
To była szybka i konkretna wizyta. Jej 
główny cel: zapoznanie się z postę-
pem prac w Hali Kultury na Starym 
Rynku w Łomży. Wicepremier, mini-
ster kultury i dziedzictwa narodo-
wego prof. Piotr Gliński w piątkowe 
przedpołudnie został oprowadzony 
po obiekcie będącym na finiszu zmia-
ny swego oblicza. 

Gospodarzem spotkania był 
prezydent Mariusz Chrzanow-
ski wraz z zastępcami i grupą 
radnych. Wicepremierowi towa-
rzyszył na każdym etapie wizy-
ty wicemarszałek Marek Olbryś, 
a także parlamentarzyści: Lech 
Antoni Kołakowski i senator Ma-
rek Adam Komorowski, wicewo-
jewoda Tomasz Madras, starosta 
Lech Marek Szabłowski. W pro-
gramie wizyty wicepremiera, mi-
nistra kultury znalazła się także 
krótka konferencja tuż obok ła-
weczki Hanki Bielickiej, złożenie 
kwiatów pod pomnikiem kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego i mo-
dlitwa w łomżyńskiej katedrze. 
Na zakończenie prof. Piotr Gliń-
ski udał się na oględziny budowy 
siedziby Filharmonii Kameral-

nej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży.  

Po ponad dwóch latach pra-
ce przy przebudowie powsta-
łej w 1927 roku Hali Targowej 
na Halę Kultury zbliżają się ku 
końcowi. Zanim jednak miesz-
kańcy Łomży będą mogli zoba-
czyć jej wnętrze, nowy wymiar 
łomżyńskiej kultury został za-
prezentowany wicepremierowi, 
ministrowi kultury i dziedzictwa 
narodowego prof. Piotrowi Gliń-
skiemu. 

- Bardzo charakterystycz-
na i najbardziej istotna rzecz: 
najważniejszy budynek w mie-
ście, bo centralnie umocowany, 
obok ratusza - choć ratusz jest 
z boku na pierzei, a w on znajdu-
je się właśnie w samym środku 
- za chwilę zupełnie się odmie-
ni. Hala, która przez lata pełniła 
funkcje komercyjne, handlowe, 
już za niedługo będzie ośrod-
kiem kultury. I to jest znamien-
ne, bo kultura jest podstawą 
wszelkiego rozwoju. 
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Kultura jest podstawą 
wszelkiego rozwoju 

Od lewej Marek Komorowski, Piotr Gliński, Lech Antoni Kołakowski i Marek Szabłowski
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Podlascy samorządowcy wraz z Mini-
sterstwem Infrastruktury podpisali 
umowę na przygotowanie dokumen-
tacji projektowej rewitalizacji odcin-
ka Śniadowo – Łomża oraz na mo-
dernizację odcinka Białystok-Czyżew, 
międzynarodowej trasy kolejowej 
Rail Baltica. Łączna wartość obu in-
westycji to blisko 4 mld zł. W spotka-
niu udział wzięli Andrzej Adamczyk, 
minister infrastruktury, Artur Kosicki, 
marszałek województwa podlaskiego 
oraz wicemarszałek Marek Olbryś.

Zarząd województwa pod-
laskiego, reprezentowany przez 
Artura Kosickiego oraz Marka 
Olbrysia podpisał umowy, któ-
re opiewają na blisko 4 mld zł. 
Przede wszystkim zapewnić one 
mają rozwój linii kolejowych 
w regionie. 

Pierwsza z nich to przygoto-
wanie dokumentacji projekto-
wej rewitalizacji odcinka Śniado-
wo – Łomża. Natomiast druga na 
modernizację odcinka Białystok 
- Czyżew, który wchodzi w skład 
międzynarodowej trasy kolejo-
wej Rail Baltica. Wspomniane 
umowy zawarto z Andrzejem 

Adamczykiem, ministrem infra-
struktury.

Śniadowo-Łomża 
Umowa na przygotowanie do-

kumentacji projektowej rewitali-
zacji odcinka Śniadowo-Łomża 
stała się faktem. Jest on częścią linii 
kolejowej nr 49, a jego główne za-
łożenia to szybsze pociągi, mniej-
sze koszty eksploatacji, a także po-
prawa jakości usług kolejowych. 
Dokumentacja projektowa, której 
dotyczy umowa, ma być gotowa 
w II kwartale 2023 roku.

Inwestycja przede wszyst-
kim usprawnić ma ruch na tym 
odcinku poprzez poprawę stanu 
technicznego kolei. Zwiększą się 
prędkości maksymalne pociągów 
(pasażerskie – 100 km/h oraz to-
warowe – 80 km/h). Mniejsze 
będą koszty eksploatacji, poprawi 
się też jakość usług. Wszystko to 
podniesie konkurencyjność kolei 
w stosunku do innych gałęzi trans-
portu, a także zwiększy dostęp-
ność transportową województwa. 

- Zarząd województwa pod-
laskiego przyznał ponad 4 mln zł 
dofinansowania z funduszy unij-
nych na przygotowanie doku-
mentacji projektowej, ponieważ 
linia kolejowa nr 49 na odcinku 
Śniadowo – Łomża jest bardzo 
istotna z punktu widzenia roz-
woju gospodarczego i społeczne-
go naszego regionu. Podpisana 
umowa z PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. jest ważnym krokiem 
na drodze realizacji tej inwestycji 
– zaznaczył Artur Kosicki, mar-
szałek województwa. 

Wartość całej inwestycji to 
blisko 6 mln zł. W ramach dotacji 
z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Podla-
skiego, a ściślej z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego na ten cel przeznaczono 
ponad 4 mln zł. Umowę w tej 
sprawie podpisali prezes zarzą-
du PKP PLK Ireneusz Merchel, 
marszałek Artur Kosicki oraz wi-
cemarszałek Marek Olbryś. 

Białystok - Czyżew 
Z kolei Rail Baltica to jeden 

z kluczowych polskich, ale i euro-
pejskich przedsięwzięć.

- Modernizacja transeuropej-
skiego korytarza Rail Baltica na 
terenie Polski to jeden z najważ-
niejszych projektów zapisanych 
w Krajowym Programie Kolejo-
wym. Dzięki prowadzonej mo-
dernizacji trasa przystosowana 
zostanie do ogólnych standardów 
linii kolejowych, obowiązują-
cych w krajach Unii Europejskiej, 
co zwiększy konkurencyjność 
i atrakcyjność transportu kolejo-
wego - podkreślał Andrzej Adam-
czyk, minister infrastruktury.

Szef resortu infrastruktury 
zwracał uwagę, że dzięki temu 
przedsięwzięciu zyska gospodar-
ka kraju i zwiększy się rola Polski 
na mapie transportowej Europy. 
Dodał również, iż rząd dąży do 
tego, by polska kolej była bez-
pieczna, komfortowa, przewidy-
walna, ale także nowoczesna.

Odcinek Czyżew-Białystok, 
który ma odległość 71 km to 
ostatni fragment modernizacji 
trasy kolejowej Warszawa - Biały-
stok, będący częścią międzynaro-
dowej trasy Rail Baltica i jedno-
cześnie jedną z najważniejszych 
inwestycji kolejowych w regio-
nie.

- To szczególny dzień dla Pol-
skich Linii Kolejowych. Pod-
piszemy największą w historii 
umowę o największej wartości, 
a więc 3,3 mld zł. Realizacja Rail 
Baltica jest jedną ze sztanda-
rowych inwestycji kolejowych 
w całej Unii Europejskiej - mówił 
Ireneusz Merchel, prezes zarządu 
PKP PLK.

Pociągi osobowe na tym od-
cinku będą mogły jeździć z pręd-
kością nawet do 200 km/h, a po-
dróż z Białegostoku do stolicy ma 
trwać ok. półtorej godziny, czyli 
o godzinę krócej niż teraz.

Linia będzie w całości bez-
kolizyjna, wszystkie przejazdy 
będą dwupoziomowe. Dodatko-
wo przebudowa ma objąć perony 
na 11 przystankach i 5 stacjach. 
Będą szersze i wyższe oraz dosto-
sowane do potrzeb osób o ogra-
niczonej możliwości poruszania 
się. PLK zapowiada nowe wia-
ty, ławki, tablice informacyjne, 
nowe nagłośnienie i funkcjonal-
ne oświetlenie.

Prace budowlane mają trwać 
37 miesięcy, do lipca 2023 r. In-
westycja jest dofinansowana jest 
przez Unię Europejską (UE) 
z programu CEF (Connecting 
Europe Facility) - „Łącząc Euro-
pę”. Umowę w tej sprawie podpi-
sali Piotr Jurczyk, Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Usług Tech-
nicznych INTERCOR Sp. z o.o. 
oraz Krzysztof Pietras, Dyrektor 
Regionu Centralnego PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A.

Z kolei podlaskie władze 
podkreśliły wagę wszystkich in-
westycji, jakie w ostatnim czasie 
poczyniono w regionie, a mia-
nowicie Via Baltica, Rail Baltica, 
oraz Via Carpatia są istotne dla 
rozwoju całego regionu. Jedno-
cześnie wskazały, iż kolejne inwe-
stycje realizowane dzięki wspar-
ciu obecnej władzy.

- Fundusz Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych, Fundusz 
Dróg Samorządowych, z które-
go województwo podlaskie tyl-
ko w przeciągu 1,5 roku uzyskało 
ponad 300 mln zł dofinansowa-
nia z budżetu państwa, to dowód 
na to, że dla tego rządu nie ma 
Polski A i Polski B – zaznaczył 
Artur Kosicki, marszałek woje-
wództwa podlaskiego.
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W ponad 40 procentach zaawanso-
wana jest budowa międzynarodowej 
trasy Via-Baltica, na odcinku Stawi-
ski - Szczuczyn. Na 18-kilometrowym 
odcinku drogi zostanie zbudowanych 
19 mostów. Wszystko po to aby miesz-
kańcy okolicznych miejscowości mieli 
ułatwioną komunikację.

- Budujemy drogę w przekro-
ju dwujezdniowym, po dwa pasy 
ruchu w każdym kierunku, o na-
wierzchni z betonu komórkowe-
go. Na budowie zatrudnionych 
jest 350 osób, zgromadzonych 
zostało prawie 170 różnego ro-
dzaju maszyn drogowych. Różny, 
w zależności od rodzaju wykony-
wanych prac, jest stan zaawanso-
wania robót. Na finiszu znajdują 

się prace ziemne. Zo-
stały wykonane w po-
nad 80 procentach. Ro-
boty konstrukcyjne, 
drogowe, w tym pod-
budowy jezdni zaawan-
sowane są w ponad 60 
procentach. Na sześciu 
kilometrach wykona-
na została docelowa 
nawierzchnia z betonu 
cementowego - wyja-
śnia Robert Nowiński, 
dyrektor kontraktu.

Na liście drogo-
wych obiektów inży-
nieryjnych znajduje się 
19 mostów, w tym na 12              wy-
konane zostały konstrukcje no-

śne. Ponadto pod jezdniami zo-
stanie wykonanych 25 dużych 
przepustów, z których część bę-

dzie spełniała rolę przejść 
dla zwierząt. Na części 
trasy wykonywane są 
prace wykończeniowe, 
takie jak kształtowanie 
nasypów czy roboty bru-
karskie. Konieczne było 
także przeniesienie istnie-
jących instalacji wodocią-
gowych, sanitarnych oraz 
telekomunikacy jnych. 
W 80. procentach wyko-
nane zostały: kanalizacja 
deszczowa i dreny od-
wadniające drogę.

Inwestorem budowy 
jest białostocki oddział 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

- Odcinek Stawiski - Szczu-
czyn to fragment drogi ekspreso-
wej S 61 o długości 18 kilometrów, 
trzeci co do długości spośród tych 
które realizuje białostocki oddział 
generalnej dyrekcji dróg. Zgodnie 
z harmonogramem zakończenie 
budowy tego odcinka planowane 
jest w trzecim kwartale 2021 roku. 
Koszt budowy tego odcinka Via 
Baltici opiewa na 342 mln złotych 
- mówi Rafał Malinowski rzecznik 
białostockiego oddziału GDDKiA.

Duże wrażenie na przejeżdża-
jących obok, starą trasą S61, wy-
wołują pracujące tutaj maszyny 
drogowe. Największa to kombajn 
drogowy do układania betono-
wej nawierzchni jezdni.

Stawiski – Szczuczyn. 19. mostów na drodze

Na budowie Via Baltici wykorzystywany jest olbrzymi 
kombajn do układania betonowej nawierzchni jezdni 

Linia kolejowa Śniadowo-Łomża:  
Umowa na przygotowanie projektu już podpisana
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Przed drugą turą wyborów, która 
odbyć ma się już w najbliższy 
weekend, politycy nie odpuszczają. 
Można, by rzecz, że ci z prawej 
strony szturmują region. 

W województwie podlaskim 
pojawiają się, by  przekonywać, 
wręczać czeki i podsumowywać. 
Z kolei drugi z kandydatów, pre-
zydent Warszawy Rafał Trza-
skowski, swoich ministrów prze-
cież wysłać nie może. Jego siły 
to sztaby wyborcze, ale także 
przewodniczący Platformy Oby-
watelskiej Borys Budka oraz 
parlamentarzyści Koalicji Oby-
watelskiej, którzy spotkanie 
z mieszkańcami Łomży zwoła-
li na wtorek (7 lipca), na godzi-
nę 16:45 przy skrzyżowaniu ulic 
Długiej i Farnej. 

Premier Mateusz Morawiecki 
w Zambrowie  

- Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Samorządowych jest po 
to, by realizować ważne projekty 
jak parki, szkoły, chodniki i inne 
cele. Nie będzie tu prawie wcale 
biurokracji. Jeśli ktoś nie wierzy 
niech spojrzy, jak sprawnie działa 
Tarcza Finansowa - mówił w Za-
mbrowie premier Mateusz Mora-
wiecki, który podczas swojej wi-
zyty wręczył przedstawicielom 
władz powiatowych i gminnych 
symboliczne czeki z dofinanso-
waniem.

Premier Mateusz Morawiecki 
2 lipca pojawił się w Zambrowie, 
gdzie mówił m.in. o poparciu dla 
Andrzeja Dudy w wyborach pre-
zydenckich. Odniósł się także 
do swojej wcześniejszej wizyty 
w tym mieście.

- Niespełna półtora miesiąca 
temu byłem w wyjątkowej firmie 
w Zambrowie. Firma o nazwie 
„Monolit” mówi bardzo dużo 
o tym, jak powinniśmy dzisiaj 
podchodzić do walki z kryzysem 
i do walki z epidemią, by całkiem 
odeszła. W kryzysie trzeba było 
stać razem i działać szybko. Fir-
ma „Monolit” to jeden z przykła-
dów setek tysięcy firm małych, 
średnich i większych, malutkich 
i największych, gdzie zadziałali-
śmy szybko i uratowaliśmy wiele 
miejsc pracy – przekonywał pre-
mier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił szef rządu, jesz-
cze dwa miesiące temu Polsce 

groził kataklizm na rynku pra-
cy. Przytaczał przykłady Włoch, 
Hiszpanii, Francji czy Niemiec, 
gdyż w tych krajach skutki pan-
demii COVID-19 dalej są wi-
doczne. Zdaniem Mateusza Mo-
rawieckiego to właśnie "monolit" 
między sejmem, rządem i prezy-
dentem pozwolił na uratowanie 
miejsc pracy.

- Szybko zareagowaliśmy na 
koronawirusa poprzez tarczę an-
tykryzysową. To jest skuteczność 
w działaniu. Ważne jest także to, 
iż samorządowcy coraz częściej 
włączają się w prace dla Polski 
przy realizacji nowych inwesty-
cji, bo tego właśnie potrzebuje-
my, by szybko wyjść z kryzysu - 
akcentował premier.

Spotkanie było okazją do 
wręczenia symbolicznych cze-
ków z dofinansowaniem w ra-
mach Rządowego Funduszu In-
westycji Samorządowych. 

- Te pieniądze są potrzebne na 
dokończenie inwestycji i zaczę-
cie nowych. Myślę, że mieszkań-
cy zauważą realizację inwestycji, 
na które brakowało pieniędzy 
w budżecie miasta. W tej chwi-
li najpilniejszą  inwestycją jest 
uzbrojenie terenów przemysło-
wych przy ul. Białostockiej. Pro-
jekt w tej chwili jest w Urzędzie 
Marszałkowskim, a realizować 
go będziemy na przełomie wrze-
śnia, października. A nawet jeśli 
nie, to wykorzystamy na inne in-
westycje, których w Zambrowie 
co roku realizujemy kilkanaście - 
tłumaczył Kazimierz Dąbrowski, 
burmistrz Zambrowa.

Samorząd powiatu zambrow-
skiego w ramach Funduszu Inwe-
stycji Samorządowych otrzymał 
1 009 721 zł, Miasto Zambrów  
2 793 223 zł, Gmina Zambrów 1 
531 810 zł, Kołaki Kościelne 500 
000 zł, Rutki 983 143 zł, a Szu-
mowo 826 076 zł. 

Rządowy FIS to 6 mld zł dla 
gmin i powiatów w całej Polsce. 
Dodatkowe środki będą także 
wsparciem dla polskich małych 
i średnich firm, które wykonu-
ją samorządowe inwestycje. Na 
szczególne wsparcie mogą liczyć 
gminy wiejskie i miejsko-wiej-
skie, które, bez względu na roz-
miar, dostaną co najmniej 500 
000 zł. Łącznie trafi do nich po-
nad 2,6 mld zł. 

W województwie podlaskim 
przewidywana skala pomocy 
w ramach Funduszu to prawie 
230 mln zł: ponad 43 mln zł dla 

powiatów i ponad 183 mln zł dla 
gmin.

Premier Mateusz Morawiec-
ki podczas swojej wizyty w Za-
mbrowie również mocno wsparł 
ubiegającego się o reelekcję An-
drzeja Dudę. 

- Polska naszych marzeń, 
za kilka lat będzie jeszcze lep-
sza. Bardziej dostatnia, sprawie-
dliwa, ale także nowoczesna. 
W Polsce będzie jeszcze wię-
cej takich firm, jak „Monolit”, 
a więc właśnie nowoczesnych. 
Te firmy zatrudniać będą ludzi 
w Zambrowie, Wysokiem Ma-
zowieckiem, Hajnówce... We 
wszystkich miastach wojewódz-
twa podlaskiego, ale również 
w miastach w Polsce. To jest na-
sza polityka gospodarcza, roz-
wojowa, którą wspiera nasz pre-
zydent- tłumaczy szef rządu.

W spotkaniu z Mateuszem 
Morawieckim nad zalewem miej-
skim w Zambrowie udział wzięli 
m.in. senator Marek Adam Ko-
morowski, samorządowcy, a tak-
że mieszkańcy miasta.

Ponad 9 mln zł dla Łomży

Z kolei Adam Andruszkie-
wicz, wiceminister cyfryzacji, 
symboliczne czeki samorządow-
com z Łomży oraz powiatu łom-
żyńskiego wręczał w minione 
niedzielne popołudnie.  W spo-
tkaniu uczestniczyli m.in. wice-
marszałek województwa podla-
skiego Marek Olbryś, senator RP 
Marek Adam Komorowski czy 
poseł na Sejm RP Lech Antoni 
Kołakowski.

- Jesteśmy tu po to, by wrę-
czyć promesy, które będą zasi-
lać budżety samorządów i będą 
przeznaczane przede wszyst-
kim na inwestycje. To jest teraz 
najważniejsze. Jako rząd Prawa 
i Sprawiedliwości uważamy, że 
w wychodzeniu z tego kryzysu 
i zamrożenia gospodarki przez 
koronawirusa, bardzo ważne jest, 

by uruchamiać inwestycje - mó-
wił wiceminister.

Podkreślił również, że zda-
niem obecnego rządu to sami 
samorządowcy powinni zdecy-
dować, co należy zrobić ze środ-
kami, ze wsparciem, które zostało 
przekazane.

Warto zaznaczyć, że wicemi-
nister cyfryzacji wspomniał, iż 
jest już obietnica rządu w związku 
z przywróceniem kolei w Łomży. 
Inwestycja ma zostać przeprowa-
dzona w ramach rozbudowy sie-
ci Centralnego Portu Komunika-
cyjnego.

- Chcemy, by Łomża, jako 
byłe miasto wojewódzkie została 
połączona szybką siecią kolejową 
z innymi miastami. Deklaruje-
my, że o te sprawy będziemy wal-
czyć. Będziemy robić wszystko, 
aby Łomża poprzez rozwój in-
frastrukturalny uzyskała na nowo 
status miasta, które jest jednym 
z głównych ośrodków Polski pół-
nocno-wschodniej - zapowiadał 
wiceminister cyfryzacji.

Warto zaznaczyć, że powiat 
łomżyński jest jednym z najbied-
niejszych w kraju. Na ręce Lecha 
Marka Szabłowskiego, starosty  
łomżyńskiego przekazana zosta-
ła promesa z kwotą 2 256 384 zł.

Miasto Łomża otrzymało 9 
122 056 zł, gmina Łomża 1 534 
250 zł, Piątnica odebrała 1 520 
424 zł, Miastkowo 891 056 zł, 
Nowogród 1 363 702 zł, Wizna 
760 571 zł, Śniadowo 653 753 
zł. Natomiast Jedwabne, Przytuły 
i Zbójna otrzymały po 500 000 zł.

Wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego, Marek Olbryś 
podkreślał, że obecny rząd pol-
ski naprawdę docenia samorządy 
i chętnie z nimi współpracuje.

- Od kliku lat samorządy 
otrzymują pieniądze od rządu. 
Ja, jako wicemarszałek potwier-
dzam, że w regionalnych pro-
gramach operacyjnych jest dużo 
środków dla samorządów. Te 
pieniądze można również wy-

korzystać, jako wkład własny do 
pomocy finansowej przez urząd 
marszałkowski i przez samorząd 
województwa podlaskiego - tłu-
maczył Marek Olbryś.

Ministrowie  Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Edukacji Narodowej 
w Marianowie i Jedwabnem 

Również w niedzielne po-
południe w regionie pojawił się 
Jan Krzysztof Ardanowski, mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi. Od-
wiedził Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. chor. 
Jana Szymańskiego w Mariano-
wie, gdzie mówił m.in. o szyb-
kim rozwoju rolnictwa. W Ma-
rianowie gościł również Dariusz 
Piontkowski, minister edukacji 
narodowej. To jedna z blisko 60 
placówek, które podlega mini-
sterstwu rolnictwa i rozwoju wsi.

- Kolejni ministrowie przej-
mowali szkoły rolnicze tworząc 
pewnego rodzaju kościec, szkie-
let kształcenia rolniczego w Pol-
sce. Szkół rolniczych w Polsce 
jest około 200. Prezentują różny 
poziom, a organami prowadzą-
cymi w większości przypadków 
są powiaty - wskazywał minister 
rolnictwa i rozwoju wsi.

Jan Krzysztof Ardanowski za-
znaczał konieczność przeanalizo-
wania w wielu miejscach w Pol-
sce, ilu dokładnie adeptów sztuki 
rolniczej jest potrzebnych, w ja-
kich kierunkach edukować przy-
szłe pokolenia. Wskazywał rów-
nież, iż obowiązkiem państwa jest 
trzymanie podstawowego zasobu 
kształcącego w zawodzie rolnika.

- Te szkoły, które są w sieci 
Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi koniecznie muszą mieć 
wysoki poziom kształcenia, 
a szkoła, w której się znajdujemy 
taki poziom prezentuje, dlatego 
też warto ją dofinansowywać - 
podkreślał minister.

      Polityczny 

szturm 
na region

Dokończenie na str. 4
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Oczywiście, na szczęście, bu-
dujemy drogi, rozwijamy infra-
strukturę, a także wielkie inwesty-
cje. Jednak to właśnie inwestycje 
kulturalne stanowią o tożsamości 
kraju i tożsamości naszych społe-
czeństw lokalnych – mówił wice-
premier Piotr Gliński.

