
Wszystko  
dla Pań

"Dzień Kobiet" miał odejść do lamusa 
razem z wieloma reliktami czasów 
"komuny". A jednak żyje i wręcz kwit-
nie. Tyle, że panie nie są już raczej 
obdarowywane goździkami pończo-
chami (w miarę rozwoju technologii 
i mody były to rajstopy). Są obsypy-

wane wszystkim, co tylko mężczyźni 
potrafią wymyślić.

Biznes na obcasach
W Parku Przemysłowym 

Łomża odbyło się marcowe 
śniadanie biznesowe, w głów-
nej mierze poświęcone kobie-
tom funkcjonującym w bizne-
sie. Wzięło w nim udział około 
pięćdziesięciu pań, wśród któ-
rych były m.in. Natalia Hołow-
nia, łomżynianka prowadząca 

serwis gala.pl, Katarzyna Ku-
klińska, prezes Fundacji Ja i Ty 
oraz Elwira Horosz, projektant-
ka mody i prezes Podlaskiego 
Stowarzyszenia Właścicielek 
Firm Klub Kobiet Biznesu. 

Natalia Hołownia to łomży-
nianka, która jest redaktor pro-
wadzącą serwis gala.pl. W swojej 
pracy spotyka wiele inspirujących 
kobiet, jak np. Martyna Woj-
ciechowska, Maja Ostaszewska, 
Joanna Przetakiewicz, Kinga Ru-
sin, co uważa za spełnienie swo-
ich marzeń.

- Nie lubię słowa kariera, 
wolę mówić właśnie: droga do 
spełnienia marzeń. Uważam, 
że każda z nas jest w stanie od-
nieść sukces, czyli spełnić swoje 
marzenia – powiedziała Natalia 
Hołownia. Przyznała, że nigdy 
nie zaznała przeszkód związa-
nych z tym, że jest kobietą, ale ze 
względu na swoje pochodzenie 
z małego miasta już tak.

- Wiele moich koleża-
nek nie mogło znieść tego, że 
dziewczyna z małego miasta 
jest ich szefową, że prowadzi 
serwis, który miesięcznie od-
wiedza 8 milionów ludzi, że 
dziewczyna z małego miasta 
mówi im co mają robić, a one 
przecież są po najlepszych war-
szawskich liceach. Ale zacisnę-
łam zęby i uznałam, że to co 
i jak robię będzie pokazywało 
jaka jestem i że na miejscu, na 
którym jestem nie znalazłam się 

z przypadku – mówiła Natalia 
Hołownia przyznając, że gdyby 
nie liceum w Łomży, w którym 
nauczyła się języka angielskie-
go i francuskiego, to nigdy by 
nie pojechała do Wenecji jako 
korespondentka, co później po-
zwoliło jej dostać pracę w pre-
stiżowych wydawnictwach.

- Niektóre z nas spełniają się 
niosąc pomoc, pracując w szpita-
lu i to jest cudowne. 
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Nieszczególnie szczęśliwe 
miny miały Elwira Talkow-
ska i Wiktoria Wiśniew-
ska, czyli ubiegłoroczna 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 
i Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej, gdy przy-
szedł moment, w którym 
musiały swe korony zało-
żyć na głowy innych pięk-
ności. Ale takie są reguły 
gry. Po roku królowe wra-
cają do pracy i nauki, a rzą-
dy obejmują ich następczy-
nie: Iwona Mocarska jako 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 
i Aleksandra Czerwińska 
jako Miss Nastolatek Zie-
mi Łomżyńskiej.

Blisko trzy godziny trwała 
gala, której gościnnych progów 
użyczyła Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. Do rywa-
lizacji o tytuły, sławę, nagrody, 
a przede wszystkim rozmaite 
życiowe szanse, przystąpiło 12 
pełnoletnich kandydatek i aż 20 
nastoletnich piękności. Co cie-

kawe, w grupie tych nieco star-
szych łomżynianki stanowiły 
mniejszość, a wśród młodszych 

było odwrotnie. Ważne, że były 
to autentycznie wybory Miss 
Ziemi Łomżyńskiej - Iwona 

Mocarska jest z Poniatu, Alek-
sandra Czerwińska - ze Starych 
Kupisk.

Prezentowały się, już nie 
licząc Łomży,  ponadto panie 
i dziewczęta z m. in.  z Małego 
Płocka, Wąsosza, Jedwabnego, 
Gawrych, Kolna, Drozdowa, 
Zbójnej,  Zambrowa,  Mieczy, 
Rakowa, Grajewa (spora ekipa 
z silnym dopingiem), Śniadowa. 

Gala prowadzona przez 
Kamila Baleję składała się 
przede wszystkim z kolejnych 
prezentacji kandydatek. Wy-
stępowały m. in. na sportowo 
(kilka błysnęło autentycz-
nie sporymi umiejętnościami 
gimnastycznymi), w strojach 
ludowych z Regionalnego 
Ośrodka Kultury (ileż w tym 
był świeżości i wdzięku, nawet 
jeśli - jak głosił utwór muzycz-
ny - dziewczęta trochę się boją 
"kunia poić", a zupełnie inne 
uczucia budzą w nich "Jasień-
kowe ocka" ), strojach z butiku, 
kreacjach Łukasza Verry, wie-
czorowych. Organizatorzy za-
chowali się z klasą i w prezen-
tacjach w bieliźnie i sukniach 
ślubnych wzięły udział tylko 
pełnoletnie kandydatki. Jedyną 
okazją do usłyszenia ich gło-
sów była krótka sekwencja py-
tań, ale wzięło w niej udział za-
ledwie 6 z ponad 30 dziewcząt.  
Wypadły naprawdę fajnie.  

Najpiękniejsze 
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Porwanie

Wydarzenia rozegrały się 
w okresie nieco więcej niż doby 
w naszym regionie z początkiem 
w Białymstoku i finałem w oko-
licach Ostrołęki. 

Pierwszy sygnał: na biało-
stockim osiedlu Dziesięciny, 
spod jednego z bloków upro-
wadzona została młoda kobieta 
z dzieckiem. Sprawcy mieli być 
zamaskowani i siłą wciągnąć je 
do ciemnego samochodu, który 
następnie odjechał w kierunku 
zachodnim. W pierwszych do-
niesieniach uwagę zwracała  tak-
że informacja o łomżyńskich nu-
merach rejestracyjnych pojazdu, 
jakiego używali.

Niedługo potem zaczęły się 
pojawiać doniesienia bardziej 
precyzyjne.  Samochód został 
odnaleziony jeszcze w Białymsto-
ku, przy ulicy niezbyt odległej od 
miejsca porwania. Faktycznie miał 
rejestrację z Łomży, ale ten wątek 
przestał być tak bardzo istotny 
dla całej sprawy, gdy okazało się, 
że ciemnozielony wóz pochodził 
z wypożyczalni. Swoją drogą, nie 
ma na razie w żadnych policyj-
nych czy medialnych doniesie-
niach wzmianki czy łomżyńska 
firma pojawia się w całej sprawie 
zupełnie przypadkowo, czy może 
któraś  z zaangażowanych osób 
ma związki z naszym miastem. To 
zapewne wyjaśni śledztwo.

Jedno stało się pewne: pory-
wacze używają już innego środka 
transportu.

Pościg

Uprowadzenie matki i dziec-
ka poruszyło nie tylko media 
w całym kraju, ale przede wszyst-
kim postawiło na nogi odpowied-
nie służby. Na drogach - w wo-
jewództwie podlaskim i innych 
regionach - pojawiło się wiele 
dodatkowych kontroli. Policjanci 
szczególnie czujnie reagowali na 
pojazdy z przyciemnianymi szy-
bami i takie z dużą przestrzenią 
bagażową. Gdzieniegdzie spraw-
dzane były dosłownie wszystkie 
auta. Baczniejsza uwaga skiero-
wana została także na transport 
zbiorowy - autobusy i pociągi. 
Informacja trafiła na przejścia 
graniczne.

Bardzo istotnym czynnikiem 
było - jak się potem okazało - 
szybkie  opublikowanie zdjęć 
zaginionej Amelki i jej mamy 
Natalii. Niedługo potem policja 
przekazała mediom także uję-
cia przedstawiające ojca dziecka 
(choć były to skany z monitorin-
gu, nieszczególnie dobrej jakości). 
To bowiem  mąż Natalii (choć 
w trakcie procedury rozwodowej)  
zaczął pojawiać się w komunika-
tach jako bardzo prawdopodobny 
sprawca.

Policja zdecydowała się tak-
że na bardzo rzadko stosowaną 
dotąd procedurę Child Alert, 

czyli m. in. jeszcze szersze prze-
kazywanie wszelkich mogą-
cych mieć znaczenie informacji. 
W tej sprawie miało to szcze-
gólne uzasadnienie.  Ojciec 
dziewczynki mieszka w Niem-
czech. Było bardzo prawdopo-
dobne, że zechce tam zabrać 
Amelkę. W grę zaczęło wcho-
dzić tzw. uprowadzenie rodzi-
cielskie, które nawet na gruncie 
prawa traktowane jest inaczej 
(dalece łagodniej) niż porwanie 
z innych pobudek. 

Akcja pod Ostrołęką
Policja skrupulatnie zbiera-

ła informacje i weryfikowała te 
docierające od społeczeństwa, 
ale przez dobę spektakularne-
go przełomu nie było. Wreszcie 
pojawiła się informacja: Amelka 
i jej mama zostały odnalezione, 
całe i zdrowe.

Okoliczności przybliżali po-
tem m. in. wiceminister spraw 
wewnętrznych Jarosław Zieliński 
i przedstawiciele policji z Ko-
mendy Głównej.                   

- Okazało się, że nie w za-
chodniej Polsce, a w okolicach 
Ostrołęki doszło do odnalezienia 
Amelki i jej mamy oraz zatrzy-
mania ojca dziecka. Drugi poten-
cjalny sprawca porwania został 
ujęty w koło Ostrowi Mazowiec-

kiej. Trwają poszukiwania jesz-
cze jednej osoby, ale oczywiście 
śledztwo wykaże czy to wszyscy, 
którzy brali w tym udział  - mó-
wił wiceminister.

Podkreślał przy tym  do-
brą współpracę wszystkich czę-
ści polskiej policji, czyli przede 
wszystkim komend wojewódz-
kich w Białymstoku, Olsztynie 
i Radomiu (mazowiecka) pod 
nadzorem Komendy Głównej, 
odpowiednie "zaprojektowanie" 
niezbędnych do działania sił 
i środków, bardzo dobrą współ-
pracę policji i społeczeństwa oraz 
uruchomienie Child Alert.  Po-
budziło to zaangażowanie i czuj-
ność społeczeństwa.  Decydujące 
znaczenie miało - ujawnione 
w mediach - rozpoznanie męż-
czyzny kobiety i dziecka przez 
mieszkankę Ostrołęki  i jej kon-
takt z policją 

- Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy chcieli w tej sprawie 
pomóc.  Cieszę się  i gratuluję 
polskiej policji - stwierdził Jaro-
sław Zieliński.

Według policyjnych donie-
sień zatrzymaniu dokonanemu 
przez ostrołęckich funkcjonariu-
szy nie towarzyszyły szczególnie 
dramatyczne okoliczności, choć 
do pewnej szarpaniny i chwilo-
wego "położenia" podejrzanego 
na ziemi, aby nie mógł nic zro-

bić kobiecie i dziecku, doszło. Po 
wszystkim Amelka i jej mama 
(okazało się, że spędziły noc 
w lesie, w samochodzie) trafiły 
na komendę w Ostrołęce, zostały 
nakarmione. Spotkały się z leka-
rzem, a w końcu powróciły do 
domu.

Do Białegostoku trafił też 
ojciec dziewczynki. Prokuratu-
ra przedstawiła mu zarzut bez-
prawnego pozbawienia wolno-
ści matki i dziecka. W rękach 
policji i śledczych jest jeszcze 
jeden mężczyzna. Śledztwo po-
zwoli zapewne ustalić czy jakieś 
inne osoby brały udział w pla-
nowaniu i samej realizacji upro-
wadzenia.

