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Pół roku w nowej, białostockiej ra-
dzie miasta minęło jak z bicza strzelił. 
Bez większych fajerwerków.  

Obywatelska 
koalicja 
i totalna 
opozycja

Pół roku nowej rady

Andrzej Kłopotowski

Kiedy jesienią 2018 r. ogłoszono wynik wy-
borów samorządowych, politycy Koalicji 
Obywatelskiej wraz z prezydentem Tade-
uszem Truskolaskim odetchnęli z ulgą. 
Truskolaski już w pierwszej turze został 
wybrany na czwartą kadencję prezydento-
wania. Z kolei Koalicja Obywatelska wzię-
ła większość w radzie miejskiej. Inaczej 
niż w poprzedniej kadencji, kiedy rządził 
Truskolaski, ale większość w radzie miała 
opozycja totalna spod znaku PiS. Nie miała 
więc głowa wpływu na to, co robią ręce.

A dziś? Emocje opadły. A może to 
zbieranie sił na kolejne potyczki?

Koalicja Obywatelska to na razie 
mało wyrazisty twór. Sporo w niej poli-
tycznych nowicjuszy, a twarzą i ustami 
klubu został Marcin Moskwa. To właśnie 
on najczęściej wchodzi dziś w polemiki 

słowne z radnymi PiS. Moskwa tym sa-
mym wykorzystuje swą szansę, by – na 
tle mało wyrazistej reszty koleżanek i ko-
legów – wykreować się na lidera w klubie.

Dzisiejszy PiS nie jest już tym samym PiS-
-em co w poprzedniej kadencji. Wtedy radni 
tego ugrupowania na każdej sesji pokazy-
wali, że mają w radzie większość i będą ro-
bić, co im się żywnie podoba. Wymyślili łuk 
triumfalny na Plantach? To go przegłosowa-
li. Wymyślili pomnik Lecha Kaczyńskiego? 
To go przegłosowali. Wymyślili ulicę „Łu-
paszki”? Podnieśli ręce i ją przegłosowali...

W tej kadencji białostocka opozycja to-
talna spuściła nieco z tonu. Siła już nie ta. Za 
to przoduje w pisaniu interpelacji. Tu nieza-
wodny pozostaje Henryk Dębowski. Wyglą-
da na to, że idzie na rekord. W ciągu kilku 
miesięcy złożył już aż 50 interpelacji. l

czytaj na str. 4

TEATR, KTÓREGO NIE BYŁO. 
A JEDNAK WCIĄGA I INTRYGUJE

Recenzja spektaklu

Na chwilę przed śmiercią, wyniszczony, ale ciągle walczący – Wyspiański – 
przybywa do dawnego przyjaciela. I prosi. Z tej prośby rodzi się w Wierszali-
nie świat, mimo upływu stu lat – niezwykle aktualny. Po kilkuletnim zgłębia-
niu Mickiewicza i odkrywaniu go dla nas na nowo Piotr Tomaszuk, wraz ze 
swoim Teatrem Wierszalin, tym razem sięga do Wyspiańskiego. A konkret-
nie do „Sędziów”, czyli historii pewnej zbrodni, do której doszło na galicyj-
skiej wsi sprzed 120 laty. 

czytaj na str. 6

Białystok

PiS 
bojkotuje 
uroczystość

Puszcza Białowieska

Nie 
rozdrapywać 
ran! 

HALFWAY 
FESTIVAL! 

RUSZA DZIŚ 
AMFITEATRZE

Radni opozycyjnego klubu PiS w radzie 
miejskiej ostentacyjnie zbojkotują dzi-
siejszą uroczystość nadania zamordo-
wanemu prezydentowi Gdańska Pawło-
wi Adamowiczowi tytułu honorowego 
obywatela Białegostoku.

3Dodatek na stronach  11-12

Puszcza właśnie zabliźnia rany po wyrę-
bach i doskonale odnawia się bez pomocy 
leśników. Planowane wycinki zniszczą 
młode pokolenie drzew – alarmują 
ekolodzy z Fundacji Dzika Polska i Obozu 
dla Puszczy. 
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Musiałem zwrócić się 
do rodziny, bo limit pieniędzy 

wpłacanych przez jedną osobę 
jest ograniczony, a PiS fi nansowo 

nie angażował się w moją kampanię. 
Te pieniądze pochodziły z naszych 

oszczędności 

JACEK ŻALEK
poseł Porozumienia

W liczbach
Kasa na zabytki

Plusy i minusy 
tygodnia

Śniadanie 
Mistrzów

Przysmaki z całego 
świata, wspaniała 
atmosfera i pogoda, 
rekordowa frekwencja 
– to w skrócie relacja 
z pierwszego w tym 
sezonie, sobotniego 
Podlaskiego Śniadania 
Mistrzów w parku przy 
Pałacu Branickich. 
Tym razem motywem 
przewodnim pikniku 
był „Świat na talerzu”, 
a na następną ucztę – 
10 sierpnia – zaproszą 
mistrzowie grilla. 

11 lat 
w kolejce

Tyle kazano czekać 
białostoczance pani 
Jolancie na rehabilitację 
w Szpitalu Uzdrowisko-
wym w Busku-Zdroju. 
Kobieta ma problemy 
z kolanami. W 2018 r. 
otrzymała skierowanie 
o statusie „pilne” na od-
dział rehabilitacji ogól-
noustrojowej w Busku-
-Zdroju. Szpital wpisał 
ją na listę oczekujących 
na udzielenie świadcze-
nia, a termin ustalił na... 
7 sierpnia 2029 r. 

Sylwetka

Adam Bohdan
Supermen Puszczy Białowieskiej

O 43-letnim stuprocentowym 
ekologu Adamie Bohdanie 

z Fundacji Dzika Polska (wcze-
śniej ze Stowarzyszenia Pracow-
nia na rzecz Wszystkich Istot) – 
jednym z liderów stacjonującego 
w Puszczy Białowieskiej od maja 
2017 r. Obozu dla Puszczy – nie 
bez przesady mówi się, że to 
człowiek legenda.

Pochodzi z podlaskich Kry-
nek. Magisterkę zrobił z biologii. 
Angażował się dotąd w prace 
Regionalnej Rady Ochrony 
Przyrody w Białymstoku, Rady 
Naukowej Białowieskiego Parku 
Narodowego i komitetu inicjują-
cego zmianę ustawy o ochronie 
przyrody. Przez kilka lat prowa-
dził z powodzeniem kampanię 
na rzecz ocalenia doliny Rospu-
dy. Jest laureatem m.in. nagrody 
w konkursie „Czyn roku na rzecz 
ochrony lasów”, przyznanej 
mu za wkład w ochronę lasów 
naturalnych w Polsce północ-
no-wschodniej, a dokładniej za 
ujawnienie i powstrzymanie 
wycinki drzew w rezerwatach 
Puszczach Knyszyńskiej i Biało-
wieskiej w latach 2008-2009. To 
także autor publikacji na temat 
porostów Puszczy Białowieskiej 
oraz opracowań na temat chro-
nionych chrząszczy.

– O porostach mówi z czuło-
ścią, tak jak się mówi o dzieciach 
– opowiadają o nim jego znajo-

mi. – O Puszczy Białowieskiej 
wie wszystko. Ile wycięto drzew, 
gdzie i jakich – dodają.

Jeden z jego znajomych okre-
ślił go „Supermenem w wersji 
słowiańskiej (choć nie potrafi  
latać i nie chodzi w trykotach)”. 

Od wiosny 2016 r. (kiedy 
ówczesny minister środowiska 
Jan Szyszko zatwierdził masową 
wycinkę) do tej pory (kiedy grozi 
jej nowa zmasowana wycinka) 
Adam Bohdan ze szczególną 
skrupulatnością monitoruje 
i dokumentuje sytuację w Pusz-
czy Białowieskiej – cały czas 
jeszcze obiekcie Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Informa-
cje przekazuje Komisji Euro-
pejskiej. W czasie rzezi Puszczy 
Białowieskiej w 2017 r. był jed-
nym z najaktywniejszych uczest-
ników blokad organizowanych 
w jej obronie, za co dotąd przez 
Lasy Państwowe ciągany jest 
po sądach. Ostateczne wyroki 
w jego sprawie – jak i innych 
ekologów, którzy bronili wtedy 
Puszczy – zapadają uniewinnia-
jące. l mach
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FOT. ADAM BOHDAN/ARCHIWUM PRYWATNE

zgod nie z art. 90 ust. 2 pkt 1 w związ ku z art. 33 ust. 1 usta wy z dnia 3 paź dzier -
ni ka 2008 r. o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go och ro nie, udzia le
spo łe czeń stwa w och ro nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi -
sko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) i art. 11d ust. 5 usta wy z dnia 10 kwiet nia
2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re a li za cji in we sty cji w za kre sie
dróg pub licz nych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 10 § 1 usta wy z dnia 14
czer wca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 2018 r., poz.
2096), w związ ku z pro wa dzo nym przez Re gio nal ne go Dy rek to ra Och ro ny Śro -
do wi ska w Bia łym sto ku, po now nym po stę po wa niem (w związ ku z no wym ma te -
ria łem do wo do wym) w spra wie wy da nia po sta no wie nia o uzgod nie niu wa run ków

re a li za cji przed sięw zię cia po le ga ją ce go na bu do wie uli cy Kle pac kiej – dro gi
gmin nej w Bia łym sto ku na od cin ku od Alei Nie po dleg ło ści do ul. Bar -
szczań skiej wraz z bu do wą i roz biór ką in fra struk tu ry tech nicz nej oraz
za twier dze nia po dzia łu nie ru cho mo ści, in for mu je, iż stro ny mo gą za poz -
nać się z ra por tem od dzia ły wa nia przed mio to we go przed sięw zię cia na śro do wi -
sko oraz do ku men ta cją spra wy w ter mi nie 30 dni (tj. od 28.06.2019 r. do
27.07.2019 r.) od da ty po da nia ni niej sze go za wia do mie nia do pub licz nej wia do -
mo ści w Urzę dzie Miej skim w Bia łym sto ku, ul. Sło nim ska 1 w Bia łym sto ku, w De par -
ta men cie Ar chi tek tu ry, pok. 801, oraz skła dać uwa gi i wnio ski do ty czą ce
roz pa try wa nej spra wy. 

O B W I E S Z C Z E N I E
Pre zy dent Mia sta Bia łe go sto ku 
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• To rekordowa kwota tegorocz-
nych dotacji na remonty zabytków. 
Otrzymali je od wojewódzkiej 
konserwator zabytków właściciele 
aż 53 obiektów. Pieniądze posłużą 
na remonty domów prywatnych, 
a także kościołów czy cerkwi. 
Wśród docenionych zabytków są 
nasze Pomniki Historii. 

 Korycin

WEEKEND 
W BŁOCIE

W weekend do Korycina zawitają ekipy specjalizujące się w pił-
ce... błotnej. Rozgrywki IV Błotnej Ligi Mistrzów 2019 odbędą się 
w ramach Dni Truskawki (29-30 czerwca) w dwóch kategoriach 
(męskiej i żeńskiej). Na „boisko” wybiegnie ponad 28 drużyn. Za-
sady gry? Tak proste jak w „zwykłej” piłce nożnej. Poza dwoma 
wyjątkami. Po pierwsze – kto straci but, opuszcza boisko. Po dru-
gie – gracze bez poczucia humoru nie mogą uczestniczyć w błot-
nych rozgrywkach. 
– Nie zabraknie prawdziwych sportowych emocji i uciechy 
widzów, a jeśli dodamy do tego miejscowe święto truskawki 
i koncert zespołu Oddział Zamknięty, to nic nie powinno nas 
powstrzymać przed spędzeniem końca czerwca właśnie w Ko-
rycinie – zaprasza Maciej Rant z ekipy organizującej Błotną Li-
gę Mistrzów. Wstęp wolny. l xap
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Honorowe obywatelstwo dla Adamowicza

PiS bojkotuje
Radni opozycyjnego klubu PiS białostockiej rady 
miejskiej ostentacyjnie zbojkotują dzisiejszą uroczy-
stość nadania zamordowanemu prezydentowi Gdańska 
Pawłowi Adamowiczowi tytułu honorowego obywate-
la Białegostoku.

Maciej Chołodowski

Uroczystość ma odbyć się o godz. 18 
w Pałacu Branickich. Przewidziany 
jest udział żony, brata i córki Paw-
ła Adamowicza. Obecni mają być 
m.in. prezydenci Gdańska i Sopotu.

Białostocka rada miejska zdecy-
dowała o tym, że Paweł Adamowicz 
będzie honorowym obywatelem 
Białegostoku podczas sesji 20 maja. 
Z takim wnioskiem wystąpili radni 
większościowego klubu Koalicji 
Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, 
Forum Mniejszości Podlasia, Komi-
tet Truskolaskiego). Przeciwko był 
opozycyjny w tej kadencji klub PiS. 

Wczoraj jego przewodniczący 
Henryk Dębowski oraz radni Paweł 
Myszkowski i Jacek Chańko pod-
kreślali: – Zdecydowanie potępia-
my bandycki mord na świętej pa-
mięci Pawle Adamowiczu, jednak 
w przyznawaniu honorowego oby-
watelstwa nie należy kierować się 
emocjami i politycznym interesem, 
ale rzetelną i obiektywną oceną do-

konań kandydata i jego związków 
z naszym miastem, których w tym 
przypadku niestety zabrakło.