Na przebudowę Hali Targo-
wej na Halę Kultury i jej wypo-
sażenie z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, popłynęło wsparcie 
w wysokości 10 milionów zło-
tych. Wartość całego projektu to 
ponad 18 milionów złotych. 

Jeśli chodzi o nową siedzibę 
"łomżyńskich muz", na parterze 
nowoczesnego obiektu znajdzie 
się sala wielofunkcyjna wraz z za-
pleczem, zaś w jego podziemiach 
– w sali interdyscyplinarnej – 
swoje pasje będą rozwijali arty-
ści. Na piętrze zlokalizowane zo-
staną sale spotkań z przestrzenią 
wystawienniczą, hol na wystawy 
z komunikacją, a także antreso-
le. Ponadto do dyspozycji miesz-

kańców będzie klubokawiarnia. 
W  budynku zlokalizowany bę-
dzie także punkt informacji tury-
stycznej, a w przeszklonych jat-
kach wokół hali powstanie galeria 
prezentująca sztukę młodych. 

Podczas wizyty w Łomży wi-
cepremier podkreślał, że w ciągu 
ostatnich 4,5 lat budżet państwa 
na zadania z zakresu kultury zo-
stał zwiększony w skali całego 
kraju o niemal 40 proc., co stano-
wi 1,5 mld zł. 

- Czegoś takiego w histo-
rii Polski, tej po 1989 roku, nie 
było. I to widać w całej Polsce. 
Realizujemy setki projektów. Sa-
mych muzealnych inwestycyj-
nych w Polsce prowadzimy w tej 
chwili 85. Bardzo szeroko współ-
pracujemy też z instytucjami lo-
kalnymi biorąc je w tzw. współ-
prowadzenie. W Łomży jest to 
np. Filharmonia Kameralna im. 
Witolda Lutosławskiego – mówił 
prof. Piotr Gliński dziękując za 
współpracę lokalnym parlamen-
tarzystom  i samorządowcom.

Prof. Piotr Gliński wyraził też 
radość z tego, że kultura w Polsce, 

dzięki takim działaniom, rozwija 
się równomiernie, zgodnie z za-
sadą zrównoważonego rozwoju. 

Po wizycie w przyszłej Hali 
Kultury minister kultury miał 
okazję obejrzeć to, co odsłoniły 
prace badawcze pod płytą prze-
budowywanego Starego Rynku. 
Przewodnikiem pokazującym 
kamienne fragmenty dawnego 
ratusza, handlowych jatek, wie-
ży, pręgierza czy studni był ar-
cheolog Mieczysław Bienia, któ-
ry przyznał że prace budowlane 
pozwoliły jak nigdy przedtem, 
z bliska zobaczyć najdawniejsze 
ślady miasta, które w tym roku 
obchodziło 602. rocznicę praw 
miejskich.

- Cieszę się, że te wykopali-
ska odkryły tak niesamowite fak-
ty. Na pewno wspólnie zadbamy 
o to, by były one, w sposób opty-
malny, wyeksponowane – zazna-
czał wicepremier. 

Prof. Piotr Gliński spędził 
kilka chwil na Ławeczce Hanki 
Bielickiej "dziękując jej" także za 
patronat nad kulturalną Łomżą.   
Pochylił głowę przed pomnikiem 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w pobliżu łomżyńskiej katedry, 
a wewnątrz świątyni modlił się. 
Wizytę zakończył odwiedzinami 
powstającej sali koncertowej Fil-
harmonii Kameralnej, którą tak-
że współfinansuje ministerstwo 
kultury.     

- To jest ogromna satysfak-
cja dla ministra kultury, jak od-
wiedza miejsca, które się zmie-
niają. Pamiętajmy, że łomżyńska 
filharmonia uzyskuje wiele słów 
uznania, a jej płyty są nagradza-
ne – podkreślał prof. Piotr Gliń-

ski wicepremier, minister kultu-
ry wspominając przy tym swoją 
wcześniejszą wizytę w budynku 
przy ul. Nowej 2. - Pamiętam,  
że wtedy było to miejsce powie-
działbym „staroświeckie”.

 W tej chwili zaawansowa-
nie robót szacuje się na około 
40 proc., zaś pierwszy koncert 
ma tam zabrzmieć za niespełna 
rok.  Koszt realizacji całej inwe-
stycji oscyluje w granicach 17 
mln zł, z czego 3,2 mln pochodzi 
ze środków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 

Kultura jest podstawą wszelkiego rozwoju 

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi 
zwracał uwagę na to, że zawód rolnika dziś 
staje się jednym z trudniejszych profesji 
i obarczony jest dużym ryzykiem przyrod-
niczym. Natomiast jego umiejętności po-
zwalają m.in. na ograniczenie suszy. Ape-
lował również do nauczycieli, by jeszcze 
częściej zwracali uwagę na pewne sprawy 
programowe.

- Zachęcam was byście większy na-
cisk kładli na wiedzę o glebie. Wydaje 
się, że jest to pewnego rodzaju luka, któ-
ra pojawiła się na studiach rolniczych, ale 
i w kształceniu w szkołach. Wielu młodych 
rolników doskonale radzących sobie z no-
wymi maszynami, a niewiele wie w zakre-
sie podstaw rolnictwa. A podstawą rolnic-
twa jest gleba - zaznaczał Jan Krzysztof 
Ardanowski.

Na dowód swoich słów wskazywał, iż 
zdewastowana gleba o słabej próchnicy 
nigdy nie da dobrych plonów rolniczych. 
Co ciekawe, zdaniem Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego, Unia Europejska w najbliż-
szych 7 latach największy nacisk kłaść 
będzie właśnie na tę stronę rolnictwa. 
W przyszłości rolnictwo ma być bardziej 
zrównoważone, przyjazne środowisku, na-
stawione na współpracę z przyrodą, a nie 
na jej niszczenie.

Według niego, zawód rolnika wyma-
ga wiedzy zarówno o świecie ożywionym, 
roślinnym czy zwierzęcym, jak i wiedzy 
w zakresie ekonomii czy przedsiębiorczo-
ści, gdyż rolnictwo wciąż się zmienia.

- W tej chwili wiedza np. ze studiów po 
kilku latach się dezaktualizuje. Tak szybko 
się to zmienia. Podstawą nowoczesnego na-
uczania jest szkolenie właśnie tego, jak pra-
widłowo się uczyć. Jak korzystać z odległych 
baz danych. W jaki sposób zrozumieć zmia-
ny, które wciąż zachodzą z dużą szybkością - 
zaznaczał Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi pod-
kreślał także, iż jego zdaniem polskie rol-
nictwo ma przed sobą dobrą przyszłość. 
Zmiany, które zachodzą w rolnictwie mają 
mieć silne umocowania w polityce Prawa 
i Sprawiedliwości.

- Program rolny, którego jestem współ-
autorem jest najlepszym i najbardziej 
optymalnym dla polskiej wsi. Natomiast 
od konkurencyjności, radzenia sobie na 
wielu płaszczyznach, od wsparcia i opieki 
państwa zależy, czy polskie rolnictwo bę-
dzie w stagnacji czy jednak będzie się roz-
wijało i stanie się jednym z najmocniej-
szych w Europie - tłumaczył minister.

Z kolei wizytę w Jedwabnem Jan 
Krzysztof Ardanowski rozpoczął od ser-
decznych i sympatycznych rozmów 

z członkiniami kół gospodyń wiejskich. 
Najważniejsze były jednak rozmowy 
o problemach rolnictwa i kraju.

- Zawsze z ogromną radością przyjeż-
dżam na Ziemię Łomżyńska. Tu po pro-
stu ładuje się akumulatory. Chciałbym 
podziękować za poparcie udzielone prezy-
dentowi Andrzejowi Dudzie w pierwszej 
turze. Ale nie spoczywajmy na laurach. 
Konieczny jest aktywny udział w drugiej 
turze wyborów. Apeluję tutaj do udzie-
lania pomocy, jeśli będzie taka potrzeba 
w dowiezieniu sąsiadów do lokali wybor-
czych. Wybór Andrzeja Dudy w wyborach 
na prezydenta, jest wyborem dobrym i ra-
cjonalnym. Jest to dobry wybór dla całe-
go państwa. Andrzej Duda jest zwolenni-
kiem poglądu, którego realizację wspiera 

aby cały kraj rozwijał sie równomiernie. 
Przy okazji spotkania z ministrami rolnic-
twa krajów unijnych usłyszałem takie zda-
nie: Ty to masz dobrze, bo masz prezyden-
ta który ciebie wspiera - przekonywał Jan 
Krzysztof Ardanowski.

Spotkanie z ministrem rolnictwa 
wzbudziło duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców Jedwabnego i całej Ziemi 
Łomżyńskiej.

- Rolnicy mają za co dziękować pre-
zydentowi. Wspiera rząd który pomaga 
rolnikom. Wyrazem tego podziękowania 
było niemal 80-procentowe poparcie An-
drzeja Dudy w pierwszej turze wyborów 
- mówił Adam Niebrzydowski, burmistrz 
Jedwabnego.

W spotkaniu uczestniczyli także poseł 
Lech Antoni Kołakowski i Marek Olbryś 
wicemarszałek województwa podlaskiego.

- To naturalne, że minister rolnictwa 
przyjeżdża do województwa, gdzie rolnic-
two, zwłaszcza mleczarstwo tak dobrze się 
rozwija. Chciałbym aby nasi rolnicy, któ-
rzy tak dobrze prowadzą gospodarstwa, 
gremialnie zagłosowali na Andrzeja Dudę 
- tłumaczył Lech Antoni Kołakowski, po-
seł Prawa i Sprawiedliwości.

Spotkanie było okazją do prezenta-
cji dorobku i potrzeb kół gospodyń wiej-
skich.

- Najbardziej zależy nam na rozsze-
rzeniu działalności kół. Chodzi nie tyl-
ko o działania kulinarne, ale także rozwój 
kultury ludowej czy inwestycje poprawia-
jące warunki życia na wsi. Teraz na przy-
kład organizujemy wakacyjną opiekę nad 
dziećmi - wyjaśniała Marta Arciszewska 
sołtys wsi Orlikowo w gminie Jedwabne.

Dobrym przykładem osiągnięć koła 
może być pierwsza nagroda za przygoto-
wanie stoiska na dożynkach wojewódz-
kich w Tykocinie w ubiegłym roku.

Polityczny szturm na region

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkanie w Jedwabnem rozpoczął od 
spotkania z przedstawicielkami KGW
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W dniach 25-29 czerwca wśród 214 
pracowników przedszkoli i placówek 
opiekuńczych, prowadzonych przez 
Miasto Łomża, zostały przeprowa-
dzone testy wskazujące możliwość 
przechodzenia koronawirusa obec-
nie, jak i w okresie wcześniejszym. 
W zdecydowanej większości przypad-
ków badania nie wykazały, że osoby 
chorowały lub chorują na COVID-19. 
Jedynie w dwóch przypadkach wy-
niki wskazały na możliwą obecność 
SARS-Cov-2 w chwili obecnej, o czym 
niezwłocznie powiadomiona została 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epide-
miologiczna.

Na wniosek dyrekcji Zespo-
łu Szkół Specjalnych pod koniec 
sierpnia badania przejdzie 50 
pracowników tej placówki. Jak 
podkreśla zastępca prezydenta 
Łomży Andrzej Stypułkowski 
przeprowadzenie kolejnych te-
stów będzie możliwe przed roz-

poczęciem nowego roku szkol-
nego, przy czym decyzje w tym 
zakresie uzależnione będą od 
rozwoju ognisk zakaźnych. Mia-
sto posiada środki finansowe na 
przeprowadzenie większej ilości 
testów. Koszt jednostkowy bada-
nia wyniósł 170 złotych. 

Łomżyńska kuria wraca do pracy
W związku z pandemią CO-

VID-19, a ściślej z pojawieniem 
się ogniska zakażeń w Zgroma-
dzeniu Sióstr Służek NMP Nie-
pokalanej i możliwy kontakt 
pracowników kurii z siostrami za-
konnymi, Biskup Łomżyński zde-
cydował o zamknięciu Kurii Die-
cezjalnej.  Po tygodniu izolacji, 
już od 6 lipca wierni będą mogli 
ponownie udać się do niej w celu 
załatwienia istotnych spraw. 

W komunikacie kurii czyta-
my, że po przeprowadzonych ba-

daniach pracowników Kurii Die-
cezjalnej w Łomży pod kątem 
obecności koronawirusa zgod-
nie z procedurami wyznaczony-
mi przez służby sanitarne i nie-
stwierdzeniu osób zarażonych, 
decyzją Biskupa Łomżyńskiego, 
od dnia 6 lipca br. (poniedziałek) 
Kuria Diecezjalna będzie czynna 
dla interesantów w normalnych 
godzinach urzędowania. 

Biskup Łomżyński apeluje 
o konsekwentne i wytrwałe sto-
sowanie się do zaleceń sanitar-
nych.

Weselnicy z biesiady pod Łomżą na 
kwarantannie 

Złagodzenie obostrzeń i moż-
liwość organizowania imprez 
i spotkań okolicznościowych 
przynoszą potencjalne ogniska 
zakażeń koronawirusem. Tym 
razem chodzi o wesele, które po-
nad tydzień temu odbyło się na 
terenie powiatu łomżyńskiego. 
Ponad 100 osób, w związku z po-
twierdzeniem zakażenia u jedne-
go z weselników, zostało obję-
tych kwarantanną. 

Wszyscy obecnie na wese-
lu zostali skierowani na badania 
potwierdzające lub wykluczające 
obecność koronawirusa. 

Jak informuje Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Łomży, w mieście ry-
gorowi izolacji poddanych jest 
281 osób, w powiecie są to do-
datkowe 73. 

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jeśli chodzi o diagnostykę 

pod kątem COVID-19, na 6 lip-
ca liczba przebadanych próbek 
w całym województwie to 43576. 
Od początku marca do 6 lipca 
w regionie zakażenie koronawi-

rusem potwierdzono u 880 osób. 
Jeśli chodzi o Łomżę i powiat 
łomżyński od początku wybu-
chu pandemii liczba potiwerdzo-
nych przypadków wynosi 112. 
Z informacji przekazywanych 
przez Podlaski Urząd Wojewódz-
ki wynika, iż 520 mieszkańców 
regionu pokonało koronawirusa 
i uznawanych jest za tzw. ozdro-
wieńców.  Według najnowszych 
danych wynika, iż wśród wyzdro-
wiałych jest 15 osób z Łomży i 1 
z powiatu łomżyńskiego. Ozna-
cza to, że na terenie miasta oraz 
powiatu aktywnie zakażonych 
jest w sumie 51 osób.

W całym województwie 
rygorowi izolacji poddane są 
2072 osoby.  Przypomnijmy, że 
w Łomży i w powiecie łomżyń-
skim są to 354 osoby. Nieste-
ty od ostatniego wydania Ty-
godnika Narew wzrosła także 
liczba zgonów. W wojewódz-
twie podlaskim odnotowano 
ich 12. 

Podejrzewasz u siebie koro-
nawirusa lub w ciągu ostatnich 
14 dni byłeś w rejonie występo-
wania koronawirusa i miałeś kon-
takt z osobą chorą?

Jeśli masz takie objawy, jak:
• duszność,
• stan podgorączkowy (tem-

peratura ciała pomiędzy 37°C 
a 38°C),

•objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej lub 
skorzystaj z teleporady u swojego 
lekarza POZ.

Objawami choroby CO-
VID-19 wywoływanej przez ko-
ronawirusa (SARS-CoV-19) 
mogą być również:

• gorączka,
• kaszel,
• duszności i kłopoty z oddy-

chaniem,
• bóle mięśni i ogólne zmę-

czenie.
Jeśli masz takie objawy:
• zadzwoń natychmiast do 

najbliższej stacji sanitarno-epide-
miologicznej i powiedz o swoich 
objawach;

• własnym środkiem trans-
portu pojedź do szpitala z od-
działem zakaźnym lub oddzia-
łem obserwacyjno-zakaźnym, 
gdzie lekarze określą dalszy tryb 
postępowania medycznego. Pod 
żadnym pozorem nie korzystaj ze 
środków komunikacji publicznej 
czy taksówek – w ten sposób na-
rażasz innych na zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z oso-
bą zakażoną koronawirusem lub 
chorą, to natychmiast zadzwoń 
do stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej i powiadom o swojej sy-
tuacji. Otrzymasz informację, jak 
masz dalej postępować.
Dane Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Łomży 
Adres: Ul. Ks. Janusza I, 18-400 Łomża
Telefon: 86 216 52 61, 86 216 52 62 
Telefon alarmowy: 784170718 

Korzystaj z wiarygodnych 
źródeł informacji, nie daj się pa-
nice. Dbaj o siebie i swoich bli-
skich.

Stan epidemii. Samorządowe 
placówki już po badaniach
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Historia tej szkoły rozpoczęła 
się 70 lat temu. To właśnie wte-
dy działalność rozpoczęło dwu-
letnie Liceum Weterynaryjne II 
stopnia w Łomży, placówka któ-
ra dziś jako Zespół Szkół We-
terynaryjnych i Ogólnokształ-
cących nr 7 w Łomży, ma na 
swoim koncie wiele sukcesów. 
Jak udaje się łączyć tradycję 
z nowoczesnością? Jakie zmiany 
przeszła szkoła w ostatnim cza-
sie? I w końcu dlaczego jest ona 
dobrym wyborem dla młodego 
człowieka szukającego swojej 
życiowej drogi? Na pytania te 
i nie tylko odpowiada Bogu-
miła Olbryś, dyrektor Zespołu 
Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących nr 7 w Łomży, 
w rozmowie z Marleną Siok. 

Marlena Siok:- Pani dyrektor rok 
2020 to wyjątkowy czas dla Zespo-
łu Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących numer 7 w Łomży. 
Świętuje ona 70 lat istnienia. Proszę 
powiedzieć, w jaki sposób szkoła łą-
czy tradycję z nowoczesnością?

Bogumiła Olbryś: - W 1950 
roku, ktoś wpadł na cudowny 
zamysł, że w tych stronach po-
wstać ma szkoła rolnicza, ale 
o kierunku stricte weterynaryj-
nym, czyli mija w 2020 roku do-
kładnie 70 lat. I tak w 1954 roku 
szkołę tę opuścili pierwsi absol-
wenci. Pierwszym dyrektorem 
placówki był Stanisław Michal-
czyk. Przez cały czas szkoła roz-
wijała się, wypracowała wysokie 
standardy, nie tylko w skali mia-
sta, ale także w skali wojewódz-
twa. W naszej placówce staramy 
się łączyć tradycję z nowocze-
snością. Dajemy dobre przy-
kłady i przekazujemy wartości, 
które ubogacają młodego czło-
wieka. Takim cudownym ele-
mentem jest chociażby nagroda 
osobowości, którą z rąk Krysty-
ny Michalczyk-Kondratowicz, 
córki pierwszego dyrektora, 
otrzymali: Natalia Farfułowska 
i Mateusz Cekała. Świetnym 
wydarzeniem jest także corocz-
nie obchodzone święto szko-
ły. W październiku nastąpi 
15. rocznica tego wydarzenie. 
A data jest nieprzypadkowa, bo 

związane ze świętem zwierząt, 
które przypada właśnie 4 paź-
dziernika. Wszelkie uroczysto-
ści mają swój cel, w tym wypad-
ku jest to wsparcie i pomoc dla 
zwierząt potrzebujących cho-
ciażby adopcji. Więc te dwie 
uroczystości, nagroda osobowo-
ści dla ucznia, który szczególnie 
się wyróżnia oraz nasza szkolna 
rocznica, spajają piękną tradycję 
tych 70 lat. Jestem siódmym dy-
rektorem, więc wychodzi, że co 
10 lat się zmieniamy (śmiech). 
Zamysł i cel stworzenia placów-
ki, które narodziły się w latach 
50. pięknie realizują się po obec-
ne czasy.

M.S:- Tę nowoczesność możemy zo-
baczyć chociażby już na pierwszy 
rzut oka. Mam tu na myśli zmoderni-
zowany budynek szkoły...

B.O:- Od czterech lat wize-
runek szkoły bardzo się zmienił. 
Nie tylko w otulinie zewnętrz-
nej, ale i wewnątrz. Człowiek za-
wsze powinien pamiętać, że jeśli 
jest dobrą osobą i realizuje zada-
nia, które zostały przed nim po-
stawione, mówię tu o prezyden-
cie Mariuszu Chrzanowskim, 
to powinno się mówić wielkie: 
Dziękuję. I cieszę się, że mogę 
to zrobić. Panie prezydencie, 
cała społeczność Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólno-
kształcących numer 7 w Łom-

ży serdecznie Panu dziękuje za 
troskę, opiekę i ojcowskie po-
dejście do naszych potrzeb. 
Upłynęło przecież aż 70 lat. 
W związku z czym pewne spra-
wy wymagały  dopielęgnowania, 
doinwestowania. Teraz możemy 
poszczycić się pięknie zmoder-
nizowaną placówką: nową ele-
wacją, ogrodzeniem i do tego 
wszystkiego jeszcze oranżerią, 
która będzie młodzieży kształ-
cącej się na kierunku technik 
architektury krajobrazu służyła 
jako sala zajęć dydaktycznych. 
Panie prezydencie nasze „wiel-
kie  wetowskie” podziękowa-
nia. Dziękujemy również panu 
prezydentowi Andrzejowi Sty-
pułkowskiemu za troskę i wkład 
i oczywiście też prezydentowi 
od inwestycji, panu Andrzejo-
wi Garlickiemu. Panowie,  spo-
łeczność Zespołu Szkół Wetery-
naryjnych Ogólnokształcących 
numer 7 w Łomży jest Wam 
bardzo wdzięczna. Ale wraca-
jąc już do samych zmian. Są one 
bardzo duże i znaczące. Jako dy-
rektor od czterech lat uważam, 
że szkoła powinna być nowocze-
sna. Sama  kubatura budynku się 
nie zmieniła, ale design zarówno 
zewnętrzny, jak  wewnętrzny już 
tak. Jakość nauczania, odpo-
wiednia kadra, jaką ta placówka 
posiada, jest niezwykle istotna. 
Ta jakość nauczania to sprzęt 

multimedialny, dobre programy, 
dobra aura nauczania, dydakty-
ka, metodologia, szkolenia rady 
pedagogicznej i oczywiście do-
datkowe kwalifikacje młodzie-
ży. To wszystko składa się na 
obraz placówki, która ma dobrą 
bazę, dobrą kadrę uczniów, któ-
rym chce się zgłębiać wiedzę, by 
wejść w to dorosłe życie z do-
brym działaniem, uzyskanym 
po przez wiedzę praktyczną 
i teoretyczną. 