Szybko jednak wyszły na jaw 
fakty, które nie pozwalają wi-
dzieć prawdy w czarno- białych 
barwach. Okazało się, że w ubie-
głym roku żona odeszła od ojca 
Amelki i przeniosła się z Nie-
miec do Białegostoku. W toku 
jest procedura rozwodowa. Do-
niesienia o przemocy, jaką miał 
stosować w domu mężczyzna, 
okazują się  wymysłem prababci 
dziewczynki. Pojawiły się tak że 
informacje, że samo porwanie 
wyglądało inaczej niż w pierw-
szych opisach. 

Trzeba teraz poczekać na wy-
niki śledztwa.         
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Amelka i jej mama całe i bezpieczne. 
Porwane w Białymstoku, odnalezione  w Ostrołęce

Nawet wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przyznał, że na ponad dobę Polska wstrzymała w związku  
z tą sprawą oddech. Na szczęście oddechu, ani odpowiednich działań nie wstrzymała policja i wszystko skończyło się pomyślnie:  

25-letnia Natalia i jej 3-letnia córeczka Amelka odzyskały wolność.    
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Trudno wyniki moich badań prze-
transponować na język publicystycz-
ny – mówi z uśmiechem dr hab. Syl-
wia Chojnowska, prorektor ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. Jak informuje Jo-
lanta Święszkowska, rzeczbik PWSIiP, 
Rada Wydziału Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku nadała pani pro-
rektor stopień doktora habilitowane-
go. Podstawą  był dorobek naukowy 
z obszaru biologii medycznej: osiem 
prac, z czego siedem anglojęzycznych, 
wszystkie opublikowane w prestiżo-
wych czasopismach naukowych. 

Sylwia Chojnowska w 2009 
roku obroniła pracę doktorską 
na Uniwersytecie Medycznym 
w Białymstoku pt. „Egzoglikozy-
dazy lizosomalne polipów nosa”. 
Z PWSIiP związana jest od 2011 
roku. Od marca 2017 roku pełni 
funkcję prorektora łomżyńskiej 
uczelni. 

– Obowiązki administracyjne 
oraz te związane z przygotowa-
niem naszej uczelni do nowych 
realiów legislacyjnych, związa-
nych z Ustawą 2.0, są bardzo 
czasochłonne. Ale minimum je-
den dzień w tygodniu zamykam 
się w uczelnianym laboratorium 
– wyjaśnia dr hab. Sylwia Choj-
nowska. Prorektor bada znacze-
nie diagnostyczne egzoglikozy-
daz lizosomalnych. Wyniki tego 
typu badań, po opracowaniu sce-

nariuszy wdrożeniowych, mogą 
zrewolucjonizować medycynę, 
np. usprawnić wczesne wykrywa-
nie chorób. 

Uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego zaję-
ło Sylwii Chojnowskiej niecałe 
osiem lat. W tym czasie prze-
prowadziła z zespołem naukow-
ców Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku liczne badania. 
Wyniki jej naukowych analiz zo-
stały opublikowane – pod wspól-
nym tytułem „Znaczenie 
diagnostyczne egzoglikozydaz li-
zosomalnych oraz optymalizacja 
metod oznaczania ich aktywności 
w trudnych analitycznie materia-
łach biologicznych” – w ośmiu 
czasopismach. Wszystkie arty-
kuły miały pozytywne recenzje 
oraz pojawiły się na szpaltach 
naukowych periodyków o wyso-
kim łącznym wskaźniku Impact 

Factor – 17,324. Oznacza to, 
że są one czytane, analizowane 
i komentowane w międzynaro-
dowym środowisku naukowym.

Doktor habilitowana Sylwia 
Chojnowska opracowała mię-
dzy innymi nowatorską metodę 
oznaczania wartości referen-
cyjnych dla aktywności HEX 
w surowicy krwi noworodków, 
które mają podwyższony po-
ziom bilirubiny. Jej metoda 
otwiera furtkę do wczesnej dia-
gnostyki chorób spichrzenio-
wych (genetycznie uwarunko-
wane choroby metaboliczne) 
oraz zakażeń bakteryjnych no-
worodków, takich jak niezwykle 
niebezpieczna sepsa. 

- To jest najwspanialsze w na-
uce, gdy nasze badania, opracowa-
ne przez nas analityczne metody, 
mogą mieć w przyszłości wpływ 
na stosowane powszechnie na-
rzędzia diagnostyczne – mówi dr 
hab. Sylwia Chojnowska.

W habilitacyjnym dorobku 
wykazała także, że skuteczniej-
sze w diagnostyce miażdżycy 
u osób z cukrzycą typu 2 może 
być oznaczanie aktywności HEX 
w surowicy, a nie stężenia chole-
sterolu całkowitego. 

– Pani prorektor jest wspa-
niałym pracownikiem nauko-
wym uczelni, zaangażowanym 
i twórczym, ale także moją 
prawą ręką, osobą, którą darzę 

ogromnym szacunkiem i zaufa-
niem. Przed nią już tylko jeden 
szczebel kariery naukowej, tytuł 
profesorski – komentuje dr hab. 
Dariusz Surowik, rektor Pań-
stwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. 

Dr hab. Sylwia Chojnowska 
swoją wiedzę przekazuje stu-
dentom Wydziału Nauk o Zdro-
wiu PWSIiP. Jej łączny dorobek 
obejmuje 83 prace naukowe. Jest 
członkinią Polskiego Towarzy-
stwa Biochemicznego. Jej pasja, 
która pozwala odpocząć po tru-
dach laboratoryjnej i administra-
cyjnej pracy, to medycyna natu-
ralna, zwłaszcza farmakognozja. 
Ziołami interesuje się od zawsze, 
zna ich tajemnicze moce i wspa-
niały potencjał leczniczy. W do-
mowym zaciszu tworzy receptury 
naturalnych kosmetyków. 
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W łomżyńskim 
szpitalu 

Nowy zarząd ma Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych,  Zakładowa Organizacja 
Związkowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Związkowcy poinformowali media o wyni-
kach wyborów uzupełniających, które musiały 
się odbyć w związku z rezygnacją Izabeli Me-
telskiej z funkcji przewodniczącej.   

Nową przewodniczącą zakładowej orga-
nizacji OZZPiP została Katarzyna Jarocka. 
Obok niej do zarządu weszły: wiceprzewod-
nicząca Krystyna Dąbrowska, skarbnik Ewa 
Kowalewska oraz sekretarz  Barbara Szponka-
-Grzymała. 

Prorektor Sylwia Chojnowska 
z PWSIiP z habilitacją

Laury dla 
łomżyniaków

Społecznik dr Emilian Kudyba zajął 
trzecie miejsce w kategorii "samo-
rządność i społeczność lokalna", 
a pielęgniarka Emilia Malinow-
ska-Rafałowska ze Szpitala  Woje-
wódzkiego w Łomży także trzecie 
za „działalność społeczną i charyta-
tywną” w plebiscycie "Osobowość 
Roku 2018", który zorganizowały 
regionalne dzienniki Gazeta Współ-
czesna i Kurier Poranny. 

Emiliana Kudybę, człowieka 
o wielu talentach i psajach, wiel-
kiego przyjaciela naszej redakcji, 
kapituła doceniła za działalność 
społeczną oraz rozwój międzyna-
rodowej współpracy w dziedzinie 
weterynarii.

- W życiu bywa tak, że 
najbardziej cieszą nagrody i 
wyróżnienia, których się nie 
spodziewamy. I tak jest w tym 
przypadku. Otrzymana statuet-
ka jest dla mnie ważna i wzru-

szająca, bowiem potwierdza 
sens, słuszność moich dzia-
łań – przytacza portal lomza.
pl słowa Emiliana Kudyby 
z uroczystej gali w Muzeum 
Podlaskim w Białymstoku.

Emilian Kudyba jest absol-
wentem Akademii Rolniczej w 
Lublinie. To były zastępca po-
wiatowego lekarza weterynarii 
w Łomży i międzynarodowy 
autorytet do spraw higieny 
żywności. W mieście nad Nar-
wią mieszka od blisko 40 lat, 
angażując się w działania spo-
łeczne i kulturalne. Jest m.in. 
inicjatorem "Europejskiego 
Dnia Sąsiada", organizowanego 
nieprzerwanie od 2006 roku na 
osiedlu Maria.

Wyróżnienie dla Emiliana 
Kudyby, to nie jedyny łomżyń-
ski akcent podczas finałowej 
gali plebiscytu. Trzecią lokatę w 
kategorii "działalność społeczna 
i charytatywna" zajęła Emilia 
Malinowska-Rafałowska, pielę-
gniarka ze Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży.

Łomżyńscy laureaci: Emilia Malinowska-Rafałowska 
i Emilian Kudyba  
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Drużyna z Katolickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego w Łomży zwyciężyła w rejonowych kwali-
fikacjach ogólnopolskiego konkursu Turbolan-
deskunde „Wędrówka po krajach niemieckiego 
obszaru językowego”, które odbyły się w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. 

W rywalizacji wzięli udział uczniowie 
z kilkunastu szkół średnich, odpowiadali 
w formule quizu na pytania dotyczące Au-
strii. Najlepsza drużyna z „Katolika: Wero-
nika Chojnowska, Paulina Tomaszkowska, 
Karolina Prończuk, powalczy w czerwcu 
o najwyższe laury w Goethe Institut w Kra-
kowie. To instytucja kultury Republiki Fe-
deralnej Niemiec. Działa na całym świecie 

i promuje znajomość języka niemieckiego 
oraz międzynarodową współpracę kulturalną.

Konkurs od lat organizuje Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego. W tym roku dotyczy on 
Austrii. Etapy rejonowe odbywają się 
w miejscowościach, w których działają 
sekcje stowarzyszenia. W Łomży kon-
kursu czterokrotnie odbywał się w Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego, a w tym 
roku uczniowie pojawiali się w PWSIiP 
–  eleganccy, elokwentni, chłonący naukę 
języków obcych, łaknący międzykulturo-
wych doświadczeń. 

Łomżyńską koordynatorką potyczek 
językowych jest od pięciu lat Ewa Koryt-

kowska, nauczycielka języka niemieckiego. 
– Konkurs jest wędrówką po krajach nie-

mieckojęzycznych, wymaga od uczestników 
interdyscyplinarnej wiedzy humanistycznej, 
dotyczącej kultury, historii, literatury a na-
wet popkultury.  Ma ciekawą formułę. Etap 
rejonowy to quiz, w którym rywalizują trzy-
osobowe drużyny szkolne. Mają one prawo 
wyboru pytania za 1, 2 oraz 3 punkty. Róż-
nią się one poziomem trudności, najprostsze 
zadawane jest w języku polskim, te trudniej-
sze w języku niemieckim, trzypunktowe jest 
dodatkowo pytaniem otwartym – mówiła 
Ewa Korytkowska. Zwyciężczynie z „Ka-
tolika”: wybierały pytania najtrudniejsze, za 
trzy punkty. 

W regulaminie konkursu orga-
nizatorzy akcentują, że rozbudza on 
otwartość na inne kultury,  propaguje 
wychowanie proeuropejskie, krzewi 
także ducha tolerancji. Dla Weroniki, 
Pauliny i Karoliny, znajomość języka 
niemieckiego to furtka: do studiów 
i pracy za granicą, możliwość bliż-
szego poznania innych kultur. – Jeź-
dziłyśmy na wycieczki, na przykład 
do Drezna. Zastanawiamy się, jak 
by to było urodzić się lub mieszkać 
w innym kraju. Czy byłybyśmy wte-
dy kimś innym? Może niedługo się 
o tym przekonamy – komentowały 
zwyciężczynie. 

Etap rejonowy konkursu odbył się pod 
patronatem Liceum Mistrzostwa Sporto-
wego i PWSIiP w Łomży. 