Zapowiedzieli bojkot piątko-
wej uroczystości. Nie pojawią się 
na niej, bo radni KO i prezydent 
Truskolaski przy okazji uhonoro-
wania zamordowanego prezyden-
ta Gdańska tym tytułem „podjęli 
ofensywę polityczną mającą na 
celu wybielenie postaci tragicznie 
zmarłego prezydenta Gdańska” 
(ogólnikowo wspominali o „róż-
nych nieprawidłowościach w jego 
działalności publicznej”). 

Dodali: – Białostoczanie [po-
woływali się na ich wypowiedzi 

w mediach społecznościowych 
– red.], znając fakty, byli tym po-
mysłem mocno oburzeni i niestety 
nie mieli możliwości wypowiedze-
nia się w tej sprawie np. w drodze 
konsultacji społecznych. Pan 
prezydent Truskolaski podzielił 
mieszkańców Białegostoku. Nasze 
miasto nie może być zakładnikiem 
politycznych sympatii prezydenta 
i radnych KO. Nie będziemy brać 
udziału w partyjnej uroczystości 
prezydenta Truskolaskiego i jego 
popleczników z rady miasta.

Radny Myszkowski oznajmił, 
że tytuł honorowego obywatela 
miasta powinien być przyznawa-
ny osobom „co do których nie ma 
żadnych wątpliwości”. Przywołał 
tu przykład ordynariusza diecezji 
białostocko-gdańskiej abp. Jaku-
ba, któremu wręczono honorowe 
obywatelstwo Białegostoku w koń-
cu marca. Radni nie wspomnieli 
za to o budzących szereg wątpli-
wości tytułach honorowego oby-
watela Białegostoku przyznanych 
w latach poprzednich biskupom, 
którzy znaleźli się na liście przy-
gotowanej przez Fundację „Nie 
lękajcie się”, a mieli kryć księży pe-
dofi lów.

Paweł Adamowicz został za-
mordowany 13 stycznia podczas 
fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Gdańsku. l

Ogrody Branickich

Bułgarzy wymyślili 
najlepszą Wiosnę
Lyubomir Grigorov – jest 
absolwentem ASP w Sofi i 
– i Czawdar Todorow wy-
grali konkurs na najlepsze 
przedstawienie alegorii 
Wiosny. Rzeźba ozdobi jedną 
z fontann w salonie ogrodo-
wym Branickich.

Andrzej Kłopotowski

Startujący w konkursie mieli za 
zadanie przedstawić żeńskie put-
to – postać małej, pełnej wdzięku 
dziewczynki z atrybutami bogini 
Flory, czyli wiosennymi kwiata-
mi. Projektowana rzeźba miała 
stylistycznie korespondować z de-
koracją rzeźbiarską białostockiej 
rezydencji i twórczo nawiązywać 
do stylu rzeźbiarza Jana Chry-
zostoma Redlera. W ostatnich 
latach oryginalne XVIII-wieczne 
dekoracje rzeźbiarskie Redlera, 
a także ich uzupełnienia z lat 50. 
XX wieku dopełniono już puttami 
przedstawiającymi znaki zodiaku 
oraz żywioły. Kolejnym krokiem 
w uzupełnianiu rzeźb mają być 
elementy zdobiące fontanny. Wio-
sna jest pierwszym z nich.

– Sąd konkursowy wybrał 
najlepsze prace spośród ośmiu 
zgłoszeń. Pierwszą nagrodę 7 

tys. zł przyznano zespołowi au-
torskiemu w składzie: Lyubomir 
Grigorov i Czawdar Todorow za 
potencjał twórczy, ciekawą kom-
pozycję zintegrowaną ze stru-
mieniem wody, a zarazem sta-
nowiącą centrum zespołu 16 putt 
i salonu ogrodowego – informuje 
Kamila Bogacewicz z departa-
mentu komunikacji społecznej 
w magistracie. l

• Tak będzie wyglądać Wiosna 

FOT. MATERIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO W BIA-

ŁYMSTOKU

Uroczystość ma odbyć 
się o godz. 18 w Pałacu 

Branickich

REKLAMA 33927545
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Pół roku nowej rady

Obywatelska koalicja 
i totalna opozycja
Nuda... Jak w polskim 
fi lmie. Popatrzą w pra-
wo. Popatrzą w lewo. 
Nic się nie dzieje. Pół ro-
ku w nowej białostockiej 
radzie miasta minęło bez 
większych fajerwerków.
Andrzej Kłopotowski

K iedy jesienią 2018 roku ogłoszo-
no wynik wyborów samorządo-
wych, politycy Koalicji Obywatel-
skiej wraz z prezydentem Tade-
uszem Truskolaskim odetchnęli 

z ulgą. Truskolaski już w pierwszej turze 
został wybrany na czwartą kadencję prezy-
dentowania. Z kolei Koalicja Obywatelska 
wzięła większość w radzie miejskiej. Inaczej 
niż w poprzedniej kadencji, kiedy rządził 
Truskolaski, ale większość w radzie miała 
opozycja totalna spod znaku PiS. Nie miała 
więc głowa wpływu na to, co robią ręce.

A dziś? Emocje opadły. Atmosfera siadła. 
Nawet totalna opozycja odpuściła. Nie chce 
się jej wdawać w dyskusje, nawet gdy idzie 
o takie tematy, jak absolutorium czy wyko-
nanie budżetu. A może to zbieranie sił na 
kolejne potyczki?

KOALICJA
W Białymstoku Koalicja Obywatelska jest 
formacją mocno rozbudowaną. Ostatecz-
nie stworzyły ją aż cztery ugrupowania: 
Platforma Obywatelska, Nowoczesna, zrze-
szające środowisko prawosławne Forum 
Mniejszości Podlasia oraz Komitet Trusko-
laskiego będący przybudówką prezydencką. 
Łącznie KO zdobyła 16 „szabel” w liczącej 28 
radnych radzie. To oznacza, że jest w stanie 
przepchnąć przez radę wszystko, co zechce. 
Była to zmiana o 180 stopni w porównaniu 
z poprzednią kadencją.

Jak wypada Koalicja Obywatelska? Na 
razie to mało wyrazisty twór. Sporo w niej 
politycznych nowicjuszy – jak Rafał Grzyb 
(jeszcze niedawno kopał piłkę w barwach 
żółto-czerwonych), Katarzyna Bagan-Kur-
luta (profesor prawa Uniwersytetu w Bia-
łymstoku), Andrzej Perkowski (przedsię-
biorca budowlany) czy Marek Tyszkiewicz 
(aktor Dramatycznego, ostatnio w „Hobbi-
cie” zagrał rolę... pogromcy smoka).

Twór to liczny, choć małomówny. Nawet 
przewodnicząca Katarzyna Jamróz spora-
dycznie pojawia się na mównicy w trakcie 
obrad. Twarzą i ustami Koalicji Obywatel-
skiej został Marcin Moskwa. To właśnie on 
najczęściej wchodzi dziś w polemiki słowne 
z radnymi PiS. Moskwa tym samym wyko-
rzystuje swą szansę, by – na tle mało wyrazi-
stej reszty koleżanek i kolegów – wykreować 
się na lidera w klubie.

Zauważalną grupą w Koalicji Obywatel-
skiej są przedstawiciele Forum Mniejszości 
Podlasia. Początkowo piątka. Po tym, gdy 
Adam Musiuk został wiceprezydentem 

– czwórka. Ciągle trzymają się razem – cze-
go dowodem wspólne zdjęcia na Facebo-
oku. Ciągle jednak nie potrafi ą przekonać 
koleżanek i kolegów z Koalicji, by pożegnać 
raz na dobre z krajobrazu Białegostoku „uli-
cę majora Zygmunta Szendzielarza ps. Łu-
paszko”. Odpowiada on za pacyfi kację m.in. 
litewskiej wsi Dubinki na Wileńszczyźnie. 
Ot, można odnieść wrażenie, że byli po-
trzebni na listach, by zdobyć głosy środowi-
ska prawosławnego. W praktyce dla klubu 
i prezydenta ważniejsze jest to, by nie nastą-
pić na odcisk środowiskom katolickim.

WYBORY I SPORY
Skoro wygrała Koalicja Obywatelska, ten 
klub też przedstawił kandydata na przewod-
niczącego rady miasta. Został nim działacz 
Platformy Obywatelskiej Łukasz Prokorym. 
Przyznać trzeba, że obrady pod jego prze-
wodnictwem odbywają się płynne i szybko. 
Dość powiedzieć, że czasami sesja kończy 
się, zanim na dobre rozkręci. Ale zdarzają 
się też dłuższe posiedzenia. To jednak nie 
wina Prokoryma, ale „upchanego” progra-
mu, gdzie obok siebie pojawiają się i punkty 
o przyznaniu prezydentowi absolutorium, 
i o studium zagospodarowania miasta.

O ile wybór przewodniczącego nie budził 
kontrowersji, to wiceprzewodniczących 
już tak. Początkowo PiS w ogóle nie chciał 
przedstawić swego kandydata do prezy-
dium. Stało się to po tym, gdy KO poobsa-
dzało drogą losową poszczególnych rad-
nych tego ugrupowania w poszczególnych 
komisjach. Było to w czasie, gdy podobne 
przepychanki miały miejsce w zdominowa-
nym przez PiS sejmiku województwa (w wo-
jewództwie dla odmiany rządzi samodziel-
nie PiS, zaś KO jest w opozycji). 

Ostatecznie ukształtowały się i komisje, 
i prezydium. Zasiadają w nim, obok Pro-
koryma, Katarzyna Kisielewska-Martyniuk 
(Nowoczesna), Stefan Nikiciuk (Forum 
Mniejszości Podlasia) i Mariusz Gromko 
(Prawo i Sprawiedliwość).

Spór spoza rady z kolei zaważył o roli, ja-
ką odgrywa obecnie Maciej Biernacki. W tej 
chwili w sądzie walczy o przywrócenie do 
pracy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego. Jego dyrektor Przemysław Sa-
rosiek (działacz PiS) zwolnił Biernackiego, 
nie pytając o zgodę radnych, choć miał ta-
ki obowiązek. Biernacki, by nie dawać mu 
politycznej pożywki, wystąpił z Platformy 
Obywatelskiej. Można przypuszczać, że 
wróci na łono partii po wygraniu procesu. 
Na razie jest niezrzeszonym.

OPOZYCJA TOTALNA
Dzisiejszy PiS nie jest już tym samym PiS-
-em, co w poprzedniej kadencji. Wtedy rad-
ni tego ugrupowania na każdej sesji pokazy-
wali, że mają w radzie większość i będą ro-
bić, co im się żywnie podoba. Wymyślili łuk 
triumfalny na Plantach? To go przegłosowa-
li. Wymyślili pomnik Lecha Kaczyńskiego? 
To go przegłosowali. Wymyślili ulicę „Łu-
paszki”? Podnieśli ręce i ją przegłosowali...

W tej kadencji białostocka opozycja 
totalna spuściła nieco z tonu. Siła już nie 
ta. Zaledwie 12 mandatów w 28-osobowej 
radzie oznacza, że sam PiS nic nie wskóra. 
Na uzyskanie poklasku wśród radnych Ko-
alicji Obywatelskiej zaś może liczyć tylko 

w przypadku projektów uchwał czy pomy-
słów, które idą w zgodzie z wizją większości 
i prezydenta razem wziętych. W opozycji 
totalnej – w przeciwieństwie do koalicji 
– nie zaszły poważne zmiany. Większość to 
starzy wyjadacze – jak Alicja Biały, Katarzy-
na Siemieniuk, Jacek Chańko czy Mariusz 
Gromko. Nową postacią jest Mateusz Sa-
wicki. W kampanii startował jako budow-
niczy kościoła na Antoniuku. Prywatnie to 
syn właściciela dużej fi rmy deweloperskiej 
– Jaz-Bud.

Z totalnej opozycji wyróżniają się dwie 
postaci. Pierwszą jest szef klubu radnych 
PiS Henryk Dębowski, który ma coś do po-
wiedzenia nawet wtedy, gdy inni nie chcą 
dyskutować. Drugą Paweł Myszkowski 
(był widziany na marszach narodowców 
w Hajnówce), który broni „Łupaszki” jak 
niepodległości. W rozmowy na tematy 
nauczycielskie włącza się jeszcze szefowa 
regionalnej Solidarności nauczycielskiej 
Agnieszka Rzeszewska. Jednak teraz – gdy 
jej mąż, poseł Dariusz Piontkowski został 
ministrem edukacji – raczej powinna się 
z nich wycofać. 

Po prawej stronie brakuje w tej kadencji 
jednej osoby. To Tomasz Madras, który – co 
by nie mówić – w poprzednich kadencjach 
był zawsze merytorycznie przygotowany 
do dyskusji. Nie ma też Kazimierza Dudziń-
skiego, który – gdy było trzeba – potrafił 
zaprowadzić spokój i pokój w emocjonal-
nych dyskusjach.

INTERPELACJE
Totalna opozycja za to przoduje w pisaniu 
interpelacji. Tu niezawodny pozostaje Hen-
ryk Dębowski. Wygląda na to, że idzie na 
rekord. W ciągu kilku miesięcy złożył już 
aż 50 interpelacji. Krąg jego zainteresowań 
miastem jest ogromny – poczynając od lu-
ster drogowych, zalewania miasta w trakcie 
deszczy nawalnych, przez kurtyny wodne 
na osiedlach, budowę uliczek, możliwość 
oklejania autobusów reklamami aż po bu-
dowę hali widowiskowo-sportowej i podró-
że zagraniczne prezydenta.