M.S: - Zmienił się budynek nie tylko 
z zewnątrz. W jego wnętrzu również 
dokonaliście niemałych rewolucji… 

B.O: - Jestem dumna, że 
w naszej szkole jest wielu pomy-
słowych pracowników. Sięgamy 
do instytucji, które narzucają 
pewien standard wystroju sal 
dydaktycznych, bądź podręczni-
ków do pracy z dziećmi w danej 
podstawie programowej, kie-
runku kształcenia. Na to zwraca-
my największą uwagę. Niemniej 
jednak, dziś uczeń może wy-
bierać spośród bardzo szerokiej 
oferty kształcenia. Jako dyrek-
tor muszę pilnować ustawy o fi-
nansach. W związku z tym każda 
złotówka, zanim zostanie wyda-
na, jest oglądana z dwóch stron. 
Bardzo mocno inwestujemy 
w młodzież.  Bardzo się cieszę, 
że powstała tak piękna otulina 
szkoły. Było to też jedno z mo-

ich marzeń. Ona jest  jeszcze 
w trakcie inwestowania i projek-
towania. Projekt był ogłoszony, 
młodzież brała udział w konkur-
sie na ładne zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły. Oczywi-
ście były nagrody, wyróżnienia. 
Naprawdę młodzież ma  świet-
ne pomysły. Dla nich właśnie 
zmieniamy tę placówkę. Dzię-
ki czemu mogą odnajdować się 
w tych pięknych pracowniach. 
Pamiętam Jolę, której spodoba-
ła się fototapeta, ale stwierdziła, 
że jest droga. Kosztowała 700 zł. 
Była to nowoczesna fototape-
ta ukazująca zasady zdrowego 
odżywiania. Dlatego pomyśla-
łam, że nie będzie to inwestycja 
polegająca jedynie na dekoracji 
wnętrza. Według mnie, była to 
inwestycja, która zostanie dla 
pokoleń. Uczeń przechodząc 
kilka razy dziennie tym kory-
tarzem, chcąc nie chcąc, będzie 
się uczył uaktywniając percep-
cję wzrokową. Dostając arkusz 
egzaminacyjny powie, że prze-
cież to zna, to wisiało na jego 
szkolnym korytarzu. Chodzi 
o to, by uczniowie znali to z au-
topsji, przyswajali pewne rze-
czy mimowolnie. Dumna je-
stem z naszych „Bojanusów”, 
które w życiu szkoły funkcjo-
nują od 4 lat. Niestety, w tym 
roku nie mogliśmy spotkać się 
na oficjalnym  wręczeniu statu-
etek. Niemniej jednak konkurs 
został rozstrzygnięty. Ucznio-
wie klas czwartych odebrali 
statuetki, gdy pojawiła się taka 
możliwość. Zespół Szkół Wete-
rynaryjnych i Ogólnokształcą-
cych numer 7 w Łomży to pla-
cówka, która pozwala zdobyć 
zawód z przyszłością i świetnie 
zdać maturę. Kształcimy techni-
ków weterynarii, technologii ży-
wienia i żywności, architektury 
krajobrazu, agrobiznesu, prze-
twórstwa mleczarskiego. Mamy 
tutaj również liceum o profilu 
fitness i dietetyka. Kandydaci, 
którzy nie chcą zgłębiać treści 
ogólnokształcących, ale  bran-
żowe, mogą u nas nabyć zawód 
ogrodnika czy przetwórcy mię-
snego. Nasza szkoła jest otwarta 
na młodych i twórczych kandy-
datów. 

M.S: - W jaki sposób pozyskujecie 
środki na to, że szkoła pięknieje, 
staje się miejscem nowoczesnym, 
umożliwiającym młodzieży wszech-

Łomżyńska „Weta”.  
Tradycja i nowoczesność,  

a także wiedza i praktyka dobrych wartości
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stronny rozwój i realizację własnych 
pasji?

B.O: - Wspólnie z kadrą na-
uczycielską, napisaliśmy dwa 
projekty unijne, które są w trak-
cie realizacji.  Pierwszy, na re-
alizację którego pozyskaliśmy 
ponad 800 tysięcy złotych, nosi 
nazwę „Młody technik, młodym 
przedsiębiorcą”. Natomiast dru-
gi, to prawie 2 miliony złotych 
unijnego wsparcia, w ramach 
którego ponad 160 tysięcy zło-
tych zostało przeznaczone na 
stworzenie Centrum Weteryna-
ryjno - Diagnostycznego. Mło-
dzież będzie mogła zgłębiać tam 
naukę teoretyczną i praktyczną. 
Jedno piętro centrum jest już 
wyremontowane. Czekamy na 
meble i wyposażenie. Od wrze-
śnia, gdy wrócimy, centrum bę-
dzie już do dyspozycji uczniów. 
Wiadomo, że od marca wiele 
się zmieniło w edukacji, jed-
nak wniosłam pismo do władz 
miasta, aby mimo wszystko nie 
wstrzymywać inwestycji.  Dzię-
ki temu oranżeria dla uczniów, 
przyszłych techników architek-
tury i krajobrazu czy właśnie 
Centrum Weterynaryjno - Dia-
gnostyczne, bądź sala gastrono-
miczna, są w trakcie przygoto-
wań. Sala gastronomiczna jest 
już podzielona na pracownię 
klienta, baristyczną i dydaktycz-
ną. Także w tym jednym miej-
scu młodzież będzie mogła nie 
tylko zgłębiać teorię, ale i naby-
wać umiejętności praktyczne. 

M.S: - Czy jest coś, co wyróżnia 
„Wetę” spośród innych tego typu 
placówek w mieście? Bo przecież 
kierunek technik żywienia i usług 

gastronomicznych funkcjonuje rów-
nież w innych szkołach… 

B.O:  - Po pierwsze jest tu 
cudowna atmosfera pracy na 
wszystkich etapach. Mam na 
myśli zarówno relacje na po-
ziomie uczeń – nauczyciel, ale 
także uczeń - nauczyciel – ad-
ministracja.  Drugim elemen-
tem wyróżniającym naszą pla-
cówkę jest baza dydaktyczna, 
która w ostatnich latach nie-
zwykle się rozwinęła. Moja po-
przedniczka ze swoją kadrą na-
pisała świetne projekty, dzięki 
którym teraz mamy chociażby  
kuchnię o standardach europej-
skich z certyfikatem. Posiadamy 
również certyfikat Zadowolone-
go Konsumenta. Jest to forma 
uznania o zasięgu ogólnopol-
skim. Dwójka naszych uczniów 
przystąpiła do konkursu „Gotuj 
z Klasą”, gdzie rok temu zajęli 
I miejsce. Jest to konkurs, któ-
rego twarzą jest Karol Okrasa, 
ambasador województwa pod-
laskiego. Mamy również inny, 
wieloletni konkurs imienia Jana 
Stypuły, w którym uczniowie 
mogą wygrać indeks, umoż-
liwiający im naukę w SGGW 
w Warszawie poza konkurencją. 
Kolejny, coroczny konkurs z za-
kresu rolnictwa o bloku wete-
rynaryjnym, gdzie zawsze nasi 
uczniowie dostają prestiżowe 
nagrody.  Mamy w historii wie-
lu uczniów, którzy zdobywają 
indeksy będąc jeszcze w szko-
le średniej. Nieprawdą jest, że 
u nas nie zdaje się matury. Nasi 
uczniowie mają dodatkowo eg-
zaminy zawodowe. Każdy uczeń 
ma szansę zdać maturę, Rada 
Pedagogiczna jest otwarta, chęt-

nie udziela wskazówek. Wystar-
czy dobrze z nich skorzystać 
i naprawdę można osiągnąć suk-
ces. Nasi absolwenci są cenieni 
w całej Polsce. Mamy również 
podpisane 10 umów patronac-
kich. Są to umowy, które maja 
na celu pomoc uczniom znaleźć 
pracę w renomowanych zakła-
dach pracy po linii weterynaryj-
nej, żywnościowej, agrobiznesu  
Są to renomowani pracodawcy, 
chociażby Restauracja Spokoj-
na czy Retro, Zajazd Ryś,  albo 
firma Edpol. Uczeń ma kontakt 
z placówkami, które na co dzień 
muszą dbać o standardy i swój 
wizerunek. Kiedyś zadzwonił 
do mnie uczeń i powiedział, 
że dzięki naszemu krawatowi 
szkolnemu udało mu się dostać 
pracę. Nie wiem czy ten krawat 
tak wiele pomógł, ale był ele-
mentem, od którego rozpoczęła 
się rozmowa o aktywności. Do 
dziś pracuje w  tej renomowanej 
firmie. 

M.S: - Pani dyrektor, spotykamy się 
tuż po zakończeniu matur. I przy tym 
temacie chciałabym na moment się 
zatrzymać. Jak Zespół Szkół Wetery-
naryjnych i Ogólnokształcących nu-
mer 7 w Łomży wypada na tle miasta 
jeśli chodzi o wyniki? 

B.O: - Według danych 
Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej,  w roku szkolnym 
2018/2019 zdawalność eg-
zaminu maturalnego w Ze-
spole Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących numer 
7 w Łomży to 85 procent, li-
cząc z sierpniowymi termina-
mi. To są niepodważalne dane 
statystyczne. W roku szkol-

nym 2015/2016 było to zale-
dwie 57 procent zdawalności. 
Jednak ostatnie trzy lata przy-
niosły bardzo duży postęp. Ta-
kie wyniki są dowodem pracy 
uczniów, ale i pedagogów. Są 
w tym także rodzice, którzy 
chętnie przychodzą na zebra-
nia, słuchają moich sprawoz-
dań. Mamy dużo fakultetów, 
dzięki współpracy z PWSIiP 
w Łomży. Nasi uczniowie chęt-
nie na nie uczęszczają. Wiado-
mo, że każdy nauczyciel inaczej 
przekazuje wiedzę. Najważ-
niejsze jest to, by skorzystał 
z tego uczeń. Taka współpra-
ca placówek daje obustronne 
korzyści. Im więcej dobrych 
wyników maturalnych, tym 
większa szansa, że ci uczniowie 
znajdą się później w tych pla-
cówkach.

M.S: - Pani dyrektor, na sam koniec 
nie mogę nie zapytać o misję szkoły, 
którą jest bez wątpienia niesienie 
pomocy zwierzętom. W codziennym 
życiu szkoły w jakich działaniach ona 
się przejawia? 

B.O: -  Misją placówki jest 
niesienie pomocy zwierzętom, 
ale także bardzo kreatywne my-
ślenie pozytywne. Umiejętność 
wybaczania pomyłek, docieka-
nia, wdrażanie się w kontakty 
międzyludzkie, zarażanie pomo-
cą, szacunkiem.  Podczas pan-
demii nasi uczniowie, oczywi-
ście z zachowaniem wszystkich 
reżimów sanitarnych, pomagali 
organizacji „ Wszystkie zwierzę-
ta duże i małe”. Wyprowadzali 
na spacery chociażby psy oso-
bom przebywającym na kwaran-
tannie. Co roku organizujemy 

gwiazdkę dla psa i przeznacza-
my karmę na rzecz schroniska. 
Podczas roku szkolnego mamy 
blisko  100 wydarzeń szkol-
nych. W tym roku, przez pande-
mię, oczywiście było ich mniej. 
Mamy również dwóch uczniów 
w Młodzieżowej Radzie Mia-
sta. Nasza placówka uczestni-
czy w wielu akcjach i eventach. 
Ktoś by powiedział „ A  po co?”. 
Właśnie dlatego, że uczeń po-
winien być otwarty nie tylko na 
naukę, ale także uwrażliwiony 
społecznie. Powinien być poży-
teczny w pracy, powinien czer-
pać z natury, ale także i od zwie-
rząt. Uważam, że każdy dyrektor 
powinien podejść do spraw tego 
typu z marzeniami i wielkim 
przemyśleniem, aby każdy czło-
wiek i środowisko, w którym 
jest, było oparte na wzajemnej 
współpracy, a on sam był czło-
wiekiem usatysfakcjonowanym 
i zadowolonym. To przełoży 
się na sytuacje twórcze miasta, 
środowiska czy branżę zawo-
dową. Nasza placówka jest bar-
dzo przyjazna, tak jak mówiłam, 
maturę można zdać przy wska-
zówkach nauczycieli. Egzami-
ny zawodowe również są blisko 
średniej krajowej. Zobaczymy, 
co przyniosą nam kolejne lata. 
Teraz po zmianie ustawy pro-
gramowej są to systemy cztero 
i pięcioletnie. Przyszłym kandy-
datom tej placówki życzę wiary 
i marzeń.

MS:  Pani dyrektor, z taką myślą 
chciałabym zostawić naszych Czytel-
ników: że „Weta” to nie tylko dydak-
tyka, ale także nauka człowieczeń-
stwa. Bardzo dziękuję za spotkanie. 
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Zjednoczenie Organizacji Historycz-
nych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe 
Rzeczpospolitej odbyło w Krakowie 
swoje walne zgromadzenie. Były 
to obrady związane nie tylko z za-
twierdzaniem dorocznych sprawoz-
dań, uzupełnianiem składu władz, 
czy powołaniem nowych okręgów. 
Głównym wydarzeniem zjazdu braci 
i sióstr kurkowych było przekazanie 
cząstki relikwii św. Floriana do parafii 
w Kuczynie na  w powiecie wysoko-
mazowieckim, które poprzedziło wal-
ne obrady zgromadzenia.

Zgodę na udzielenie relikwii 
wyraził metropolita krakowski 
ks. abp. Marek Jędraszewski jed-
nocześnie polecając kustoszowi 
bazyliki ks. prałatowi Grzego-

rzowi Szewczykowi dopełnienia 
związanych z tym formalności. 
Ta niezwykle podniosła uroczy-
stość przekazania relikwii miała 
miejsce w bazylice floriańskiej. 
W uroczystości brali udział bra-
cia i siostry kurkowe, poczty 
sztandarowe, państwowa i ochot-
nicza straż pożarna oraz zapro-
szeni goście.

Relikwie św. Floriana zostaną 
złożone w kościele w Kuczynie. 
Będzie to pierwszy etap realiza-
cji inicjatywy powołania w tym 
miejscu sanktuarium patrona 
strażaków w województwie pod-
laskim. Uroczystość była również 
okazją do uhonorowania odzna-
czeniami zasłużonych przedsta-

wicieli, bractw i staży pożarnych 
za kultywowanie kultu św. Flo-
riana.

W trakcie odbytych po uro-
czystości obrad walnego zgroma-
dzenia zjednoczenia, powołano 
sekretarza generalnego zjedno-
czenia, Brata Arno Giese oraz 
wybrano wielkopolskiego woje-
wodę braci kurkowych Andrzeja 
Borowskiego oraz mazowieckie-
go wojewodę braci kurkowych 

Władysława Krzyżanowskie-
go. Skład zarządu zjednoczenia 
uzupełniono o brata Tomasza 
Breńko - hetmana sokólskiego 
bractwa kurkowego. Wielką kro-
nikarką zjednoczenia została sio-
stra Joanna Bogusz.

Ważnym elementem dwu-
dniowych uroczystości była wie-
czorna biesiada bracka, podczas 
której odbyły się również uroczy-
stości urodzinowe Gniewomira 

Rokosz-Kuczyńskiego. Wieczor-
ną biesiadę uświetniły występy 
dwójki uzdolnionych artystów. 
Katarzyny Martyny Dąbrow-
skiej oraz wybitnego organisty, 
muzyka klasycznego Wojciecha 
Gracza. Dla młodej uzdolnio-
nej wokalistki było bardzo waż-
ne wydarzenie, ponieważ swoim 
śpiewem uświetniała wcześniej 
uroczystości w bazylice św. Flo-
riana.

W związku z pandemią Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
przeszła na zupełnie inny tryb funkcjonowania , 
wdrożone zostało nauczanie zdalne. 

- Nauczanie zdalne w PWSIiP prowa-
dzone jest prawie od początku semestru. 
Uważam, że nasza uczelnia egzamin w tym 
zakresie zdała celująco. Już wcześniej, jesz-
cze przed, wymieniliśmy infrastrukturę in-
formatyczną, w tym serwery. W tej sytuacji 
przejście na tryb pracy zdalnej był moż-
liwy dzięki zwiększonej przepustowości 
i mocy serwerów. Dzięki temu mogliśmy 
prowadzić zajęcia zdalne. Wcześniej wystą-
piliśmy z dwoma projektami, dotyczącymi 
programów kształcenia , drugiej i trzeciej 
edycji, w której zaplanowaliśmy wprowa-
dzenie kursów e-lerningowych dla studen-
tów. Także do kształcenia zdalnego byliśmy 
doskonale przygotowani. Bardzo dzięku-
ję wszystkim wykładowcom i studentom, 
którzy w nowych realiach znakomicie się 
odnaleźli - mówi profesor Dariusz Surowik 
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 
Jednak nie na wszystkich kierunkach kształce-
nia można wykorzystywać kształcenie zdalne.

- Na kierunkach takich jak pielę-
gniarstwo czy fizjoterapia nie udało się 
zrealizować zajęć praktycznych. Wyma-
gało to " przemodelowania" programu 
zajęć i część studentów praktyki będzie 
realizowało w lipcu i sierpniu. Dotyczy 
to zwłaszcza studentów kończących stu-
dia. W takich przypadkach, aby uzyskać 
efekty kształcenia, konieczne jest od-
bycie zajęć praktycznych. Nie było to 
możliwe w szpitalu, ponieważ został on 
przekształcony na jednoimienny. Wie-
rzymy jednak, że może uda nam się te 
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szym studentom ukończenie studiów 
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W podobnej sytuacji są studenci kierunku 
kształcenia, praca socjalna, których praktyki 
zawodowe zostały odłożone na późniejszy czas. 
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kolejny ważny etap w funkcjonowaniu uczelni, 
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śli chodzi o dostarczanie dokumentów, to 
staramy się aby kontakty z tym związane 
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czeniu studiów w łomżyńskiej uczelni. 

Przykładem są dwaj absolwenci informa-
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w rozmowie z profesorem Dariuszem Surowikiem  
rektorem PWSIiP w Łomży
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w wielu przedsiębiorstwach, choćby w firmie 
przygotowującej produkcję osobowych dronów 
- powiedział profesor Dariusz Surowik rektor 
PWSIiP w Łomży 

Bractwa Kurkowe i relikwia Św. Floriana 

Bardzo dawno temu, na ogromnym wzgórzu w starym 
zamku, mieszkał bardzo stary wynalazca (Vincent Price). 
Wymyślał on najróżniejsze maszyny, bardzo skompliko-
wane, a każdy wynalazek był lepszy od poprzedniego. 
Pewnego razu wynalazca poczuł się samotny, postanowił 
więc stworzyć chłopca. Dał mu na imię Edward ( Johnny 
Depp). Uczył go dobrych manier, czytał książki... dał mu 
wszystko: nogi, rozum i serce... nie zdążył tylko podaro-
wać mu rąk, tak więc Edward zamiast dłoni miał nożyce 
– czytamy w recenzjach filmwebu.

Wynalazca zmarł, a chłopiec sam pozostał w starym 
zamczysku. 

Pewnego dnia, Peg Boggs (Dianne Wiest) odwiedza 
stary, zaniedbany i przerażający dom. Poznaje tam Edwar-
da, który wydaje się skromnym i miłym chłopcem. Chwi-
lę później dowiaduje się, że Edward nie jest idealny – za-
miast rąk ma nożyce. Ten szczegół nigdy nie pozwolił mu 
cieszyć się życiem i poznawać innych ludzi. Jednak dzięki 
uprzejmej pomocy Peg i jej rodziny, Edward zamieszkuje 
w małym, przeciętnym, amerykańskim miasteczku. 

Edward ma problemy z odnalezieniem się w mało-
miasteczkowym środowisku. Nie wiedząc nic o „wielkim 
świecie”, musi się uczyć wszystkiego od podstaw...

Uroczy chłopak stopniowo pokonuje niechęć miesz-
kańców. Zostaje ogrodnikiem i fryzjerem. Nie ma jednak 
przyjaciół. Znajduje wsparcie u Peg i jej bliskich. Wkrót-
ce Edward poznaje wrażliwą Kim (Winona Ryder), która 
staje się jego inspiracją i miłością życia. Ale to jeszcze nie 
koniec...

Film piętnuje głupotę oraz histeryczny strach przed 
nieznanym i przed innymi od nas. Ukazuje, że każdy ma 
prawo do szczęścia, bez względu na wszelkie przeciwno-
ści losu. 

Filmową postać cyborga można odnieść do każdej 
osoby chorej, niezrozumianej, dyskryminowanej, która 
oczekuje okazania odrobiny uczuć.

Ujmującym sposobem bycia i chęcią niesienia 
pomocy Edward zyskuje sympatię tylko wśród nie-
licznych.Większość mieszkańców traktuje go jak 
przedmiot, nie baczy na jego uczucia. Chłopiec musi 
odnaleźć w sobie wiele siły, aby stawić czoło drugie-
mu – podłemu i okrutnemu obliczu świata. Miastecz-
ko, mimo że kolorowe, bije sztucznością, tak jak i jego 
mieszkańcy którzy, mimo że z pozoru mili, to tak na-
prawdę są fałszywi.

Film uświadamia 
jak ważna jest tole-
rancja i uszanowanie 
odmienności drugiej 
osoby. Ukazuje, jak tra-
giczna może być dyskry-
minacja i brak szacunku 
do człowieka.

Duet Burton & 
Depp jest jednym 
z najsłynniejszych 
duetów filmowych 
we współczesnym 
kinie.

Świetnie wy-
chodzi współpraca 
Johnny’ego z re-
żyserem, Timem 
Burtonem. „Są 
jak każdy dobrze 
dobrany zespół: nie muszą nic sobie tłumaczyć i prak-
tycznie czytają sobie nawzajem w myślach – opowiada 
producent filmowy Richard Zanuck. Obaj po prostu 
uwielbiają siebie nawzajem, zrobiliby dla siebie wszystko. 
To głęboka przyjaźń. Obaj są wspaniałymi ludźmi, bardzo 
pracowitymi. Praca z nimi to przyjemność. Obaj dosko-
nale znają się na tym, co robią. Dlatego ich współpraca 
tworzy nową jakość, jeśli chodzi o świeżość i kreatyw-
ność”.

Pewnie nie wiesz...
Do roli Edwarda przymierzał się Tom Cruise, a Tom 

Hanks i Gary Oldman odrzucili tę rolę, ten ostatni uznał 
historię za absurdalną, ale zrozumiał ją po obejrzeniu 
„dosłownie dwóch minut” ukończonego filmu. Pod uwagę 
byli brani także: Jim Carrey, Robert Downey Jr. i muzyk 
Michael Jackson.

Ręce Edwarda zostały stworzone i zaprojektowane 
przez Stana Winstona. Poszukiwał każdego rodzaju no-
życ i nożyczek, jakie kiedykolwiek powstały. Każdy palec 

Edwarda wygląda inaczej. Ostrza wykonane są z żywicy.
Założenie kostiumu Nożycorękiego trwało prawie 

dwie godziny.
Kiedy przeczytał scenariusz, Depp „rozpłakał się jak 

dziecko”.
W ramach przygotowań do roli, Depp obejrzał wiele 

filmów Charliego Chaplina, aby studiować jak on, bez 
słów, pokazuje uczucia. Postać Edwarda w ciągu trwa-
nia całego filmu wypowiada bowiem zaledwie 169 słów, 
a pojawia się w praktycznie każdej scenie. 

Johnny Depp musiał zrzucić ponad 12 kg, by zagrać 
w tym filmie.

Podczas kręcenia sceny ucieczki Edwarda do swoje-
go domu Johnny Depp zemdlał z powodu przegrzania 
w skórzanym kostiumie.

Miasteczko Lutz niedaleko Zatoki Tampa na Flory-
dzie było miejscem kręcenia filmu. „Uczyniliśmy go jesz-
cze bardziej pozbawionym charakteru, malując wszyst-
kie domy w jednym z czterech kolorów, który scenograf 
opisał jako morską pianę, brudne mięso, masło i brudny 
niebieski”. Zmniejszono też rozmiary okien, aby domy 
wyglądały „nieco bardziej paranoicznie”. Na czas trwa-
nia zdjęć mieszkańców miasteczka przeniesiono do ho-
telu. Produkcja filmu zostawiła w tej okolicy ponad 4 
miliony dolarów.

Podczas kręcenia sceny, w której grający wynalazcę 
Vincent Price umiera, aktor naprawdę zemdlał.

Inspiracją dla filmu był rysunek Tima Burtona wy-
konany przez niego, gdy był nastolatkiem. Caroline 
Thompson, która na podstawie opowieści Burtona miała 
napisać scenariusz, gdy pierwszy raz usłyszała o Edwar-
dzie, postaci z nożyczkami zamiast rąk, pomyślała, że to 
„najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszała”.

