką śmier-
telnością wirusową chorobą 
dzików i świń. W Polsce wirus 
ASF wykryto po raz pierwszy 
w lutym 2014 roku 800 metrów 
od granicy z Białorusią. Od tam-
tego czasu występowanie ASF 
zanotowano w województwie 
podlaskim, warmińsko-mazur-
skim, lubelskim i mazowieckim. 
Pomimo podejmowania różnych 
środków zaradczych choroba 
rozprzestrzeniała się na nowe 
obszary.

rolnictwo

Ministrowie rolnictwa  krajów 
nadbałtyckich przyjadą na 
Międzynarodowe Forum 

Mleczarskie
Podczas 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego w Serocku (4 - 6 września) 
zaplanowane jest spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. 
Na zaproszenie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego w tegorocznej edycji 
Forum uczestniczyć będą między innymi Mart Järvik z Estonii oraz Gerhards Ka-
spars z Łotwy.  

Ministrowie rolnictwa dyskutować będą na temat przyszłości sek-
tora mleczarskiego z perspektywy reprezentowanych krajów, wobec 
poważnych zmian jakie czekają unijne rolnictwo po Brexicie. 

Podczas Forum zaplanowane jest również spotkanie robocze mi-
nistrów rolnictwa. 

- Udział tak znakomitych gości oraz fakt przyjęcia zaproszenia 
na konferencję jest dla mnie ogromnym  wyróżnieniem i niezwykle 
ważnym wydarzeniem dla polskiego sektora mleczarskiego - mówi 
Agnieszka Maliszewska, organizatorka Forum. - To podkreślenie roli 
naszego kraju na arenie międzynarodowej i wskazanie na to, że głos 
i opinia Polski i naszego sektora jest niezwykle ważna w kształtowaniu 
polityki i strategii mleczarstwa w tej części Europy. 

FSM od kilku lat ma charakter międzynarodowej konferencji 
sektora mleczarskiego, której prestiż rośne z każdym rokiem. O tym 
świadczyć może liczba znakomitych gości, uczestników Forum. Jest to 
jedno z najważniejszych wydarzeń światowego sektora mleczarskiego. 

Szczegółowe informacje na temat Forum, zaproszonych gości 
i prelegentów oraz poprzednich edycji dostępne na stronie http://fo-
rum-mleczarskie.org. 

Świńska zaraza wędruje 
przez Polskę i Europę
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Już za niespełna rok atleci z całego 
świata zjadą do Tokio, aby walczyć 
o najważniejsze dla sportowca 
laury - medale  olimpijskie. Będą 
wśród nich reprezentanci Polski. 
Prawo udziału w sportowym świę-
cie narodów kilka dni temu zdoby-
li nasi znakomici siatkarze. Pojadą 
na pewno lekkoatleci, kajakarze 
i wioślarze oraz reprezentanci wie-
lu innych dyscyplin.    

A czy będą tam też sportowcy z woje-
wództwa  podlaskiego? Czy ktoś z Łom-
ży? Jeszcze kilka miesięcy temu trzymali-
byśmy kciuki za start w Tokio np. Justyny 
Korytkowskiej, znakomitej biegaczki na 
długich dystansach z klubu "Prefbet Śnia-
dowo" Łomża. Teraz jednak kibicujemy jej 
z całych sił w znacznie  ważniejszych za-
wodach - w walce z groźną chorobą.  

Czy ma szansę  jeszcze ktoś z łom-
żyńskich lekkoatletów? Gdyby dyscypli-
ną olimpijską było bieganie po schodach, 
wysłalibyśmy po pewny medal najlepszego 
w tej specjalności na świecie Piotra Łobo-
dzińskiego (także "Prefbet"). Gdyby był 
taniec - też mielibyśmy wielkie nadzieje 
związane z podopiecznymi Marka Kisiela 
z BK Step. Może urośnie olimpijczyk pod 
fachowym okiem Zbigniewa Maleszew-
skiego, wiceprezesa Polskiego Związku 
Bokserskiego i szkoleniowca. Życzymy 
wyjazdu na igrzyska Karolowi Łebkow-
skiemu, znakomitemu  sędziemu zapasów.  

Ale na razie musimy skupić dobre my-
śli wokół innych sportowców z wojewódz-
twa . Próbę oceny regionalnych szans na 
Tokio i olimpijskie medale podjęli dzien-

nikarze "Gazety Współczesnej". Ich typy 
to: 

Wojciech Nowicki (Podlasie Biały-
stok). W przypadku rzutu młotem w tym 
sezonie z wynikiem 81,74 m jest liderem 
list światowych. Jest stawiany w roli fawo-
ryta do medalu. Cztery lata temu w Rio de 
Janeiro zdobył brązowy medal.

Kamila Lićwinko (Podlasie Biały-
stok). W tym sezonie wraca do sportu 
po przerwie macierzyńskie. Jeszcze nie 
osiąga wyników na jakie ją stać, ale jest 
coraz lepiej.