Piętnaście interpelacji złożył jego kole-
ga Paweł Myszkowski – np. o budowę ulic, 
podziemne kosze na śmieci, ulicę Meteoro-
logów czy zmniejszenie funduszy na aleję 
Niezłomnych w Zwierzyńcu (pomysł „prze-
pchnął” w poprzedniej kadencji PiS).

Po stronie Koalicji Obywatelskiej płod-
ni są Łukasz Prokorym i Karol Masztalerz. 
Pierwszy w swych zgłoszeniach 18 proble-
mów postulował np. o ulicę Karola Mo-
dzelewskiego, ustawienie butelkomatów 
czy linię autobusową obsługującą Zawady. 
Drugi ma przypisanych 20 interpelacji m.in. 
o ekrany akustyczne przy Andersa, przy-
stanki w rejonie Leśnej Doliny czy upamięt-
nienia 100. rocznicy miasta Starosielce.

Ani jednej interpelacji nie złożyli jak na 
razie Katarzyna Siemieniuk, Jacek Chańko, 
Mateusz Sawicki, Piotr Jankowski, Konrad 
Zieleniecki (PiS), Ksenia Juchimowicz, Ja-
rosław Grodzki, Rafał Grzyb (KO). Reszta 
ma na swym koncie pojedyncze pomysły na 
usprawnienie miasta. Łącznie jak na razie 
radni złożyli 151 interpelacji.

Do pracy radni wrócą na początku 
września. l

• Twarzą i ustami Koalicji Obywatelskiej został Marcin Moskwa. Wykorzystuje swą 
szansę, by wykreować się na lidera w klubie FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA

Aktywni radni

50 
INTERPELACJI 

• złożył w ciągu kilku miesięcy 
Henryk Dębowski z PiS. Wygląda na to, 
że idzie na rekord
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Puszcza Białowieska

Nie rozdrapywać ran! 
Puszcza właśnie 
zabliźnia rany po 
wyrębach. Plano-
wane wycinki znisz-
czą młode pokolenie 
drzew – alarmu-
ją ekolodzy.

Maciej Chołodowski

Z godnie z nowymi anek-
sami do planów urzą-
dzania lasu dla trzech 
puszczańskich nad-
leśnictw (Białowieża, 

Browsk, Hajnówka), przygotowa-
nymi przez Lasy Państwowe i Mi-
nisterstwo Środowiska, do 2021 
roku ma zostać usuniętych z Pusz-
czy Białowieskiej blisko 155 tysięcy 
metrów sześciennych drzew. Od-
powiednie decyzje czekają tylko 
na podpis ministra środowiska.

WYROSŁO MŁODE 
POKOLENIE
Konsultacje społeczne w sprawie 
tych aneksów już zakończyły się 
defi nitywnie. Pretekstem do nowej 
wycinki (wprowadzenia aneksów) 
ma być bezpieczeństwo, zwłasz-
cza pożarowe.

Ekolodzy na to się nie godzą. 
Są pewni: – Lasy Państwowe przy-
gotowały aneksy do planów urzą-
dzania lasów, by móc w Puszczy 
wycinać więcej, niż zakładał do-
tychczasowy limit.

Dodatkowe pozyskanie drew-
na ma obejmować m.in. obszary 
z drzewami powalonymi przez 
wiatr. Aktywiści Fundacja Dzika 
Polska i Obozu dla Puszczy od-
wiedzili kilkanaście takich miejsc. 
Okazało się, że Puszcza doskonale 
odnawia się w nich bez pomocy 
leśników. Na dowód publikują 
w internecie zdjęcia i filmy wy-
konane z wykorzystaniem drona. 
Widać na nich fragmenty Pusz-
czy, w których drzewa zostały wy-
wrócone przez wiatr (nazwane 
przez leśników drzewostanami 
poklęskowymi). Leśnicy planują 
pozyskanie właśnie takich leżą-
cych drzew – w sumie ponad 22 
000 metrów sześciennych na po-
wierzchni ponad 650 ha. Dodat-
kowo – tysiące metrów sześcien-
nych drewna z drzewostanów 
z martwymi drzewami o podob-
nym charakterze. 

Jak mówią aktywiści Fundacji 
Dzika Polska i Obozu dla Puszczy, 
wbrew temu, co twierdzą leśnicy, 
okazało się, że Puszcza świetnie 
regeneruje się w takich miejscach. 
Pod stojącymi martwymi drzewa-
mi samoistnie wyrosło młode po-
kolenie drzew, które jest lepiej do-
stosowane do nowych warunków 
klimatycznych. Jest tam więcej 
drzew liściastych. 

Jeszcze lepiej młode drze-
wa mają się między leżącymi 
drzewami zwalonymi lub zła-
manymi przez wiatr. W takich 
miejscach szczególnie dużo jest 
młodych dębów. Tylko na jednej 
powierzchni (ok. 3,5 ha) ekolo-
dzy stwierdzili ponad 120 dębów 
o wysokości ponad pół metra, do 
tego wiele mniejszych i kilkaset 
młodych świerków. Część mło-
dych drzew była tam już przed 
wichurami, czekając na lukę 
w drzewostanie i zwiększenie 
dostępu światła. Inne pojawiły 
się po wywróceniu dojrzałych 
drzew przez wiatr.

UDANE ODNAWIANIE 
DĘBÓW
Aktywiści z Fundacji Dzika Polska 
i Obozu dla Puszczy są pewni, że 
leżące drzewa stanowią natural-
ne ogrodzenie chroniące młode 
drzewa przed zwierzętami. Wspo-
minają np. o jeleniach, które uni-
kają zwałowisk drzew, ponieważ 
w takich miejscach czują się mniej 
komfortowo, bo w przypadku ata-
ku drapieżników mają znacznie 
bardziej ograniczone możliwości 
ucieczki. Podkreślają, że badania 
prowadzone w Puszczy wykazują 
zależność pomiędzy obecnością 
martwych świerków a udanym, 
naturalnym odnowieniem dębu. 
Zwracają uwagę, że realizacja 
prac przewidzianych w aneksach 
do planów urządzania lasu spowo-
duje usunięcie martwych drzew, 
a w konsekwencji zniszczenie na 
dużym obszarze naturalnego od-
nowienia dębu i świerka (gatun-
ków, na których deklaratywnie 
zależy leśnikom). 

Porównują sytuację do tej 
sprzed i w czasie masowej wycinki 
Puszczy zapoczątkowanej przez 
byłego już ministra środowiska 
Jana Szyszkę (zakazanej wyro-
kiem Trybunału Sprawiedliwości 
UE w kwietniu 2918 r.): – Mamy 
udokumentowane takie sytuacje 
z roku 2017 i lat wcześniejszych. 
Leśnicy zawsze deklarują ochro-
nę naturalnego odnowienia, ale 
w praktyce okazuje się to niewy-

konalne, zwłaszcza jeśli w pracach 
wykorzystywany jest ciężki sprzęt.

PODSTAWOWE 
PROCESY 
NATURALNE
Przyrodnicy ostrzegają: – Plano-
wane w aneksach do planów urzą-
dzania lasu pozyskanie drewna 
zniszczy młode drzewa, które ma-
sowo wyrosły w tych miejscach 
w sposób naturalny. Będzie to 
rażąco sprzeczne z zasadami obo-
wiązującymi w Obiekcie UNESCO 
Puszcza Białowieska. Nadleśnic-
twa nie powinny po raz kolejny 
popełniać tego samego błędu 
i jeszcze bardziej kaleczyć Puszczy.

Adam Bohdan z Fundacji 
Dzika Polska komentuje: – Mam 
wrażenie, że planując pozyskanie 
drewna w takich miejscach Pusz-
czy Białowieskiej, nadleśnictwa 
zamierzają zniszczyć dowody 
potwierdzające, że doskonale re-
generuje się bez ich pomocy po 
naturalnych zaburzeniach, takich 
jak gradacje kornika i wichury. Je-
śli do społeczeństwa i decydentów 
dotrze, że Puszcza świetnie radzi 
sobie sama, to okaże się, że leśnicy 
nie są w niej potrzebni.

Z kolei pisarz, ornitolog, eko-
log Michał Książek z Obozu dla 
Puszczy tłumaczy: – Zamieranie 
i rozkład drzew oraz ich odradza-
nie się, czyli naturalna sukcesja, 
to podstawowe, naturalne pro-
cesy, jakie możemy obserwować 
w ostatnim, naturalnym lesie na 
Niżu Europy. Właśnie ze względu 
na te procesy zachodzące w dużym 
obszarze Puszcza stanowi Świato-
we Dziedzictwo Ludzkości. Prze-
rwanie tych procesów poprzez 
usuwanie martwych drzew oraz 
zniszczenie naturalnego odnowie-
nia będzie rażąco sprzeczne z za-
sadami obowiązującymi w Obiek-
cie UNESCO Puszcza Białowieska, 
które dopuszczają jedynie działa-
nia służące ochronie przyrody.

Z obserwacji ekologów wynika, 
że w miejscach, gdzie prowadzo-
no wyręby, jest znacznie mniej 
małych drzew i są one chętniej 
zgryzane przez zwierzęta, roślin-

ność jest miejscami spalona przez 
słońce, a tam, gdzie zalegają mar-
twe drzewa, Puszcza odnawia się 
znakomicie. I są przekonani: natu-
ralne odnowienie drzew jest mniej 
podatne na pożar niż porośnięte 
trawą zręby, na których dodatko-
wo nadleśnictwa pozostawiają ga-
łęzie ułożone w stosy.

PRZED SESJĄ W BAKU
Zgodnie z niedawno opubliko-
wanym raportem opracowanym 
na zlecenie UNESCO i przygoto-
wanym przez ekspertów IUCN 
(Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody) – jeśli rozpocznie się tu 
na nowo komercyjna wycinka, Ko-
mitet UNESCO powinien rozważyć 
umieszczenie jej na liście dziedzic-
twa ludzkości w zagrożeniu. Eks-
perci zalecili wstrzymanie jakich-
kolwiek prac leśnych w strefach, 
w których nie było to dopuszczone 
i wstrzymanie prac nad aneksami 
do planów urządzania lasu dla 
puszczańskich nadleśnictw, które 
mają umożliwić kontynuowanie 
wycinki. Ponadto m.in. zwrócili 
uwagę na konieczność wstrzy-
mania na obszarze całej Puszczy 
wywożenia martwych drzew, cięć 
sanitarnych, nasadzeń oraz przy-
gotowania gleby pod nasadzenia. 
Wezwali też m.in. do przestrzega-
nia, by cięcia służące bezpieczeń-
stwu mogły mieć miejsce dopiero 
po wykonaniu oceny ryzyka i tylko 
w odległości 50 m od dróg. Żądają 
stworzenia zintegrowanego planu 
zarządzania obiektem. 

Kwestia sytuacji w Puszczy 
Białowieskiej ma być podniesiona 
podczas 43. sesji Komitetu Świato-
wego Dziedzictwa, która odbywać 
się ma w Baku od 30 czerwca do 
10 lipca.  l

Światowe 
dziedzictwo 
UNESCO

• Część obszaru Białowieskiego 
Parku Narodowego na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO została 
wpisana w 1979 r. Białoruska część 
Puszczy Białowieskiej – w 1992 r. 
jako rozszerzenie wpisu. Od 1992 r. 
obie części Puszczy stanowią jeden 
obiekt transgraniczny. W 2014 r. to 
miejsce światowego dziedzictwa 
zostało rozszerzone, przede wszyst-
kim po stronie polskiej – z po-
wierzchni 5069 do 59 576,09 ha. l

• Puszcza doskonale odnawia się bez pomocy leśników. Na dowód 
aktywiści Fundacja Dzika Polska i Obozu dla Puszczy publikują w in-
ternecie zdjęcia i filmy  FOT. ADAM BOHDAN/FUNDACJA DZIKA POLSKA

Zamieranie i rozkład 
drzew oraz ich 

odradzanie się, czyli 
naturalna sukcesja, 

to podstawowe, 
naturalne procesy, 

jakie możemy 
obserwować 
w ostatnim, 

naturalnym lesie na 
Niżu Europy 

MICHAŁ KSIĄŻEK
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WY CIĄG Z OG ŁO SZE NIA O PRZE TAR GU
Bur mistrz Mia sta Bielsk Po dla ski

in for mu je, że na tab li cy og ło szeń w sie dzi bie Urzę du Mia sta Bielsk Po dla ski przy ul. Ko per ni ka
1, na stro nach in ter ne to wych: www.bielsk -po dla ski.pl i http://bip.um.bielsk.wro ta po dla sia.pl/
oraz na miej skich tab li cach i słu pach og ło sze nio wych zo sta ło po da ne do pub licz nej wia do mo -
ści og ło sze nie o pier wszym prze tar gu ust nym nie o gra ni czo nym na sprze daż nie ru cho mo ści
grun to wej sta no wią cej włas ność Gmi ny Miej skiej Bielsk Po dla ski po ło żo nej w Biel sku Po dla skim
przy ul. Ma szy no wej, oz na czo nej w ewi den cji grun tów m. Bielsk Po dla ski, obręb 3 ja ko dział -
ka nr 3474/69 o pow. 0,5063 ha, któ rej pra wo włas no ści Gmi ny Miej skiej Bielsk Po dla ski ujaw-
nio ne zo sta ło w Księ dze Wie czy stej Nr KW BI1P/00042072/3 pro wa dzo nej przez Sąd Re jo no wy
w Biel sku Po dla skim V Wy dział ksiąg Wie czy stych

Ce na wy wo ław cza net to: 300 000,00 zł (słow nie: trzy sta ty się cy zło tych) 
Wa dium 30 000,00 zł (słow nie: trzy dzie ści ty się cy zło tych) wnie sio ne w pie nią dzu PLN

Do ce ny sprze da ży net to do li czo ny zo sta nie po da tek VAT w staw ce 23% zgod nie z prze pi sa mi usta -
wy z dnia 11 mar ca 2004 r. o po dat ku od to wa rów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2184 ze zm.), któ -
ry łącz nie z wy li cy to wa ną ce ną net to sta no wić bę dzie ce nę na by cia nie ru cho mo ści.