Johnny Depp i Winona Ryder – to była prawdziwa 
miłość od pierwszego wejrzenia. Poznali się przed pracą 
na planie Nożycorękiego. Podobno Depp namówił Ryder, 
by zagrała w tym filmie. Ona miała wtedy17 lat, a on 26. 
W wywiadzie Depp powiedział, że nie wyobraża sobie 
życia bez niej. „Bardzo ją kocham. Nie wiem, co bym bez 
niej zrobił. Kocham tę dziewczynę. Kocham ją prawie 
bardziej niż siebie”.

Ryder również zadeklarowała swoją miłość, ujaw-
niła, że Depp był jej pierwszym... wszystkim. Związek 
trwał od lipca 1990 r. (na planie filmu zaręczyli się) do 
1993 roku.

Edward Nożycoręki
Stopklatka sobota 18.00, 

niedziela 13.50

HALO TV NA WEEKEND 10–12.07
Edward Nożycoręki

Taki miły, 
taki inny

Czy wiecie skąd się bierze śnieg? To bohater 
filmu, Edward robi go, rzeźbiąc w lodzie.
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Bracia Andrew i Garrett Fosterowie (Scott 
Eastwood i Freddie Thorp) to złodzieje specja-
lizujący się w kradzieżach luksusowych samo-
chodów. Ale nie tych, które można po prostu 
kupić - bracia kradną unikatowe modele, z któ-
rych każdy jest wart fortunę. 

Zostają wynajęci, aby ukraść wspaniałe 
Bugatti rocznik 1937 o wartości miliona euro. 
Niestety sprawa nie idzie po ich myśli. Nie 
mają pojęcia, że cenny samochód należy do 
szefa miejscowego półświatka Jacomo Morie-
ra, który pilnuje go niczym oka w głowie. Fo-
sterowie wpadają, a ceną za ich życie będzie 
prawdopodobnie najdroższy samochód na 
świecie – Ferrari 250 GTO z 1962. Tylko że 

ten wóz należy do największego rywala Morie-
ra – bezwzględnego Maxa Klempa, a Fostero-
wie mają tylko tydzień na realizację zadania…

Pewnie nie wiesz...
Dodge 6 w kolekcji Moriera jest autentyczny 

i należał do Ala Capone.

Zawrotna szybkość
TV Puls piątek 20.00

Mocne, oparte na faktach kino wojenne, 
zrealizowane na podstawie książki „Przetrwa-
łem Afganistan” Marcusa Luttrella, byłego 
członka Navy Seals. Świetna kreacja aktorska 
Marka Wahlberga. 

Afganistan, góry Hindukuszu, niedaleko 
granicy z Pakistanem. Podczas próby likwi-
dacji talibskiego dowódcy – Ahmada Szaha, 
współpracownika Osamy bin Ladena, czte-
rech amerykańskich komandosów zostaje 
zaskoczonych w swojej kryjówce przez trzech 
Afgańczyków, pasterzy kóz. Otoczeni skałami 
nie mogą połączyć się z bazą i nie mogą liczyć 
na rozkazy odnośnie więźniów, z którymi nie 
wiedza co począć. Każda opcja jest zła: wy-
puszczenie nieuzbrojonych cywilów wolno, 
jak nakazuje Konwencja Genewska, to nara-
żenie na atak talibów, a zastrzelenie Afgań-
czyków, z których jeden miał kilkanaście lat, 
oznaczało prawdopodobnie kłopoty prawne, 
rozprawę przed sądem, krytykę rozpętaną 
przez media. 

Film dosyć wiernie oddaje prawdziwą hi-
storię opowiedzianą przez ocalałego koman-
dosa Marcusa Luttrella (Mark Wahlberg). Film 
trzyma w napięciu niemal przez cały czas, bo 
sekwencje bitwy z talibami są doskonale zre-

alizowane. Przejmujemy się losem bohaterów, 
bo od początku nie są anonimowi, znamy ich 
rodziny, narzeczone… 

„Ocalony” to ciekawa rzecz i do myślenia 
i do oglądania, bo to wprawdzie porządne mę-
skie kino, ale i film zadający pytania. O wybory, 
o wytrzymałość i o poświęcenie dla kumpla 
z pola walki. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 150 milio-

nów dolarów. Kosztował 40 milionów.
W rzeczywistości walka z udziałem Marcusa 

Luttrella i jego towarzyszy z talibami trwała 5 
dni, w filmie pokazano 3 dni.

Kodeks honorowy zwany Pasztunwali (Afga-
nistan, Pakistan) – ochrona gościa, nawet kosz-
tem własnego życia – nie pozwala na odtrącenie 
cudzoziemca proszącego o azyl, a atak na takiego 
cudzoziemca jest traktowany jako atak na klan 
udzielający mu azylu.

Ocalony
TV Puls sobota 20.00

Bank

Macki  
finansowej mafii

Tajemny świat chciwości, korupcji i morderstwa.
ICCB to potężny bank międzynarodowy. Wielka instytucja fi-

nansowa bez skrupułów pomnażająca swoje zyski dzięki nielegal-
nym, by nie powiedzieć zbrodniczym, działaniom. Malwersacje, 
korupcja, pranie brudnych pieniędzy, handel bronią, wymuszenia, 
a nawet zabójstwa – to broń bankierów. Mimo to szefowie ICCB 
wciąż są bezkarni. 

Jednak pojawia się człowiek, którego celem życia staje się do-
prowadzenie do zdobycia dowodów na przestępczą działalność 
banku. To agent Interpolu Louis Salinger (Clive Owen), któremu 
pomaga asystentka prokuratora generalnego Eleanor Whitman 
(Naomi Watts). Okryte przez nich rozgałęzione powiązania prze-
stępcze ICCB mogą zachwiać gospodarką całego świata.Śledztwo 
prowadzi Salingera i Whitman do Berlina, Mediolanu, Nowego Jor-
ku oraz Stambułu. Oboje ryzykują życie, ponieważ podejrzani zro-
bią wszystko, aby prawda nie wyszła na jaw.

Pewnie nie wiesz...

Na potrzeby strzelaniny, która ma miejsce w Muzeum Guggen-
heima, wykorzystując oryginalne projekty budynku, w opuszczonej 
parowozowni, zbudowano rzeczywistych rozmiarów replikę galerii. 
Jej budowa zajęła cztery miesiące.

Premierę przełożono, by dokręcić kilka dodatkowych scen, które 
nadały filmowi charakter kina akcji. Oceny po testowych pokazach 
były krytyczne, dlatego postanowiono film „ożywić”. Wyszło to fil-
mowi na dobre, bo premiera w lutym 2009 r., wypadła w czasie naj-
większego kryzysu bankowego w historii USA.

Bank
Super Polsat piątek 22.00, sobota 20.00

Ocalony

Bój z talibami

Zawrotna prędkość

Między Bugatti  
a Ferrari

Sahara 
TV Puls sobota 7.50, 

niedziela 17.40

wybierz  
coś  

dla siebie
Jeszcze dłuższe zaręczyny

TVN7 piątek 20.00

Komedia romantyczna. Tom i Violet to para narzeczonych, 

przed którymi piętrzą się same trudności na drodze do 

ołtarza. Stojąc w obliczu wyzwań kariery zawodowej, 

nacisku rodziny i mnóstwa innych przeszkód, próbują 

zaplanować swój perfekcyjny ślub.

Striptiz
TVN7 sobota 21.50

Sensacyjny. Samotna matka (Demi Moore), podejmuje 

pracę w klubie nocnym w Miami. Rozbiera się na scenie, 

by zarobić pieniądze i nie stracić opieki nad dzieckiem. 

Jej taniec przyciąga uwagę przesiadującego tam 

kongresmana (Burt Reynolds). Niestety, mężczyzna jest 

bardzo natrętny.

Rob Roy
Stopklatka sobota 22.30

Przygodowy. Rob pożycza od markiza pieniądze pod 

zastaw ziemi. Pożyczka zostaje skradziona. Za darowanie 

długu Rob ma złożyć fałszywe oświadczenie przeciwko 

księciu. Gdy odmawia, zostaje uznany za wyjętego spod 

prawa.

Oddział Delta
TVP1 sobota 23.55

Film akcji. Palestyńscy terroryści porywają samolot 

pasażerski lecący z Aten do Nowego Jorku. Na pokładzie 

znajduje się 144 Amerykanów. Maszyna ląduje w Bejrucie.

Terroryści wybierają spośród pasażerów mężczyzn 

i uprowadzają w niewiadomym kierunku. 

Osaczony
TV Puls niedziela 22.00

Film akcji. Do domu bogatego księgowego wkrada 

się trójka nastolatków. Wpadają w panikę i biorą 

zakładników. Do negocjacji z młodocianymi bandytami 

skierowano Jeffa Tally’ego (Bruce Willis). Zostaje on 

wciągnięty w niebezpieczną grę, w której stawką jest 

życie jego rodziny.

Sahara

Nadchodzi Polly

Ogień i woda
Reuben Feffer (Ben Stiller) jest agentem ubez-

pieczeniowym, który do przesady dba o planowanie 
swojego życia i jak ognia unika niespodzianek. Także 
ślub z Lisą (Debra Missing) i miesiąc miodowy były 
od dawna bardzo dokładnie zaplanowane. A jednak 
Reuben nie przewidział, że żona zdradzi go już w noc 
poślubną. I to z kim – z instruktorem nurkowania! 
Upokorzony pozostawił więc niewierną połowicę 
i powrócił do pustego domu, przysięgając, że już 
przenigdy nie zwiąże się z żadną kobietą, bo to istoty 
zdradliwe i nieprzewidywalne, a więc niebezpiecz-

ne. A jego przyjaciel, Sandy (Phillip Seymour Hof-
fman), tylko utwierdza go w tym przekonaniu.

Ale jak wiadomo takie przysięgi nigdy nie wy-
trzymują próby czasu. Tym razem powodem jej 
złamania jest tytułowa Polly ( Jennifer Aniston). To 
dziewczyna niezwykle atrakcyjna, a zarazem uwiel-
biająca życie na krawędzi, zmieniająca plany co chwi-
lę, a facetów co tydzień lub częściej. Jest więc całko-
witym przeciwieństwem Reubena i może dlatego on 
zakochuje się w niej natychmiast. I postanawia dla 
niej zupełnie się zmienić. Co zresztą mu się udaje, ale 
w tym właśnie momencie na horyzoncie pojawia się 
skruszona, porzucona przez instruktora nurkowania 
Lisa...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 172 miliony dola-

rów, kosztował 42 miliony.
Kaskader Tim Rigby skoczył z budynku AT&T  

o wysokości prawie 170 metrów, znajdującym się w sa-
mym centrum Los Angeles, w styczniową niedzielę 2003 
roku. Jego spadochron otworzył się po trzech sekun-
dach. Cały skok trwał około 30 sekund i był filmowany 
z 10 różnych kamer. Kaskader ma na swym koncie po-
nad 1600 sków spadochronowych.

Ben Stiller powiedział, że fretka ugryzła go kilka 
razy w rękę i raz w brodę.

Nadchodzi Polly
TVN sobota 22.25

Dirk Pitt to bohater wielu książek, które o jego 
przygodach napisał Clive Cussler. 

Dirk (Matthew McConaughey) to agent ame-
rykańskiej Narodowej Agencji Badań Podwodnych. 
Jest inteligentny, przystojny, doskonale potrafi od-
naleźć się w każdej sytuacji. Tym razem trafia do 
zachodniej Afryki, gdzie odkrywa amerykańską mo-
netę z czasów wojny secesyjnej i uznaje, że – choć 
to wydaje się nieprawdopodobne – właśnie na Czar-
nym Lądzie powinien szukać skarbu ukrytego przez 
Konfederatów 150 lat temu. 

Okazuje się, że w tym samym kierunku zmierza 
urocza doktor Eva Rojas (Penélope Cruz), która, 
działając z ramienia ONZ, próbuje wyjaśnić przyczy-
ny epidemii dziesiątkującej plemiona mieszkające na 
południowym krańcu Sahary. Wkrótce okoliczności 
zmuszają ich do współdziałania.

Pewnie nie wiesz...
Na potrzeby filmu wypożyczono od miejscowej ar-

mii (Maroko) helikoptery, wozy pancerne i czołgi.
Aktorzy brali lekcje jazdy na wielbłądach, podczas 

których musieli jechać w pełnym galopie wzdłuż jadą-
cego pociągu.

Matthew McConaughey otrzymał 8 milionów dola-
rów za film, a Penélope Cruz 1,6 miliona dolarów.

Łódź, która wjeżdża na piasek, zdemolowała ka-
merę o wartości 250 000 dolarów.

Awaria samolotu, która trwała na ekranie 46 se-
kund kosztowała 2 miliony dolarów. Ostatecznie zosta-
ła z filmu... wycięta.

Dziesięciu scenarzystów (!) pracującym nad fil-
mem otrzymało w sumie 3,8 miliona dolarów. 

Skarb Konfederatów
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Bracia Andrew i Garrett Fosterowie (Scott 
Eastwood i Freddie Thorp) to złodzieje specja-
lizujący się w kradzieżach luksusowych samo-
chodów. Ale nie tych, które można po prostu 
kupić - bracia kradną unikatowe modele, z któ-
rych każdy jest wart fortunę. 

Zostają wynajęci, aby ukraść wspaniałe 
Bugatti rocznik 1937 o wartości miliona euro. 
Niestety sprawa nie idzie po ich myśli. Nie 
mają pojęcia, że cenny samochód należy do 
szefa miejscowego półświatka Jacomo Morie-
ra, który pilnuje go niczym oka w głowie. Fo-
sterowie wpadają, a ceną za ich życie będzie 
prawdopodobnie najdroższy samochód na 
świecie – Ferrari 250 GTO z 1962. Tylko że 

ten wóz należy do największego rywala Morie-
ra – bezwzględnego Maxa Klempa, a Fostero-
wie mają tylko tydzień na realizację zadania…

Pewnie nie wiesz...
Dodge 6 w kolekcji Moriera jest autentyczny 

i należał do Ala Capone.

Zawrotna szybkość
TV Puls piątek 20.00

Mocne, oparte na faktach kino wojenne, 
zrealizowane na podstawie książki „Przetrwa-
łem Afganistan” Marcusa Luttrella, byłego 
członka Navy Seals. Świetna kreacja aktorska 
Marka Wahlberga. 

Afganistan, góry Hindukuszu, niedaleko 
granicy z Pakistanem. Podczas próby likwi-
dacji talibskiego dowódcy – Ahmada Szaha, 
współpracownika Osamy bin Ladena, czte-
rech amerykańskich komandosów zostaje 
zaskoczonych w swojej kryjówce przez trzech 
Afgańczyków, pasterzy kóz. Otoczeni skałami 
nie mogą połączyć się z bazą i nie mogą liczyć 
na rozkazy odnośnie więźniów, z którymi nie 
wiedza co począć. Każda opcja jest zła: wy-
puszczenie nieuzbrojonych cywilów wolno, 
jak nakazuje Konwencja Genewska, to nara-
żenie na atak talibów, a zastrzelenie Afgań-
czyków, z których jeden miał kilkanaście lat, 
oznaczało prawdopodobnie kłopoty prawne, 
rozprawę przed sądem, krytykę rozpętaną 
przez media. 

Film dosyć wiernie oddaje prawdziwą hi-
storię opowiedzianą przez ocalałego koman-
dosa Marcusa Luttrella (Mark Wahlberg). Film 
trzyma w napięciu niemal przez cały czas, bo 
sekwencje bitwy z talibami są doskonale zre-

alizowane. Przejmujemy się losem bohaterów, 
bo od początku nie są anonimowi, znamy ich 
rodziny, narzeczone… 

„Ocalony” to ciekawa rzecz i do myślenia 
i do oglądania, bo to wprawdzie porządne mę-
skie kino, ale i film zadający pytania. O wybory, 
o wytrzymałość i o poświęcenie dla kumpla 
z pola walki. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 150 milio-

nów dolarów. Kosztował 40 milionów.
W rzeczywistości walka z udziałem Marcusa 

Luttrella i jego towarzyszy z talibami trwała 5 
dni, w filmie pokazano 3 dni.

Kodeks honorowy zwany Pasztunwali (Afga-
nistan, Pakistan) – ochrona gościa, nawet kosz-
tem własnego życia – nie pozwala na odtrącenie 
cudzoziemca proszącego o azyl, a atak na takiego 
cudzoziemca jest traktowany jako atak na klan 
udzielający mu azylu.

Ocalony
TV Puls sobota 20.00

Bank

Macki  
finansowej mafii

Tajemny świat chciwości, korupcji i morderstwa.
ICCB to potężny bank międzynarodowy. Wielka instytucja fi-

nansowa bez skrupułów pomnażająca swoje zyski dzięki nielegal-
nym, by nie powiedzieć zbrodniczym, działaniom. Malwersacje, 
korupcja, pranie brudnych pieniędzy, handel bronią, wymuszenia, 
a nawet zabójstwa – to broń bankierów. Mimo to szefowie ICCB 
wciąż są bezkarni. 

Jednak pojawia się człowiek, którego celem życia staje się do-
prowadzenie do zdobycia dowodów na przestępczą działalność 
banku. To agent Interpolu Louis Salinger (Clive Owen), któremu 
pomaga asystentka prokuratora generalnego Eleanor Whitman 
(Naomi Watts). Okryte przez nich rozgałęzione powiązania prze-
stępcze ICCB mogą zachwiać gospodarką całego świata.Śledztwo 
prowadzi Salingera i Whitman do Berlina, Mediolanu, Nowego Jor-
ku oraz Stambułu. Oboje ryzykują życie, ponieważ podejrzani zro-
bią wszystko, aby prawda nie wyszła na jaw.

Pewnie nie wiesz...

Na potrzeby strzelaniny, która ma miejsce w Muzeum Guggen-
heima, wykorzystując oryginalne projekty budynku, w opuszczonej 
parowozowni, zbudowano rzeczywistych rozmiarów replikę galerii. 
Jej budowa zajęła cztery miesiące.

Premierę przełożono, by dokręcić kilka dodatkowych scen, które 
nadały filmowi charakter kina akcji. Oceny po testowych pokazach 
były krytyczne, dlatego postanowiono film „ożywić”. Wyszło to fil-
mowi na dobre, bo premiera w lutym 2009 r., wypadła w czasie naj-
większego kryzysu bankowego w historii USA.

Bank
Super Polsat piątek 22.00, sobota 20.00

Ocalony

Bój z talibami

Zawrotna prędkość

Między Bugatti  
a Ferrari
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SZOMELKA: Stanisław Szo-
melka 1471, T. Zakroczymska 
VI 200; nazwisko utworzone 
od śrwniem. schamel, schemel 
‘wstydliwy’, przezwisko człowie-
ka skrytego, powściągliwego (za: 
SEM cz.5, s. 220)

SZORC: Joannes Szorc capite-
neus łomzensis 1469, HKap. poz. 
277; nazwisko utworzone od ap. 
szorc ‘część zbroi’(za: SEM cz. 1, 
s. 305); też od śrwniem. schurz 
‘obcięty, krótki’ (za: SEM cz. 5, 
s. 234).

SZOSTAKOWSKI: Wincen-
ty Szostakowski 1865, KAZŁ 
225; nazwisko utworzone od n. 
os. Szostaklub n. msc. Szostakiw 
pow. szamotulskim (za: NMK s. 
370) formantem -owski [6].

SZOSTEK: Adalbert Szostek 
1705, LBŁ 873; nazwisko utwo-
rzone od ap. szosty//szósty, ps. 
šestь (za: SEM cz. 1, s. 305-306); 
może też od ap. szostak ‘człowiek 
o sześciu palcach; moneta; jeleń’ 
(za: SHNO t. II, s. 131) [16].

Forma żeńska: Jadwiga Szost-
kówna 1698, KAŚŁ 198; Woy-
ciechowa Szostkowa 1703, LMŁ 
151.

SZPADKOWSKI: Fortunat 
Szpadkowski 1831, KAUŁc 8;  
nazwisko utworzone od ap. spa-
dek (za: NP2, s. 466) formantem 
-owski.

SZPAKOWSKI: Seweryn Szpa-
kowski żołnierz czasowo urlo-
powany 1868, KAZŁ 100; na-

zwisko utworzone od n. msc. 
Szpaki, Szpakowo (za: SHNO t. 
II, s. 132) formantem -(ow)ski 
[3].

SZPRENGIEL//SZPRĘGEL: 
Wilhelm Hetman Szprengiel 
1833; Jan Gustaw Szpręgel 1832, 
KAUL 36 ( obaj w rej. zapisani 
jako Szprengel); nazwisko utwo-
rzone od niem. n. os. Sprang-, 
Spreng-, Spring- (za: NP2, s. 
552).

SZRETTER: Adam Szretter 
1707, LBŁ 1075; nazwisko utwo-
rzone od niem. n. os. Schröter, 
ta od śrwniem. ap. schröder, 
schrãder ‘woźnica’ (za: NP2, s. 
553).

SZTACHELSKI: Franciszek 
Sztachelski 1820, KAZŁc 48; 
nazwisko utworzone od im. na 
Sta-, typu Stanisław, też Eustachy 
lub od n. m. Stachura, kiel., gm. 
Mniów; (za: NP2, s. 472) for-
mantem -el+ski [11].

Forma żeńska: Marianna 
Sztachelska 1792, KACŁc 1359.

SZUBA: Michał i Regina Szu-
ba 1639, LBŁ 1591; nazwisko 
utworzone od ap. szuba ‘wierzch-
nie okrycie podbite futrem’; (za: 
SEM cz. 1, s. 308); też od też gw. 
szubać ‘pchać, posuwać powodu-
jąc szmer’(za: NP2, s. 557) [29].

SZUDRA(W)SKI: Stanisław 
Szudrawski gospodarz 1810, 
KAŚŁ 65; Antoni Szudraski 
1830, KAUŁ 1; nazwisko utwo-
rzone od por. Sudrawski (za: 
NP2, s. 505) formantem -awski 
[13].

Forma żeńska: Maryanna 
Szudraska 1808, KAZŁ 70. 

SZULC: Franciszek Szulc 
1609, MBŁ 415; nazwisko utwo-
rzone od niem. ap. Schulze ‘wójt, 
sołtys’ (za: NP2, s. 558) [27].

Forma żeńska: Wiktoria Szul-
cowa 1868, KAZŁ 126.

(SZULIŃSKI) Forma żeńska: 
Anna Szulinska 1638, LBŁ 1460; 
nazwisko utworzone od niem. n. 
os. Schule Gott formantem -(iń)
ski (za: NMK s. 372) [1].

SZULK: Marianna Szulk 1698, 
LBŁ 203; nazwisko utworzone 

od im. złożonych typu Sulisław, 
Sulimir (por. NP2, s. 507).

SZULOWICZ: Moszek Izraelo-
wicz Szulowicz szkolnik w Łom-
ży 1809; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od n. os. Schule 
< Schule ‘szkoła’ (za: NMK s. 
371) formantem -owicz.

SZULTHE: Balthazar Szulthe 
de Lomza 1555, RTA s. 70; 1556, 
RTA s. 109; nazwisko utworzone 
od niem. n. os. Schult, ta od śrd-
niem. schulthēte, schulte ‘wójt, 
sołtys’ (za: NP2, s. 559); por. 
Szulc.

SZUMAN: Karol Szuman Po-
wroźnik 1841, KUŁ 128; 1844, 
KUŁ 107; nazwisko utworzone 
od niem. n. os. Szumann, ta od 
ap. śrwniem. schuochman ‘szewc’ 
(za: NP2, s. 559).

(SZUMIŃSKI) Forma żeńska: 
Baltazara Szumińska 1871, KAŚŁ 
39; nazwisko utworzone od n. 
msc. Szumin siedl., gm. Łochów 
(za: NP2, s. 559).