Magdalena Gotlib z II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Konopnickiej 
w Łomży zwyciężyła w konkursie wie-
dzy „Samorząd terytorialny w Polsce 
– 20 lat trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa”. – Odwiedzi-
łam bibliotekę, przeczytałam ustawy,  
książki i udało się – skomentowała 
własny sukces uczennica klasy III F 
o profilu humanistycznym. Konkurs 
wiedzy zorganizowała Katedra Prawa 
i Administracji Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych PWSIiP. 

Jak informuje Jolanta Święsz-
kowska, rzecznik PWSIiP, 
w szranki naukowej rywalizacji 
stanęło 84 uczniów z kilkuna-
stu szkół średnich. W pierwszej 

turze młodzi rozwiązywali skła-
dający się z dwudziestu pytań 
test z przepisów czterech ak-
tów prawnych: Konstytucji oraz 
trzech ustaw samorządowych. 
Do drugiego etapu zakwalifi-
kowało się 8 finalistów, którzy 
przed komisją w składzie: prof. 
dr hab. Joanna M. Salachna, dr 
hab. Krzysztof Sychowicz, prof. 
PWSIiP, dr Andrzej Melezini, dr 
Marta J. Skrodzka, losowali i od-
powiadali na dwa pytania. 

Na najwyższym stopniu 
podium stanęła uczennica 
II LO w Łomży Magdalena 
Gotlib, która przygotowywa-
ła się do konkursu pod czuj-

nym okiem nauczyciela Pawła 
Bukowskiego. II miejsce przy-
padło Jakubowi Zduńczykowi 
z I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Kościuszki  
w Łomży (dumna z sukcesu 
ucznia była Katarzyna Lip-
ska). Na najniższym stopniu 
podium stanął Kacper War-
choł, który do Łomży przyje-
chał z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych 
im. Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego w Ciechanowcu, a do 
sukcesu sukces dopingował go 
nauczyciel Adam Olszewski. 
Laureaci i finaliści odebrali 
nagrody ufundowane przez 

sponsorów i patronów hono-
rowych wydarzenia, Starostwo 
Powiatowe w Łomży, Urząd 
Miejski w Łomży oraz Rek-
tora PWSIiP: tablet, głośniki 
bezprzewodowe,  słuchawki, 
ekskluzywne zestawy wiecz-
nych piór oraz książki.  

Uczniowie, którzy nie za-
kwalifikowali się do finału także 
otrzymali bonus – uczestniczy-
li w intrygujących warsztatach 
prowadzonych przez dra Dariu-
sza Perło, prorektora PWSIiP. 
Ich osią była zagadka kryminal-
na, a pragmatycznym celem po-
kazanie młodym jak zbudować 
zespół oraz efektywnie współ-
pracować. 

1 stycznia bieżącego roku mi-
nęło dwadzieścia lat od wejścia 
w życie reformy podziału tery-
torialnego: w miejsce 49 woje-
wództw wprowadzono 16 woje-
wództw, 307 powiatów i 66 miast 
na prawach powiatu, przy jedno-
czesnym zachowaniu liczby oraz 
statusu gmin. Kierownik Katedry 
Prawa i Administracji PWSIiP 
w Łomży profesor Joanna Sa-
lachna podkreśla, że reforma 
była olbrzymim wyzwaniem 
prawnym, wprowadzała zmia-

ny kompetencyjne, majątkowe, 
instytucjonalne. – Kontrowersje 
wokół trójszczeblowego ustroju 
samorządu terytorialnego były 
i będą. Niektóre ośrodki miejskie, 
takie jak Łomża, utraciły status 
województwa, obecnie ich szan-
są na wyznaczanie kierunków 
rozwoju są zrzeszenia, związki 
i stowarzyszanie samorządów. 
Subregion łomżyński powinien 
się umacniać oraz dbać o jedyną 
państwową uczelnię w Łomży, 
gdyż wiedza, edukacja i informa-
cja, są warunkiem niezbędnym 
rozwoju – mówiła profesor Joan-
na Salachna. 

Państwowa Wyższa Szko-
ła Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży powstała pięć 
lat po wejściu w życie reformy 
podziału terytorialnego. Filip 
Springer, publicysta i reportaży-
sta, w książce „Miasto Archipe-
lag. Polska mniejszych miast”, 
podkreśla, że państwowe wyższe 
szkoły zawodowe (tzw. PWSZ-
-ety) były jedyną zrealizowaną 
przez ówczesne władze central-
ne obietnicą pomocy miastom, 
które w wyniku reformy admi-
nistracyjnej utraciły status wo-
jewództw. 

Samorządowy konkurs w PWSIiP 

Potyczki językowe, czyli turbolandeskunde
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W Zambrowie Dzień Kobiet to okazja do skła-
dania życzeń i spotkania w świątecznym na-
stroju.

- Życzę wszystkim Paniom dużo zdro-
wia. Życzę aby każdy dzień w roku, był 
Dniem Kobiet – mówił podczas spotkania 
z Paniami Jacek Olszewski, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Zambrowie.

Koncert „Dla Ewy„ w  Miejskim 
Ośrodku Kultury rozpoczął zespół in-
strumentalno - wokalny „Camerata”.  
Zespół skupia utalentowaną muzycznie 
zambrowską młodzież. W czasie koncer-

tu wraz z zespołem wystąpiły wokalistki, 
Wiktoria Długoborska i Anna Dębek. 
Specjalny program przygotował Teatr 
Form Różnych. 

- Wystąpiliśmy w zabawnych ske-
czach i piosenkach. Warto zwrócić uwagę 
na brawurowy wieczór panieński 80- latki 
- komentowała Małgorzata Trocha, kie-
rownik artystyczny Teatru Form Różnych.

W finale koncertu, na scenie wystąpi-
li wszyscy wykonawcy. Był to czas skła-
dania życzeń i przekazywania podzięko-
wań.

Tulipany dla każdej pani wchodzącej do sali 
koncertowej, serdeczne życzenia i doskonały 
nastrój. Tak rozpoczęły się miejskie obchody 
Dnia Kobiet w Kolnie. Gości z kwiatami witał 
burmistrz Andrzej Duda.

- To już nasza  tradycja, że w Dniu 
Kobiet spotykamy się na koncercie or-
ganizowanym przez Kolneński Ośrodek 
Kultury. To także okazja do przekazania 
paniom serdecznych życzeń  i wyrazów 
wdzięczności, za codzienną pracę i wspar-
cie. Wszystkim paniom pięknie dziękuje-
my - powiedział burmistrz Andrzej Duda.

Specjalny prezent przygotował także 
zespół „Kolneńskie dziewczyny”.

- Na płycie wydanej przy wsparciu sa-
morządu miasta znalazły się największe 
przeboje zespołu – wyjaśniła Bogumiła 
Ranik, instruktor Kolneńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu.

Zabawne skecze, żartobliwe i senty-
mentalne piosenki znalazły się w progra-
mie specjalnego koncertu „Kolneńskich 
dziewczyn z plusem”. Muzyczną część 
wieczoru zakończyły życzenia, podzięko-
wania i wiwaty.

Kwiaty od burmistrza,  
program kabaretowy  

i płyta z piosenkami w Kolnie

8 marca w Zambrowie.  
Muzyka klasyczna  

i wieczór panieński 80-latki 

Panie wchodzące do sali koncertowej witał, wręczając kwiaty burmistrz Andrzej Duda.  W finałowej piosence „Kochajmy się” na scenie wystąpili wszyscy wykonawcy. 

Inne z nas, jak moja mama, 
nauczycielka języka polskiego, 
edukując innych. Jeszcze inne 
prowadzą własną działalność, 
biznes. Ja marzyłam o tym świe-
cie vipów i dzięki ciężkiej pracy 
to marzenie udało mi się spełnić 
– powiedziała Natalia Hołownia, 
która jest także prowadzącą in-
ternetowy talk-show „Gala Stu-
dio” oraz autorką książki „Jak być 
paryżanką w Polsce”.

Katarzyna Kuklińska 
z Fundacji Ja i Ty powiedziała, 
że mieszkańcy Łomży na ogół 
wiedzą kim jest, co spowodowa-
ne jest jej niepełnosprawnością 
i wyglądem.

- Polubiłam siebie taką jaką 
jestem, także dlatego, że udało 
mi się przestawić myślenie: wiele 
osób róbi mnóstwo rzeczy – kol-
czyki, fryzury, burzliwe życie - po 
to tylko, żeby zwracano na nich 
uwagę. A ja mam to za darmo. Na 
mojej słabości zbudowałam swoją 
siłę – powiedziała Katarzyna Ku-
klińska, prezes Fundacji Ja i Ty.

W spotkaniu uczestniczyła 
także Elwira Horosz, projek-
tantka mody i prezes Podlaskie-
go Stowarzyszenia Właścicielek 
Firm Klub Kobiet Biznesu.

- Nasze stowarzyszenie ist-
nieje od prawie 20 lat. Obecnie 
liczy ono około 40 kobiet i mam 

nadzieję, że niebawem dołączą 
do niego również panie z Łom-
ży. Spotykamy się i rozmawiamy 
o gospodarce, o tym co dzieje 
się w województwie, o wszyst-
kim. Kobiety potrzebują rozma-
wiać i my dyskutujemy o tym, 
co zrobić by było lepiej, by żyło 
się łatwiej, ale przede wszystkim, 
żeby przedsiębiorca mógł łatwiej 
funkcjonować na rynku – mówi-
ła Elwira Horosz podkreślając 
drzemiącą w kobietach dużą siłę. 

Specjalnie na to spotkanie 
Grupa Medialna Narew zamiast 
kwiatka przygotowała promocję, 
pod nazwą: "Kobiety są bez VAT", 
czyli 23-procentowy rabat na 
działania reklamowe i marketin-
gowe realizowane w Telewizji Na-
rew, na portalu www.narew.info 
i w Tygodniku Narew. Propozycja 
jest przeznaczona dla pań prowa-
dzących firmy i dla panów, którzy 
panie uwielbiają. Obowiązuje do 
26 maja (Dzień Matki).  

Śniadanie biznesowe „Biznes 
na obcasach” swoim występem 
muzycznym uświetnił Adam Ka-
linowski.

Transport     
"To już nasza łomżyńska tra-

dycja, aby w tym wyjątkowym 
dniu mieszkanki Łomży mogły 
za darmo, bezpiecznie i kom-

fortowo docierać do pracy, zna-
jomych czy na zakupy – mówi 
prezydent Mariusz Chrzanowski, 
zachęcając łomżanki do korzy-
stania z bezpłatnych przejazdów" 
- informuje Urząd Miejski. 

Uprawnienie do bezpłat-
nych przejazdów obowiązywa-
ło przez cały dzień w granicach 
administracyjnych miasta (czyli 
bez uwzględniania możliwości, 
że  "najlepsze łomżynianki, to 
przyjezdne"). Dodatkowo  w tym 
dniu, przez dwie godziny w jed-
nym z autobusów MPK linii nr 
8 łomżyńscy przedsiębiorcy wraz 
z Fundacją Ludzi Aktywnie Na-
znaczonych "Ja i Ty"  rozdawali  
drobne niespodzianki.

Film
Galeria "Pod Arkadam" 

Miejskiego Domu Kultury - 
Domu Środowisk Twórczych 
postanowiła z kolei - dosyć ryzy-
kownie, trzeba przyznać - zasta-
nowić się  nad "różnymi oblicza-
mi kobiecości".

Opierając się kinie niezależ-
nym z Lubelskiego Festiwalu 
Filmowego, zaprosiła tych, któ-
rzy "lubią zadawać pytania", ale 
chyba nawet to nie doprowadziło 
relacji damsko - męskich do ka-
tastrofy. 