Prze targ od bę dzie się w dniu 31 lip ca 2019 r. o godz. 10.00
w sie dzi bie Urzę du Mia sta Bielsk Po dla ski, ul. Ko per ni ka 1, sa la 302 

Nie ru cho mość po ło żo na w ob sza rze Su wal skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej, Pod stre fa Bielsk
Po dla ski. Te ren ob ję ty miej sco wym pla nem za gos po da ro wa nia prze strzen ne go. 
Wpła ta wa dium w ter mi nie do dnia 25 lip ca 2019 r. (włącz nie) na kon to ban ko we Mia sta Bielsk
Po dla ski w PKO BP S.A. RCK Bia ły stok Nr 50 1020 1332 00001102 1071 1812.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 211 Urzę du Mia sta Bielsk Po dla ski, ul. Ko per ni ka 1, 
tel. 85 731 81 36 w go dzi nach pra cy Urzę du. 

REKLAMA 33927390
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Recenzja

Teatr, którego nie było. 
A jednak wciąga i intryguje
Na chwilę przed śmier-
cią wyniszczony, ale cią-
gle walczący – Wyspiań-
ski – przybywa do daw-
nego przyjaciela. I prosi. 

Monika Żmijewska

Z  tej prośby rodzi się w Wierszali-
nie świat, mimo upływu stu lat – 
niezwykle aktualny.

Po kilkuletnim zgłębianiu 
Mickiewicza i odkrywaniu go dla 

nas na nowo Piotr Tomaszuk, wraz ze swo-
im Teatrem Wierszalin, tym razem sięga do 
Wyspiańskiego. A konkretnie do „Sędziów”, 
czyli historii pewnej zbrodni, do której do-
szło na galicyjskiej wsi przed 120 laty. 

Nie byłby jednak sobą Tomaszuk, gdyby 
nie tworzył od podstaw. Traktuje więc „Sę-
dziów” jako inspirację, na nich się opiera, 
ale tak naprawdę tworzy zupełnie autorski 
nowy spektakl – pt. „Teatr, którego nie było”. 
Owszem, przywołuje w nim tragedię, o której 
Wyspiański przeczytał w gazecie i o której 
napisał sztukę. Tak jak u Wyspiańskiego, tak 
i u Tomaszuka jest więc Jewdocha, służąca 
u żydowskiego karczmarza, która ginie od 
postrzału. Jest Natan, syn karczmarza, zwią-
zany z dziewczyną, który ją zabija. Jest drugi 
syn – zatopiony w modlitwach Joas, jest sam 
karczmarz Samuel, są wreszcie tytułowi sę-
dziowie, którzy muszą rozstrzygnąć sprawę…

Wszystko to u  Tomaszuka ma swoje 
miejsce i czas.

UNIWERSALNY SZNYT
Ale punkt wyjścia całego spektaklu jest inny. 
To pewna rozmowa, do której miało dojść na 
trzy miesiące przed śmiercią Wyspiańskiego. 
Jest rok 1907, dramaturg ostatkiem sił przy-
bywa do Teatru Miejskiego w Krakowie, chce 
rozmawiać z Leonem Solskim, znakomitym 
aktorem i ówczesnym dyrektorem tejże in-
stytucji. I prosi o wystawienie swojej ostatniej, 
właśnie napisanej sztuki – „Sędziowie”. 

Od tej rozmowy zaczyna się spektakl 
w Wierszalinie. I, co ciekawe, mówi chyba 
o bardziej kluczowych sprawach niż sami 
„Sędziowie”. O tym, co Wyspiański myśli 
o świecie, z nim się żegnając, o teatralnych 
realiach i osobowościach ówczesnej epoki, 
o wątkach antysemickich i cenzurze. W ten 
sposób Tomaszuk, teatralizując hipotetycz-
ny zapis tej rozmowy, w chwilę później sa-
mych „Sędziów” ściślej powiąże z teraźniej-
szością, nada im uniwersalny sznyt. 

STARCIE GIGANTÓW
Oto Wyspiański. Na wózku, wyniszczony 
przez chorobę, świadomy, że to jego ostatnie 
dni. Pisać już nie może, do dłoni sznurkiem 
ma przyczepiony ołówek. Rafał Gąsowski w tej 
roli jest prawie nie do poznania – we wcze-
śniejszych wcieleniach wręcz ekstatyczny, tu 
wyciszony, cierpiący, zapadnięty w sobie, jak-
by już w innym świecie. A jednak ciągle nie-

poddający się, stać go nawet na autoironię. To 
wielka rola, kolejna, pokazująca, jak mocnym 
aktorskim potencjałem Gąsowski dysponuje.

Oto też Solski. Z upudrowaną twarzą, 
ufryzowanymi włosami, pobudzony, niemo-
gący usiedzieć w miejscu. W tej – też niezwy-
kle ciekawej roli – sam autor scenariusza 
i reżyser przedstawienia: Piotr Tomaszuk. 

Cóż to za duet! Starcie dwóch różnych oso-
bowości, dwóch różnych energii: i obecnych, 
i minionych. Wyspiański patrzy na wszystko 
z perspektywy umierającego człowieka, Sol-
ski – napisany przez Tomaszuka po trosze 
jako histeryk, po trosze jako błaznujący i eg-
zaltowany narcyz. Solski upudrowany, pyta: 
„dlaczego nie ma cię w teatrze, dlaczego nie 
pozwalasz grać „Wesela”?. 

Wyspiański, jakby z innego brzegu życia 
o teatrze – celnie: „To królestwo pudru”. 

– To jest bez przerwy, nie antyk, i na do-
datek to o Żydach jest! – mówi z sarkazmem, 
przekartkowujący sztukę Solski. Wyspiański 
kpiąco: – No tak, przecież oni też chodzą, żyją.

Solski: – Ależ Stasiu! Byle nie sami Żydzi, 
to okropni ludzie, ja ich znam, chcieli mnie 
utopić w beczce. Po co ci ten kryminał.

Wyspiański: – Oni są tacy sami jak my, tak 
samo biją, tak samo kradną. O tym jest ta sztu-
ka: złych trzeba sądzić, dobrych nagradzać 
– i w końcu złoszcząc się Wyspiański prawie 
wybucha: – To nie o żadnych Żydach, to jest 
o Polakach, Rusach, to jest o ludziach po prostu.

MAŁO CI KLĄTWY?
I tak toczy się ten dialog – świetnie napisany, 
trwający niemal godzinę – już mniejsza, czy hi-
potetyczny, czy prawdziwy – tak skonstruowa-
ny, że słucha się go z olbrzymią przyjemnością 
i myślą: Minęło sto lat i nic się nie zmieniło.

To nie tylko bowiem rozmowa o odmien-
nym rozumieniu teatru, ale też starcie oso-
bowości i poglądów. To rzecz o myśleniu 
otwartym i hermetycznym, o stereotypach 
i walce z nimi. Ale też o cenzurze. 

Gdy Solski, próbując przekonać Wy-
spiańskiego, by sztuki nie wystawiać, mówi: 
– Mało ci „Klątwy”? Nie pamiętasz, kto ci ją 
grać zabrania i ma w kardynalskiej dupie, 
że to antyk?” – stają przed oczami nie tyle 
protesty sprzed stu lat, co te ostatnie, sprzed 
trzech, gdy środowiska prawicowe i katolic-

kie domagały się, by uwspółcześnionej „Klą-
twy” nie wystawiać. 

Minęło sto lat i czas zatoczył koło. A mo-
że w tej kwestii w ogóle nie ruszył z miejsca.

Tomaszuk nie daje żadnych podpowiedzi, 
w swej sztuce od czasu do czasu kłuje, pod-
szczypuje, sypie tropami, a czasem je świado-
mie myli. Ale ani przez chwilę nie jest letni, 
a wręcz przeciwnie. Nawet jak czasem poda 
coś wprost na dłoni – jak choćby zapowiedź 
„Sędziów” w rozmowie, to jednak miesza wi-
dzom w głowach, podpuszcza, każe nieustan-
nie myśleć. 

MALARZ OŻYWIA
I później także – gdy spektakl staje się swo-
istą matrioszką, gdy mamy teatr w teatrze, 
gdy Wyspiański przysypia, i w malignie mó-
wi: „Teatr się zaczyna”. 

I rzeczywiście – zaczyna się. Zanurzamy 
się w  wyobraźnię Wyspiańskiego, która 
jest bezgraniczna, której nie dotyka para-
liż, jak ciała. Artysta-dramaturg i malarz 
jednocześnie – powołuje do życia sam 
swoje postaci, ożywia je i wstając z wózka, 
szkicuje wręcz z malarską starannością. 
Ciekawy zabieg, który w spektaklu powtó-
rzy się kilka razy – Wyspiański krąży wokół 
bohaterów sztuki z malarską paletą i jak za 
dotknięciem pędzla, darowuje ich życie 
oglądającym. Gdy mu się coś nie spodoba, 
zatrzyma w pół gestu zamieni w manekiny, 
a potem znowu ożywi. 

Jest pewien niedosyt, skrótowość w „sę-
dziowskiej” części spektaklu, wydawać by 
się mogło wręcz, że aktorzy nie mają czasu, 
by rozwinąć swych ról. Ale w tej skrótowo-
ści jest metoda, a diabeł tkwi w szczególe. 
I to właśnie ze szczególików, gestów, min, 
tekstu okrojonego najkrócej jak się da akto-
rzy budują świetnie swoje role, dowodząc, 
że nic więcej mieć w sumie nie muszą. Nie 
o oratorskie popisy tu chodzi, a o sugestyw-
ność szkicu.

Zapada w pamięć przejmująca postać 
Joasa, zagrana na najwyższej nucie, z ocza-
mi wzniesionymi do nieba (znakomita Ka-
tarzyna Wolak). Natan to cyniczny starszy 
brat, gotów zabić dziewczynę w obronie 
własnych interesów (Adam Milewski). Roz-
darty Samuel karczmarz, w którym cynizm 
pęka, gdy traci młodszego syna (świetna, 
nieprzerysowana rola Dariusza Matysa). 
Jewdocha (Monika Kwiatkowska), grająca 
prawie bez słów służącą, za to pełnym tajo-
nej wściekłości i erotyzmu gestem (scena, 
w której wyciska szmatę i z gniewem rzuca 
ją na podłogę, czy podnosi spódnicę – więcej 
mówi niż niejedno słowo). Wreszcie grote-
skowy Sędzia (w tej roli znów Rafał Gąsow-
ski), naszkicowany melonikiem, skrzekli-
wym głosem, młoteczkiem i powtarzaną 
mantrą „pójdziemy, pójdziemy”. 

COŚ UMYKA ZA KOLUMNĄ
Jak często w Wierszalinie – przemyślana 
i spójna choreografi a, to wręcz oddzielny 
bohater spektaklu. Podobnie – znakomita 
muzyka Adriana Jakucia- Łukaszewicza 
w wykonaniu na żywo przez samego kom-
pozytora i Tomaszuka. 

Wreszcie scenografi a Mateusza Kasprza-
ka, przez ostatnie lata bardzo wyraziście 
podkreślająca wizje Tomaszuka.

Tym razem jednak po części niezrozu-
miała. Szerokie ciężkie kolumny na prze-
dzie sceny skutecznie zasłaniają sporą część 
przestrzeni. Aktorzy giną za nimi, widzom, 
szczególnie tym z boku, umyka część akcji. 
Trudno pojąć do końca zamysł fragmen-
taryzowania całości. Irytuje, utrudnia, ale 
w  ostatecznym rozrachunku jednak jej 
nie zniekształca.

To nadal bardzo dobry spektakl, świetnie 
poprowadzony i zagrany. l

Teatr Wierszalin w Supraślu – „Teatr, którego nie 
było”. Najbliższe spektakle: 5-7 lipca, godz. 19

Bardzo dobry, 
świetnie poprowadzony 

i zagrany spektakl

To nie tylko rozmowa 
o odmiennym rozumieniu 

teatru, ale też starcie 
osobowości i poglądów. 

A także rzecz o myśleniu 
otwartym i hermetycznym, 

o stereotypach i walce 
z nimi

• Punktem wyjścia spektaklu jest pewna 
rozmowa, do której miało dojść na trzy 
miesiące przed śmiercią Wyspiańskiego 

FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA
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Z Jagiellonii do Legii

Piłkarz poza schematem
Arvydas Novikovas nie będzie już grał w Jagiellonii. Jeden 
z najlepszych piłkarzy białostockiego klubu przenosi się 
do Legii Warszawa.