S(Z)UMOWSKI: Albert Su-
mowski 1638, LBŁ 1440; Jo-
achim Szumowski 1651, LBŁ 
2654; nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz: Somowo, dziś Szumo-
wo, łomż., gm. Szumowo; Pom: 
Sumowo, tor., gm. Zbiczno; Su-
min, tor., gm. Biskupiec (za: 
SEM cz. 3, s. 182) formantem 
-ski [23].

Forma żeńska: Zofia Sumow-
ska 1608, MBŁ 33; Ewa Szu-
mowska 1643, LBŁ 1967. 

SZUS(Z)KIEWICZ: Józefa Szu-
skiewicza vulgo Maximiaka żona 
1737, LMŁ 673; nazwisko utwo-
rzone od suszyć, susza stp. ‘suchy 
teren; obumarłe drzewo’, też od 
suchy ‘pozbawiony wilgoci; chu-
dy’ (za: NP2, s. 510) formantem 
-ki+ewicz.

Forma żeńska: Katarzyna 
Szuszkiewiczowna 1730, LBŁ 
19.

SZUSZKOWSKI: Karol Szusz-
kowski 1864, KAZŁ 159; nazwi-
sko utworzone odpor. Szuszkie-
wicz formantem -kowski.

(SZWEDZIŃSKI) Forma 
żeńska: Marianna Szwedzin-

ska 1757, LMŁ 2108; nazwisko 
utworzone od n. Szwed ‘pocho-
dzący ze Szwecji’, niektóre formy 
od niem. n. os. Schwede (NP2, s. 
563) formantem -iński.

SZYC: Józef Szyc 1876, 
WPRŁ 142; etymologia nazwisk 
niejasna, może od n. msc. Szyce, 
takżeod ap. szyca ‘czółenko tkac-
kie’ (za: SEM cz. 1, s. 309) [7].

SZYDLIK: Zofia Sydlik 1612, 
MBŁ 971; nazwisko utworzo-
ne od por. Szydło formantem -ik 
[4].

SZYDŁO: Anna Sydło 1615, 
LBŁ 311; nazwisko utworzone 
od ap. szydło (za: SEM cz. 1, s. 
309).

SZYDŁOWSKI: Symeon (Szy-
mon) Szydłowski 1782, KACŁ 
190; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Szydłów, sier., gm. 
Lutomiersk; piotr., gm. Grabi-
ca; Szydłowo, bydg., gm. Trze-
meszno; Młp: Szydłów, kiel., gm. 
Szydłów; Krpłd: Szydłowce (za: 
SEM cz. 3, s. 195) formantem 
-ski [4].

Forma żeńska: Katarzyna 
Szydłowska 1785, KACŁ 456.

SZYMANIAK: Walenty Szyma-
niak 1869, KAZŁ 160; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
im. Szymon, Szyman (za: SHNO 
t. II, s. 134) formantem -ak [3].

SZYMANOWSKI: Johannes Si-
manowski de Lomza 1575, RTA 
s. 351; 1576, RTA s. 379; Mi-
chał Simanowski 1597, LBŁ 75; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Szymanowo, Szymuno-
wo, dziś Szymanowo, pozn., gm. 
Pniewy; gm. Śrem; leszcz., gm. 
Rawicz; Młp: Szymanowice 
Małe i Duże, dziś Szymanowice 
Dolne i Górne, tarnob., gm. Kli-
montów; Szymanowice, Szymu-
nowice, dziś Szymanowice, część 
wsi Niskowa, nowosąd., gm. 
Chełmiec (za: SEM cz. 3, s. 195); 
też Maz. łomż. n. msc. Szymany 
gm. Grajewo; Szymany gm. Wą-
sosz (por. NSWHS, s. 174-175) 
formantem -owski [8]. 

Forma żeńska: Celestyna 
Szymanowska 1879, KOPŁ 82.

SZYMAŃCZYK: Łukasz Szy-
manczyk 1752, LMŁ 1646; na-
zwisko utworzone od por. Szy-
maniak (za: NP2, s. 568) (za: 
NP2, s. 568) formantem -cz+yk 
[2].

SZYMAŃSKI: Jakub Simanski 
1651, LBŁ 2696; nazwisko utwo-
rzone od im. Szyman (za: NMK 
s. 373) lub Maz. łomż. n. msc. 
Szymany gm. Grajewo; Szyma-
ny gm. Wąsosz (por. NSWHS, s. 
174-175) formantem -ski [207].

Forma żeńska: Helena Szy-
manska 1705, LBŁ 813.

S(Z)YMBORSKI: Józef Bene-
dykty Szymborski 1834, KAUŁ 
44; nazwisko utworzone od n. 
msc. Szymbory w pow. Wysokie 
Mazowieckie lub n. msc. Szym-
borze w pow. inowrocławskim 
(za: NMK s. 373); też od n. msc. 
Szymbory (za: SHNO t. II, s. 
135) formantem -ski [31].

Forma żeńska: Symborska 
1646, LBŁ 2257.

SZYMONOWICZ: Salmon Szy-
monowicz 1809, KAUŁ 191na-
zwisko utworzone od im. Szy-
mon (za: SEM cz. 2, s. 124) 
formantem -owicz [2].

SZYNKA: Marianna Szynka 
(córka Szynków) 1785, KACŁ 
474; nazwisko utworzone od ap. 
szynka ‘część zbroi’ ze śrwniem. 
schinke (za: SEM cz. 1, s. 310).

SZYNKIEWICZ: Rozalia Szyn-
kiewicz 1785, KACŁ 488; na-
zwisko utworzone od podsta-
wy szynk-, por. szynk ‘karczma’, 
dawniej ‘podczaszy’ (za: NP2, s. 
571), por. też  Szynka, forman-
tem -ewicz.

SZYSZKA: Henryk Szysz-
ka 1869, KAZŁ 232; nazwisko 
utworzone od ap. szysz, szyszka 
(za: SEM cz. 1, s. 310) [4].

SZYSZKIEWICZ: Józef Szysz-
kiewicz 1697, LBŁc 136; nazwi-
sko utworzone od n. os. Szyszka 
formantem -ewicz (za: NMK s. 
373) [1].

Ś
ŚCIANKA: Stanisław i Albert 

Scianka 1632, LBŁc 893; może 

Dąbrowski Kozłowski Chojnowski 
Kamiński Brzoza Chojka Gałązka 

Jankowski Szymański Zieliński Żelazny 

Modzelewski Wądołowski Kowalewski 

Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki 

Makowski Malinowski Chrzanowski 

Korytkowski Wiśniewski Karwowski 
Sokołowski Piotrowski Borawski 

Mieczkowski Cwalina Rutkowski 

Kalinowski Rogowski Mierzejewski 
Konopko//Konopka Dardziński 

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 

Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 

Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  

Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

„(…) aby drogę mierzyć przyszłą, 
trzeba-ć koniecznie pomnieć, 
skąd się wyszło!”

CYPRIAN KAMIL NORWID

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 21)



13

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

nazwisko utworzone jako zdrob-
nienie od ap. ściana (por. NP2, s. 
574) formantem -ka.

Forma żeńska: Sciancyna Sta-
ra 1729, LMŁ 502.

ŚLEDZIEWSKI: Stanislaus Sle-
dzyewski familiaris d. castella-
ni Sendomirensis… et praediis 
capitaneatus Lomzensis et Wi-
znensis 1544, RTA s. 15; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Maz: 
Śledziewo, Śledzie, dziś Śledzie, 
łomż., gm. Zambrów (za: SEM 
cz. 3, s. 196) formantem -(ew)ski 
[15].

Forma żeńska: Agnieszka Sle-
dziewska 1613, LBŁ 44.

ŚLIWECKI: Antoni Śliwec-
ki 1887, KOPŁ 200; nazwisko 
utworzone od ap. śliwa ‘drzewo 
lub krzew owocowy’, też od ap. 
śliwka ‘owoc śliwki’ (za: NP2, s. 
578) formantem -cki [26].

ŚLIWIEŃSKI: Indrzej Sliwień-
ski mielczarz służył na probo-
stwie lat 30, 1735, LMŁ 635; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Śliwno, pozn., gm. Ku-
ślin (za: SEM cz. 3, s. 196) for-
mantem -ski; też od n. os. Śliwa 
formantem -(iń)ski (za: NMK s. 
374) [11].

ŚLIWOWSKI: Franciszek Śli-
wowski żołnierz urlopowa-
ny 1869, KAZŁ 162; nazwisko 
utworzone od Maz. łomż. n. msc. 
Śliwowo Łopienie gm. Rutki-
-Kossaki (por. NWHS, s. 175) 
formantem -ski [9].

ŚLUSARZ: Zofia Slosarz 1617, 
LBŁ 694; nazwisko utworzone 
od ap. ślusarz (za: SEM cz. 1, s. 
312) [1].

ŚMIAŁECKI: Leonard Smiałec-
ky 1726, LBŁ 476; nazwisko utwo-
rzone od ap. śmiały ‘odważny’ (za: 
NP2, s. 580) formantem -ecki.

Forma żeńska: Marianna 
Smiałecka 1755, LBŁ 1108.

ŚMIAROWSKI: Adam Smia-
rowski 1647, LBL 2354; Ja-
kub Szmiarowski żołnierz 1864, 
KAZŁ 200; nazwisko utworzo-
ne od Maz. łomż. n. msc. Śmia-
rowo gm. Mały Płock, pow. Kol-
no (por. NWHS, s. 176), ta n. os. 
i od ap. śmiara ‘uległość, pokora’ 
(za: SEM cz. 1, s. 312) forman-
tem -(ow)ski [59].

Forma żeńska: Regina Smia-
rowska 1622, LBŁ 1739.

ŚMIGIELSKI: Feliks Śmigielski 
1896, KS 356; nazwisko utwo-

rzone od n. msc. Wlkp: Śmigiel, 
leszcz., miasto (za: SEM cz. 3, s. 
196) też od n. os. Śmigiel lub n. 
msc. Śmigiel (za: NMK s. 375) 
formantem -ski [2].

ŚREDNICKI//SZREDNICKI: 
Jan Wiktor Średnicki wyrobnik 
1874, KAŚŁ 1; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Średnica -Ja-
kubowięta, -Maćkowięta, -Paw-
łowięta gm. Szepoietowo, pow. 
Wysokie Mazowieckie (por. 
NWHS, s. 176) formantem -cki.

Forma żeńska: Ludwika Szre-
dnicka 1834, KAUŁ 30.

ŚWIĄTKOWSKI: Paweł Świąt-
kowski 1896, KS 377; nazwisko 
utworzone od n. m. Świątkowo, 
Świątkowice (kilka) (za: NP2, s. 
586) [21].

Forma żeńska: Maryanna 
Świątkowska wyrobnica 1867, 
KAZŁ 168.

ŚWIDER: Walenty Swyder 
1610, MBŁ 483; nazwisko utwo-
rzone od ap. ap. świder (za: SEM 
cz. 1, s. 314) [2].

ŚWIDEREK: Swiderek 1740, 
LMŁc 905; nazwisko utworzone 
od ap. świderek, świder, świdry 
‘oczy zezowate’ (za: SHNO t. II, 
s. 138) [2].

Forma żeńska: Jadwiga Świ-
derkówna 1732, LBŁc 59.

ŚWIDERKO: Paweł Świderko 
1746, LBŁc 357; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od ap. 
świder formantem -ko.

ŚWIDERSKI: Jan Swider-
ski 1613, MBŁ 1231; nazwisko 
utworzone od n. msc. Maz: Świ-
der, część miasta Otwocka (za: 
SEM cz. 3, s. 197); n. msc. Świder, 
Świdry (za: SHNO t. II, s. 138) 
lub od n. os. Świder (za: NMK s. 
377) formantem -ski [83].

Forma żeńska: Felicjanna 
Świderska 1738, LBŁ 49.

ŚWIDZIŃSKI: Walenty Świ-
dziński 1874, KAŚŁ 19; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie 
od n. msc. Młp: Świdno, kiel., 
gm. Krasocin; Maz: Świdno, rad., 
gm. Mogielnica (za: SEM cz. 3, s. 
197) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna 
Anna Swidzinska 1756, LBŁ 
1198. 

ŚWIECKO: Katarzyna Świec-
ko 1651, LBŁ 2702; może nazwi-
sko utworzone od ap. świeca, stp. 
świca (za: NP2, s. 586) forman-
tem -ko.

ŚWIERCZEWSKI: Stanislaus 
Sfierczewski de Lomza 1574, 
RTA s. 314; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Świrczów, 
dziś Świerczów, sier., gm. Wida-
wa; Świrczewo, dziś Świercze-
wo, bydg., gm. Żnin; Młp: Świr-
czow, dziś Świerczów, rzesz., gm. 
Kolbuszowa; Maz: Świrczewi-
ce, Świrczewo, dziś Świercze- 
Koty, ciech., gm. Świercze-Koty 
(za: SEM cz. 3, s. 198); też od n. 
msc. Świerczew, Świerczewo (za: 
SHNO t. II, s. 138) formantem 
-(ew)ski [31].

ŚWIERZEWSKI: Stanislaus 
Sfierzewski de Lomza 1569; RTA 
s. 256; nazwisko utworzone od n. 
msc. Świerze (za: SHNO t. II, s. 
138) formantem -ewski.

ŚWIETLIŃSKI: Kasper Świe-
tliński 1831, KAUŁ 2; nazwisko 
utworzone od n. m. Świetliko-
wo gdań., gm. Tczew (za: NP2, s. 
585) formantem -iński.

Forma żeńska: Helena Świe-
tlińska 1820, KAŚŁ 35.

ŚWIĘCICKI: Andreas, fillius d. 
Francisci Swięcziczki de distric-
ti Lomzensis 1576, RTA s. 357; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Święciec, koniń., gm. 
Kramsk; Maz: Święcice, warsz., 
gm. Ożarów Mazowiecki; Krpłd: 
Święcica, chełm., gm. Wierzbi-
ca (za: SEM cz. 3, s. 197) lub od 
n. msc. Święte (za: SHNO t. II, s. 
139) formantem -cki [8].

ŚWIĘCIŃSKI: Tomasz Świę-
ciński 1841, RRŁ 40; nazwisko 
utworzone od n. msc. Święcino, 
Święczyno, wieś w par. Otorowo, 
dziś zaginiona; Świączyń, pozn., 
gm. Książ Wielkopolski; Maz: 
Święcienino, dziś Święcienin, 
łomż., gm. Radziłów (za: SEM 
cz. 3, s. 198) formantem -ski [3]. 

ŚWIĘCKI: Felix Sfięczki de ca-
pitanei Lomzensis 1573, RTA s. 
560; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Święcino, Święczy-
no, wieś w parafii Otorowo, dziś 
zaginiona; Święciny Małe i Duże, 
wsie w parafii Strzegocin, dziś 
zaginione; Maz. n. msc. Święck 
Wielki gm. Wysokie Mazowiec-
kie (por. NWHS, s. 176) [23].

Forma żeńska: Zofia Swięcka 
1617, LBŁ 658.

ŚWIĘSZKOWSKI//ŚWIĘCZ-
KOWSKI: Modest Swięszkow-
ski 1862, KAZŁ 245; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Młp: 

Święszkowice, dziś Śnieżkowice, 
kiel., gm. Waśniów (za: SEM cz. 
3, s. 198) formantem -ski [27].

Forma żeńska: Urszula Swi-
ęczkowska 1820, KAZŁ 129.

(ŚWITAJEWSKI) Forma żeń-
ska: Ewa Świtajewska 1874, 
KAŚŁc 41; nazwisko utworzo-
ne od ap. świt ’pora, gdy zaczyna 
dnieć; brzask’, świtać (za: NP2, s. 
591) formantem -aj+ewski [21].

ŚWITALSKI: Adam Swital-
ski 1788, KACŁ 777; nazwisko 
utworzone od por. Świtajewski 
formantem -al+ski.

Forma żeńska: Agnieszka 
Świtalska 1808, KAŚŁ 2.

T
TABĘDZKI: Mateusz Tabędzki 

1601, LBŁ 338; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Maz. , łomż.: 
Tabądz, Tabądź, Tabędz, dziś Ta-
będz, gm. Zambrów (za: SEM cz. 
3, s. 199) formantem -ki.

Forma żeńska: Małgorzata 
Tabędzka 1610, MBŁ 534.

TADAJ: Teofil Tadaj służący 
1874, KAŚŁ 59; nazwisko utwo-
rzone od im. Tadej z aramejskie-
go thad-daj ‘(człowiek) o szero-
kiej piersi’, łac. Thaddaeus (za: 
SEM cz. 2, s. 125) [15]. 

TADEWICZ: Piotr Ignacy Ta-
dewicz 1784, KACŁ 296; nazwi-
sko utworzone od por. Tadaj (za: 
NP2, s. 593) formantem -ewicz.

Forma żeńska: Marianna Ta-
dewicz 1785, KACŁ 482.

TALARO(W)SKI: Józef Zacha-
riasz Talarowski 1788, KACŁ 
781; nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od ap. talar ‘jednost-
ka monetarna’ (za: SHNO t. II, s. 
140) formantem -owski.

Forma żeńska: Balbina Mag-
dalena Talarowska 1786, KACŁ 
559.

TANDECIK: Marcin Tandecik 
1652, LBŁ 2822; nazwisko utwo-
rzone może od ap. tandet ‘miej-
sce, gdzie przebywaja ci, którzy 
bawią się kupowaniem i odprze-
dawaniem starych lub gotowych 
rzeczy’ (za: SW, cz. II, s. 1692).

TANDET: Andrzej Tandet 
1781, KACŁ 109; nazwisko 
utworzone od por. Tandecik.

TANDETA: Jakub Tandeta 
1608, MBŁ 99; nazwisko utwo-
rzone od por. Tandecik forman-
tem -a.

TARASIEWICZ: Andrzej Tara-

siewicz wyrobnik 1844, KUŁ 56; 
nazwisko utworzone od łac. Tha-
rasius (z gr. ‘poruszać, wprowa-
dzać zamieszanie’), wsł. Taras(z), 
Taras(z)ko, Tarasiewicz//Tara-
szewicz (za: SEM cz. 2, s. 126) 
[2].

TARGOŃSKI: Benedykt Tar-
goński 1878, KOPŁ 187; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Tar-
gonie-Krytuły, -Wity, -Wielkie 
gm. Zawady, pow. Białystok (por. 
NWHS, s. 177) formantem -ski 
[4].

Forma żeńska: Elżbieta Tar-
gonska 1635, LBŁ 1184.

TARNOGÓRSKI: Jakub Tar-
nogorski 1694, LBŁ 1397; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Tarnogóra w pow. krasnostaw., 
nisk. formantem -ski (za: NMK 
s. 379).

TARNOPOLCZYK: Abram, syn 
Chaima Leybowicza Tarnopol-
czyka 1827, APŁ z. 169; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie 
od n. msc. Tarnopol formantem 
-czyk.

TARNOWSKI: Andreas Tar-
nowski a Lomza 1559, RTA s. 
242; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Tarnowa, dziś Tar-
nów, płoc., gm. Bedlno; Tarnowa, 
koniń., gm. Pyzdry; Tarnówka 
Wiesiołowska, konin., gm. Dąbie; 
Tarnowo Stare i Nowe. koniń., 
gm. Czempiń; Tarnowo, pozn., 
gm. Kostrzyn; Tarnowo, bydg., 
gm. Kruszwica; Młp: Tarnów, 
tarn., miasto; Maz: Tarnowo, dziś 
Tarnów, siedl., gm. Wilga; Krpłd: 
Tarnawa Dolna i Górna, krośń., 
gm. Zagórz (za: SEM cz. 3, s. 
200); Maz. łomż. Tarnowo-Go-
ski gm. Zambrów (por. NWHS, s. 
177) formantem -ski [18].

Forma żeńska: Zofia Tarnow-
ska 1608, MBŁ 78. 
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Idy marcowe

Wyborcza walka
Trzymająca w napięciu historia pokerowej rozgrywki kandydata 

na prezydenta USA – Mike Morrisa (George Clooney) z czyhający-
mi na każde jego potknięcie przeciwnikami (Paul Giamatti) i wszę-
dobylskimi dziennikarzami (Marisa Tomei).

Szanse na elekcję pretendenta o bujnej przeszłości staną pod 
znakiem zapytania, kiedy w jego sztabie pojawi się asystentka, ema-
nująca młodzieńczym entuzjazmem i erotyzmem (Evan Rachel 
Wood). Dziewczyna szybko zawróci w głowie młodemu, błyskotli-
wemu doradcy Morrisa (Ryan Gosling) i pozna najskrzętniej skry-
wane tajemnice kampanii.

Ustalone na 15 marca prawybory w Ohio mają decydujące zna-
czenie. Tymczasem sytuacja Morrisa komplikuje się.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 76 milionów dolarów, kosztował 

13 milionów.
Idy marcowe (łac. Idus Martiae, Idus Martii) − w kalendarzu 

rzymskim święto środka miesiąca (piętnasty dzień) marca, święto po-
święcone rzymskiemu bogowi wojny – Marsowi. Podczas tego święta 
w 44 roku p.n.e. Juliusz Cezar został zamordowany, otrzymując 23 
pchnięcia sztyletem, zadane przez grupę ok. 60 zamachowców, w tym 
jego przyjaciela, Brutusa.

Idy marcowe
Nowa TV sobota 21.00

Teguila Sunrise

Męska 
przyjaźń...

Mel Gibson, Michelle Pfeiffer i Kurt Rus-
sel stworzyli razem niezapomniane trio.

Dale (Mel Gibson) był niegdyś dilerem 
narkotykowym, ale postanowił z tym zerwać 

i zacząć uczciwe życie. Nick (Kurt Russell) 
jest jego przyjacielem od czasów szkol-
nych. Problem w tym, że pracuje w policji, 
w wydziale antynarkotykowym. Przez te 
wszystkie lata, gdy stali po dwóch stronach 
barykady, Nick starał się nie zrobić Dale’owi 
krzywdy. Jednak teraz jest w sytuacji bez 
wyjścia: FBI naciska, by obserwować Da-
le’a, bo chce dorwać jego byłego wspólnika. 
Nick zwraca więc uwagę na Jo Ann (Michel-
le Pfeiffer), właścicielkę restauracji, z którą 
jego przyjaciel jest związany. Jemu Jo Ann 
też się podoba, więc męska przyjaźń zostaje 
wystawiona na kolejną próbę...

Pewnie nie wiesz...
Film wszedł do kin tuż przed „Batmanem”. 

Widzowie kupowali bilety na "Tequillę…" tylko 
po to, by zobaczyć zwiastun „Batmana”, a potem 
wychodzili z sali! 

Wanna z hydromasażem lub woda miały 
jakiś feler, bo Michelle Pfeiffer i Mel Gibson do-
stali dokuczliwej wysypki na skórze. Produkcja 
została wstrzymana na kilka dni.

Michelle Pfeiffer nie znalazła wspólnego ję-
zyka z reżyserem Robertem Towne. Nazwał ją 
„najtrudniejszą aktorką, z jaką kiedykolwiek 
pracował”. 

Koktajl Tequila Sunrise to 60 ml tequili, 
120 ml soku pomarańczowego, najlepiej świeżo 
wyciskanego i 10 ml grenadyny (syrop z owocu 
granatu).

Tequila Sunrise
TVN7 piątek 22.35

Niewiarygodna choć 
prawdziwa historia o jednym 
z najbardziej inspirujących 
i nieprawdopodobnych po-
wrotów w historii sportu. 
Młody, utalentowany bokser 
Vinny Pazienza (Miles Teller) 
odnosząc coraz większe suk-
cesy ma szansę stać się praw-
dziwą gwiazdą. Jego błyskotli-
wą karierę przerywa wypadek 
samochodowy. Vinny unika 
śmierci ale doznaje poważne-
go urazu kręgosłupa. Dowia-
duje się, że może nigdy już 
nie będzie chodzić, ale wbrew 
zaleceniom lekarzy i wszelkim 
przeciwnościom, z pomocą 
trenera Rooneya (Aaron Ec-
khart), podejmuje ogromny 
wysiłek, by powrócić na ring. 