Damian Czykier (Podlasie Białystok). 
Najlepszy polski płotkarz. Minimum na 
razie nie ma, ale to realny kandydat na co 

najmniej półfinał olimpijski. 
Klaudia Kardasz (Podlasie Białystok). 

Miota kulą trochę jeszcze za blisko, ale ta-
lent i młodość to jej atuty. 

Maria Andrejczyk (Hańcza Suwałki). 
Już cztery lata temu w Rio otarła się o me-
dal w rzucie oszczepem. Wraca po kontu-
zji i idzie jej coraz lepiej.   

Martyna Dąbrowska (UKS Bojary Bia-
łystok).  Jeden ze sztafetowych "Aniołków"  
na 4x400 metrów. Jeszcze w rezerwie, ale 
walczy.

Sylwia Szczerbińska (Cresovia Biały-
stok). W Tokio po raz pierwszy w historii 
kajakarskich regat olimpijskich w progra-
mie znajdą się kobiece konkurencje kana-
dyjek. Panie będą rywalizowały w jedynce 
na 200 metrów i w dwójce na 500 metrów. 
W tej drugiej konkurencji Szczerbińska 
ma już w dorobku medal młodzieżowych 
mistrzostw świata. 

Rafał Rosolski (Dojlidy Białystok).  
Kajakarz Dojlid brał udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w 2016 roku w Rio de Jane-
iro. Obecnie jest najlepszym zawodnikiem 
w Polsce w olimpijskiej konkurencji K 1 
na 1000 metrów. 

Katarzyna Grzybowska-Franc (Doj-
lidy Białystok). Jedna z najlepszych pol-
skich tenisistek stołowych będzie repre-
zentowała białostockie Dojlidy.

Aleksandra Szutko (Kaliber Biały-
stok). Jedna z najlepszych na świecie spe-
cjalistek strzelania w konkurencji karabin 
pneumatyczny.

Michał Rogalski (Hubal Białystok). 
Walczy o kwalifikację w badmintonowej 
grze pojedynczej.   

Adrian Dziółko (Hubal Białystok). 
Kolejny badmintonista. . 

Paweł Śmiłowski (Hubal Białystok).  
Także badminton. Trenerzy uważają, że 
najlepiej sprawdzi się w mikście. 

Punkty znad 
Biebrzy nad 

Narew
Z trzema punktami za zwycięstwo 3:1 
wrócili z meczu z Biebrzą Goniądz pił-
karze ŁKS 1926 Łomża. 

Udany początek sezonu w IV 
lidze ma łomżyński zespół. Re-
mis z MOSP Białystok na inau-
gurację sezonu i wygrana w Go-
niądzu daje po dwóch kolejkach 
drugie miejsce w tabeli. Tyko za 
Jagiellonią II Białystok. która 
w drugiej serii spotkań rozgro-
miła Warmię Grajewo 10:2 i ma 

jako jedyny zespół 6 punktów. 
Tyle samo co ŁKS zgromadziła 
na razie Wissa Szczuczyn.

Wyniki drugiej kolejki (za portalem 90minut.pl)          

Biebrza Goniądz 1-3 ŁKS 1926 Łomża

Tur Bielsk Podlaski 4-1 Promień Mońki

Jagiellonia II 

Białystok

10-2 Warmia Grajewo

Dąb Dąbrowa 

Białostocka

- Sparta Augustów

w pierwotnym terminie (18 sierpnia, 16:00) odwołany

Cresovia Siemiatycze 0-1 Krypnianka Krypno

KS Michałowo 2-1 Sokół 1946 Sokółka

MOSP Białystok 0-1 Wissa Szczuczyn

Sparta 1951 

Szepietowo

3-2 Hetman Białystok

Kogo wyślemy za rok na igrzyska do Tokio?  

Udane tenisowe lato 
Wiktora

Wiktor Kosowski, zawodnik UKS Return, działają-
cego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży 
pierwszą część wakacji spędził pracowicie  na kor-
cie. Co ważne - z sukcesami. 

- Nasz tenisista  stawał na podiumogól-
nopolskich turniejów zarówno w grze singlo-
wej jak i w deblu - relacjonuje Tomasz Wal-
dziński, szkoleniowiec i wiceprezes Returnu.

Wiktor Kosowski wywalczył drugie 
miejsce w singlu i trzecie w deblu wraz z 
klubowym kolegą Łukaszem Brzozowskim  
w Szczawnie Zdroju;  drugie miejsce w 
deblu  w parze z Kubą Solarskim z MKT 
Łódź w Puławach oraz ćwierćfinał singla w 
bardzo mocno obsadzonym turnieju w Sza-
motułach. 

- Wiktor prezentuje  wysoką formę roz-
grywając świetne mecze często ze starszymi 
i wyżej rozstawionymi rywalami. Dobrze 
przepracowane wakacje na korcie i trenin-
gach ogólnorozwojowych umocnią jego 
pozycję w rankingu PZT i z pewnością za-
procentują dobrymi startami w kolejnych za-
wodach  - dodaje Tomasz Waldziński.

Wojciech Nowicki to największa medalowa nadzieja naszego województwa w Tokio

Wiktor Kosowski z prawej
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