Tomasz Piekarski

A rvydas Novikovas tra-
fił do Jagiellonii na 
początku 2017 roku 
z VfL Bochum. Litwin 
w pierwszych miesią-

cach nie miał pewnego miejsca 
w podstawowym składzie dru-
żyny, ale gdy już je wywalczył, 
to został jednym z kluczowych 
zawodników zespołu. Z biegiem 
czasu stał się jedną z gwiazd ca-
łej ekstraklasy.

I love this game
– I love this game – powtarza czę-
sto skrzydłowy i rzeczywiście to 
było widać w jego grze. Jednych 
momentami mogła irytować jego 
nonszalancja na boisku, próby 
dryblingów, a przez to straty pił-
ki, podnosiły ciśnienie sympaty-
kom Jagiellonii. Z drugiej jednak 
strony właśnie od ofensywnego 
gracza powinno oczekiwać się 
czegoś więcej niż tylko wykony-
wania wyćwiczonych założeń. 
28-letni zawodnik w żadne sche-
maty nie dał się zamykać. Nie bał 
się gry jeden na jeden, a nawet 
gdy miał przy sobie dwóch rywali, 
nic z tego nie robił. Gdy wielu pił-
karzy odegrałoby piłkę do kolegi 
z zespołu, bo tak jest bezpieczniej, 
on starał się minąć przeciwników. 
Kreatywności nie można było 
mu odmówić.

M.in. dzięki dobrej postawie 
Arvydasa Novikovasa Jagiellonia 
zdobyła dwa tytuły wicemistrza 
Polski. Również w ostatnim sezo-
nie, który białostoczanie zakoń-
czyli na piątej pozycji w tabeli, 
skrzydłowy nie zszedł poniżej 
pewnego poziomu. Rozgrywki 

zakończył mając na swym koncie 
dziewięć goli i sześć asyst.

Snickersy od kibiców
Tak jak reprezentant Litwy na 
boisku jest bezkompromisowy 
i nie boi się podejmować ryzy-
ka, tak też często poza nim 
wychodził poza schema-
ty. Nigdy chociażby nie 
ukrywał, że w piłkę gra 
dla pieniędzy, że w je-
go przypadku nie ma co 
mówić o jakimś przywiązaniu do 
barw klubowych. Swego czasu do-
stał nawet pudełko snickersów od 
kibiców, żeby przestał „gwiazdo-
rzyć”. Co zrobił Litwin? Gdy zdo-
był bramkę w starciu z Górnikiem 
Zabrze, zjadł… snickersa.

Takie jest życie
Niemal co okienko transferowe 
pojawiały się też informacje, że 
Arvydas Novikovas chciałby zmie-
nić klub. Dotychczas kończyło się 
tylko na spekulacjach. Teraz dzieje 
się inaczej.

Już gdy białostoczanie spotka-
li się na pierwszym treningu po 
urlopach było w zasadzie jasne, 
że Litwin opuści Jagiellonię. Po-
mocnik nie ćwiczył wraz z druży-
ną, a tylko przyglądał się zajęciom 
z boku boiska.

– Dla każdego zespołu w Polsce 
odejście takiego piłkarza było-
by stratą. Takie jest jednak życie 
– mówił wówczas Ivan Runje, je-
den z najlepszych kolegów Arvy-
dasa Novikovasa w drużynie.

Litwin później wyjechał 
z Jagiellonią na zgrupowanie, 
ale opuścił je i udał się na bada-
nia medyczne do Warszawy. Po 
ich przejściu miał podpisać trzy-
letni kontrakt z Legią. Klub ze 

stolicy za pozyskanie Arvydasa 
Novikovasa miał wyłożyć około 
300 tys. euro. To był ostatni mo-
ment, w którym białostoczanie 
mogliby zarobić na sprzedaży 

tego gracza. Wraz z końcem roku 
kończyła się bowiem umowa Li-
twina z Jagiellonią, a w kwestii jej 
przedłużenia nie doszło do poro-
zumienia. l

Novikovas w Jagiellonii

94
OFICJALNYCH SPOTKAŃ 

• rozegrał w Jagiellonii Arvydas 
Novikovas, zdobył w nich 22 gole 
i zaliczył 18 asyst

Trzy gole 
Patryka Klimali

• Piłkarze Jagiellonii przebywają 
obecnie na zgrupowaniu w Kępie. 
Białostoczanie mają już za sobą 
dwa sparingi w okresie przygo-
towawczym. W pierwszym ograli 
3:0 II-ligową Pogoń Siedlce, a w 
drugim pokonali 2:1 słowacki 
MFK Ružomberok. Jak na razie 
najskuteczniejszym zawodnikiem 
w meczach kontrolnych jest 
Patryk Klimala. Młody napastnik 
zdobył już trzy gole.

• – W okresie przygotowaw-
czym skupiam się na tym, żeby 
popracować jak najwięcej pod 
względem taktycznym, bo wiem, 
że w ostatnim sezonie nie miałem 
zbyt wielu sytuacji, bo źle się 
poruszałem po boisku i byłem 
poza grą. To był główny powód, 
dlaczego tych bramek z mojej 
strony wiosną zbyt wielu nie było 
– mówi piłkarz.

• Kolejny sparing Jagiellonia ma 
rozegrać w sobotę z I-ligowymi 
Wigrami Suwałki. 

• Arvydas Novikovas wywalczył z Jagą dwa tytuły wicemistrza Polski
FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA
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SPRAWDŹ, CO WARTO OBEJRZEĆ kanały sportowe krzyżówka
sudoku kanały informacyjne

CO PIĄTEK
Z „WY BOR CZĄ”

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33927771

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC 

5 1 5 6 0 3 4 5 0 

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS 

praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601 
Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m  

913 813 052 www.owzastal.pl 

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY 

DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM 

„DADAJ” K/OLSZTYNA  WYNAJMĘ.  

 5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

W KAŻDYWTOREK
Z „WYBORCZĄ”

1.Oz na cze nie nie ru cho mo ści: - nie ru cho mość nie za bu do wa na, po ło żo na w Bia łym sto -
ku, w re jo nie ul. Gen. St. Ma czka, oz na czo na ja ko dział ka nr 69/8 o pow. 0,1390 ha,
w obrę bie 2 – Wy so ki Sto czek, przez na czo na w czę ści pod za bu do wę usłu go wą wraz
z urzą dze nia mi to wa rzy szą cy mi, par kin ga mi i zie le nią oraz w czę ści w ob sza rze lo ka li za -
cji ist nie ją cych li nii elek troe ner ge tycz nych 110 kV wraz z pa sem och ron nym; -  księ ga
wie czy sta – BI1B/00121585/6.

2. Ce na wy wo ław cza: 238.000,00 zł net to.
3. Ter min i miej sce prze tar gu: 30 lip ca 2019 r., godz. 11.00, Urząd Miej ski w Bia łym sto ku,

ul. Sło nim ska 1, sa la 10.

4. Wy so kość wa dium: 23.800,00 zł, wpła ta wa dium do dnia 24 lip ca 2019 r. Za da tę
wpła ty uwa żać się bę dzie da tę wpły wu pie nię dzy na kon to sprze da ją ce go.

5. In for ma cja o miej scu wy wie sze nia i pub li ka cji og ło sze nia o prze tar gu: tab li -
ca og ło szeń w sie dzi bie Urzę du Miej skie go w Bia łym sto ku przy ul. Sło nim skiej 1 oraz In -
ter net – stro na: www.bip.bia ly stok.pl – za kład ka „prze tar gi na nie ru cho mo ści” oraz
www.bia ly stok.pl.

6. Da ne te le a dre so we, pod któ ry mi moż na uzy skać szcze gó ło we in for ma cje:
De par ta ment Skar bu Urzę du Miej skie go w Bia łym sto ku, ul. Sło nim ska 1, po kój 702, 
tel. 85-869-60-32.

WY CIĄG Z OG ŁO SZE NIA O PRZE TAR GU
zgod nie z § 6 ust. 5a Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrześ nia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia 

prze tar gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Pre zy dent Mia sta Bia łe go sto ku og ła sza trze ci 
prze targ ust ny nie o gra ni czo ny na sprze daż nie ru cho mo ści, sta no wią cej włas ność Gmi ny Bia ły stok:

REKLAMA 33927484

O G Ł O S Z E N I A DROBNE
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NAZWA JEDNOSTKI ZAKRESPORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆdni i godziny WWWe-mail KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwo rodzinne i psychologiczne ul. Słonimska 15/115-028 Białystok

(85) 732-17-72
732-27-32
732-27-33
732-24-46

Poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Psycholog

Wtorek, środa10.00-18.00
Czwartek: 7.30-15.30

Specjaliści pracy z rodziną i pracownik
socjalny

Poniedziałek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
Wtorek, środa: 7.30-8.00

www.pcrb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl 

Mieszkańcy powiatu białostockiego

2. Szkoła Podstawowa w Michałowie Poradnictwo rodzinne ul. Sienkiewicza 2116-050 Michałowo (85) 718-95-15 Poniedziałek -  piątek 7.15-15.15
www.spmich.edupage.org

sekretariat@spmich.pl
Mieszkańcy z terenu gminy Michałowo

PSYCHOLOGICZNE

3.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Białymstoku
udzielanie pomocy psychologicznej,
pedagogicznej oraz logopedycznej,

ul. Słonimska 15/115-028 Białystok (85) 741-62-35 Poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00
www.pppp.bialystok.pl

kontakt@pppp.bialystok.pl

Dzieci i młodzież, ich rodzice i nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek z terenu

powiatu białostockiego

4.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w

Łapach
udzielanie pomocy psychologicznej,
pedagogicznej oraz logopedycznej,

ul. Boh. Westerplatte 818-100 Łapy (85) 715-23-34 Poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00 www.poradnia.idsl.plporadnialapy@wp.pl
Dzieci i młodzież, ich rodzice i nauczyciele

przedszkoli, szkół i placówek z terenu
powiatu białostockiego

5. 
Centrum wsparcia dla osób w stanie
kryzysu psychicznego(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne,
myśli samobójcze

Fundacja ITAKA skr. pocztowa 12700-958
Warszawa 66.

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez 7 dni w tygodniu www.liniawsparcia.pl porady@liniawsparcia.pl Dla osób  będących w kryzysiepsychicznym

6. Szkoła Podstawowa w Michałowie Poradnictwo psychologiczne ul. Sienkiewicza 2116-050 Michałowo (85) 718-95-15 Poniedziałek -  piątek 7.15 - 15.15
www.spmich.edupage.org

sekretariat@spmich.pl
Mieszkańcy z terenu gminy Michałowo

7. Mobilny Punkt Wsparcia w Choroszczy
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

dziecku i rodzinie
ul. Sienkiewicza 4216-070 Choroszcz (85) 713-22-23 Sobota8.00 - 13.00

http://choroszcz.pl/artykul/7272,mobilny-
punkt-wsparcia-w-gminie-choroszcz.html

mgops@choroszcz.pl

Rodziny mające problemy opiekuńczo –
wychowawcze z terenu gminy Choroszcz

PEDAGOGICZNE

8.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Białymstoku
udzielanie pomocy psychologicznej,
pedagogicznej oraz logopedycznej,

ul. Słonimska 15/115-028 Białystok (85) 741-62-35 Poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00
www.pppp.bialystok.pl

kontakt@pppp.bialystok.pl

Dzieci i młodzież, ich rodzice i nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek z terenu

powiatu białostockiego

9.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w

Łapach
udzielanie pomocy psychologicznej,
pedagogicznej oraz logopedycznej,

ul. Boh Westerplatte 818-100 Łapy (85) 715-23-34 Poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00
www.poradnia.idsl.pl
poradnialapy@wp.pl

Dzieci i młodzież, ich rodzice i nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek z terenu

powiatu białostockiego

10. Szkoła Podstawowa w Michałowie Poradnictwo pedagogiczne ul. Sienkiewicza 2116-050 Michałowo (85) 718-95-15 Poniedziałek -  piątek 7.15-15.15
www.spmich.edupage.org

sekretariat@spmich.pl
Mieszkańcy z terenu gminy Michałowo

POMOC SPOŁECZNA

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwo rodzinne i psychologiczne ul. Słonimska 15/115-028 Białystok

(85) 732-17-72
732-27-32
732-27-33
732-24-46

Poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Psycholog

Wtorek, środa:10.00-18.00
Czwartek: 7.30-15.30

Specjaliści pracy z rodziną i pracownik
socjalny

Poniedziałek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
Wtorek, środa: 7.30-8.00

www.pcrb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Mieszkańcy powiatu białostockiego

12.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w:Choroszczy

Poradnictwo:psychologiczne,z zakresu
pomocy społecznej,rozwiązywania

problemów alkoholowych,przemocy w
rodzinnie

ul. Dominikańska 216 – 070 Choroszcz (85) 713-22 -23 
Poniedziałek 7.30 – 18.00

Wtorek – piątek 7.30 – 15.30
www.mgops.choroszcz.pl

mgops@choroszcz.pl
Mieszkańcy z terenu gminy: Choroszcz

Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14a16-020 Czarna Białostocka (85) 714-61-30 Poniedziałek -  piątek 7.30-15.30 www.m-gops.plsekretariat@m-gops.pl Czarna Białostocka

Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 2316-002 Dobrzyniewo Duże (85) 663-32-56
Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek – piątek 7.30 – 15.30
http://dobrzyniewo.pl/index.php?id=116

gops@dobrzyniewo.pl
Dobrzyniewo Duże

Grodku ul. Fabryczna 8 lok. 216-040 Gródek (85) 718 -01 -27
Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek – piątek 7.30 – 15.30
www.gopsgrodek.naszops.pl

gops@grodek.pl
Gródek

Juchnowcu Kościelnym Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin (85) 663-23-95
Poniedziałek 9.00 – 17.00