Rok po wypadku Paz chce 
stanąć do walki, która może 
być ostatnią w jego życiu.

Pewnie nie wiesz...
Aktor Miles Telller miał po-

ważny wypadek samochodowy, 
jego przyjaciel zginął w nim. 
Teraz nosi zieloną bransolet-
kę z napisem „Zapnij pasy dla 
Bo”. 

W 2017 r. Vinny Paz za-
skarżył twórców filmu, którzy 
z 300 tys. dolarów, obiecanych 
za prawa do wykorzystania 
faktów z jego życia, zapłacili 
tylko 125 tys. dolarów.

 
Opłacone krwią

TV4 niedziela 22.05

Opłacone krwią

Powrót na ring

Tajemnice początków Polski
TVP Historia niedziela 18.55, odc. 1

„Tajemnice początków Polski” to se-
ria 5 dokumentów przybliżających wi-
dzom za pomocą najnowszych technik 
filmowych magię zamierzchłych czasów 
i miejsc. We współpracy z naukowca-
mi reprezentującymi różne dyscypliny, 
instytucje i poglądy naukowe, a także 
wieloma grupami rekonstrukcyjnymi 
powstała ta produkcja.

Tajemnicza wyspa na jeziorze Ledni-
ca w Wielkopolsce od dawna fascynowała 
badaczy. Przyciągały ich tutaj pozostałości 
kamiennego pałacu z kaplicą-baptysterium, 
stanowiącego centralny obiekt grodu z po-
tężnym wałem obronnym, jeszcze dziś się-
gającym gdzieniegdzie na wysokość 10 m.

Wewnątrz grodu archeolodzy odsło-
nili także fundamenty jednonawowego 

kościoła z miejscami pochówku członków 
elity, a obok niego znaleźli wyjątkowo cen-
ne przedmioty sakralne. Na podgrodziu 
natomiast odkryte zostały ślady zabudo-
wy drewnianej oraz rzemiosła i handlu. 
Wyspa była połączona z lądem dwoma 
mostami, z których jeden miał niemal pół 
kilometra długości!

Jak wykazały badania, mosty te zbudo-

wano zimą 963 r., a zatem z dużym praw-
dopodobieństwem można domniemywać, 
że powstały z rozkazu Mieszka I. Z kolei 
z głębin jeziora wydobyto liczne elemen-
ty uzbrojenia (m.in. miecze, topory, groty 
włóczni i oszczepów, hełmy, a nawet kol-
czugę), składające się obecnie na najwięk-
szy w Polsce zbiór broni wczesnośrednio-
wiecznej.

Tajemnice początków Polski

Ostrów Lednicki 
bez tajemnic

Stalin 

Ostatnie dni
Józef Stalin to dla jednych mistrz ter-

roru, dla innych Bóg. W czasie jego rządów 
w ZSRR panował masowy, państwowy ter-
ror, który pochłonął życie 20 milionów ludzi, 
z czego 11 milionów zmarło wskutek głodu, 
oraz trudną do ustalenia liczbę ofiar sowiec-
kich deportacji, zesłań i niewolniczej pracy 
w łagrach.

Ku zaskoczeniu historyków Józef Stalin, 
dowódca mocarstwa – komunistycznej Ro-
sji – mimo licznej świty obawiał się o swoje 
życie. Jak się okazało, jego podejrzenia były 
słuszne.

Do momentu śmierci w 1953 roku Stalin 
był przez wielu żyjących traktowany jak bó-
stwo. Czyż nie pokonał symbolu zła – najgor-
szego ze wszystkich ludzi – Adolfa Hitlera? 
Autorzy dokumentu analizują godzina po 
godzinie ostatnie dni życia Stalina – jego ago-
nii, powracają też do czasów, kiedy był okre-
ślany mianem człowieka ze stali, przy okazji 
ujawniając wiele szczegółów z jego życia pry-
watnego.

Stalin
TVP Historia sobota 19.10

Dziewczyna, która została królem

Skandalistka
Szwedzki dramat kostiumowy opo-

wiadający o jednej z najciekawszych 
postaci w historii Europy – królowej 
Krystynie z rodu Wazów. 

Akcja dramatu rozgrywa się 
w Szwecji. Jest rok 1632, sześcioletnia 
Krystyna Wazówna zostaje następczy-
nią tronu po śmierci swojego ojca Gu-
stawa Adolfa, który zginął na polu bi-
twy. Młoda przyszła królowa dorasta na 
bardzo konserwatywnym, luterańskim 
dworze, zdominowanym przez męż-
czyzn, którzy bardzo chętnie pozbyliby 
się niewygodnej dla nich władczyni.

Wstępując na tron w wieku lat 
osiemnastu, Krystyna przysięga pod-
trzymać rodzinną tradycję i poślubić 
ciotecznego brata swojego ojca – Ka-
rola Gustawa. Nie wywiązuje się jednak 
z obietnicy. Odmawia również licznym 
adoratorom, a zamiast tego wydaje się 
być zainteresowana hrabiną Ebbą. Spi-
skujące otoczenie postanawia wyko-
rzystać sympatię królowej i zamierza 

wpływać na jej decyzje, wykorzystując 
do tego młodą Ebbę. Wrogowie nie do-
ceniają jednak przenikliwego umysłu 
władczyni, która postanawia ich prze-
chytrzyć...

Szwedzka królowa Krystyna ota-
czała się naukowcami i ceniła sobie 
wiedzę oraz książki, tocząc zarazem 
zaciekłe boje z kościołem luterań-

skim; bywała kapryśna, wybuchowa 
i ekstrawagancka; nie przywiązywała 
wagi do ubioru, nosiła się jak męż-
czyzna i rozpętała nie lada skandal, 
kiedy zdecydowała, że nie wyjdzie za 
mąż. 

Dziewczyna, która została królem
ATM Rozrywka piątek 23.30

Krystyna Wazówna. 
Królowa Szwecji  
w latach 1632–1654. 
Abdykowała w 1654 r.  
i opuściła Szwecję. 
W 1655 r. przeszła 
oficjalnie na katolicyzm 
i udała się do Rzymu, 
gdzie zamieszkała. W tym 
czasie pozostawała 
najważniejszą świecką 
osobistością Państwa 
Kościelnego. Zmarła 
w 1689 r. w Rzymie. 
Pochowana w Bazylice 
Świętego Piotra.  
(na malowidle w prawym 
dolnym rogu dyskutuje 
z Kartezjuszem).
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Idy marcowe

Wyborcza walka
Trzymająca w napięciu historia pokerowej rozgrywki kandydata 

na prezydenta USA – Mike Morrisa (George Clooney) z czyhający-
mi na każde jego potknięcie przeciwnikami (Paul Giamatti) i wszę-
dobylskimi dziennikarzami (Marisa Tomei).

Szanse na elekcję pretendenta o bujnej przeszłości staną pod 
znakiem zapytania, kiedy w jego sztabie pojawi się asystentka, ema-
nująca młodzieńczym entuzjazmem i erotyzmem (Evan Rachel 
Wood). Dziewczyna szybko zawróci w głowie młodemu, błyskotli-
wemu doradcy Morrisa (Ryan Gosling) i pozna najskrzętniej skry-
wane tajemnice kampanii.

Ustalone na 15 marca prawybory w Ohio mają decydujące zna-
czenie. Tymczasem sytuacja Morrisa komplikuje się.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 76 milionów dolarów, kosztował 

13 milionów.
Idy marcowe (łac. Idus Martiae, Idus Martii) − w kalendarzu 

rzymskim święto środka miesiąca (piętnasty dzień) marca, święto po-
święcone rzymskiemu bogowi wojny – Marsowi. Podczas tego święta 
w 44 roku p.n.e. Juliusz Cezar został zamordowany, otrzymując 23 
pchnięcia sztyletem, zadane przez grupę ok. 60 zamachowców, w tym 
jego przyjaciela, Brutusa.

Idy marcowe
Nowa TV sobota 21.00

Teguila Sunrise

Męska 
przyjaźń...

Mel Gibson, Michelle Pfeiffer i Kurt Rus-
sel stworzyli razem niezapomniane trio.

Dale (Mel Gibson) był niegdyś dilerem 
narkotykowym, ale postanowił z tym zerwać 

i zacząć uczciwe życie. Nick (Kurt Russell) 
jest jego przyjacielem od czasów szkol-
nych. Problem w tym, że pracuje w policji, 
w wydziale antynarkotykowym. Przez te 
wszystkie lata, gdy stali po dwóch stronach 
barykady, Nick starał się nie zrobić Dale’owi 
krzywdy. Jednak teraz jest w sytuacji bez 
wyjścia: FBI naciska, by obserwować Da-
le’a, bo chce dorwać jego byłego wspólnika. 
Nick zwraca więc uwagę na Jo Ann (Michel-
le Pfeiffer), właścicielkę restauracji, z którą 
jego przyjaciel jest związany. Jemu Jo Ann 
też się podoba, więc męska przyjaźń zostaje 
wystawiona na kolejną próbę...

Pewnie nie wiesz...
Film wszedł do kin tuż przed „Batmanem”. 

Widzowie kupowali bilety na "Tequillę…" tylko 
po to, by zobaczyć zwiastun „Batmana”, a potem 
wychodzili z sali! 

Wanna z hydromasażem lub woda miały 
jakiś feler, bo Michelle Pfeiffer i Mel Gibson do-
stali dokuczliwej wysypki na skórze. Produkcja 
została wstrzymana na kilka dni.

Michelle Pfeiffer nie znalazła wspólnego ję-
zyka z reżyserem Robertem Towne. Nazwał ją 
„najtrudniejszą aktorką, z jaką kiedykolwiek 
pracował”. 

Koktajl Tequila Sunrise to 60 ml tequili, 
120 ml soku pomarańczowego, najlepiej świeżo 
wyciskanego i 10 ml grenadyny (syrop z owocu 
granatu).

Tequila Sunrise
TVN7 piątek 22.35

Niewiarygodna choć 
prawdziwa historia o jednym 
z najbardziej inspirujących 
i nieprawdopodobnych po-
wrotów w historii sportu. 
Młody, utalentowany bokser 
Vinny Pazienza (Miles Teller) 
odnosząc coraz większe suk-
cesy ma szansę stać się praw-
dziwą gwiazdą. Jego błyskotli-
wą karierę przerywa wypadek 
samochodowy. Vinny unika 
śmierci ale doznaje poważne-
go urazu kręgosłupa. Dowia-
duje się, że może nigdy już 
nie będzie chodzić, ale wbrew 
zaleceniom lekarzy i wszelkim 
przeciwnościom, z pomocą 
trenera Rooneya (Aaron Ec-
khart), podejmuje ogromny 
wysiłek, by powrócić na ring. 

Rok po wypadku Paz chce 
stanąć do walki, która może 
być ostatnią w jego życiu.

Pewnie nie wiesz...
Aktor Miles Telller miał po-

ważny wypadek samochodowy, 
jego przyjaciel zginął w nim. 
Teraz nosi zieloną bransolet-
kę z napisem „Zapnij pasy dla 
Bo”. 

W 2017 r. Vinny Paz za-
skarżył twórców filmu, którzy 
z 300 tys. dolarów, obiecanych 
za prawa do wykorzystania 
faktów z jego życia, zapłacili 
tylko 125 tys. dolarów.

 
Opłacone krwią

TV4 niedziela 22.05

Opłacone krwią

Powrót na ring
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Nagrodzona Oskarem animacja Walta Disneya. 
Akcja toczy się w XVII wieku, czasie wielkich odkryć i podbojów kolonialnych. Grupa ochotników z An-

glii rusza w podróż do Nowego Świata w celu zdobycia złota. Grupie przewodzi przystojny kapitan John 
Smith. Szybko traci on z oczu cel podróży, gdy poznaje uroczą córkę indiańskiego wodza, Pocahontas. 

Wychowana wśród dobrodziejstw natury Pocahontas bierze sobie za cel pokazanie kapitanowi prawdzi-
wej duszy Ameryki. Ojciec Pocahontas, wódz Powhatan, chce, żeby poślubiła wojownika Kokoumema, któ-
remu dawno obiecał jej rękę. Ona tymczasem nie chce już słyszeć o nikim innym poza Johnem.

Pocahontas
TV Puls sobota 18.25, niedziela 12.25

Lis i pies 2

Zawrotna kariera
To historia dalszych losów liska Toda i psa Coppera, 

przesympatycznych kumpli, których połączyła przyjaźń na 
pozór niemożliwa. Pomimo wielu przeszkód lis i pies dalej 
trzymają sztamę, jednak ich przyjaźń zostaje wystawiona 
na kolejną ciężką próbę

W ich okolice przyjeżdża wesołe miasteczko. Przyja-
ciele przychodzą na koncert zespołu o nazwie „Bezpański 
Band”. Wokalistka obraża się na resztę zespołu i odmawia 
wystąpienia przed publicznością, lecz na scenie pojawia się 
psiak i robi furorę. Zostaje wokalistą, a jego przyjaciel Tod 
jego asystentem. Cooper jest bardzo pochłonięty pracą 
i nie ma czasu dla swojego kolegi.

Lis i pies 2, Super Polsat sobota 16.40

Barbie i tajemnicze drzwi

Okradzione z magii
Barbie wciela się w postać Alexy, nieśmiałej księżnicz-

ki, która odkrywa w swoim królestwie tajemnicze przejście 
i wkracza do dziwnej krainy pełnej magicznych istot i nie-
spodzianek. To właśnie tam, Alexa poznaje syrenkę Romy 
i dobrą wróżkę Nori, od których dowiaduje się, że zepsuty 
władca usiłuje okraść ich świat z magii. Ku swojemu zdzi-
wieniu, Alexa odkrywa w sobie magiczną moc, a jej nowe 
przyjaciółki są pewne, że tylko dzięki jej pomocy w ich kra-
inie może ponownie zapanować magia. Alexa musi w sobie 
znaleźć odwagę, aby stanąć do walki.

Barbie i tajemnicze drzwi, TV Puls2 niedziela 8.55

Alicja w Krainie Czarów

Spotkanie z przyjaciółmi
Dawno temu mała Alicja wpadła do nory Białego Kró-

lika i znalazła się w fantastycznym, podziemnym świecie, 
zamieszkanym przez dziwne stwory i zwariowane posta-
cie. Teraz, tuż przed swoimi zaręczynami, Alicja powraca 
do magicznej krainy, gdzie ponownie spotyka Szalonego 
Kapelusznika, Czerwoną Królową, Białą Królową, Waleta 
Kier, Niebieską Gąsienicę i wielu innych bohaterów, z któ-
rymi po raz kolejny przeżyje niezwykłe przygody.

Wysmakowana, zachwycająca baśniową scenografią 
ekranizacja tej jednej z najsłynniejszych powieści w histo-
rii literatury została nakręcona przez Tima Burtona. Wi-
zualnie film jest cudem. Efektowne kostiumy, fantazyjna 
charakteryzacja i bajkowe plenery to jego najmocniejsze 
strony.

Pewnie nie wiesz...
Ponad miliard(!) dolarów zarobił ten film w kinach na 

świecie. Kosztował 200 milionów.
Johnny Depp przeczytał, iż w dawnych czasach kape-

lusznicy trafiali do zakładów dla obłąkanych dlatego, że do 
produkcji nakryć głowy używano szkodliwych chemikaliów, 
przez które mieli później problemy psychiczne. Ta informacja 
zainspirowała Deppa do stworzenia postaci Szalonego Kape-
lusznika.

Alicja w Krainie Czarów 
Polsat sobota 20.00, niedziela 12.50

Pocahontas

Szansa na miłość
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Na zaproszenie 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej przez dwa dni w Białymstoku go-
ścili brytyjscy żołnierze z Pułku Lekkiej Piechoty 
"The Light Dragoons". 

Brytyjczycy od kwietnia br. pełnią służ-
bę w Batalionowej Grupie Bojowej NATO 
w Bemowie Piskim. Celem wizyty było za-
początkowanie współpracy z kolejną, po 
Amerykańskiej, grupą wojsk NATO stacjo-
nujących w północno-wschodniej Polsce.

Z punktu widzenia WOT nauka mię-
dzynarodowego współdziałania jest dla-
tego ważna, że w potencjalnym konflik-
cie Terytorialsi mogą odpowiadać za 
ich wprowadzenie wojsk sojuszniczych 
do swojego rejonu odpowiedzialności. 
W trakcie ostatnich zajęć zgrywających 
BULL RUN-12 ten właśnie element na 
Suwalszczyźnie ćwiczyli żołnierze 12 bata-
lionu lekkiej piechoty. Warto zaznaczyć, że 
wdrażany obecnie do 1PBOT karabinek 
GROT, który umożliwia stosowanie ma-
gazynków zgodnych ze standardem STA-
NAG (w tym np. od brytyjskich karabin-
ków SA-80 czy amerykańskich M4).

Podczas wspólnych warsztatów polscy 
i brytyjscy żołnierze wymieniali doświad-
czenia z obszarów m.in. łączności, bez-
załogowych statków powietrznych oraz 
Counter-IED (przeciwdziałania atakom 
z użyciem improwizowanych ładunków 
wybuchowych).

Wizyta była też okazją do zwiedza-
nia Muzeum Wojska w Białymstoku oraz 
rozegrania meczu piłki nożnej. Dragoni 
wzięli też udział w obchodach 76. roczni-
cy wybuchu akcji "Burza".

Reprezentacja 1 Podlaskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej wzięła udział w pół-
maratonie w Bemowie Piskim, którego or-
ganizatorem był pułk "The Light Dragoons".

Na zaproszenie Dragonów grupa żoł-
nierzy 1PBOT będzie uczestniczyć we 
wspólnych zajęciach praktycznych.

Państwem ramowym eFP w Polsce 
(enhanced Forward Presence - Wzmoc-
niona Wysunięta Obecność) są Stany 
Zjednoczone. Poza Amerykanami w Be-
mowie Piskim stacjonują także żołnierze 
z Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

Miliony dla 
samorządów 

Fundusz Inwestycji Samorządowych 
nazywany jest tarczą inwestycyjną 
dla samorządów. Ma on zrekompen-
sować miastom, gminom i powiatom 
ubytki wpływów z podatków powsta-
łe w wyniku epidemii koronawirusa.

Na rynku w Stawiskach poseł 
Kazimierz Gwiazdowski przeka-
zał samorządowcom symbolicz-
ne czeki, które z pewnością zo-
staną dobrze wykorzystane.

- Jesteśmy wdzięczni rządowi 
RP za wsparcie w tych trudnych, 
nie tylko dla samorządów cza-
sach - mówi Agnieszka Rutkow-
ska burmistrz Stawisk. - Przyzna-
na kwota to dla naszego budżetu 
znaczące wsparcie, które wyko-
rzystamy na zadania inwestycyj-
ne – dodaje.

Symboliczny czek, na kwotę 
1 571 296 złotych trafił także do 
Kolna. 

- Sytuacja w wielu samorzą-
dach nie jest zbyt dobra. Jeśli 
chodzi o Kolno rozpoczęliśmy 
wiele inwestycji, a prognozy są 
takie, że, niestety, wpływy za-
równo z podatku CIT, jak i PIT 
będą znacznie mniejsze. Sądzi-
my, że utrudni nam to realizację 

zaplanowanych zadań. Ta kwota 
praktycznie niweluje te wszyst-
kie straty, które przewidywane 
są z powodu pandemii - przy-
znaje burmistrz Kolna Andrzej 
Duda.

Natomiast powiat kolneński 
otrzyma z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych blisko dwa mi-
liony złotych. Jak mówił Staro-
sta Kolneński, Tadeusz Klama 
pieniądze te będą przeznaczone 
na inwestycje związane ze służbą 
zdrowia i drogami.

- Przede wszystkim będzie-
my chcieli zabezpieczyć wkład 
własny na inwestycje, które w tej 
chwili planujemy wykonać, a czę-
ściowo także na zadania, które 
będą realizowane w 2021 roku. 
To przeważnie drogi, ale takim 
pytaniem otwartym jest szpital, 
bo mamy przygotowaną doku-
mentację. I zobaczymy jakie będą 
programy, z których będziemy 
mogli skorzystać. Drugą sprawą 
jest przychodnia. Jesteśmy przy-
gotowani z dokumentacją. Wnio-
ski są w Ministerstwie Zdrowia, 
Narodowym Funduszu Zdro-
wia i w PFRON. Ale wszystkie 
te prace są wstrzymane odnośnie 
oceny wniosków. Być może na te 
projekty wykorzystamy pienią-
dze – wyjaśnia Tadeusz Klama.

Zarząd Województwa Podlaskiego 
rozdysponował 2,3 mln zł z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na sześć 
przedsięwzięć, realizowanych w ra-
mach Lokalnych Grup Działania. Jed-
nym z projektów jest unowocześnie-
nie placu przy ul. Wojska Polskiego 
w Kolnie.

Podlascy samorządowcy 
przydzielili środki na sześć pro-
jektów realizowanych w ramach 
Lokalnych Grup Działania. 2,3 
mln zł pochodzi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego, a jednym 
z beneficjentów jest Kolno.

Miasto Kolno zajmie się re-
witalizacją i unowocześnieniem 
placu przy ul. Wojska Polskie-
go. Dzięki temu przedsięwzięciu 
mieszkańcy zyskają teren do ce-
lów rekreacyjnych, sportowych 
czy integrujących społeczność. 
Nabór prowadzony był w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Kra-
ina Mlekiem Płynąca”. Wartość 
całej inwestycji wynosi 893 tys. zł, 
a dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego to 816 tys. 
zł. To największe środki, jakie na 
poszczególne projekty przyznał 
zarząd województwa podlaskiego.

Gmina Szepietowo nato-
miast zagospodaruje na cele re-
kreacyjne dwa obszary w mie-
ście, a mianowicie jest to teren 
przy stawach na tzw. „glinian-

kach” oraz w centrum mia-
sta przy zabytkowym dworcu. 
Koszt tej inwestycji wynosi 966 
tys. zł, a wsparcie podlaskich sa-
morządowców to blisko 517 tys. 
zł. Projekt zgłoszony został w ra-
mach Lokalnej Grupy Działania 
„Brama na Podlasie”. 

Kolejny projekt zrealizuje 
Parafia Prawosławna p.w. Zmar-
twychwstania Pańskiego w Jacz-
nie w ramach Lokalnej Grupy 
Działania „Fundusz Biebrzański”. 
Kościół wykona remont zabyt-
kowej kaplicy cmentarnej p.w. 
Świętych Niewiast Niosących 
Wonności w Jacznie. Inwestycja 
kosztować będzie blisko 250 tys. 
zł, a dofinansowanie wyniesie 
200 tys. zł. 

Z kolei gmina Krynki wyko-
na i wyposaży plac zabaw przy 

Przedszkolu w Krynkach. Koszt 
tej inwestycji wyniesie 336 tys. zł, 
a dotacja z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego – 319,5 tys. zł. 
Projekt został zgłoszony na nabór 
w ramach Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Szlak Tatarski”. 

Stowarzyszenie Wiejskie 
„Po Drabinie” zaś wraz z Forum 
Rozwoju Regionalnego Polska 
Wschodnia zrealizuje dwa pro-
jekty. W ramach pierwszego 
z nich utworzy dwa kluby senio-
ra w gminie Szypliszki, w ramach 
drugiego dwa kluby seniora 
w gminie Suwałki. Wartość każ-
dego z tych projektów wynosi 
341 tys. zł, dotacja z RPOWP to 
288 tys. zł. Oba projekty pocho-
dzą z konkursu w ramach Lokal-
nej Grupy Działania „Suwalsko – 
Sejneńska”.