Szkolenie i badanie
Panie, które rządzą najmniej-

szymi zbiorowościami, czyli peł-
nią funkcje sołtysów, zaprosiły 
władze województwa na spotkanie 
do Teatru Dramatycznego w Bia-
łymstoku. Tematem było m.in. jak 
ubiegać się o fundusze dla sołectw 
w ramach Programu Odnowy Wsi 
Województwa Podlaskiego oraz 
nagradzanie przez marszałka pań, 
które były inicjatorkami różnych 
przedsięwzięć w ramach pierwszej 
edycji tego programu. Dodatkowy 
świątecznym prezentem była roz-
mowa na temat zdrowia z przed-
stawicielkami  Białostockiego 
Centrum Onkologii (zaprosiło 
także tego dnia panie na bezpłat-
ne badania) oraz koncert Zenka 
Martyniuka.

Sport i reakreacja 
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Łomży zaprosił 
Panie na bezpłatny aqua fitness 
do Parku Wodnego przy ulicy 
Wyszyńskiego w Łomży. „Dro-

gie Panie dziękujemy Wam, że 
czynicie ten świat piękniejszym 
i lepszym...” - napisali w zapro-
szeniu organizatorzy  

Dobra kondycja to dobre 
samopoczucie. Aerobik w wo-
dzie mogą uprawiać wszyscy bez 
względu na wiek. Nie trzeba 
umieć pływać. Podczas aqua ae-
robiku stawy są odciążone, spa-
lamy więcej kalorii niż podczas 
zwykłych ćwiczeń, a woda mode-
luje sylwetkę. 

W mundurach
Kobiety w 1 Podlaskiej Bry-

gadzie Obrony Terytorialnej: 
matki, żony, partnerki, nauczy-
cielki, studentki, kierowniczki, 
influencerki, pielęgniarki, sports-
menki…. Kobiety silne i zdeter-
minowane, będące ważną częścią 
Sił Zbrojnych, budujące 1 Podla-
ską Brygadę Obrony Terytorial-
nej z okazji Dnia Kobiet posta-
nowiły podzielić się tym, czego 
nauczyły się w wojsku i z powo-
dzeniem stosują w życiu codzien-
nym. Dzielą się swoją siłą, moty-
wacją i inspiracjami. 

W 1 Podlaskiej Brygadzie 
Obrony Terytorialnej służy oko-
ło 250 kobiet. Większość z nich 
łączy to powołanie z życiem pry-
watnym i pracą zawodową. To 
wyjątkowe kobiety.

Wszystko  
dla Pań
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Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum 
Północno-Mazowieckiego przy ul. Dłu-
giej 13 w Łomży zaprasza na otwarcie 
wystawę „Fantazje architektoniczne” 
Alicji Habisiak-Matczak z Łodzi. 

Prezentowane prace zostały 
wykonane w eksperymentalnych 
technikach wklęsłodrukowych 
(grafiki) oraz węglem i tuszem na 
papierze (rysunki). 

Źródłem inspiracji są dla ar-
tystki pejzaże włoskich miast 
– Rzymu, Urbino, Perugii, remi-
niscencje z podróży do Luksem-
burga, migawki z Huty Vitkovice 
w Ostrawie, ale także industrial-
na architektura Łodzi, Tuszyna 
czy Warszawy. 

Alicja Habisiak-Mat-
czak urodziła się w 1978 roku 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
W latach 1997-2002 studiowa-
ła na Wydziale Grafiki i Malar-
stwa Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi (dyplom z wyróżnie-
niem w Pracowni Technik Wklę-
słodrukowych prof. Krzysztofa 
Wawrzyniaka w 2002 roku). Od 
ukończenia studiów pracuje na 
macierzystej uczelni. W 2009 
roku obroniła pracę doktor-
ską: „Perspektywy – cykl grafik 
i rysunków na temat przestrzeni 
miejskiej”. We wrześniu 2015 
roku uzyskała stopień doktora 
habilitowanego. 

W dorobku ma 20 wystaw 
indywidualnych (m. in. Łódź, 
Warszawa, Urbino, Rzym, Fano, 
Vercelli, Wageningen i Buenos 
Aires) oraz udział w ponad 160 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych wystawach grafiki warszta-
towej i rysunku ponad 60 wystaw 
grafiki artystycznej.

Jak sama podkreśla Alicja 
Habisiak-Matczak: W mojej gra-
ficznej twórczości ważne miejsce 
zajmuje poszukiwanie różnych 
sposobów uzyskiwania ziarni-
stych faktur - czy to w techni-
ce akwatinty sypanej ręcznie, 
w technice ruletki czy akwatinty 
piaskowej. Każda z tych technik 
pozwala na powołanie zróżnico-
wanej i bogatej struktury zbu-
dowanej z punktów - białych 
i czarnych. Efektem moich eks-
perymentów jest łączne zastoso-
wanie wszystkich tych technik na 
jednej blasze. Moim celem jest 
uzyskanie złożonej, bogatej ma-
terii graficznej, w której ważne 
jest zmysłowe działanie na widza. 

Praca nad matrycą w trawio-
nych technikach wklęsłodru-
kowych, która wymaga pewnej 
premedytacji, zaplanowania kolej-
ności działań, kontrolowania cza-
sów trawień – wszystko to w moim 
przypadku wiąże się zarazem ze 
swoistym twórczym szałem.

Wystawa czynna do 28 marca 
2019 roku.

Co do rewitalizacji?  
Miasto czeka na podpowiedzi  

Do 18 marca Urząd Miejski w Łomży oczekuje na pomysły, wnioski u uwagi 
mieszkańców miasta, którzy chcą wziąć udział w kształtowaniu listy podstawo-
wej Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2023.    

Elementem zarządzonych przez prezydenta konsultacji było 
już otwarte spotkanie z mieszkańcami, ale można swoje postulaty 
zgłaszać także pisemnie. Odpowiedni formularz i więcej szczegó-
łowych informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego: www.lomza.pl w zakładce Rewitalizacja. Materiały są 
także dostępne w  Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Łomży przy ul. Farnej 1. 

Wypełniony formularz można złożyć w Punkcie Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miejskiego  przy Starym Rynku, wysłać pocztą  na 
adres: Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub 
wysłać skan dokumentu na  adres e-mail: ngo@um.lomza.pl. 

Fantazje w Galerii  
Sztuki Współczesnej

Pomysły na życie w III LO
Pomysł na życie to rzecz bezcenna. Najlepszą pomoc w znalezieniu „Pomysłu 
na życie” oferuje młodzieży z Łomży i regionu już od 19. lat III Liceum Ogólno-
kształcące w Łomży    

Tym razem społeczność szkoły zaprasza na Giełdę Pomysłów Na 
Życie w środę 13 marca. Obecność zapowiedziały reprezentacje około 
30 uczelni - polskich i zagranicznych, cywilnych i mundurowych, a 
dodatkową pomocą służyć będą ponadto doradcy zawodowi, m. in. z 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz instytucji oświatowych.

Licealiści z "Trzeciego" czekają na koleżanki i kolegów ze szkół 
Łomży i regionu w środę 13 marca od godziny 12:30.  
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Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej oddali hołd 
bohaterom antykomunistycznego 
podziemia. Wzięli udział w szeregu 
uroczystości w województwie, a także 
w centralnych obchodach w Warsza-
wie. A zaraz potem uroczyście przyjęli 
w swoje szeregi kolejną grupę ochot-
ników, którzy złożyli w Augustowie 
przysięgę.

Pamięć 
Jak przypomina, porucznik 

Łukasz Wilczewski, oficer pra-
sowy 1 PBOT, 1 marca jest datą 
symboliczną w historii 1 Podla-
skiej Brygady Obrony Terytorial-
nej. W tym dniu dwa lata temu 
otrzymała imię gen. bryg. Wła-
dysława Liniarskiego ps. "Mści-
sław" - Komendanta Okręgu 
ZWZ-AK Białystok oraz nada-
ne jej zostały tradycje oddziałów 
bojowych Armii Krajowej, Armii 
Krajowej Obywateli oraz Zrze-
szenia "Wolność i Niezawisłość".

W tym roku, podczas lokal-
nych uroczystości, Terytorialsi 
wystawili posterunki honorowe 
pod pomnikami i miejscami pa-
mięci w Białymstoku, Łomży, 
Suwałkach oraz w Wysokiem 
Mazowieckiem, gdzie w obcho-
dach uczestniczył Prezydent RP 
Andrzej Duda. 

Żołnierze 14 batalionu lek-
kiej piechoty zapali symbolicz-
ny znicz w Topile przy pomni-
ku żołnierzy poległych w walce 
z NKWD. W Łomży 13 batalion 
lekkiej piechoty rozpoczął akcję 
"Spokrewnieni służbą", której 
celem jest honorowe oddawanie 
krwi przez żołnierzy i służby 
mundurowe w hołdzie bohate-
rom walk o niepodległość.

Podlaskim Terytorialsom 
przypadł również zaszczyt repre-

zentowania Wojska Obrony Te-
rytorialnej podczas centralnych 
obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 
przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie. Podlaska 
brygada wystawiła kompanię ho-
norową ze sztandarem Okręgu 
Białystok Światowego Związku 
Żołnierzy AK. 

Przysięga 
Po raz drugi w tym roku i po 

raz drugi w Augustowie odbyła 
się przysięga wojskowa żołnie-
rzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. Uroczystość wpi-
sała się w lokalne obchody Naro-
dowego Dnia Pamięci "Żołnie-
rzy Wyklętych".

Uroczystość była ostatnim 
etapem szkolenia podstawowe-
go, które rozpoczęło się 16 lu-
tego. Ochotnicy złożyli przysię-
gę na sztandar 14 Suwalskiego 
Dywizjonu Artylerii Przeciw-
pancernej. Jednocześnie 3 mar-
ca zakończyło się szkolenie wy-
równawcze żołnierzy rezerwy, 
którzy w lutym zasilili szeregi 
brygady.

Do uczestników przysięgi list 
skierował minister obrony naro-
dowej Mariusz Błaszczak. Mi-
nister zwrócił uwagę, że celem 
żołnierzy Wojsk Obrony Teryto-
rialnej jest zapewnienie bezpie-
czeństwa lokalnej społeczności 
oraz regionu, z którego pocho-
dzą. Mariusz Błaszczak podkre-

ślił też, że przysięga odbywa się 
w roku, w którym obchodzona 
jest 20. rocznica wstąpienia Pol-
ski do NATO.

Dowódca brygady płk Sła-
womir Kocanowski zaznaczył, 
że dwa dni temu obchodzony 
był Narodowy Dzień Pamię-
ci "Żołnierzy Wyklętych" oraz 
druga rocznica nadania 1PBOT 
imienia gen. bryg. Władysła-
wa Liniarskiego ps. "Mścisław" 
oraz tradycji oddziałów bo-
jowych AK: "Na tym funda-
mencie zbudowane są wartości 
naszej formacji. Składając przy-
sięgę wojskową przyjmujecie na 
siebie obowiązek stania na stra-
ży wartości, o które walczył nasz 
patron". 

Przysięga wojskowa zgroma-
dziła rodziny żołnierzy, miesz-
kańców Augustowa, dowódców, 
szefów i komendantów jedno-
stek i instytucji wojskowych oraz 
służb mundurowych. Oprócz tra-
dycyjnych wyróżnień wręczony 
został także srebrny medal "Za 
zasługi dla obronności kraju". 
Otrzymali go Państwo Krzysztof 
i Urszula Zachar - rodzice Artura 
(który pełni Terytorialną Służbę 
Wojskową w 12 batalionie lekkiej 
piechoty w Suwałkach) oraz Ad-
riana i Wiktora (którzy właśnie 
rozpoczęli tę służbę). 

Była to druga przysięga żoł-
nierzy WOT na Rynku Zyg-
munta Augusta. W Augustowie 
Terytorialsi po raz pierwszy wy-
powiedzieli słowa roty 29 paź-
dziernika 2017 roku. 

Po przysiędze przy pomniku 
Żołnierzy Wyklętych odbył się 
apel pamięci. 