Wtorek -piątek 7.30 – 15.30
www.juchnowiec.gmina.pl/gops/index.php

gopsjuchnowiec@wp.pl
Juchnowiec Kościelny

Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy
(85) 715-25-50(85)

715-27-18
Poniedziałek -  piątek 7.30-15.30 www.mopslapy.plmgopslapy@pro.onet.pl Łapy 

Michałowie ul. Białostocka 1116-050 Michałowo
(85) 713-17-82

713-17-80
713-17-72

Poniedziałek -  piątek 7.30-15.30
www.mgops.michalowo.eu
gopsmich@michalowo.eu

Michałowo

Poświętnem Poświętne 2118-112 Poświętne (85) 650-13-10 Poniedziałek -  piątek 7.15-15.15
www.gminaposwietne.vipserv.org

gops.poswietne@gmail.com
Poświętne

Supraślu ul. Piłsudskiego 1716-030 Supraśl (85) 718-35-33
Poniedziałek-czwartek7.30 - 15.30

Piątek: 8.00 - 16.00

www.suprasl.pl/index.php/administracja/miejs
ki-osrodek-pomocy-spolecznej/informacje-

ogolne/dane-
kontaktowemgops@merinosoft.com.pl

Supraśl

Surażu ul. 11 Listopada 1618-105 Suraż (85) 650-31-94 Poniedziałek -  piątek 7.30-15.30
www.suraz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=4

6&menu=50&strona=1mgopssuraz@wp.pl
Suraż

Turośni Kościelnej ul. Białostocka 518-106 Turośń Kościelna (85) 715-80-18
poniedziałek 8.30 – 16.30

Wtorek – piątek7.30 – 15.30
www.gops.turosn.plgops@turosn.pl Turośń Kościelna

Tykocinie ul. Stary Rynek 416-080 Tykocin (85) 718-75-08 Poniedziałek -  piątek 7.30 - 15.30
www.mgops-tykocin.plmgops@mgops-

tykocin.pl
Tykocin

Wasilkowie ul. Supraślska 2116-010 Wasilków (85) 718-51-57(85) 718-52-57
Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek: 8.00-16.00
Środa-piątek7.30 – 15.30

www.mops.um.wasilkow.wrotapodlasia.plsekre
tariat@mops.wasilkow.pl

Wasilków

Zabłudowie ul. Rynek 816-060 Zabłudów (85) 718-81-00
Poniedziałek – wtorek7.00-15.00

Środa 8.30-16.30
Czwartek – piątek 7.00-15.00

www.mops-zabludow.plbiuro@mops-
zabludow.pl

Zabłudów

Zawadach Plac Wolności 1216-075 Zawady (85) 714-01-16 Poniedziałek -  piątek 7.30-15.30
http://gminazawady.pl/osrodek-pomocy-

spolecznej/gops@gminazawady.pl
Zawady

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

13.

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
w:Choroszczy

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania
problemów uzależnień

ul. Sienkiewicza 4216-070 Choroszcz (85) 713-22-23
Poniedziałek14.00-18.00
Wtorek: 14.30 – 18.30

http://choroszcz.pl/artykul/6019,punkt-
konsultacyjny-uzaleznien-w-gminie-

choroszcz.html

Osoby, rodziny mające problemy dot.
uzależnień z terenu gminy:Choroszcz

Czarnej Białostockiej ul. Torowa 916-020 Czarna Białostocka - Czwartek: 11.00 – 19.00 http://m-gops.pl/przemoc-w-rodzinie/ Czarna Białostocka

Juchnowcu Kościelnym ul. Alberta 216-001 Księżyno (85) 663-11-17 697-011-189
Poniedziałek: 15.00-18.00

Środa 15.00-18.00 (2x w miesiącu)
Czwartek: 15.00-18.00

https://juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=680
8

Juchnowiec Kościelny

Michałowie ul. Białostocka 30a16-050 Michałowo (85) 713-17-73
Środa: 17.00-20.00
Piątek: 13.00-20.00

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/46c
e69ac437d720/

Michałowo

Supraślu
ul. Piłsudskiego 316-030 Supraślul. Szosa

Baranowicka 94Sobolewo
600 -075 -018

Czwartek 15.30-18.30
Ostatnia niedziela miesiąca: 16.00-20.00

Wtorek: 16.00-20.00

http://www.suprasl.pl/index.php/administracj
a/miejski-osrodek-pomocy-spolecznej/przemoc

Supraśl

Turośni Kościelnej ul. Białostocka 518-106 Turośń Kościelna (85) 715-80-18 Ostatni piątek miesiąca: 15.00-17.00 www.gops.turosn.pl Turośń Kościelna

Tykocinie ul. Złota 216-080 Tykocin 510-447-366 Czwartek 16.00-17.30 http://www.mgops-tykocin.pl/kontakt.html Tykocin

Wasilkowie ul. Polna 1/4c 513-357-349 Ustalane telefonicznie
http://mops.um.wasilkow.wrotapodlasia.pl/pl/

informator_dot_przemocy_w_rodzinie/
Wasilków

14.
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii

Uzależnień METANOIA

Pomoc młodzieży uzależnionej lub
zagrożonej uzależnieniem od środków

psychoaktywnych

skr. poczt. nr 45, 16-020 Czarna
Białostocka(Chmielnik 15, teren dawnej

Agromy)
(85) 710-32-41 Ustalane telefonicznie www.metanoia24.plpoczta@metanoia24.pl

Osoby uzależnione w przedziale wiekowym
13-19 lat
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

BiałymstokuOśrodek Interwencji
Kryzysowej 

-poradnictwo psychologiczne, prawne,
socjalne i rodzinne,-interwencja
kryzysowa i wsparcie,osobom w
sytuacji kryzysowej zapewnienie

schronienia

ul. Słonimska 15/115-029 Białystok (85) 732 17 72

Poniedziałek – piątek7.30-15.30
Psycholog

Wtorek, środa10.00-18.00
Czwartek: 7.30-15.30

Specjaliści pracy z rodziną i pracownik
socjalny

Poniedziałek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
Wtorek, środa: 7.30-8.00

www.pcrb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
pcpr.bialystok@interia.pl

Mieszkańcy terenu powiatu białostockiego
dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby

stosujące przemoc w rodzinie

16.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia” 

- wsparcie- pomoc psychologiczna,-
informacja o najbliższym miejscu
pomocy w problemach przemocy

domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów AlkoholowychAl. Jerozolimskie

15502-326 Warszawa

800 120 002
Bezpłatna infolinia

Poniedziałek – sobota8.00–22.00
Niedziela i święta 8.00–16.00

www.niebieskalinia.infobiuro@niebieskalinia
Dla osób doświadczających  przemocy

domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

17.
Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego 
Monitorowanie bezpieczeństwa ul. Borsucza 215-569 Białystok

(85) 740-39-67(85)
740-39-51

533-330-846
533-330-845

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
www.powiatbialostocki.pl

pczk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl   

Świadek zagrożenia kryzysowego Osoba
poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

18.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego
Monitorowanie bezpieczeństwa ul. Mickiewicza 315-213 Białystok (85) 743-95-35 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 

www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialo
w/Zarzadzanie+Kryzysowe/Informacje+WCZK.h

tml
czk@bialystok.uw.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego Osoba
poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

19. Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa
Rządowe Centrum

BezpieczeństwaRakowiecka 2A00-993
Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22) 361 69 00

(22)  785 700 177
e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-
kryzysowe/poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego Osoba
poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

20. Powiatowy Urząd Pracy 
Poradnictwo z zakresu promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej

ul. Pogodna 63/115-365 BiałystokFilia w
Łapachul. Bohaterów Westerplatte 8 18-

100 Łapy

(85) 747 38 00
(85)  715-79-11

715-79-10

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Dział świadczeń 7.30 - 16.00

Dział Instrumentów Rynku Pracy
7.30 - 16.30

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
w każdy pierwszy wtorek miesiąca 7.30 -

17.00

www.bialystok.praca.gov.pl
www.pup.bialystok.sisco.info

bibi@praca.gov.pl
bibila@praca.gov.pl

Mieszkańcy z terenu gmin: Choroszcz,
Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże,

Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo,
Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów,

Zawady Mieszkańcy z terenu gmin: Łapy,
Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne

21. Wojewódzki Urząd Pracy 
Poradnictwo z zakresu promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej

ul. Pogodna 2215-354 Białystok (85) 749-72-00
Poniedziałek 7.30-16.00Wtorek -piątek 7.30-

15.30 
www.wupbialystok.praca.gov.pl 

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Poszukujący pracy i zarejestrowani
mieszkańcy wojewódzkiego

podlaskiego;Pracodawcy

22. Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia
Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.
Urząd Pracy.Ciepła 20 .15-472 Białystok.

19 524 (z Polski)
+48 22 19524 (z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.
Poniedziałek – piątek8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl
biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:- zarejestrowani  -
poszukujący pracy- pracodawcy 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

23.
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym

Przestępstwem
Wsparcie informacyjne,

psychologiczne,prawne i finansowe 
ul. Piłsudskiego 1716-030 Supraśl

697 697 205 dyżur całodobowy 7 dni w
tygodniu

Poniedziałek:9:00-13:00
www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich

osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

24. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ochrona praw konsumenckich ul. Borsucza 2pokój 21015-569 Białystok (85) 740-39-95
Poniedziałek8.00-16.00Wtorek – piątek7.30-

15.30

http://st.bialystok.wrotapodlasia.pl/pl/wydzial
y/powiatowy-rzecznik-konsumentow.html

prk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Mieszkańcy z terenu Powiatu
Białostockiego

25. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich
UOKiKPl. Powstańców Warszawy 100-950

Warszawa

Infolinia konsumencka (prowadzona
przez Federację Konsumentów)

801 440 220
22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora

Poniedziałek- piątek8.00-18.00 www.uokik.gov.plporady@dlakonsumentow.pl Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

26.
Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w

Białymstoku

Uprawnienia ubezpieczenia
zdrowotnego:- prawa pacjenta- leczenie

w kraju i poza granicami - kolejki do
świadczeń

ul. Pałacowa 315-042 Białystok
Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

Poniedziałek- piątek 8.00-16.00
(w poniedziałki sala obsługi interesanta

czynna do godziny 17.00)

www.nfz-bialystok.pl
sekretariat@nfz-bialystok.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub
zainteresowana ubezpieczeniem

zdrowotnym

27.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Łapach
Poradnictwo z zakresu praw pacjenta ul. J. Korczaka 2318-100 Łapy (85) 814-24-38 Wtorek10.00-13.00

www.szpitallapy.pl
sekretariat@szpitallapy.pl

Mieszkańcy z terenu Powiatu
Białostockiego niebędący pacjentami SP

ZOZ w Łapach

28. Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta
Biuro RPP ul. Młynarska 46.01-171

Warszawa 

800 190 590 Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl lub

(22) 532 82 43

Poniedziałek- piątek8.00-20.00 www.bpp.gov.plkancelaria@rpp.gov.pl
Z porad może korzystać każdy kto ma

poczucie łamania praw pacjenta

29. Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia
zdrowotnego:- prawa pacjenta-leczenie

w kraju i poza granicami -kolejki do
świadczeń

Narodowy Fundusz ZdrowiaGrójecka 18602-
390 Warszawa

Infolinia Centralna 800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada
własną infolinię

Poniedziałek- piątek8.00-16.00 www.nfz.gov.plinfolinia@nfz.gov.pl
Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub

zainteresowana ubezpieczeniem
zdrowotnym

30. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych Ochrona prawosób niepełnosprawnych

SIEDZIBAul. Żurawia 4 A,00- 503
WarszawaTelefon (22) 461 60

00KORESPONDENCJANowogrodzka 1/3/500-
513 Warszawa

801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z taryfą

operatora
Poniedziałek- piątek8.00-17.00

www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby
niepełnosprawne, ich rodziny oraz

organizacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych

PRAWA DZIECKA

31.
Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon

zaufania
Ochrona praw dziecka

Biuro RPD Przemysłowa 30/3200-450
Warszawa tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.pn.-pt. 8.15-16.15

800 121 212
Bezpłatna infolinia

Poniedziałek- piątek8.15-20.00.(dzwoniąc po
godzinach i w dni wolne można opisać
problem i  zostawić kontakt do siebie, a

doradcy oddzwonią)

www.brpd.gov.plrpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych,
szkolnych i rodzinnych.Może dzwonić

każdy, kto doświadcza problemu lub jest
świadkiem.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
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BIL 1
33926757.n

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 519-314-080 

lub e-mailowo: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, i.rapicka@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY ADRESYDYŻURÓW DNI i GODZINY
lokal dogodny dla osób na wózkach

inwalidzkich
DANE KONTAKTOWE WWW

41.
Radcowie PrawniPoniedziałek –
wtorekAdwokaciŚroda - piątek

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy

Poniedziałek: 1100 - 1500

Wtorek – piątek: 900 - 1300 tak

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 215-569 Białystok

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku
pod nr tel. 519 314 080  w godzinach pracy

Urzędu
poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

lub e-mailowo:
a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

i.rapicka@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

www.powiatbialostocki.pl/pl/nieodpatna_pom
oc_prawna/nieodplatna-pomoc-prawna.html 

42.
Radcowie PrawniPoniedziałek –
wtorekAdwokaciŚroda - piątek

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej
ul. Sienkiewicza 716-020 Czarna Białostocka

Poniedziałek: 1100 - 1500

Wtorek – piątek: 900 - 1300 tak

43.
Radcowie PrawniPoniedziałek –
wtorekAdwokaciŚroda - piątek

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2 16-569 Białystok

Poniedziałek: 1100 - 1500

Wtorek – piątek: 900 - 1300 tak

44. Caritas Archidiecezji Białostockiej
Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo
Poniedziałek - piątek: 900 - 1300 tak

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

45. Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Sienkiewicza 4216-070 Choroszcz
Poniedziałek -  wtorek: 8.00 – 12.00

Środa: 12.30 -  16.30
Czwartek -  Piątek:  8.00 – 12.00

tak

jw. jw.