Powstanie rekreacyjny 
plac przy ul. Wojska 
Polskiego w Kolnie

Brytyjscy Dragoni 
z wizytą u Terytorialsów 
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Na-
rew publikujemy fragmenty tomu 
3 „Meandrów losu”. Autorem jest 
Zenon Krajewski. Akcja w tym to-
mie dzieje się w ciągu kilkunastu 
dni po ataku Niemiec na Sowiety 
w 1941 r. i dotyczy początków 
Holocaustu na naszych ziemiach. 
To zdaniem autora najważniejszy 
tom w całym jego cyklu powie-
ściowym.

Do Rutek Niemcy wkro-
czyli w kilka dni po rozpo-
częciu działań wojennych, 
w czwartek, dwudziestego 
szóstego czerwca w godzi-
nach przedpołudniowych. 
Miejscowość leży wpraw-
dzie blisko traktu białostoc-
kiego, ale nie bezpośrednio 
przy nim. Tak gdzieś około 
kilometra w bok, na północ 
od głównego szlaku z War-
szawy, na znaczącym pod-
wyższeniu terenu. 

Miejscowość strate-
gicznie nie miała żadnego 
znaczenia dla niemieckich 
wojsk, więc w swoim parciu na 
wschód zignorowały ją całkowi-
cie. Niemniej jednak dla sił oku-
pacyjnych już pewne znaczenie 
posiadała. Zamieszkiwało ją oko-
ło dwóch tysięcy mieszkańców, 
z czego połowę stanowili Żydzi. 
Wyznaczono więc Rutki jako 
siedzibę amtskomisariatu. Zajęli 
je zatem żandarmi z Orpo, nie-
mieckiej policji porządkowej.

Na siedzibę komisariatu po-
licji wybrano budynek szkoły 
mieszczący się przy północnej 
pierzei rynku, w bezpośredniej 
bliskości żydowskiej bożnicy. 
Amtskomisariat, liczący kilkuna-
stu funkcjonariuszy, obejmował 
swym zasięgiem kilka gromad 
wiejskich. Wyznaczono je w waż-
niejszych miejscowościach regio-
nu. Rangę Rutek podwyższała ich 
typowo miejska zabudowa, zasie-
dlenie miejscowości przez liczną 
społeczność wyznania mojżeszo-
wego i bliskość głównej drogi pro-
wadzącej do Białegostoku, Wilna 
i dalej na wschód, aż do dawnej 
stolicy imperium rosyjskiego, 
miasta od kilkunastu lat znanego 
jako Leningrad. Szefem komisa-
riatu w Rutkach wyznaczono za-
tem nie porucznika, ale kapitana 
policji, któremu odpowiadał ran-
gą Hauptsturmführer SS, co ozna-
czało, że w każdej chwili mógł on 
wezwać znajdujące się w rejonie 
oddziały SS i dowodzić akcją. 

Dowódcą tej placówki zo-
stał Jens Schwarzwald, młody, 
zaledwie trzydziestoletni kapi-
tan, ambitny, ale też i rozsądny 
policjant pochodzący ze środ-
kowych Niemiec, gdzie zostawił 
rodzinę, żonę i dwoje małych 
dzieci. Wykształcony jeszcze 
w weimarskich Niemczech, ale 
odbywający służbę już w cza-
sach Trzeciej Rzeszy, nauczył się 
myśleć samodzielnie, ale przy 
tym karnie wykonywać zlecone 
rozkazy. Nazistowską doktrynę, 
jako urodzony praktyk, przyjął 
za swoją i nawet nie przycho-
dziło mu na myśl, aby ją kwe-
stionować. Doskonale rozumiał, 
że głównym zadaniem, oprócz 
utrzymania porządku w obwo-
dzie, będzie sprawne i szybkie 
rozwiązanie kwestii żydowskiej 
na terenie przydzielonym jego 
jurysdykcji.

Wiedział, że do tego zadania 
będzie musiał się odpowiednio, 
starannie przygotować.

Jens Schwarzwald, Haupt-
man der Polizei natychmiast po 
przybyciu do Rutek stał się pa-
nem życia i śmierci wszystkich 
mieszkańców tej miejscowości, 
od oseska aż po starca.

W kilka chwil po przyby-
ciu do Rutek zlustrował swoje 
nowe miejsce pracy. W szkole 
postanowił dokonać przeróbek 

niezbędnych dla policyjnych 
potrzeb, po czym ze swoim za-
stępcą, starszym od niego o kilka 
lat wachmistrzem Christianem 
Kochem, wsiadł do samochodu 
i przejechał miejscowość wzdłuż 
i wszerz, co zajęło mu raptem kil-
kanaście minut. W trakcie prze-
jażdżki  wybrał stosowny dom 
na swoją kwaterę. Niewątpliwie 
Schwarzwald był człowiekiem 
czynu. Nie zwykł zasypiać gru-
szek w popiele.

W pół godziny później znów 
znalazł się w pokoju nauczyciel-
skim byłej szkoły. Rozsiadł się 
przy jednym stoliku, łaskawie 
pozwalając spocząć swemu za-
stępcy na sąsiednim krześle.

- No to zaczynamy, Herr 
Wachtmeister – uśmiechnął się 
triumfująco do Kocha, zdejmu-
jąc z głowy furażerkę. W galo-
wym mundurze ten o typowo 
nordyckiej urodzie wysoki blon-
dyn wyglądał dziarsko i młodo. 
Koch nie mógł się z nim równać 
pod żadnym względem. Zdecy-
dowanie niższy i bardziej krępy, 
nadrabiał zaciętą, srogą miną. – 
Rozchmurz się, Koch. Jesteśmy 
panami tego świata i będziemy 
to bez skrupułów wykorzysty-
wać.

- Tak jest, Herr Hauptman.
- Zajmiesz dla mnie i dla cie-

bie dwa pokoje w tym domu, 

który ci wskazałem. To do cza-
su, kiedy urządzimy sobie przy-
tulne gniazdka w tym budyn-
ku byłej szkoły – uderzył w stół 
otwartą dłonią. - Na potrzeby 
służbowe wystarczą dwa, góra 
trzy pomieszczenia, a mamy ich 
z pięć. – Rozejrzał się po poko-
ju. – To będzie moim gabine-
tem, a inne urządzimy zgodnie 
ze swoimi potrzebami. No, co ty 
na to?

- Rozkaz, panie kapitanie! – 
poderwał się służbiście Koch. 
Kapitan ręką dał mu znak, żeby 
usiadł.

- Na tej tymczasowej kwa-
terze, którą mi wybrałeś, muszę 
mieć dobre łóżko i szafę tylko do 
mojej dyspozycji. Kobietę, która 
będzie mi gotować, wybiorę so-
bie sam – uśmiechnął się do swe-
go podwładnego. - Powiedziano 
mi, że znasz język polski. To uła-

twi nam życie tutaj. Skąd je-
steś? 

- Z Górnego Śląska, pa-
nie kapitanie. Blisko Kato-
wic, mieszkałem na mie-
szanym narodowościowo 
terenie, stąd moja znajo-
mość polskiego.

- To pięknie, Christian. 
Urządzimy sobie tu  życie 
jak ta lala – klepnął się w udo 
z zadowoleniem. – Szkoda, 
że nie nazbyt długo – do-
dał po chwili. – Dziś w nocy 
musimy wystawić silne stra-
że. Polacy z pewnością trzy-
mają broń po domach. Musi-
my pokazać kto tu rządzi. Na 
razie niech moi ludzie od-
poczną w tym budynku, ale 
jeszcze dziś wszyscy muszą 
mieć kwatery w domach tych 
najbliżej komisariatu. Polacy 
muszą się nieco ścieśnić.

- Oczywiście. Zaraz 
wszystkiego osobiście dopil-
nuję.

- Tylko bez zbędnej bru-
talności, Koch. Nakaż, by 
udostępnili po jednym po-
koju w czterech najbliższych 
domach i tyle. W ciągu godzi-

ny ma to być zrobione, w ciągu 
następnej moi ludzie mają znać 
swoje miejsca na odpoczynek. 
Jasne?

- Rozkaz, panie kapitanie! – 
Koch zerwał się z krzesła i wy-
prężył regulaminowo.

- To jeszcze nie wszystko, 
wachmistrzu. Ludność żydow-
ska ma od dziś pracować, a nie 
próżnować. W centrum mia-
steczka ma nie być ani jednego 
chwastu, ani jednego śmiecia. 
Jeszcze dziś, nie zwlekając, wy-
goń wszystkich Żydów do tej ro-
boty. Wszyscy zdrowi i zdolni do 

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 12
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pracy mają być na rynku za pół 
godziny. Pogoń naszych ludzi do 
roboty. I natychmiast wracaj tu 
do mnie – dodał szybko.

Wachmistrz Koch zasalu-
tował i wybiegł poinstruować 
wszystkich funkcjonariuszy, 
a po chwili wrócił do kapitana. 
Widząc go z powrotem Schwa-
rzwald wstał.

- Idziemy, wachmistrzu, do 
tutejszego przywódcy polskiej 
społeczności – minął Kocha, wy-
chodząc z pokoju.

- Czyli kogo? – wachmistrz 
ruszył za nim.

- A co mamy na zachodniej 
pierzei rynku?

- Kościół.
- I …?
- Plebanię w głębi.
- A w niej? – blondyn spytał 

raz jeszcze z szelmowskim uśmie-
chem.

- Księdza.
- No widzisz, wachmistrzu. 

Dobrze odpowiadasz na proste 
pytania. Będziesz tłumaczem.

Schwarzwald wyszedł z bu-
dynku i szybkim krokiem ruszył 
w kierunku kościoła. Za nim po-
dążył jego zastępca. Po trzech mi-
nutach znaleźli się już w bramie 
zamykającej ogrodzenie kościo-
ła, a po następnych dwu zbliżyli 
się do murku i furtki oddzielają-
cej przestrzeń prywatną od pu-
blicznej. Kapitan zdecydowanie, 
choć delikatnie pchnął furtkę 
i skierował się do drzwi niedale-
kiej plebanii. Po chwili stukał już 
donośnie kołatką do drzwi.

Otworzyła mu starsza kobie-
ta i widząc mundur niemiecki 
z przestrachem krzyknęła „Świę-
ci Pańscy”, biorąc nogi za pas. 
Dwaj mężczyźni spojrzeli po so-
bie z rozbawieniem, nie przekra-
czając jednak progu. Po chwili 
jednak wyszedł do nich, przestra-
szony, ale trzymając nerwy na 
wodzy starszy wiekiem ksiądz, na 
co wskazywała sutanna, w którą 
był ubrany.

- Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! – pozdrowił in-
truzów niepewnym głosem.

- Grüss Gott! – odpowiedział 
kapitan po niemiecku, domyśla-
jąc się treści słów księdza.

- Szczęść Boże! – wachmistrz 
pośpieszył z tłumaczeniem po-
zdrowienia swego dowódcy. 
– Czy moglibyśmy wejść? Pan 
kapitan chciałby porozmawiać – 
spytał bezzwłocznie.

- Proszę – odpowiedział 
ksiądz, nadal nieco przestraszony 
i zdziwiony  widokiem niemiec-
kich policjantów, chociaż już mu 
oznajmiono przybycie Niemców 
do Rutek. Odsunął się, przepusz-
czając przodem dwóch mężczyzn 
w zielonych mundurach.

Pierwszym pomieszczeniem, 
w którym znaleźli się przybysze, 
była kuchnia. Z niej ksiądz po-

prowadził mężczyzn do gościn-
nego pokoju, gdzie wskazał im 
krzesła przy dużym stole, a sam 
usiadł po drugiej stronie kiedy 
policjanci niemieccy zajęli swoje 
miejsca.

- Czym mogę panom służyć? 
– zapytał lekko drżącym głosem.

- Wie kann ich Ihnen helfen? 
– cicho przetłumaczył Koch.

- Mit einem Gespräch – odpo-
wiedział kapitan, co wachmistrz 
szybko przełożył duchownemu. 
– Sie sind der einheimische Pfar-
rer, nicht wahr? – kontynuował 
po chwili Schwarzwald, dając 
swojemu zastępcy chwilę czasu 
na przetłumaczenie tej kwestii 
i odpowiedzi księdza, która była 
oczywistym potwierdzeniem 
wcześniejszego pytania.

Mierzyli się wzrokiem. Mło-
dy, energiczny i przystojny nie-
miecki oficer i starszawy, ale 
godnie się trzymający, mimo 
przestrachu w oczach, polski du-
chowny katolicki, rządca miej-
scowych dusz.

- Bitte, keinen Angst. Przy-
chodzimy z pokojową wizytą. 
Kurtuazyjną można by powie-
dzieć, do przywódcy duchowe-
go polskiej społeczności – ka-
pitan uznał, że niezwłocznie 
należy uspokoić zdenerwowa-
nego Polaka.

- Tak? 
- Owszem, tak. Nie mamy 

złych zamiarów wobec Polaków. 
Ja przybyłem tu po to, aby pilno-
wać porządku. Polski od dawna 
nie ma.

- Ale są Polacy – duchowny 
zareagował natychmiast.

- Wiem. I Żydzi – dodał ka-
pitan z lekkim uśmiechem. - Ale 
Rosji tu też już nie ma i ktoś 
musi administrować terenem, 
który jest zapleczem frontu. 
Stąd nasza tu obecność. I moja 
wizyta u księdza proboszcza. 
Powiedziałbym z prośbą, bo 
któż może więcej pomóc nam 
w spokojnym administrowaniu 
tym miasteczkiem i okolicą, jak 
nie duszpasterz Polaków. O po-
stawę Żydów się nie obawiam. 
Oni będą potulni, jak baran-
ki. Wątpię jednak czy tak samo 
rozsądni są Polacy. Ja nie chcę 
rozlewu krwi  Polek i Polaków. 
Mam swoje zadania, które was 
dotyczą tylko w ogólny sposób. 
Ale – zastrzegł się bezzwłocznie 
– mogę dokuczyć wszystkim, 
którzy nie będą dosyć rozsądni, 
aby cicho siedzieć.

Mówił krótkimi, urywany-
mi zdaniami, pozwalając wach-
mistrzowi dokładnie i zrozu-
miale tłumaczyć swój przekaz. 
Proboszcz słuchał, co rusz spo-
glądając na mówiących męż-
czyzn, to na jednego, to na dru-
giego.

- Czego pan ode mnie ocze-
kuje? – proboszcz spytał w koń-

cu, gdy wachmistrz skończył tłu-
maczyć wyjaśnienia kapitana.

- Mówiono mi, że Polacy to 
naród porywczy. Wcześniej coś 
robicie, niż myślicie. Nie chcę 
rozlewu krwi, nie chcę tu jat-
ki. Pogódźcie się z tym, że jest 
okupacja. Pogoniliśmy stąd Bol-
szewię. Powinniście być nam 
wdzięczni – kapitan uśmiechnął 
się kwaśno, zdając sobie sprawę 
z niedorzeczności ostatniego 
zdania.

- Wdzięczni za co? – spytał 
szybko duszpasterz Rutek, ostat-
kiem sił trzymający nerwy na 
wodzy. – Za to, że nas zdradziec-
ko zaatakowaliście niemal dwa 
lata temu, pierwszego września 
o świcie? Za to, że zaprosiliście 
do agresji naszego największego 
wroga i oddaliście mu połowę 
naszego kraju. Czy za to? – spy-
tał niemal cedząc słowa i patrząc 
w oczy policjanta.

- Co się stało, to już się nie od-
stanie – ripostował kapitan. – Po 
części naprawiliśmy nasz błąd. 
Wypędziliśmy już stąd Ruskich. 
A oni wywozili waszych do wię-
zień i łagrów, na Syberię. Za rok 
rządziliby tu niepodzielnie na-
pływowi bolszewicy i miejscowi 
Żydzi. Zapobiegliśmy takiemu 
scenariuszowi.

- Przecież tak już było. Teraz 
wy będziecie tu rządzić niepo-
dzielnie. Nie mam złudzeń…

- Proszę księdza, mówi się, 
że polityka jest sztuką możli-
wości. A zatem te możliwości 
trzeba stwarzać. Skoro rozma-
wiamy o polityce, a nie o Sądzie 
Ostatecznym, to wszystko jest 
możliwe. Nie wchodźmy sobie 
w drogę, nie szkodźmy sobie na-
wzajem, a przeżyjemy ten trud-
ny czas. I wy, Polacy, i my, któ-
rym przyszło sprawować nad 
tym terenem policyjno-admini-
stracyjny zarząd.

- Czego zatem pan, kapitanie, 
ode mnie oczekuje? Proszę po-
wiedzieć jasno, bez ogródek.

- Ja też jestem chrześcijani-
nem, proszę księdza. Wprawdzie 
nie katolikiem, ale protestantem. 
Niemniej jednak chrześcijani-
nem. Zostawiłem w Niemczech 
rodzinę. Chcę tam wrócić. Nie 
jestem politykiem, ani wojsko-
wym, a tylko skromnym poli-
cjantem, który ma zadanie utrzy-
mać w tym rejonie porządek.

- I ja miałbym panu pomóc 
wypełnić to zadanie – ksiądz ra-
czej skonstatował, niż spytał.

- W pewnym sensie tak – od-
powiedział oficer. – Nie chcę tu 
małej, lokalnej wojenki. Nie chcę 
stracić żadnego mojego człowie-
ka. Wprawdzie moja odpowiedź 
byłaby zdecydowana i straszna 
dla was, ale wolałbym nie mieć 
żadnego powodu do stosowania 
jakichkolwiek represji.

- Straciłbym twarz, gdybym 

nawoływał do potulnego podpo-
rządkowania się zarządzeniom 
władz okupacyjnych – zastrzegł 
się ksiądz.

- To co jest lepsze, człowieku, 
strata twarzy czy ludzi? – krzyk-
nął poirytowany kapitan.

Ksiądz aż podskoczył, prze-
rażony reakcją młodego Niemca. 
Momentalnie zrobił sobie bilans 
zysków i strat. Zdecydował zająć 
jednak bardziej spolegliwą, po-
jednawczą postawę.

- Czego zatem pan ode mnie 
oczekuje, kapitanie? – spytał ci-
cho, raz jeszcze, z pewnym zalęk-
nieniem.

- Współpracy – uśmiech-
nął się Schwarzwald. – Cichej 
współpracy, bo przecież ksiądz 
nie może stracić twarzy wśród 
rodaków. Ja chcę chodzić po tym 
miasteczku bez obstawy, ale też 
bez obawy, że ktoś mi pewnego 
dnia strzeli w plecy. Moi ludzie 
tak samo mają być nietykalni, 
bo za jednego zabitego policjan-
ta nie zawaham się zdziesiątko-
wać tutejszą męską populację 
– zmierzył duszpasterza zim-
nym, świdrującym spojrzeniem. 
- Niech ksiądz jeszcze przed 
niedzielą ściągnie do siebie soł-
tysów ze wszystkich wsi w pa-
rafii i przedstawi im wszystkie 
za i przeciw chłodnej tolerancji 
wzajemnej. Niczego więcej nie 
potrzebuję. I żebym nie dowie-
dział się o jakimkolwiek judzeniu 
przeciwko nam i krytyce naszych 
poczynań w wypowiedziach 
księdza w kościele. Nie tylko 
wachmistrz zna język polski. Inni 
moi ludzie też, a i ja zamierzam 
się intensywnie uczyć waszego 
języka. Będziemy uczęszczać na 
wszystkie msze. Nawet codzien-
ne – uśmiechnął się znowu, pa-
trząc raz na księdza, raz na swo-
jego zastępcę.

- Jeśli chodzi o rozważne, roz-
tropne zachowanie Polaków na 
tym terenie to chyba da się zrobić 
– zadeklarował proboszcz z pew-
nym wahaniem – ale co właści-
wie będziemy mieć w zamian?

- Spokój. Jesteśmy poli-
cją porządkową. Naszym za-
daniem jest właśnie utrzymać 
spokój i porządek na głębokich 
tyłach naszych wojsk. Zrobimy 
to bez dwóch zdań. Z waszym 
przyzwoleniem lub bez. Mamy 
wojnę i tu także będzie obowią-
zywać prawo wojenne. Jego to 

postanowieniom bez wyjątku  
w s z y s c y muszą się bez-
względnie podporządkować. 
Bez sarkania i narzekań. 

Kapitan Schwarzwald przysu-
nął się trochę z krzesłem do pro-
boszcza, który obserwował go 
uważnie.

- Zawrzyjmy umowę – mru-
gnął porozumiewawczo do rut-
kowskiego proboszcza. – Muszę 
wykonywać wszystkie rozkazy, 
ale będę się starał, aby nie były 
dla Polaków zbyt dokuczliwe. 
Czy tak może być? – kapitan 
wstał i wyciągnął rękę w kierunku 
duszpasterza.

- Niech tak będzie – ksiądz 
podał i uścisnął Schwarzwaldowi 
dłoń.  – Umowa stoi!

- Pacta sunt servanda – 
ostrzegł z miejsca kapitan. – Wie-
działem, że potrafimy się dogadać 
ku obopólnemu pożytkowi. Sko-
ro sprawa załatwiona, to proszę 
wybaczyć, ale obowiązki wzywa-
ją. I jeszcze jedno: nie zamierzam 
być tu częstym gościem. Wła-
ściwie to nie zamierzam w ogó-
le odwiedzać księdza. Przecież 
przywódca duchowy tutejszych 
Polaków musi zachować twarz. 
Dla dobra sprawy zależy mi na 
tym w co najmniej równym stop-
niu jak księdzu –  podsumował, 
wstając, niemiecki policjant, za-
dowolony z rezultatu rozmowy.

- Rozumiem. W takim razie 
pozwólcie panowie, że odprowa-
dzę was do drzwi – gestem wska-
zał kapitanowi o co chodzi i po-
prowadził obydwu Niemców do 
wyjścia. 

– Jestem pełen uznania, kapi-
tanie – odezwał się wachmistrz, 
gdy opuścili już plebanię. 

- Pierwszym zadaniem do-
brego dowódcy jest zabezpiecze-
nie tyłów swojej jednostce i mam 
nadzieję, że właśnie to udało mi 
się osiągnąć – uśmiechnął się ka-
pitan do swojego podwładnego. 
– A teraz  ja idę na komisariat, 
a ty w pół godziny masz zgonić 
tutaj, na rynek całe żydostwo 
z tego miasteczka zdatne do sta-
nia na własnych nogach. Z nimi 
nie będziemy się tak cackać, jak 
z tym klechą – mrugnął do Ko-
cha, który zasalutował zamaszy-
ście, zauroczony swoim dowód-
cą. Schwarzwald w lot pojął, że 
właśnie zdobył całkowitą lojal-
ność swojego zastępcy, a tym sa-
mym i całego składu osobowego 
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Marek Olbryś, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego, znalazł się 
wśród osób uhonorowanych Kor-
delasem Leśnika Polskiego, czyli 
najwyższym odznaczeniem przy-
znawanym przez Generalną Dyrek-
cję lub Dyrekcje Regionalne Lasów 
Państwowych. Markowi Olbrysiowi 
i pozostałym laureatom ozdobną 
broń leśników polskich wręczył An-
drzej Józef Nowak, dyrektor RDLP 
w Białymstoku.      

- Traktuję to wyróżnienie jako 
wielki zaszczyt. Dla mnie, Kurpia 
reprezentującego lud puszczań-
ski, taka nagroda związana z la-
sem, to jak Krzyż Walecznych dla 
żołnierza czy Oskar dla filmowca. 
Lasy Państwowe - moim zdaniem 
- to wzorcowy na skalę między-
narodową model dbania o przy-
rodę. Wspaniała działalność łączy 
w niezbędnym zakresie wyko-
rzystywanie  komercyjne zaso-
bów leśnych, a jednocześnie dba-
łość o odtwarzanie lasów. Jest to 
możliwe także dzięki ludziom 
wspierającym Lasy Państwowe, 
przyjaciołom. Myślę, że Korde-
las Leśnika Polskiego to dowód, 
że do takich przyjaciół jestem za-

liczany - powiedział wicemarsza-
łek Marek Olbryś. 