Ostatnim punktem obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci 
"Żołnierzy Wyklętych" w Au-
gustowie był bieg "Tropem Wil-
czym", w którym reprezentacja 
12 batalionu lekkiej piechoty wy-
startowała z flagą WOT.  W po-
dobnym biegu w Piątnicy żołnie-
rze 13 batalionu lekkiej piechoty 
zajęli trzy pierwsze miejsca w ka-
tegorii służb mundurowych. Na 
podium stanęli: szer. Adam Szy-
dlik, kpr. Karol Kaczkowski oraz 
st. szer. Bartosz Ciuchnicki.

Kolejna przysięga wojskowa 
odbędzie się 13 kwietnia. Po-
przedzi ją szkolenie podstawowe, 
które rozpocznie się 29 marca. 
Rekrutację do służby w 1PBOT 
prowadzą Wojskowe Komen-
dy Uzupełnień w Białymstoku, 
Bielsku Podlaskim, Łomży i Su-
wałkach. 

Terytorialsi pamiętają i przysięgają 

Uznawany w wielu inwestycyjnych 
kontraktach czas zimowej przerwy w 
pracach to  15 marca. Ptaki nie dały 
się zaskoczyć tegorocznej wczesnej 
wiośnie i już od lutego  masowo przy-
latują nad Narew. Drogowcy posta-
nowili nie być gorsi, nie czekając na 
połowę marca wrócili na place budów.

Łomża      
Wznowione zostały prace 

przy przebudowie ulicy Niem-
cewicza. Obecnie wykonywane 
są chodniki i parkingi na od-
cinku pomiędzy ul. Małachow-
skiego i Przykoszarową. Od 12 
marca planowane jest rozpo-
częcie frezowania nawierzchni 
jezdni od ul. Małachowskiego 
do ul. Zawadzkiej. A to oznacza, 
że niemożliwy będzie dojazd do 
Szkoły Podstawowej nr 10 od 
frontowej bramy.  Jest zalecany 
od ul. Przykoszarowej lub ul. Sy-
biraków.

Inwestycja na ulicy Niemce-
wicza rozpoczęła się we wrzeniu 
2018 roku. Obejmuje rozbudowę 
680-metrowego odcinka dro-
gi wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej od 
skrzyżowania z ulicą Przyko-
szarową do skrzyżowania z ul. 
Zawadzką, budowę i przebudo-
wę kanalizacji deszczowej, sieci 
wodociągowej i elektrycznej oraz 
nowego oświetlenia. Wartość 
prac wynosi 5,9 mln zł. Prawie 
1/3 środków pochodzi z „Rządo-
wego Programu na rzecz Rozwo-
ju oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej". Za-
kończenie inwestycji planowane 
jest we wrześniu 2019 r.

Kolno
Trzy tygodnie przed pla-

nowanym wcześniej terminem 
wznowiona została przebudowa 

miejskiego odcinka drogi 
krajowej nr 63, czyli ulicy 
Wojska Polskiego. To naj-
ważniejsza dla ruchu tran-
zytowego i lokalnego arteria 
miasta. 

- Jest początek marca, 
pogoda  jak kwietniu. Wy-
konawca postanowił wzno-
wić prace, co daje nadzieję, 
że tempo tych prac będzie 
dobre, a całe zadanie zo-
stanie zakończone przed 
terminem, czyli przed koń-
cem października – mówi 
Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna.

Wznowienie prac to 
równocześnie pozytywna i 
mniej przyjemna wiadomość, bo 
oznacza powrót utrudnień dro-
gowych. Miejscami obowiązuje 
ruch wahadłowy, utrudniony jest 
dostęp do Urzędu Miasta, choć 
w miarę warunków stworzone 
zostały alternatywne dojazdy do 
różnych miejsc.

- Ale żeby mieć wyremon-
towaną drogę musimy te trudne 
chwile cierpliwie przeżyć. Zaape-
lowałem, aby odcinki nie mające 
objazdów nie były remontowane 
w wakacyjnym szczycie. Przeży-
liśmy to już kilka lat temu pod-
czas remontu mostu. Rekordowe 

korki kończyły się w wojewódz-
twie warmińsko – mazurskim, 
11 kilometrów od Kolna. Mu-
sieliśmy powierzyć regulowanie 
ruchem ludziom, a nie światłom. 
Teraz też mamy na wszelki wy-
padek przeszkolone osoby - do-
daje Andrzej Duda.   

Drogowcy zakończyli zimę

Kolno, remont ulicy Wojska Polskiego
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Pasują do siebie 
jak pięść do nosa

Prezentowana na MFF w Cannes 2016 (co dla tego � lmu było ważnym 
wyróżnieniem) przebojowa komedia o parze wyjątkowo 

niedobranych detektywów. 
Prywatny detektyw Holland March (Ryan Gosling) i gruboskórny mięśniak do wynajęcia 

Jackson Healy (Russell Crowe) nie pałają do siebie sympatią. Pasują do siebie jak pięść do nosa 
(zresztą od tego zaczyna się ich znajomość). Zostają jednak wynajęci do rozwikłania tej samej 
sprawy zaginionej dziewczyny. Zapewne każdy prowadziłby ją na własną rękę, gdyby obaj nie 
stali się celem wynajętych morderców. Aby rozwikłać zagadkę i ocalić swoje życie, będą musieli 
współpracować, co odbywa się w atmosferze wzajemnej przemocy oraz w oparach whisky, która 
godzi ich ze sobą, ale nie chroni od zjadliwych (i zabawnych) docinków.

Ten duet, który poznał się w dość nieciekawych okolicznościach, wspiera córka Marcha, Holly 
(Angourie Rice). Nastolatka nie dość, że ma więcej odwagi niż dorośli, to jeszcze panowie śmiało 
mogą jej pozazdrościć zdolności logicznego myślenia oraz sprawnego łączenia faktów. I pomy-
śleć, że dziewczyna tak się stara tylko po to, aby jej ojciec w końcu przestał chlać i obwiniać się za 
przeszłość. Dziewczyna kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Urodzona w 2001 roku aktorka 
stworzyła przeciwwagę dla nieokrzesanych „twardzieli”.

Sensacyjna intryga ma oczywiście kilka pięter, w związku z czym widz nie raz będzie musiał 
zrewidować swoją wiedzę na temat tego, co zobaczył na ekranie. 

Pewnie nie wiesz...
Scenariusz był początkowo pomyślany jako serial telewizyjny, ale został ponownie opracowany 

jako � lm.
I Russell Crowe, i Ryan Gosling gdy byli dziećmi, porzucili szkołę średnią, aby kontynuować 

swoją karierę i nigdy nie zdobyli wykształcenia aktorskiego.

• Aktor sporo przytył do roli Jacksona Healy'ego, bo uważał, że jako bandyta 
powinien być „krępym awanturnikiem".
• Po nakręceniu w 2000 roku „Gladiatora” (w którym był kilkanaście 

kilogramów chudszy) wraz z kilkoma przyjaciółmi odbył podróż motocyklową po 
Australii, przejechał ponad 4000 km.
• Jodie Foster i Nicole Kidman są jego przyjaciółkami
• W czerwcu 2010 roku Crowe, który zaczął palić, gdy miał dziesięć lat, ogłosił, że zerwał 
z nałogiem. „Paliłem przez 36 lat, wypalałem 40 papierosów w zwykły dzień, ale kiedy 
wstawałem o 4 nad ranem i pracowałem do północy, to dochodziłem do 60-plus”. W listopadzie tego 
samego roku przyznał, że znów pali, dużo.
• Za „Gladiatora” dostał 5 milionów dolarów. Za „Piękny umysł” – 15 milionów, za „Pan i władca: 
Na krańcu świata” – 20 milionów, za „� e Nice Guys” ponad 7 milionów dolarów.
• Według magazynu „Forbes” jego � lmy osiągnęły średnio 5 dolarów dochodu brutto za każdego 
wydanego dolara.

• Kiedy miał 12 lat brał udział w przesłuchaniu w Montrealu do serialu 
„� e Mickey Mouse Club" i pokonał 17 000 innych kandydatów. Występując 
w „MMC" przez dwa lata, mieszkał z rodziną Justina Timberlake'a .

• Wraz z dwójką przyjaciół otworzył marokańską restaurację o nazwie Tagine 
w Beverly Hills w Kalifornii. 
• Pojechał do Czadu w 2005 r., aby zrobić � lm dokumentalny o mieszkających tam uchodźcach 
z Darfuru.
• W przeciwieństwie do wielu odnoszących sukcesy aktorów w jego wieku, nie ma wielu 
znajomych. Przyznaje, że gdy nie pracuje, często woli samotność.
• „Myślę, że jedyną rzeczą, którą najbardziej kocham w byciu dorosłym, jest prawo do kupowania 
słodyczy kiedykolwiek i gdziekolwiek chcę”.
• Za „Szkolny chwyt” zarobił w 2006 roku milion dolarów, ale pracował tylko tydzień. Za „� e 
Nice Guys” dostał ponad 7 milionów.

Nice Guys. Równi goście
Polsat niedziela 23.05

W rolach głównych 
gwiazdorski tandem: 
Russell Crowe i Ryan 
Gosling, a partneruje 

im zjawiskowa 
Kim Bassinger.

Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego 
zaginionej aktorki porno para prywatnych 
detektywów wpada na trop dużego spisku

RUSSELL 

CROWE 

RYAN
GOSLING 
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Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów 
Rolnych, która odbyła się w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Podlaskiego, wygrał 
Łukasz Łuniewski. Jak informuje Agnieszka Za-
wistowska, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej 
w województwie podlaskim, w finale woje-
wódzkim swoją wiedzę sprawdziło 49 uczestni-
ków.

Komisja konkursowa wyłoniła pięciu 
najlepszych młodych producentów rol-
nych. Zwycięzcą Finału Wojewódzkiego 
Olimpiady Młodych Producentów Rol-
nych został Łukasz Łuniewski z powiatu 
wysokomazowieckiego,  SGGW w War-
szawie. 

Kolejne miejsca zajęli: Adam Grodzki, 
powiat wysokomazowiecki, ZSOiZ Czy-
żew; Radosław Sokołowski, powiat wy-
sokomazowiecki, ZSR Krzyżewo; Patryk 
Kazimierczuk, powiat siemiatycki, ZSR 
Ostrożany; Konrad Pogorzelski,    powiat 
białostocki, ZSR CKP w Białymstoku. 

Olimpiada Młodych Producentów 
Rolnych jest współzawodnictwem z za-
kresu szeroko rozumianej wiedzy rolni-
czej, zarówno praktycznej, jak i teore-
tycznej. W konkursie udział wzięły osoby 
w przedziale wiekowym 17-40 lat. Byli to 

uczniowie szkół rolniczych z wojewódz-
twa podlaskiego oraz studenci. 

Finał przebiegał w dwóch etapach. 
Najpierw uczestnicy mieli za zadanie 
wypełnić test, składający się z 40 pytań 
jednokrotnego i 10 pytań wielokrotne-
go wyboru. Łącznie można było zdobyć 
60 punktów. Pytania opracowane zostały 
przez pracowników Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie. Młodzi rolnicy z naj-

lepszymi wynikami, którzy zdobyli mini-
mum 50% maksymalnej ilości punktów 
przeszli do drugiego etapu – egzaminu 
ustnego, złożonego z 2 pytań. 

Komisja oceniająca poziom wiedzy 
uczestników składała się z pracowników 
Politechniki Białostockiej i Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sze-
pietowie. Przewodniczącym Komisji był 
profesor dr hab. Aleksander Kiryluk. Po-

zostali członkowie komisji: dr hab. Zofia 
Kołoszko-Chomentowska, Maria Siemie-
niako, mgr inż. Tadeusz Kruszewski. 

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy wrę-
czył finalistom wicemarszałek wojewódz-
twa Stanisław Derehajło. Najlepsi Młodzi 
Producenci Rolni nagrodzeni zostali rów-
nież przez europosła Jarosława Kalinow-
skiego, Stefana Krajewskiego, radnego 
Sejmiku Województwa Podlaskiego a za-
razem prezesa ZW PSL w Białymstoku; 
przedstawicieli KRUS w Białymstoku, 
PODR Szepietowo oraz firm Samasz 
i Mlekovita.