46. Caritas Archidiecezji Białostockiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżynie

ul.  Alberta 216-001 Księżyno

Poniedziałek – wtorek: 12.30 – 16.30
Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 12.30 – 16.30
Piątek: 8.00 – 12.00

tak

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, może odbywać się także poza punktem, w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi
trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po umówieniu terminu wizyty.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które po umówieniu terminu wizyty zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed
uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 j.t.) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po
otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRESPORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆdni i godziny WWWe-mail KRYTERIA DOSTĘPU

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

32.
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział

w Białymstoku
Informacje z zakresu ubezpieczeń

społecznych
ul. Młynowa 2915 – 404 Białystok

(22) 560-16-00 Koszt połączenia wg
umowy klienta z operatorem

telekomunikacyjnym

Godziny obsługi klienta: Poniedziałek 8.00 –
18.00

Wtorek-piątek 8.00 - 15.00

www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-
inspektoraty-biura-terenowe/-/details/429

Mieszkańcy oraz podmioty z terenu
powiatu białostockiego

33.
Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych
Zakres informacji:- pomoc techniczna-

składki- renty- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy
pracowników w  Centrum Obsługi

Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej
w placówce jak wyżej.

Nr centrali: (22) 667 10 00.

(22) 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie z taryfą

operatora.
Poniedziałek- piątek07.00 – 18.00

www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-
telefonicznej-cot-cot@zus.pl

Adresaci porad:- ubezpieczeni- płatnicy-
lekarze

PRAWO PRACY

34. Okręgowa Inspekcja Pracy w Białymstoku Porady z zakresu prawa pracy ul. Fabryczna 215-483 Białystok

(85) 678 57 00
Porady prawne: * z telefonów kom. 

459 599 000*
z telefonów stacj.801 002 006

Zgłaszanie wypadków przy pracy
(całodobowo)606 916 117

telefonicznie:w dni robocze 9.00 – 15.00
Osobiście: Poniedziałek:8.00 - 17.00

Wtorek - piątek: 8.00-15.00

www.bialystok.pip.gov.pl/pl
kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

Osoby poszukujące informacji na temat
prawa pracy

35.
Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji

Pracy (PIP)
Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracyul. Barska
28/3002-315 Warszawa.tel. 22 391 82

15fax. 22 391 82 14

801 002 006 (dla   tel. stacj.)
459 599 000 (dla t el. kom.)

22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy
zatrudnionych na terenie RP) Koszt

połączenia zgodnie z taryfą operatora.
Uwaga!! naliczane są koszty za czas

oczekiwania na połączenie

Poniedziałek – piątek8.00 - 16.00
www.bip.pip.gov.pl

kancelaria@gip.pip.gov.pl
Osoby poszukujące informacji na temat

prawa pracy

PRAWO PODATKOWE

36. II Urząd Skarbowy ww Białymstoku
Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,

podatki lokalne, akcyza etc. 
ul. Plażowa 1715-502 Białystok

Centrala(85) 878 51 00
(85) 743 36 40
(85) 743 30 10

Poniedziałek:7.30 -18.00
Wtorek - piątek7.30-15.30

www.podlaskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-
skarbowy-w-bialymstoku
2us.bialystok@mf.gov.pl

Mieszkańcy oraz podmioty z
terenupowiatu białostockiegoi Miasta

Białystok 

37. Krajowa Informacja Skarbowa
Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,

podatki lokalne, akcyza etc. 
ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 ( z tel. stacj.)
(22) 330 03 30 z t el. kom.

+ 48 (22)33 00 330 z  tel. zagr. 
Koszt zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek-piątek:07.00-18.00
www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-

krajowa-informacja-podatkowawww.kis.gov.pl
Z porad może  skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

38. Rzecznik Finansowy.(Ubezpieczonych) Prawa ubezpieczonych
Biuro Rzecznika FinansowegoAl.

Jerozolimskie 8702-001 Warszawa.

Ubezpieczenia gospodarcze
(22) 333 73 28

Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i rynku

kapitałowego (22) 333 73 25

Poniedziałek-piątek:8.00-18.00
Poniedziałek-piątek:11.00-15.00
Poniedziałek-piątek:8.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl (czas
oczekiwania na odpowiedz e-mailową ok. 2

tyg.)
https://rf.gov.pl/kontaktbiuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym
ubezpieczeń

INNE

39. WWW.OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji

40. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich 
Biuro RPOAl. Solidarności 77.00-090

Warszawa 
800 676 676 Połączenia bezpłatne z tel.

stacjonarnych i komórkowych
Poniedziałek 10.00-18.00

Wtorek – piątek: 8.00-16.00
www.rpo.gov.plbiurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego
prawa są naruszone 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
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2 BI

KINA

D O  K I N 
WC H O D ZĄ  T E Ż

Sekretne życie 
zwierzaków domowych 2
Przygodowo-komediowa animacja dla dzieci. 
Sequel kinowego przeboju sprzed trzech lat (kino 
Helios).
Oglądamy trzy odrębne historie, które łączy 
jedynie to, że ich bohaterami są w większości 
znane z oryginału zwierzątka z Brooklynu. 
Terierek Max i jego wielki, włochaty kompan 
Duke wraz z ich panią Katie, jej mężem i nowo 
narodzonym synkiem wyjeżdżają na wycieczkę 
na wieś. Jako nowojorskie mieszczuchy 
czują się zagubieni w tym dziwnym świecie, 
a przewodnikiem po nim (i w ogóle po życiu) 
staje się twardy pies pasterski Kogut. W tym 
czasie suczka Gidget gubi powierzoną jej 
przez Maxa cenną zabawkę i robi wszystko, 
aby ją odzyskać. Zaś królik Tuptuś, czujący się 
obecnie Supermanem, wraz z inną suczką Daisy 
postanawiają uwolnić z cyrku małego tygryska. 

Polaroid 
Horror (w kinach Helios): coś pomiędzy „The 
Ring” a „Oszukać przeznaczenie”. Nieśmiała 
nastolatka otrzymuje w prezencie stary model 
Polaroida. Wkrótce odkrywa, że komukolwiek 
zrobi nim zdjęcie, ten umiera.

Petra
Doceniony na wielu festiwalach nowy film 
cenionego hiszpańskiego reżysera Jaime Rosalesa 
wchodzi do kina Forum. Tytułowa bohaterka nigdy 
nie poznała swego ojca, a jego tożsamość była 
przed nią ukrywana. Dopiero po śmierci matki 
dziewczyna postanawia uzupełnić tę lukę w swojej 
historii i wyrusza na poszukiwania.
Gdy trafia do pracowni sławnego artysty, musi 
zmierzyć się nie tylko z potencjalną prawdą, 
lecz także ze skomplikowanymi relacjami 
rodzinnymi, które zastaje w jego domu. Na jaw 
wychodzą szokujące rodzinne tajemnice… 
W roli głównej występuje gwiazda hiszpańskiego kina 
Bárbara Lennie, znana polskiej publiczności m.in. 
z takich pozycji jak: „Skóra, w której żyję”, „Rodzina 
na sprzedaż” czy najnowszego obrazu Asghara 

Farhadiego „Wszyscy wiedzą”. l pmoss, pcg

Ja teraz kłamię
++++++

Polska, Holandia 2019. 
Reż. Paweł Borowski.

Trzy gwiazdy biorą udział w 
kontrowersyjnym telewizyj-
nym show na żywo. 

Przepytywane przez prowadzącą, 
która porusza niewygodne tema-
ty, ujawniają wstydliwe sekrety ze 
swojego życia. Naprzeciwko siedzi 
publiczność. To od niej zależy los 
uczestników. Sytuacja kompli-

kuje się, gdy pada pewna propo-
zycja. Mat (Rafał Maćkowiak) 
dostanie pieniądze na fi lm pod 
warunkiem, że główną rolę zagra 
młodziutka Yvonne (Paulina 
Walendziak), a nie jego partnerka 
Celia (Maja Ostaszewska), z którą 
przygotowywał projekt. Zdzie-
ramy warstwy opowieści o prze-
biegu feralnych wydarzeń, jakie 
nastąpiły po udziale bohaterów 
w programie, ukazanej z perspek-
tywy każdego z nich. 
Piotr Guszkowski

HELIOS

Anna 
++++++

Francja, USA 2019. Reż. Luc 
Besson. Aktorzy: Sasha Luss, Helen 
Mirren, Luke Evans

Luc Besson fantazjuje na temat 
kobiet w sytuacji bez wyjścia.

Tym razem jest nią modelka 
odkryta na moskiewskim targu. 
Kiedy zakończy romans z handla-
rzem bronią, posyłając mu kulę 
w łeb, staje się jasne, że uroda 
i wdzięk to niejedyne jej atuty. 

Wkrótce poznajemy okoliczności, 
w jakich Anna została zwerbowa-
na przez KGB. Tytułowa bohater-
ka wydaje się bliźniaczką Nikity, 
choć w jednej z sekwencji można 
ją pomylić z Millą Jovovich 
z „Piątego elementu”. Film ma 
specyfi czną strukturę: po każdym 
zwrocie akcji cofamy się w czasie, 
by zrozumieć, jak do niego doszło. 
Otwierając kolejne matrioszki, 
odkrywamy historię dziewczyny 
uwikłanej w szpiegowską intrygę. 
Piotr Guszkowski

HELIOS

Białystok
FORUM
Legionowa 5, tel. 857461315

 • Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny 
(89) niedz. 15;

 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt.-sob., 
wt., czw. 18.30; niedz. 18; pon., śr. 12, 18.30;

 • Magiczny dywan (81) śr. 10;
 • Petra (107) pt.-sob., pon.-czw. 14, 20.30; 
niedz. 20;

 • Robaczki z zaginionej dżungli (92)3D 
dubbing pon. 10;

 • Świadkowie Putina (107) pt.-sob., pon.-
czw. 16.15; niedz. 13;

HELIOS ALFA
Świętojańska 15, tel. 857411356

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 12.45, 16.30;
 • Aladyn (128) dubbing pt.-wt., czw. 11.45; śr. 10;
 • Anna (118) pt.-śr. 15, 17.45, 20.50; czw. 15, 
18.20, 21;

 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 2  
niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-wt., 
czw. 20; śr. 20.15;  dubbing codz. 15.30;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 14, 18.45, 21.15;
 • John Wick 3 (130) pt., niedz.-czw. 20.40;
 • Kraina cudów (85) dubbing pt.-wt., czw. 
10.45; śr. 10.30;

 • Królowa Kier (127) śr. 18.30;
 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) codz. 17, 19.30, 21.40;
 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Men in Black: International (120) codz. 
14.30;

 • Oszustki (94) śr. 12;
 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt.-wt. 10.30, 13, 18.20; śr.-czw. 
10.30, 13;

 • Rocketman (121) pt., niedz.-czw. 11.15, 
20.30; sob. 11.15, 20.40;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-sob., pon.-
wt. 10, 11, 11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 
15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30; niedz. 11, 11.30, 
12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 
18, 18.30; śr. 10, 11, 12, 12.30, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.20, 16.10, 16.40, 17.30, 18.15, 18.40; czw. 10, 

10.30, 11.30, 12, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 
17.30, 18, 18.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) czw. 
19.15;

 • Tajemnice Joan (110) pt.-śr. 21.50;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.-sob., 
pon.-śr. 19.15;

 • Yesterday (116) sob. 20.30; niedz. 19.15;

HELIOS BIAŁA
Czesława Miłosza 2, tel. 857109172

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr.-czw. 
11, 13.15, 17.15; wt. 11.10, 13.15, 17.15;

 • Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 12.20;
 • Anna (118) pt., pon.-śr. 14.30, 18.20, 20, 
21.20; sob.-niedz., czw. 14.30, 18.20, 20;

 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 2  
niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
15.20, 20.15;

 • Ja teraz kłamię (107) pt.-śr. 15.10, 17.45, 
20.50; czw. 15.10, 18.10, 20.50;

 • John Wick 3 (130) codz. 21;
 • Kraina cudów (85) dubbing codz. 10.20;
 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie noc 
(114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) codz. 19.30, 21.45;
 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Men in Black: International (120) codz. 12;
 • Oszustki (94) pt.-śr. 16.45, 20.30; czw. 
16.45, 20.40;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 10;
 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt.-pon., śr. 11.45, 14.10, 18.10; wt. 
11.50, 14.10, 18.10; czw. 11.45, 14.10;

 • Polaroid (88) pt., pon.-czw. 13.20, 19, 21.10; 
sob.-niedz. 13.20, 19, 22;

 • Rocketman (121) pt., pon.-czw. 15.30; 
sob.-niedz. 21.15;