Jak dodał, leśnictwo to także 
patriotyzm, dbanie o narodowy 
majątek, tradycje i historię      

- Leśnicy mają w tym dziele 
podtrzymywania wartości pol-
skich niezaprzeczalny udział - 
stwierdził  Marek Olbryś.

Uroczystość odbyła się 
w szkółce leśnej Nadleśnictwa Gi-
życko (podlega RDLP w Białym-
stoku). Gospodarz miejsca, nad-
leśniczy Krzysztof Dąbkowski, 
był inicjatorem uhonorowania 
wicemarszałka Marka Olbrysia.

- Pan Marek Olbryś wie-
loletnią postawą i zaangażo-

waniem wspiera idee polskie-
go leśnictwa. Należy do osób 
nieobojętnych wobec potrzeb 
gospodarki leśnej. Dobrze ro-
zumie starania leśników i napo-
tykane utrudnienia związane 
z ochroną lasów oraz koniecz-
nością ich zachowania dla po-
koleń. Dostrzega też społeczną 
potrzebę korzystania z lasu - 
uzasadniał nadleśniczy Krzysz-
tof Dąbkowski.

Wskazał także na wspólne 
przedsięwzięcia podejmowane 
przez leśników i Urząd Marszał-
kowski Województwa Podlaskie-
go realizowane z udziałem wice-
marszałka Marka Olbrysia, np. 
budowa leśnych szlaków komu-
nikacyjnych dla pojazdów i ro-
werów.

Wśród uhonorowanych kor-
delasami wraz z wicemarszał-
kiem Markiem Olbrysiem byli 
m. in. także ksiądz Krzysztof Jur-
czak, proboszcz parafii pw. Świę-
tego Krzyża w Łapach, leśnicy 
i przedstawiciele innych służb 
mundurowych.   

FOT. NADLEŚNICTWO GIŻYCKO

Ponad 2,2 mln zł z budżetu woje-
wództwa podlaskiego trafi do 18 pod-
laskich gmin. Środki przeznaczone 
zostaną na dofinansowanie budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Uroczystego 
przekazania symbolicznych czeków 
z dotacjami wójtom i burmistrzom 
dokonali m.in. marszałek Artur Kosic-
ki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz 
członkowie zarządu.

Dokładnie 2 249 179 zł prze-
kazane zostały 18 podlaskim 
gminom na drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych. To więk-
sza kwota niż w poprzednim 
roku, która wynosiła 1.7 mln zł. 
Do wójtów i burmistrzów trafiły 
symboliczne czeki, które prze-
kazali marszałek województwa 
podlaskiego, Artur Kosicki, wice-
marszałek Marek Olbryś, człon-
kowie zarządu Wiesława Burnos 
i Marek Malinowski, a także wi-
ceprzewodniczący sejmiku Łu-
kasz Siekierko oraz radny woje-
wódzki Paweł Wnukowski.

- Wiemy, iż kwestie związa-
ne z produkcją rolną, dostępu do 
pól uprawnych jest bardzo ważna 
w dalszym rozwoju naszego re-
gionu. Można powiedzieć wręcz, 

że nasze województwo rolnic-
twem stoi - wskazuje marszałek 
Artur Kosicki.

Poinformowano również, że 
wszystkie złożone w tym rozda-
niu wnioski, które przeszły pozy-
tywnie oceną formalną otrzyma-
ły dotację.

- Staraliśmy się, by faktycz-
nie wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom wnioskodawców. Są to 
różne kwoty, o różnych parame-
trach technicznych. Większość 
z samorządowców to są już nasi 
sprawdzeni partnerzy, więc  mam 
nadzieję, iż te środki zostaną do-
brze spożytkowane tłumaczy Ar-
tur Kosicki.

Z kolei wicemarszałek Marek 
Olbryś zaznaczył, że jakość dróg 
gruntowych - „dojazdówek” ma 
ogromny wpływ na codzienność 
życia mieszkańców obszarów 
wiejskich.

- Droga jest jak najbardziej 
wskazana dla gospodarstw, które 
posiadają dużą produktywność 
i mają dobry sprzęt. Chcemy po-
móc w utrzymaniu tej komunika-
cji, która istnieje na terenie gmin. 
Nam, jako zarządowi wojewódz-
twa podlaskiego przyświecać bę-
dzie cel, by co roku zwiększać 

środki na tę działalność - mówi 
Marek Olbryś. 

Dzięki dofinansowaniu 
i wsparciu podlaskich samorzą-
dowców, wybudowanych i zmo-
dernizowanych zostanie ponad 22 
km tzw. dojazdówek do pól upraw-
nych. To rekordowa kwota, jaką na 
ten cel dotychczas przyznał urząd 
marszałkowski. Całkowita wartość 
tegorocznego  przedsięwzięcia wy-
nosi blisko 5,5 mln zł.

Gmina Śniadowo otrzymała 
48 300 zł na 600-metrową drogę, 
która znajduje się obrębie sołec-
twa Uśnik-Kolonia.

-  Jesteśmy w postępowaniu 
przetargowym, a całość wydat-
ków na ten cel to 115 tys. zł. 
Dotacja, jaką otrzymaliśmy jest 
znacząca, ponieważ umożliwia 
nam to rok w rok sukcesywną 
poprawę dróg dojazdowych do 
pól. Jako gmina słyniemy z do-
brze rozwijającego się rolnic-
twa, co się wiąże z tym, że do-
bry, ale i drogi sprzęt porusza 
się po tych drogach. Umożli-
wiamy więc rolnikom spraw-
niejszy dojazd do gruntów 
rolnych i wpływamy na to, by 
gospodarstwa lepiej się rozwi-

jały - wyjaśnia Rafał Pstrągow-
ski, wójt gminy Śniadowo.

Z kolei gmina Szepietowo 
252 tys. zł przeznaczy na ponad 
1,7 km drogę w Wojnach-Piec-
kach.

-  To bardzo ważna inwesty-
cja dla mieszkańców tej miej-
scowości. Rolnicy w tej chwili 
mają duży sprzęt, który wymaga 
stabilnych możliwości dojazdu, 
ale przede wszystkim minięcia 
się  na tych drogach. To w okre-
sie żniw ma ogromne znaczenie 
- tłumaczy Robert Wyszyński, 
burmistrz Szepietowa.

Podlaskie władze zaznaczały, 
że mimo pandemii SARS-CoV-2, 
jaka zapanowała w kraju, czynio-
ne są starania, by region na wsze-
lakich płaszczyznach wciąż roz-
wijał się prężniej i dynamicznie, 
gdyż takie właśnie mają być cele 
obecnego zarządu województwa 
podlaskiego.

Dofinansowanie remontów 
i budowy tzw. dojazdówek jest 
przyznawane co roku, na podsta-
wie wniosków złożonych przez 
gminy. Inwestycja musi być za-
kończona i rozliczona do 31 paź-
dziernika w tym samym roku, 
w którym przyznano dotację.

Leśniczy kordelas dla 
wicemarszałka Marka Olbrysia

KORDELAS LEŚNIKA POLSKIEGO
Najwyższe odznaczenie, jakim 
honoruje się pracowników Lasów 
Państwowych za wybitne osią-
gnięcia i sumienną służbę.  
Kordelas  może być nadany tak-
że osobom i instytucjom spoza 
struktur Lasów Państwowych, 
które poprzez swoją działalność 
wspierają idee polskiego   leśnic-
twa. To wyjątkowe odznaczenie 
przyznawane jest od 1996 roku 
przez dyrektora generalnego la-
sów państwowych i dyrektorów 
regionalnych dyrekcji. Wnioski 
o nadanie wyróżnienia opiniowa-
ne są przez Kapitułę Honorową. 
Sam   kordelas  to paradna i hono-
rowa  broń  pracowników Służby 
Leśnej, nawiązująca bezpośrednio 
do tradycji okresu międzywojen-
nego. Obecny wzór obowiązuje od 
1 marca 1930 roku, kiedy to wyszło 
Rozporządzenie Rady Ministrów 
" O umundurowaniu i oznakach 
służbowych funkcjonarjuszów ad-
ministracji lasów państwowych". 
Znajdziemy tam pełen opis tech-
niczny kordelasa oraz informacje 
na temat, jaki rodzaj tej paradnej 
broni przysługiwał poszczególnym 
grupom pracowników. Każdy  kor-
delas  wręczany jako wyróżnienie 
ma swój kolejny, unikalny numer. 
Dołączana jest do niego także le-
gitymacja, która poświadcza jego 
nadanie.

ŹRÓDŁO: ENCYKLOPEDIALESNA.PL

Ponad 2,2 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam duże bele sianokiszonki. Cena 
130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 696 837808.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, Łomża, 
ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 38.

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA  
2. TEL. 698 947 100.

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczy-
nek pośród pięknego malowniczego lasu 
sosnowego z bezpośrednim dostępem 
do jeziora Toczyłowo. W ofercie wynajem 
domków góralskich i przyczep kempin-
gowych. Idealne miejsce na postawie-
nie namiotu i campingu - wyposażony 
węzeł sanitarny. Kontakt : P.H.U. Iwona 
Wiśniewska. Tel. 600 011 914, 
www.mazurskicamping.pl

Sprzedam altanę 3x3 m, drewniana - 500 
zł, stan dobry oraz okna plastikowe 117 
x 170 - 6 szt. używane - 50 zł/sztuka. Tel. 
512 560 894.

Sprzedam piec, opony 185x70,r 14 zdat-
ne do jazdy 20 zł/szt, golf, skoda. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam ule oraz opryskiwacz z Pilme-
tu Wrocław typ Permit 317. 
Tel. 784 190 989.

Sprzedam poręcz na schody 4stopnie 
stal nierdzewka rura nierdzewna sr,50 
mm tanio. Tel. 508 479 725

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737

Wróżka Kasia: tarot, numerologia. Poniedzia-
łek - piątek 10.00 - 17.00. Tel. 607 191 070.

MATRYMONIALNE
Facet 57 lat pozna samotną Panią do sta-
łego związku. Tel. 692 810 599.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę  2100 m2 z domem 
piętrowym  oraz drugim domem drew-

nianym w Rogienicach Wielkich przy ul. 
M. Konopnickiej  12. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 694 243 760.
Sprzedam gospodarstwo rolne nieda-
leko Łomży lub wydzierżawię siedlisko 
oraz sprzedam działkę nad jeż. Białoław-
ka na Mazurach. 
Tel. 727 490 070.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum miasta 
ul. Pana Tadeusza 11. 
Tel. 798 471 790.

Gospodarstwo rolne 11 ha. 
Tel. 730 231 675.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum Łomży 
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, I piętro 
w centrum Łomży, ul. Długa (do miesz-
kania przynależą dwie piwnice). Miesz-
kanie po generalnym remoncie, do za-
mieszkania. Cena 349 tys. do negocjacji. 
Tel. 505 474 596.

Mieszkanie 2 pokoje w Warszawie na Be-
mowie do wynajęcia. Tel. 509 114 008.

Szukam pokoju do wynajęcia na terenie 
Łomży. Tel. 691 606 432.

Wynajmę lokal 120 m2: na rogu Piłsud-
skiego i Legionów obok Żabki. Tel. 512 
560 894.

Sprzedam mieszkanie 50 m2 przy ul. 
Dmowskiego 2a w Łomży. Cena 250 tys. 
Tel. 733 701 519.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe. Tel. 
791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: pokry-
cia dachowe, wy-

miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

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

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, gazo-
we, węglowe), kolektory słoneczne, pe-
łen zakres usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956.

DOM
EDWAL-meble na zamówienie. Projekt 
gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 53, 601 
804 117.

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zaprasza-
my: Łomża, 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 26A, Łomża. Tel.862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 

sprzedaż  sprzętu komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B

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

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, teraz: MA-
ŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. Tek. 698 621 
178.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY.18-400 Grzymały k. Łomży. Tel.602 
259 306, 734 857 500.

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA

Specjalista foniatra-otolaryngolog Lilian-
na U. Lechowicz. Tel. 086 218 22 29, 604 
504 694.

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

PRACA

UMOWA O PRACĘ NA CZAS 
NIEOKRESLONY! KIEROWCA C + E

- praca na miejscu
- wysokie wynagrodzenie

- pakiet socjalny, dobre warunki pracy
CV - PROSIMY PRZESYLAC  

NA ADRES: praca@farmal.pl
lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA  
MAGAZYNOWEGO

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- praca jednozmianowa

- pakiet socjalny
- dobre warunki pracy

CV - PROSIMY PRZESYŁAĆ  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub kontakt tel.: 606-686-326

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów



22 www.narew.infopo godzinach

Wakacyjny koncert kameralny
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zaprasza na ko-
lejne spotkanie w sieci. Tym razem będzie to wakacyjny koncert kameralny. 

Już 9 lipca, o godzinie 18:30, na stronie internetowej www.filhar-
monia.lomza.pl będzie można usłyszeć wakacyjny koncert kameralny. 
Wystąpią w nim: Magdalena Stanciu (sopran), Adrian Stanciu (altów-
ka), Tatiana Baranowska (fortepian). 

W programie m.in: Ch. Gounod, J. Massenet, J. Ofenbach. 

Rusza 
samochodowe 
kino w Łomży

W każdą wakacyjną niedzielę pre-
zydent Łomży Mariusz Chrzanowski 
zaprasza do Letniego Kina Plenero-
wego. W lipcu będzie miało ono formę 
kina samochodowego, zaś w sierpniu, 
jeżeli pozwolą na to warunki epide-
miczne w naszym kraju, będzie to tak 
jak w ubiegłych latach, kino na leża-
kach.

Seanse kina samochodowe-
go będą odbywały się w lipcowe 
niedziele o godz. 21:30 na par-
kingu PWSIiP przy ul. Akade-
mickiej 1. Obsługa będzie wska-
zywała miejsce do zaparkowania 
pojazdu zgodnie z zasadą pierw-
szeństwa obecności na terenie 
realizacji wydarzenia, na który 
wjazd będzie możliwy 45 minut 
przed rozpoczęciem seansu. Od-
biór dźwięku przewidziany jest 
wyłącznie drogą radiową, dlatego 
uczestnicy powinni wyposażyć 
swoje pojazdy w sprawny radio-
odbiornik o zakresie fal od 86 do 
107. Przed rozpoczęciem sean-
su obsługa będzie informowała 
o częstotliwości fal radiowych, na 
których będzie nadawany dźwięk 
filmu. Na teren kina samochodo-
wego zabroniony będzie wjazd 
rowerów, motocykli, motoro-
werów, autobusów, samocho-
dów ciężarowych, samochodów 
dostawczych, busów, pojazdów 
rolniczych. Udział publiczno-
ści poza samochodem jest nie-
dopuszczalny, a uczestnicy będą 
mogli przemieszczać się na tere-
nie otwartym w przypadku ko-
nieczności skorzystania z toalet. 
Na terenie imprezy jednorazowo 

będzie mogło przebywać około 
60 pojazdów.

Natomiast jeżeli pozwo-
lą warunki epidemiczne, to 
w sierpniu planowane jest kino 
na leżakach. Filmy będą wów-
czas wyświetlane o godz. 21:00 
w ogrodzie Domku Pastora przy 
ul. Krzywe Koło 1. Pomimo za-
chowania 2-metrowych odstę-

pów między leżakami trzeba bę-
dzie korzystać z maseczek. Do 
dyspozycji kinomaniaków bę-
dzie 100 leżaków.

Organizacja Letniego Kina 
Plenerowego odbywa się przy 
zachowaniu wszystkich zaleceń 
Rady Ministrów RP dotyczących 
kin plenerowych i samochodo-
wych.

Teatr Lalki i Aktora w Łomży opubliko-
wał dwa ostatnie nagrania w ramach 
projektu „Rekwizytornia Online”. 
Nagrania mają tytuł „Czerwony Kap-
turek” oraz „Kot w butach” i są ada-
ptacją jednych z najbardziej znanych 
europejskich baśni.

Teatr Lalki i Aktora opubli-
kował dwa ostatnie nagrania zre-
alizowane w ramach projektu 
„Rekwizytornia Online”, którego 
głównym motywem przewodnim 
jest „Klasyczna literatura dla dzie-
ci w nowych dekoracjach”. Publi-
kacja nagrań ma oczywiście zwią-
zek z pandemią COVID-19.

Na czas realizacji programu, 
scena i widownia w Teatrze Lal-
ki i Aktora przekształcona została 
w studio teatralno-telewizyjne. Za 
koncepcję reżyserską odpowiada 
Jarosław Antoniuk , dyrektor na-
czelny i artystyczny Teatru Lal-
ki i Aktora. Zaaranżowana przez 
Przemysława F. Karwowskiego 
przestrzeń przypomina świat ilu-
zji i dziecięcych marzeń, w którym 
obecne są lalki teatralne, kostiumy, 
maski i inne środki inscenizacyjne, 
którym towarzyszy muzyka wyko-
nywana na żywo przez Bogdana E. 
Szczepańskiego.

Pierwsze czytanie performa-
tywne w wykonaniu Darii Gło-
wackiej pt. „Czerwony Kapturek” 

na podstawie bajki Jana Brzechwy, 
czyli opowieść o noszącej czerwo-
ne nakrycie głowy dziewczynce, jej 
babci, złym wilku oraz dzielnym 
gajowym. W lesie i domku babci 
czekają Czerwonego Kapturka nie-
spodziewane zdarzenia. W wersji 
autorstwa Jana Brzechwy babcia 
i wnuczka zostają jednak uratowa-
ne z paszczy wilka.

Z kolei cały projekt zamyka 
czytanie performatywne w wyko-
naniu Rafała Swaczyny pt. „Kot 
w butach” na podstawie bajki 
Charlesa Peraulta opowiadająca hi-
storię najmłodszego syna młynarza 
i kota, którego otrzymał w spadku 
od ojca. Okazuje się jednak, że po-
zornie najmniej wartościowa cześć 
spadku, głównie swoim sprytem 
i pomysłowością sprawia, że boha-
ter zyskuje miano Markiza de Ka-
rabasza i uznanie króla. Wszystko 
za sprawą pary butów i worka. Do-
kładnie wszystkie nagrania zreali-
zowane w ramach projektu są  do-
stępne na stronie internetowej oraz 
Facebooku Teatru Lalki i Aktora.

Cały projekt „Rekwizytornia 
Online” jest pod patronatem Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Natomiast dofinan-
sowanie pochodzi ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu „Kultura w sieci”. 

Czerwony Kapturek i Kot w Butach  
w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży

MPGKiM ZB w Łomży ogłasza
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert  

na najem lokalu użytkowego

Lokal użytkowy w Miejskiej Hali Targowej w Łomży:
- pawilon nr 22 o powierzchni 13,40 m2,
- pawilon nr 22 o powierzchni 13,30 m2,
Termin odbycia przetargu: 23.07.2020 r., godz. 8:00, siedziba Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej przy ul. Nowogrodzkiej 7A (świetlica).
Więcej informacji na stronie internetowej https://bip-lomza.pl/mpgkim/ 
w zakładce „Lokale użytkowe”.
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Psy służbowe 
w codziennej 

służbie 
Wraz z przewodnikami patrolują 
ulice, dbając o porządek i bezpie-
czeństwo. Są nieocenione chociażby 
w wyszukiwaniu narko-
tyków, materiałów wy-
buchowych. Skutecznie 
tropią przestępców. Od 
lat wspierają działania 
funkcjonariuszy Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży. 
Zawsze są lojalne, wierne, 
bezinteresowne i goto-
we do niesienia pomocy. 
A mowa o czworonożnych 
funkcjonariuszach.

Przewodnicy wraz 
ze swoimi czworonoż-

nymi partnerami codziennie peł-
nią służbę na terenie miasta. Psy 
służbowe wyszkolone są głównie 
w zakresie zadań patrolowo – tro-
piących, wyszukiwania zapachów 
narkotyków czy też materiałów 
wybuchowych. W ramach  stałe-
go cyklu szkoleniowego  utrzy-
mują swoją sprawność oraz do-

skonalą umiejętności nabyte 
w służbie. Takie cykliczne szko-
lenia organizowane są przez po-
licjantów w miejscach, w których 
dochodzić może do zakłóceń po-
rządku publicznego, wykroczeń 
czy przestępstw. Poza aspektem 
praktycznym, ich celem jest tak-
że oddziaływanie prewencyjne. 

Służba czworonoż-
nych towarzyszy z re-
guły trwa do 9 roku ży-
cia psów. Zdrowe psy, 
pozostające w dobrej 
kondycji mogą praco-
wać dłużej. Zawsze są 
lojalne, wierne, bez-
interesowne i gotowe 
do niesienia pomocy. 
W Komendzie Miej-
skiej Policji w Łomży 
służy obecnie 10 psów 
służbowych.

Jedna osoba zginęła w wypadku, do 
którego doszło w ubiegłym tygodniu 
(29 czerwca), około godziny 20:45, na 
drodze Łomża - Wizna. Droga była za-
blokowana przez kilka godzin.

Ze wstępnych informa-
cji policji wynika, że kierowca 
BMW    jechał od Łomży w kie-
runku Białegostoku. Z nieusta-
lonych przyczyn kierujący stra-
cił panowanie nad samochodem. 
Pojazd stanął w poprzek drogi. 
W BMW uderzył prawidłowo   
jadący z naprzeciwka samochód 
marki Suzuki, a w jego tył Audi. 
Kierowca Suzuki trafił do szpita-
la. 

Szczegółowy przebieg wy-
padku ustala policja pod nadzo-

51-latek zatrzymany  
za kradzież rozbójniczą 

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie miasta. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, że do mieszkania seniora weszło dwóch mężczyzn. 
Jeden z nich już wcześniej pomagał mu robić zakupy. 

Kiedy poszedł kolejny raz do sklepu, drugi z odwiedzających wy-
korzystał moment nieuwagi domownika i wziął szkatułkę, w której 
znajdowało się 400 złotych, a także osobiste rzeczy seniora. Pokrzyw-
dzony próbował przeszkodzić mężczyźnie w kradzieży. Wówczas do-
szło do szarpaniny, po czym sprawca uciekł z łupem z mieszkania. 

Zaalarmowani policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania 
podejrzewanego. 51-latek został zatrzymany niespełna dwie godziny 
po zdarzeniu i trafił do policyjnego aresztu. Zatrzymany usłyszał za-
rzut popełnienia przestępstwa w warunkach recydywy. Za kradzież 
rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

W piątek (3 lipca) około godziny 
12:00, w rejonie jednej z hurtowni 
przy ul. Poznańskiej, doszło do rozsz-
czelnienia gazociągu. Sytuacje dość 
szybko udało się opanować przybyłym 
na miejsce strażakom z Państwowej 
Straży Pożarnej oraz druhów ochot-
ników.

Do zdarzenia doszło podczas 
prowadzonych prac ziemnych 
koparką. Po uszkodzeniu rury 
woń gazu wyczuwalna była z du-
żej odległości, co stwarzało bar-
dzo duże zagrożenie.

- Na obiektach po starej "Ba-
wełnie", w wyniku prac budow-
lanych, prowadzonych przy 
jednej ze starych hal moderni-
zowanych pod inne potrzeby, 
koparka uszkodziła gazociąg ni-
skiego ciśnienia doprowadzający 
gaz ziemny, o średnicy 100 mm. 

W wyniku tego przerwania na-
stąpił duży wyciek gazu. Udało 
się go opanować, został zakręco-
ny zawór na dojściu do obiektu. 
Ewakuowane z sąsiednich obiek-

tów zostały 33 osoby. W wyniku 
tego zdarzenia nikt nie ucierpiał 
– relacjonuje st.bryg. Dionizy 
Krzyna Komendant Miejski PSP 
w Łomży.

Wyciek gazu na Poznańskiej. 
Ewakuacja 33 osób 

Śmiertelny wypadek na drodze do Wizny 