Jak wynika z ocen ekspertów, finaliści 
zaprezentowali bardzo wysoki poziom 
wiedzy i, według jurorów, mają duże szan-
se, by w Finale Krajowym, który obędzie 
się w dniach 14-15 marca 2019 roku, pod-
czas Międzynarodowych Targów Techniki 
Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach, 
przedstawiciel województwa podlaskiego 
znalazł się po raz kolejny wśród zwycięz-
ców. 

Organizatorem finału wojewódzkie-
go był Związek Młodzieży Wiejskiej we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego. 

Telewizyjna  
wiosna z Mlekpolem

Wśród prawdziwych gwiazd z palety produktów 
Mlekpolu upłynie nowy sezon programu kulinarne-
go "Doradca Smaku" na antenie stacji TVN.

Serki śmietankowe, śmietanki, masło, kefir 
i twarogi ze Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol 
w Grajewie będą głównymi bohaterami naj-
nowszych produkcji sezonu. W pierwszej od-
słonie rola ta przypadła cenionej przez konsu-
mentów Maślance Mragowskiej.

Maślanka, zwykle kojarzona jest jako zdro-
wy i orzeźwiający napój. Tym razem została 
zaprezentowana w zupełnie nowej odsłonie. 
Widzowie mogli poznać jej  wszechstronne 
kulinarne zastosowania i przepis na znakomite 
"Bliny gryczane z dipem i czerwonym kawio-
rem". W 11kolejnych odcinkach, szef kuchni 
Robert Sowa, wprowadzi widzów w świat pro-

duktów Mlekpolu i ich szerokich   zastosowań 
w domowej kuchni. 

"Doradca Smaku" to popularny program 
kulinarny TVN, w którym najlepsi szefowie 
kuchni, dzielą się swoimi przepisami. To 4 se-
zon serii,  w którym produkty Mlekpolu od-
grywają główne role.  

- Ogromna popularność programu "Dorad-
ca Smaku" oraz ciekawe przepisy , w których 
stosuje się nasze markowe  wyroby mleczar-
skie przekonała nas, że warto po raz kolejny 
zaprezentować widzom alternatywne sposoby 
ich używania w codziennym gotowaniu  – tak 
decyzję zaangażowania Mlekpolu w program  
komentuje Małgorzata Cebelińska, Dyrektor 
Handlu Spółdzielni.

Każdy odcinek "Doradcy Smaku" to ko-
lejny autorski przepis z zastosowaniem różno-
rodnych produktów Mlekpolu. Przygotowanie 
wspaniałych potraw przez mistrza Roberta 
Sowę, będzie można oglądać w telewizji TVN 
od marca do maja 2019 roku. 

ARiMR 
informuje 

i przypomina
Już około 100 tysięcy oświadczeń dotyczą-
cych dopłat bezpośrednich za 2019  rok 
od wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. - Przypominam, 
że termin składania oświadczeń upływa 
14 marca i apeluję, by nie czekać z tym na 
ostatnią chwilę - mówi rzecznik prasowy 
ARiMR Paweł Mucha.

Właścicielom małych gospo-
darstw, którzy w tym roku chcą ubie-
gać się o dopłaty bezpośrednie takie 
same jak w 2018 roku umożliwiono 
uproszczenie tej procedury za spra-
wą oświadczenia. Do połowy ubie-
głego tygodnia  zarejestrowano 93 
tys. papierowych oświadczeń. Biura 
powiatowe Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przyjmują 
je do czwartku 14 marca. 

Oświadczenie wyłącznie w wersji 
papierowej może złożyć właściciel 
gospodarstwa poniżej 10 ha, który 
w zeszłym roku ubiegał się o przy-
znanie płatności: obszarowej, do-
datkowej,  za zazielenienie, do po-
wierzchni uprawy chmielu, do owiec 
i kóz, niezwiązaną do tytoniu, płat-
ności ONW (dla obszarów z ogra-
niczeniami naturalnymi), pomocy 
za zalesianie, premię pielęgnacyjną 
i zalesieniową. Drugi warunek to 
potwierdzenie braku zmian w od-
niesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w 2018 r. oraz 
fakt ubiegania się w 2019 r. o te same 
płatności co w roku 2018.

ARiMR informuje, że wnioski 
o przyznanie dopłat na rok 2019 

w aplikacji eWniosekPlus będzie 
można składać od 15 marca 2019  r. 
Zmiany do wniosku wysłane w apli-
kacji eWniosekPlus przed tą datą 
nie będą traktowane jako wnioski/
oświadczenia na rok 2019.

***
Z końcem lutego Agencja zakoń-

czyła nabór wniosków na tzw. małe 
przetwórstwo. Łącznie 735 wnio-
sków o dofinansowanie inwestycji 
w tzw. małe przetwórstwo wpłynęło 
do ARiMR.

Znaczna ich większość - pocztą.  
Ostateczna liczba rolników, którzy 
ubiegają się o takie wsparcie, będzie 
znana, gdy do Agencji dotrą wszyst-
kie wnioski.

Jak informują służby prasowe 
ARiMR, rolnicy, którzy zdecydowali 
się na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie przetwórstwa, 
złożyli 409 wniosków. Z kolei 326 
wniosków pochodzi od rolników 
prowadzący lub podejmujących pro-
wadzenie działalności przetwórczej 
i sprzedaży produktów przetworzo-
nych w ramach rolniczego handlu 
detalicznego. Dla pierwszej grupy 
rolników limit wsparcia wynosi do 
500 tys. zł, dla drugiej – do 100 tys. 
zł.

Pomoc w ramach  „Wsparcia in-
westycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, 
finansowanego z budżetu PROW 
2014-2020, przyznawana jest w for-
mie refundacji do 50 proc. kosztów 
na realizację inwestycji służących 
przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, 
owoców i warzyw, zbóż i ziemnia-
ków. Dla pierwszej grupy rolników 
limit wsparcia wynosi do 500 tys. zł, 
dla drugiej - do 100 tys. zł.

Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2019
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Pasują do siebie 
jak pięść do nosa

Prezentowana na MFF w Cannes 2016 (co dla tego � lmu było ważnym 
wyróżnieniem) przebojowa komedia o parze wyjątkowo 

niedobranych detektywów. 
Prywatny detektyw Holland March (Ryan Gosling) i gruboskórny mięśniak do wynajęcia 

Jackson Healy (Russell Crowe) nie pałają do siebie sympatią. Pasują do siebie jak pięść do nosa 
(zresztą od tego zaczyna się ich znajomość). Zostają jednak wynajęci do rozwikłania tej samej 
sprawy zaginionej dziewczyny. Zapewne każdy prowadziłby ją na własną rękę, gdyby obaj nie 
stali się celem wynajętych morderców. Aby rozwikłać zagadkę i ocalić swoje życie, będą musieli 
współpracować, co odbywa się w atmosferze wzajemnej przemocy oraz w oparach whisky, która 
godzi ich ze sobą, ale nie chroni od zjadliwych (i zabawnych) docinków.

Ten duet, który poznał się w dość nieciekawych okolicznościach, wspiera córka Marcha, Holly 
(Angourie Rice). Nastolatka nie dość, że ma więcej odwagi niż dorośli, to jeszcze panowie śmiało 
mogą jej pozazdrościć zdolności logicznego myślenia oraz sprawnego łączenia faktów. I pomy-
śleć, że dziewczyna tak się stara tylko po to, aby jej ojciec w końcu przestał chlać i obwiniać się za 
przeszłość. Dziewczyna kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Urodzona w 2001 roku aktorka 
stworzyła przeciwwagę dla nieokrzesanych „twardzieli”.

Sensacyjna intryga ma oczywiście kilka pięter, w związku z czym widz nie raz będzie musiał 
zrewidować swoją wiedzę na temat tego, co zobaczył na ekranie. 

Pewnie nie wiesz...
Scenariusz był początkowo pomyślany jako serial telewizyjny, ale został ponownie opracowany 

jako � lm.
I Russell Crowe, i Ryan Gosling gdy byli dziećmi, porzucili szkołę średnią, aby kontynuować 

swoją karierę i nigdy nie zdobyli wykształcenia aktorskiego.

• Aktor sporo przytył do roli Jacksona Healy'ego, bo uważał, że jako bandyta 
powinien być „krępym awanturnikiem".
• Po nakręceniu w 2000 roku „Gladiatora” (w którym był kilkanaście 

kilogramów chudszy) wraz z kilkoma przyjaciółmi odbył podróż motocyklową po 
Australii, przejechał ponad 4000 km.
• Jodie Foster i Nicole Kidman są jego przyjaciółkami
• W czerwcu 2010 roku Crowe, który zaczął palić, gdy miał dziesięć lat, ogłosił, że zerwał 
z nałogiem. „Paliłem przez 36 lat, wypalałem 40 papierosów w zwykły dzień, ale kiedy 
wstawałem o 4 nad ranem i pracowałem do północy, to dochodziłem do 60-plus”. W listopadzie tego 
samego roku przyznał, że znów pali, dużo.
• Za „Gladiatora” dostał 5 milionów dolarów. Za „Piękny umysł” – 15 milionów, za „Pan i władca: 
Na krańcu świata” – 20 milionów, za „� e Nice Guys” ponad 7 milionów dolarów.
• Według magazynu „Forbes” jego � lmy osiągnęły średnio 5 dolarów dochodu brutto za każdego 
wydanego dolara.

• Kiedy miał 12 lat brał udział w przesłuchaniu w Montrealu do serialu 
„� e Mickey Mouse Club" i pokonał 17 000 innych kandydatów. Występując 
w „MMC" przez dwa lata, mieszkał z rodziną Justina Timberlake'a .

• Wraz z dwójką przyjaciół otworzył marokańską restaurację o nazwie Tagine 
w Beverly Hills w Kalifornii. 
• Pojechał do Czadu w 2005 r., aby zrobić � lm dokumentalny o mieszkających tam uchodźcach 
z Darfuru.
• W przeciwieństwie do wielu odnoszących sukcesy aktorów w jego wieku, nie ma wielu 
znajomych. Przyznaje, że gdy nie pracuje, często woli samotność.
• „Myślę, że jedyną rzeczą, którą najbardziej kocham w byciu dorosłym, jest prawo do kupowania 
słodyczy kiedykolwiek i gdziekolwiek chcę”.
• Za „Szkolny chwyt” zarobił w 2006 roku milion dolarów, ale pracował tylko tydzień. Za „� e 
Nice Guys” dostał ponad 7 milionów.

Nice Guys. Równi goście
Polsat niedziela 23.05

W rolach głównych 
gwiazdorski tandem: 
Russell Crowe i Ryan 
Gosling, a partneruje 

im zjawiskowa 
Kim Bassinger.

Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego 
zaginionej aktorki porno para prywatnych 
detektywów wpada na trop dużego spisku

RUSSELL 

CROWE 

RYAN
GOSLING 



10 www.narew.infoakademicka Łomżaz drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
300: Początek imperium

TVN piątek 22.50

Dramat historyczny. Temistokles stoi na czele armii, która 

stawia czoła perskiej inwazji. Czy zjednoczone wojska 

greckie odeprą atak doskonale wyszkolonych, mściwych 

Persów. Realizacyjny rozmach, bajeczne kostiumy 

i niewiarygodne sceny walk. 

Karbala
TVP2 piątek 22.50

Dramat wojenny. Rok 2004. Trwa wojna w Zatoce 

Perskiej. Do Karbali w Iraku przybywają pielgrzymi na 

święto Aszura. Dochodzi do zamachu na ratusz, siedzibę 

władz i policji, gdzie przetrzymywani są terroryści. 

Grupa polskich i bułgarskich żołnierzy odpiera ataki 

przeważających sił wroga. 