 • Sekretne życie zwierzaków domowych 
2 (92) dubbing pt. 9.30, 10.10, 10.30, 11.30, 
12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50, 15.50, 16.30, 
17, 18, 18.40, 19.15; sob., czw. 10.10, 10.30, 11.30, 
12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50, 15.50, 16.30, 
17, 18, 18.40; niedz. 10.10, 11.30, 12.10, 12.40, 
13.40, 14.20, 14.50, 16, 16.30, 17, 18, 18.40; pon. 
10, 10.30, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50, 
15.50, 16.30, 17, 18, 18.40, 19.15; wt. 10.30, 11, 
11.30, 12.30, 13, 13.40, 14.30, 15, 15.50, 16.30, 
17, 18, 18.40, 19.15; śr. 10.10, 10.30, 11.30, 12.10, 
12.40, 13.40, 14.20, 14.50, 15.50, 16.30, 17, 18, 
18.40, 19.15;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19.45;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) 
dubbing codz. 10.45;

 • Yesterday (116) sob.-niedz. 15.30, 19.15;

HELIOS JUROWIECKA
Jurowiecka 1, tel. 858710115

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-sob., pon.-
czw. 10.10, 12.30, 17.30; niedz. 12.30, 17.30;

 • Anna (118) pt.-śr. 14.15, 18.15, 21; czw. 14.15, 
19, 21.15;

 • Dzień czekolady (75) czw. 10;
 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 
2  niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
12.20, 19.30;  dubbing codz. 15.15;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 11.40, 17, 20;
 • John Wick 3 (130) pt., pon.-śr. 19.45; sob.-
niedz. 20.45;

 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) pt.-śr. 19, 21.15; czw. 19.30, 
21.40;

 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Men in Black: International (120) pt., 
pon.-śr. 20.45; czw. 20.30;

 • Oszustki (94) pt.-śr. 16.15, 18.30; czw. 
16.15, 19.45;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-
pon., śr.-czw. 10.30, 14.20; wt. 10, 10.30, 
14.20;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 11.50, 16.30;

 • Rocketman (121) codz. 14.45;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-pon., śr.-
czw. 10, 11.20, 12.10, 13.30, 14.15, 15.40, 17.45; 
wt. 9, 10, 11, 12.10, 13.30, 14.15, 15.40, 17.45;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 18.30;

 • Yesterday (116) sob.-niedz. 19.45;

Premiera

Świadkowie Putina
++++++

Łotwa/Szwajcaria/Czechy 2018. 
Reż. Witalij Manski

Dokument. Jak doszedł do 
władzy Putin i jak ją na począt-
ku wykorzystywał.

W fi lmach Manskiego równie 
ciekawy jak ich zawartość jest 
sposób ich powstawania. Najbar-
dziej znany jego dokument „Pod 
opieką wiecznego słońca” – o ży-
ciu w Korei Północnej – został 
zrealizowany tylko dlatego, że 
reżyserowi udało się przekonać 
władze tego kraju, iż zamierza 
nakręcić fi lm wychwalający ich 
dzieło. W przypadku „Świadków 
Putina” nie musiał się już uciekać 
do podstępów: znaczną część 
materiałów zebrał, będąc szefem 
redakcji dokumentu w państwo-
wej telewizji.

Ale między tymi fi lmami jest 
jedno dyskretne podobieństwo: 
w „Pod opieką wiecznego słońca” 
są fragmenty, które w y g l ą d a j 
ą istotnie jak fi lm propagando-
wy – tyle że piękna fasada jest 
konfrontowana z tym, co kryje 
się za nią – w „Świadkach...” zaś 

znajdziemy materiały, które 
pierwotnie miały służyć propa-
gandowym celom, jak np. ocie-
plenie wizerunku przywódcy. 
Jest to więc nie tylko dokument 
o pierwszym okresie panowania 
Putina, ale też wyznanie winy 
fi lmowca, który – choć z dystan-
sem – w państwowej machinie 
propagandowej uczestniczył. Du-
żo miejsca w fi lmie poświęcono 
też Jelcynowi, który – świadomy 
losu zdetronizowanych władców 
Rosji – starannie wybrał swojego 
następcę, namaścił go i pobłogo-
sławił. 

Najciekawszą sekwencją są 
właśnie wybory prezydenckie. 
Majski i jego ludzie wchodzą 
z kamerą do sztabu wyborczego 
Putina – i równolegle do domu 
Jelcyna. W pierwszym widzimy 
kilkunastu opanowanych, dzia-
łających na zimno technokratów 
pragnących, aby ich kandydat wy-
grał już w pierwszej rundzie (co 
charakterystyczne, wszyscy z tej 
grupy – z wyjątkiem Miedwie-
diewa – albo przeszli potem do 
opozycji, albo opuścili kraj, albo 
zginęli w podejrzanych okoliczno-
ściach). W drugim oglądamy, jak 

były prezydent, siedząc w otocze-
niu rodziny, cieszy się z triumfu 
swojego „podopiecznego”, jakby 
to on osobiście zwyciężył. A po-
tem dzwoni do Putina z gratula-
cjami, ale ten nie odpowiada. 

Film Majskiego jest cenny 
przez ukazanie z bliska potęż-
nego, niebezpiecznego i wyra-
chowanego polityka, do którego 
dostęp jest niezwykle trudny. Jeśli 
„Świadkowie...” pozostawiają tu 
pewien niedosyt, to nie z winy 
reżysera, ale z powodu pełnej sa-
mokontroli bohatera. Putin ani na 
moment się nie odsłania, próżno 
oczekiwać jego prywatnej twarzy.

Mieszkający obecnie na Łotwie 
Majski nie ukrywa krytycznego 
stosunku do Putina. Co jed-
nak myślał o nim wtedy – oraz 
o swojej pracy w sprzyjającej mu 
telewizji – mówi niewiele. Chciał 
wykorzystać wysokie stanowisko 
do zapisu fascynująco zmie-
niającej się rzeczywistości? Czy 
„wierzył” w Putina? Dziś twierdzi, 
że chciał być tylko „świadkiem”, 
jest jednak świadomy, że różnica 
między świadkiem a współwin-
nym jest bardzo cienka.
Paweł Mossakowski

FORUM
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• Zawody łucznicze
FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / 

AGENCJA GAZETA

• Praca Dominiki Olszowy
FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORA

• My Brighest Diamond FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORA

BIAŁYSTOK

Trzy dni, 13 koncertów, artyści z USA, 
Wielkiej Brytanii, Islandii, Niemiec, Pol-
ski, Białorusi, Litwy, a nawet mający 
korzenie syryjskie i południowoafry-
kańskie. Różne energie spotkają się od 
piątku do niedzieli w operowym amfit-
eatrze. Na Halfway Festivalu.

Muzycznie to splot „miękkich” 
songwriterskich brzmień, wędrowa-
nia po obrzeżach americany, popu, 
folku, indie rocka, bluesa. 

Wystąpi m.in. wiolonczelistka Gyda 
Valtysdottir z Islandii (była członkinią 
słynnego zespołu Mum, ale podążyła 
własną ścieżką). Po pięciu latach do 
Białegostoku wraca Shara Nova (daw-
niej Worden) z USA wraz z zespołem 
My Brighest Diamond. Z USA też 
przyjadą: singer-songwriter z USA – Ti-
mothy Showalter z projektem Strand 
of Oaks, amerykańska piosenkarka 
artpopowa i multiinstrumentalistka 
Julia Holter oraz czwórka żywiołowych 
chłopaków z Foxing, kochających indie 
rock. Jeszcze żywsze pulsujące rytmy 
zapowiada obecność postpunkowych 
Brytyjczyków z These New Puritans. 
Eksperymentalny pop-jazz zaprezen-
tuje Karyyn, syryjsko-amerykańska 
artystka zaangażowana. Z kolei basowe 
electro to znak rozpoznawczy Kotori 
(znanej też jako Umiko) z Litwy. Deli-
katne wschodnie dźwięki z mocnym 
tekstem zaprezentuje Palina z Biało-
rusi. A elektroniczno-alternatywny 
zestaw z antydyskryminacyjnym prze-
słaniem – Alice Phoebe Lou, artystka 
z Niemiec, urodzona w RPA. 

Będzie też mocna ekipa z Polski – Tę-
skno (akustyczno-nowoczesne obja-
wienie ostatnich lat – wokalistka Janna 
Longic i pianistka Hania Rani) i Oxford 
Drama – duet indie (Gosia Dryjańska 
i Marcin Mrówka). Festiwal tradycyjnie 
rozpocznie się białostockim akcentem: 
wystąpi Wędrowiec (Gabriel Tomczuk). 

Zaplanowano też warsztaty, 
dyskusje o alterkulturze i muzyce, 
wystawy, zajęcia z jogi, spotkania 
m.in. z Łukaszem Orbitowskim.

KONCERTY
piątek (28 czerwca)
• godz. 20 – Wędrowiec, Gyda, These 
New Puritans 
sobota (29 czerwca)
• godz. 16 – Oxford Drama, Kotori, 
Karyyn, My Brightest Diamond, 
Julia Holter
niedziela (30 czerwca) 
• godz. 16 – Palina, Tęskno, Alice 
Phoebe Lou, Foxing, Strand of Oaks

BILETY
Jednodniowe – 90/80 zł. Karnety 
– 170/150 zł (na: bilety24.pl). Biało-
stoczanie w kasie opery mogą kupić 
jednodniowe bilety o 20 zł taniej. 

Halfway Festival!
Spisany przez mnichów w 1230 
roku. Odnaleziony blisko 600 
lat później. Manuskrypt ze śre-
dniowiecznymi pieśniami stał 
się podstawą do fenomenalnej 
kantaty Carla Orffa z 1936 roku 
– „Carmina Burana”. I to ona 
zakończy w piątek 60. sezon 
artystyczny w operze przy 
Odeskiej (godz. 19). Orkiestrę, 
chór i chór dziecięcy poprowa-
dzi włoski dyrygent z bogatym 
międzynarodowym doświad-
czeniem – Massimiliano 
Caldi. Chór OiFP przygotowała 
prof. Violetta Bielecka, Chór 
Dziecięcy OiFP – Ewa Rafałko. 
Usłyszymy też znakomitych 
solistów: Karinę Skrzeszewską 
(sopran), Adama Sobieraj-

skiego (tenor) i Tomasza Raka 
(baryton). 

Odnaleziony w 1803 roku 
manuskrypt z 254 pieśniami 
i wierszami, choć spisany 
w klasztorze, jest wybitnie 
świecki, opiewa uroki życia. 
Czegóż tam nie ma: radosne 
pieśni natury budzącej się do 
życia, pieśni miłosne i swa-
wolne. Całość spina potężny 
„Hymn do Fortuny”. 

Posłuchać trzeba koniecz-
nie. l moż

Carmina Burana

Arabska kaligrafi a, 
pilaw serwowany 
przez Tatarów, 
sokolnicy i konni łucznicy 
– w sobotę i niedzielę, w godz. 
10-17, w podbiałostockim 
skansenie odbędzie się Festi-
wal Kultury Tatarskiej.

Towarzyszyć mu będą 
sportowe emocje – Międzyna-
rodowe Zawody Łucznictwa 
Konnego Tatarów Polskich 
Puchar Europy. 

– Zarówno w sobotę, jak 
i niedzielę będziemy mieli oka-
zję obejrzeć występy zespołów 
artystycznych (w godz. 11-16). 
Wystąpią: Tatarski Zespół 

Taneczno-Wokalny 
Buńczuk działający 
przy Fundacji Tatar-
skie Towarzystwo 
Kulturalne w Białym-
stoku, Tatarski Zespół 
Dziecięco-Mło-
dzieżowy Buńczuk 

działający przy Muzułmań-
skiej Gminie Wyznaniowej 
w Białymstoku, czeczeński 
zespół taneczny Lovzar, zespół 
tatarski Kardszlar z Kalinin-
gradu oraz Joanna Broda z Tu-
reckich Klimatów z Krakowa 
z pokazem tańców tureckich 
– zapowiadają organizatorzy. 
Będzie też okazja, aby obejrzeć 
widowiskowy pokaz jeździecki 
w wykonaniu Szwadronu Ka-
walerii im. 10. Pułku Ułanów 
Litewskich. Więcej – bialystok.
wyborcza.pl. l jok

Tatarskie
klimaty

Dwie wystawy otwiera w pią-
tek o godz. 18 Galeria Arsenał 
przy ul. Mickiewicza 2. To 
„Happy end” Dominiki Ol-
szowy i „Innym żyje się jakoś 
łatwiej” Pravdoliuba Ivanova 
z Bułgarii.

Kto nie zdąży na werni-
saż, powinien wybrać się do 
galerii następnego dnia na 
oprowadzanie autorsko-kura-
torskie (godz. 11). 

Dominika Olszowy działa 
na styku sztuk wizualnych, 
performance’u i teatru. Po-
każe wybór starszych prac 
poruszających wątki kryzysu 

egzystencjalnego, a także nowe 
realizacje, w których artystka 
eksploruje problematykę zdro-
wia. Z kolei prace Pravdoliuba 
Ivanova, czołowego współcze-
snego artysty bułgarskiego, 
mają charakter postkonceptu-
alny, odnoszą się do polityki, 
życia społecznego, codzienno-
ści, marzeń.l moż

Happy end i nie tylko
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• Chór i Orkiestra OiFP
FOT. TOMASZ MARKOWSKI / AGENCJA GAZETA