Doomsday
TV4 piątek 23.05

Doomsday (sądny dzień).Thriller. W Glasgow pojawia się 

śmiertelny wirus, który zabija setki tysięcy ludzi. Szkocja 

objęta kwarantanną, zostaje odgrodzona potężnym 

murem od reszty wyspy, wybrzeże zaminowane, 

przestrzeń powietrzna – zamknięta. W roku 2035, wirus 

atakuje w Londynie. Władze wysyłają do Wielkiej Brytanii 

wojskową ekspedycję.

Amerykanin
Stopklatka TV sobota 20.00

Sensacyjny. Pośród wszystkich płatnych zabójców Jack 

(George Clooney) nie ma sobie równych. Teraz jednak, 

postanawia wycofać się z zawodu i zaszyć w jakimś 

urokliwym miejscu. Ma jednak do wykonania ostatnie 

zlecenie. Udaje się do malowniczego włoskiego 

miasteczka. 

Kłamca, kłamca
TVN niedziela 15.10

Fletcher Reede jest świetnym prawnikiem i notorycznym 

kłamcą. Mówi nieprawdę w pracy – żeby wygrać sprawę, 

w domu – aby usprawiedliwić się przed rodziną, którą 

ciągle zaniedbuje. Syn powoduje, że pewnego dnia 

Fletcher zaczyna mówić wyłącznie prawdę.

Wilkowyje 

Ciągle  
coś się dzieje!

Lucy i Kusy są w sobie zakochani. Ich sielan-
kę przerywa niespodziewane przybycie jej męża ze 
Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że rozwód 
nie został do końca przeprowadzony. Louis pra-
gnie odzyskać uczucia żony i namówić ją do po-
wrotu do kraju. 

W Wilkowyjach zjawia się Czerepach, obec-
nie kontroler z izby obrachunkowej. Ponieważ sam 
uczestniczył we wszystkich nieuczciwych interesach, 
kontrolowanie idzie mu łatwo.

Bywalcy ławeczki mają ciągłe problemy ze zdo-
byciem pieniędzy na piwo lub wino. Postanawia-
ją zatem otworzyć swoją budkę z piwem. Dostają 
nawet niezbędne dofinansowanie z urzędu gminy. 
Szybko jednak się przekonują, że prowadzenie wła-
snego biznesu to ciężki kawałek chleba. Już nawet 
pić się nie chce. 

Film dedykowany został pamięci Leona Niem-
czyka, odtwórcy roli Jana Japycza w serialu „Ranczo", 
na podstawie którego powstała kinowa produkcja. 

Ranczo Wilkowyje
TVP Kultura 

niedziela 18.10

Trzej przyjaciele z Mikołowa i Katowic – 
Magik, Rahim i Fokus, tworzą w 1998 roku 

hip-hopowy zespół Paktofonika. 

Rap szybko zaczyna odmieniać scenę polskiego 
hip-hopu i stawać się głosem młodego pokolenia. 
Młodzi ludzie myślą o realizacji poważnych planów 
artystycznych. W październiku 1998 r. zostają wy-
dane pierwsze piosenki grupy. W grudniu 2000 r. 
ukazuje się płyta, nad którą muzycy pracowali dwa 
lata. „Kinematografia" zawiera utwór „Jestem bo-
giem" - najważniejszy w dorobku Paktofoniki. Kilka 
dni po premierze debiutu, 26 grudnia 2000 r. Magik 
popełnia samobójstwo.

Oszczędny w formie film Leszka Dawida nie 
jest jedynie zwykłą kroniką zespołu. To także por-
tret młodych ludzi ze Śląska, którzy próbują znaleźć 
swojej miejsce w świecie, jednocześnie robiąc to „co 
im w duszy gra". 

Opiekę nad stroną muzyczną sprawowali Fokus 
i Rahim, co zapewniło co najmniej przyzwoity po-
ziom nagrań, jakich dokonała trójka aktorów.

Niebywałą siłą filmu jest obsada. Postacie trzech 
głównych bohaterów zagrane przez Marcina Kowal-
czyka, Tomasza Schuchardta i Dawida Ogrodnika to 
rzadko spotykany w polskim kinie popis aktorstwa 
na najwyższym poziomie

Jestem bogiem
Stopklatka TV niedziela 22.00

Głos pokolenia

„Jestem bogiem”!
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święto Aszura. Dochodzi do zamachu na ratusz, siedzibę 

władz i policji, gdzie przetrzymywani są terroryści. 

Grupa polskich i bułgarskich żołnierzy odpiera ataki 

przeważających sił wroga. 
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Doomsday (sądny dzień).Thriller. W Glasgow pojawia się 

śmiertelny wirus, który zabija setki tysięcy ludzi. Szkocja 

objęta kwarantanną, zostaje odgrodzona potężnym 

murem od reszty wyspy, wybrzeże zaminowane, 
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atakuje w Londynie. Władze wysyłają do Wielkiej Brytanii 

wojskową ekspedycję.
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Sensacyjny. Pośród wszystkich płatnych zabójców Jack 

(George Clooney) nie ma sobie równych. Teraz jednak, 

postanawia wycofać się z zawodu i zaszyć w jakimś 

urokliwym miejscu. Ma jednak do wykonania ostatnie 

zlecenie. Udaje się do malowniczego włoskiego 

miasteczka. 

Kłamca, kłamca
TVN niedziela 15.10

Fletcher Reede jest świetnym prawnikiem i notorycznym 

kłamcą. Mówi nieprawdę w pracy – żeby wygrać sprawę, 

w domu – aby usprawiedliwić się przed rodziną, którą 

ciągle zaniedbuje. Syn powoduje, że pewnego dnia 

Fletcher zaczyna mówić wyłącznie prawdę.

Wilkowyje 

Ciągle  
coś się dzieje!

Lucy i Kusy są w sobie zakochani. Ich sielan-
kę przerywa niespodziewane przybycie jej męża ze 
Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że rozwód 
nie został do końca przeprowadzony. Louis pra-
gnie odzyskać uczucia żony i namówić ją do po-
wrotu do kraju. 

W Wilkowyjach zjawia się Czerepach, obec-
nie kontroler z izby obrachunkowej. Ponieważ sam 
uczestniczył we wszystkich nieuczciwych interesach, 
kontrolowanie idzie mu łatwo.

Bywalcy ławeczki mają ciągłe problemy ze zdo-
byciem pieniędzy na piwo lub wino. Postanawia-
ją zatem otworzyć swoją budkę z piwem. Dostają 
nawet niezbędne dofinansowanie z urzędu gminy. 
Szybko jednak się przekonują, że prowadzenie wła-
snego biznesu to ciężki kawałek chleba. Już nawet 
pić się nie chce. 

Film dedykowany został pamięci Leona Niem-
czyka, odtwórcy roli Jana Japycza w serialu „Ranczo", 
na podstawie którego powstała kinowa produkcja. 

Ranczo Wilkowyje
TVP Kultura 

niedziela 18.10

Trzej przyjaciele z Mikołowa i Katowic – 
Magik, Rahim i Fokus, tworzą w 1998 roku 

hip-hopowy zespół Paktofonika. 

Rap szybko zaczyna odmieniać scenę polskiego 
hip-hopu i stawać się głosem młodego pokolenia. 
Młodzi ludzie myślą o realizacji poważnych planów 
artystycznych. W październiku 1998 r. zostają wy-
dane pierwsze piosenki grupy. W grudniu 2000 r. 
ukazuje się płyta, nad którą muzycy pracowali dwa 
lata. „Kinematografia" zawiera utwór „Jestem bo-
giem" - najważniejszy w dorobku Paktofoniki. Kilka 
dni po premierze debiutu, 26 grudnia 2000 r. Magik 
popełnia samobójstwo.

Oszczędny w formie film Leszka Dawida nie 
jest jedynie zwykłą kroniką zespołu. To także por-
tret młodych ludzi ze Śląska, którzy próbują znaleźć 
swojej miejsce w świecie, jednocześnie robiąc to „co 
im w duszy gra". 

Opiekę nad stroną muzyczną sprawowali Fokus 
i Rahim, co zapewniło co najmniej przyzwoity po-
ziom nagrań, jakich dokonała trójka aktorów.

Niebywałą siłą filmu jest obsada. Postacie trzech 
głównych bohaterów zagrane przez Marcina Kowal-
czyka, Tomasza Schuchardta i Dawida Ogrodnika to 
rzadko spotykany w polskim kinie popis aktorstwa 
na najwyższym poziomie

Jestem bogiem
Stopklatka TV niedziela 22.00

Głos pokolenia

„Jestem bogiem”!

będzie się działo

Ujawnić handlarzy narkotyków

Misja: 
uratować syna!

Właściciel firmy budowlanej John Matthews 
(Dwayne Johnson) dowiaduje się, że jego syn tra-
fił za kratki za handel narkotykami. Chłopako-
wi grozi niewspółmierny do winy wyrok – 10 lat 
więzienia. Zdesperowany ojciec chce mu pomóc 
za wszelką cenę. 

Za zgodą agencji antynarkotykowej oraz pro-
kurator stanowej (Susan Sarandon) postanawia 
przeniknąć do podziemnego światka przestęp-
czego i działać tam w charakterze tajnego agenta. 

Misja jest potwornie niebezpieczna – aby rato-
wać syna, John stawia na szali własne życie.

W filmie znalazło się miejsce na typowe 
sceny strzelanin oraz pościg na autostradzie 
z Matthewsem siedzącym za sterami potężnej 
18-kołowej ciężarówki.

Pewnie nie wiesz...
Prawdziwa historia, na której oparty jest 

film, dotyczy Jamesa Settembrino, który w 1992 
r. pomógł prokuratorom udzielając informacji 
o innych handlarzach narkotyków, aby uzyskać 
niższy wyrok dla jego syna Joeya (który również 
został skazany na 10 lat więzienia).

Infiltrator
TV Puls sobota 21.55

Pomóc uciec przestępcy

Niebezpieczny 
zdrajca

Tobin Frost (Denzel Washington) jest nazywany największym zdrajcą 
w dziejach CIA. Były oficer operacyjny, a obecnie międzynarodowy 

przestępca wpada w ręce amerykańskich agentów. 

Trafia do kryjówki agencji w Kapsztadzie, gdzie ma zostać brutalnie przesłuchany. 
Budynek atakują jednak bezwzględni najemnicy. Z życiem uchodzą tylko Frost i mło-
dy agent, Matt Weston (Ryan Reynolds). Początkujący funkcjonariusz ma przetrans-
portować więźnia w bezpieczne miejsce. Szybko zdaje sobie sprawę, że aby przeżyć, 
musi zapomnieć o ideałach i zjednoczyć swoje działania z Tobinem. Teraz obaj muszą 
starać się przeżyć, aby dowiedzieć się, kto chciał się ich pozbyć.

Pewnie nie wiesz...
Denzel Washington był kilkanaście sekund naprawdę poddany waterboardingowi 

– torturze polegająca na wywołaniu wrażenia tonięcia i duszenia się u ofiary. Jest ona 
zabroniona przez prawo międzynarodowe. 

Reżyser Daniel Espinosa, nie zgadzał się z producentami, którzy chcieli dyktować, 
jak ma wyglądać film. Nie został przez nich zwolniony, bo Denzel Washington powie-
dział, że będzie pracował tylko razem z Espinozą.

Kryjówka
TVN7 piątek 22.25

Prawda, sprawiedliwość, miłość

Jak osądzić 
morderstwo... 

Dwóch białych mężczyzn  
gwałci dziesięcioletnią czarnoskórą dziewczynkę.

Dzieje się to na rasistowskim południu, więc choć sprawcy zostają szybko schwy-
tani, mają szansę uniknąć odpowiedzialności. 

Kiedy są prowadzeni na rozprawę, zabija ich ojciec skrzywdzonej (Samuel L. 
Jackson). Jeśli zostanie uznany winnym, prawie na pewno zostanie skazany na śmierć 
przez powieszenie. Licząc na sukces, a przynajmniej rozgłos, obrony podejmuje się 
młody ambitny adwokat Jake Tyler Brigance (Matthew McConaughey). Ma prze-
ciwko sobie demonicznego prokuratora, rasistowsko nastawioną ławę przysięgłych, 
Ku-Klux-Klan, a nawet mieszkańców miasteczka. Może liczyć jedynie na pomoc 
studentki idealistki (Sandra Bullock) i swojego byłego profesora mającego problemy 
z alkoholem (Donald Sutherland). Tymczasem jego żonie i dziecku zaczyna zagrażać 
poważne niebezpieczeństwo.

Pewnie nie wiesz...
McConaughey tak przejął się swoją rolą, że końcową scenę płomiennej mowy za-

grał w pierwszym podejściu i bez żadnego cięcia – łez, które błyszczą w jego oczach nie 
było w scenariuszu

Czas zabijania 
TV Puls niedziela 22.10
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Przerywnikami były m. in. krótkie 
"wideowizytówki" uczestniczek, wrę-
czenie podziękowań, przedstawicielom 
instytucji i firm, które w organizacji wy-
borów brały udział, a przede wszystkim 
najważniejszej "sile sprawczej" powrotu 
konkursu Miss na Ziemię Łomżyńską, 
czyli Annie Kurządkowskiej-Kosińskiej. 
Uwielbiana przez kandydatki organiza-
torka i opiekunka miała jeszcze jedną 
chwilę specjalnych wzruszeń i chwały, 
gdy dziewczęta wypełniły kosze kwiata-
mi tylko dla niej.    

Muzycznymi akcentami gali były 
występy Przemysława Piotrowskie-
go oraz młodziutkich, dojrzewających 
w Łomży talentów wokalnych: Ame-
lii Borusiewicz  i Zosi Trojanowskiej  
(chociaż uczy się w liceum plastycznym 
i będzie musiał pewnie w którymś mo-
mencie postawić bardziej na którąś dzie-
dzinę artystyczną) oraz teledysk stwo-
rzony także przez łomżyńskich młodych 
twórców.

O swoich doświadczeniach z okre-
su panowania opowiedziały krótko El-
wira Talkowska, Zuzanna Poteraj, która 
w Łomży została Wicemiss Nastolatek, 

a w Polsce - Miss oraz Wiktoria Wi-
śniewska - w Łomży Miss, a w Polsce 
Wicemiss Nastolatek 2018. Mówiły 
o przepięknych chwilach, spotkaniach 
ze wspaniałymi ludźmi, bezcennych 
doświadczeniach, korzystaniu z szans, 
które się trafiają nawet niespodziewanie.

Przesłanie i życzenia na odległość 
przekazał prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski (na gali miasto reprezen-
tował jego zastępca Andrzej Stypułkow-
ski).  

Zasadnicze decyzje "wyborcze" 
spoczywały w rękach jurorów, którym 
przewodziła tym razem Marzanna 
Rutkowska, choreograf. W składzie 
była m. in. aktualna Miss Polski Olga 
Buława i trójka łomżyńskich najpięk-
niejszych z ubiegłego roku czy założy-
cielka wielkiej międzynarodowej firmy 
Glov Monika Żochowska, a  także 
przedstawiciele wielu instytucji i firm 
(w większości panie). 

Najpierw jednak ogłoszone zostały 
wyniki tzw. konkursów komplementar-
nych. Paweł Wądołowski, który towa-
rzyszy konkursom z aparatem już daw-
na, oznajmił, że Miss Foto została Julia 
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Sendrowska z Grajewa. Natomiast, jak 
poinformował Paweł Popkowski,  tytuł 
Miss portalu mylomza.pl zdobyła Alek-
sandra Czerwińska.

A potem już Kamil Baleja dawko-
wał napięcie kolejno ogłaszając wyniki. 
Wśród  Nastolatek: III Wicemiss to 
Aleksandra Gałązka z Łomży, II Wice-
miss - Patrycja Kuzia z Grajewa, I Wi-
cemiss - Aleksandra Wacławek z Łomży.

Emocja rosły, nadszedł czas na peł-
noletnie uczestniczki: II Wicemiss 
Ziemi Łomżyńskiej - Karolina Pia-
ścik z Gawrych; I Wicemiss - Karolina 
Ksepka ze Zbójnej.

I wreszcie najważniejsze rozstrzy-
gnięcia. Najpiękniejsza Ziemi Łom-
żyńskiej A.D. 2019 to Iwona Mocarska 
z Poniatu. 20 lat, studentka filologii pol-
skiej. "W przyszłości chciałabym pra-
cować w kobiecych mediach. Uważam, 
że każda z nas jest wyjątkowa i piękna. 
Czuję, że jedną z moich życiowych mi-
sji jest pomoc kobietom w zauważeniu 
swoich zalet" - napisała w swojej wizy-
tówce kilka miesięcy temu, gdy rozpo-
czynała się rywalizacja.         

Najpiękniejsza Nastolatka Ziemi 
Łomżyńskiej to Aleksandra Czerwiń-

ska ze Starych Kupisk. Nawet gdyby 
nie miała żadnych dokumentów, nie 
byłoby wątpliwości, że jest jeszcze 
nastolatką: "Brak mi słów, przysię-
gam. Ojejku! Mam nadzieję, że się nie 
rozmazałam" - z wdziękiem wczesnej 
młodości  zareagowała na werdykt.  Ma 
16 lat, uczy sie  w I LO w Łomży, lubi 
sport i taniec. "Nie wiem jeszcze, gdzie 

będzie moje własne miejsce na ziemi, 
ale zrobię wszystko, aby żyć w zgodzie 
z samą sobą, otaczając się kochającymi 
mnie ludźmi. Za największy życiowy 
autorytet uważam moją mamę" - napi-
sała przed konkursem.

Zdobywczynie tytułów obsypane 
zastały nagrodami i będą brały udział 
w kolejnych etapach wyborów Miss 
Polski, ale dołączy do nich jeszcze kilka 
dziewcząt, które wypatrzyli organizato-
rzy konkursów i przyznali tzw. zielone 
karty. To Justyna Zaczek, Martyna Jar-
nicka, Patrycja Kowalik i Wiktoria Że-
browska.     



Opowieść o życiu Stefana Szolca-Rogo-
zińskiego, polskiego podróżnika i odkrywcy. 
Na wyprawę jego śladami rusza dwóch narra-
torów – podróżnik Maciej Klósak i pracownik 
muzeum etnogra� cznego, Dariusz Skoniecz-
ko. Tra� ają na Wybrzeże Kości Słoniowej, do 
Kamerunu i Francji. 

Zaledwie dwudziestoletni odkrywca ocza-
rował Prusa i Sienkiewicza. Młody kapitan 
zorganizował wyprawę badawczą do Kame-
runu. We Francji zakupił niewielki statek, na 
którym 13 grudnia 1882 roku wypłynął i spę-
dził wraz z kompanami kilka następnych mie-
sięcy w drodze do Afryki.

Kiedy Szolc dotarł do wybrzeży Kameru-
nu w zatoce Ambas kupił wyspę Mondoleh 
w celu zbudowania na niej stacji badawczej.

Blisko dwuletnia eksploracja przynio-
sła długą listę odkryć i badań naukowych.
Pięknym symbolem znakomitych wzajem-
nych układów z mieszkańcami była parada 
zorganizowana z okazji rocznicy bitwy pod 
Wiedniem. Wtedy właśnie lokalni kacykowie, 
maszerując, wznosili okrzyki „Wiwat król So-
bieski”, „Wiwat Polonia”.

W roku 1896 Szolc-Rogoziński wyjechał 

do Paryża, gdzie 1 grudnia poniósł śmierć pod 
kołami omnibusa. W kraju krążyła wersja, roz-
powszechniana przez żonę, że zmarł na choro-
bę tropikalną na wyspie Fernando Po.

Pewnie nie wiesz...
Palawar to sąd plemienny w kraju Assi-

ni (Kamerun), gdzie wylądowała wyprawa 
Szolc-Rogozińskiego.

Królowie, palawary i zapomniany odkrywca 
TVP Kultura piątek 18.00 

Potęga światowa

Filmowe kadry 
kolorowych Indii

Blichtr i przepych to cechy charakterystyczne dla Bollywood.
Indyjski przemysł � lmowy jest największy na świecie. Obecnie Indie 

produkują dwa razy więcej � lmów, powiększają globalny zasięg trzykrotnie 
szybciej niż Hollywood. Co roku do kin sprzedaje się miliard biletów.

Przemysł � lmowy w Indiach zatrudnia ponad 2.5 miliona ludzi 
Ulokowany w Bombaju (Mumbaj) konglomerat wytwórni i studiów 

� lmowych produkuje rocznie ponad tysiąc � lmów. Jeszcze do niedawna 
powszechnie sądzono, że oznaczane lekceważącym terminem Bollywood, 
indyjskie kino komercyjne, nie zasługuje na uwagę. 

Bollywood – fabryka marzeń
TTV niedziela 9.00 odc. 1/2

Jacy naprawdę 

byli Grecy

Cała prawda o Grekach TVP Historia piątek 23.15

  I piękni, i okrutni

a to ciekawe

Gdy myślimy o starożytnych Grekach to widzimy albo starych brodatych � lozofów, albo młodych 
wojowników rozrywających wrogów na strzępy. Starożytna Grecja wydaje się pełna takich sprzecz-
ności. „Dla mnie najbardziej zadziwiająca jest studnia w Atenach, w której znaleziono zwłoki nie-
mowląt i psów. To symbolizowało, jak różny był ten świat. Po co wrzucać psy do studni z martwymi 
dziećmi?” – pyta dr Michael Scott, który podróżując po współczesnej Grecji, odkrywa pradawny 
świat. W pierwszym odcinku znajdziecie odpowiedź na to pytanie.

To trzeba wiedzieć

Podróżnik Szolc-Rogoziński

Pomnik Stefana Szolc-Rogozińskiego 
w Kaliszu, w którym urodził się 

polski podróżnik.

reklama
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Nie dać się 

Gargamelowi
Zagubieni w Nowym Jorku
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GargamelowiGargamelowi
Opowieść o przygodach smerfów, sympa-

tycznych niebieskich stworków, prześladowa-
nych przez złego czarodzieja Gargamela. 

Uciekając przed nim, smerfy w magicz-
ny sposób przenoszą się ze spokojnej wioski 

do hałaśliwego 
i chaotycznego 
Nowego Jorku. 
Grupa niebie-
skich stwor-
ków musi nie 
tylko prze-

trwać na ulicach wielkiego mia-
sta, ale też odnaleźć drogę do domu. Na do-
miar złego odwieczny wróg depcze im cały 
czas po piętach.

Pewnie nie wiesz...
Według Peyo (Pierre Culliford), twórcy 

Smerfów, one nigdy nie zdejmują czapek. Robią 
to jednak w tym � lmie, używając ich jako spado-
chronów, gdy zeskakują z balkonu mieszkania. 
Krewni Peyo zażądali, aby w tej scenie Smerfy 
były widziane tylko z góry lub z dołu.

268 pracowników Sony Pictures Image-
works spędziło 358 000 godzin na animowaniu 
Smerfów.

Według animatorów Smerfy mają wysokość 
19 cm. Ustalono to po wielu testach: większe, nie 
byłyby już miłymi stworzeniami, mniejszym na-
tomiast, trudno byłoby kontaktować się z realnym 
światem (ludźmi).

Smerfy
Polsat sobota 20.05, 

niedziela 13.25

Gdzie rośnie drzewo genealogiczne?

Samotny Tygrysek 
szuka rodziny

Rozbrykany Tygrysek, sympatyczny Kubuś 
Puchatek, nieśmiały Prosiaczek, melancholijny 
Kłapouchy, mądry Pan Sowa, wiecznie 
narzekający Królik i urocze Maleństwo 
zapraszają do wspólnej zabawy! 
Tygrysek czuje się samotny, 
mimo że otaczają go 
przyjaciele, na których zawsze 

może liczyć, nigdy nie spotkał kogoś podobnego 
do siebie. Przekonany, że gdzieś muszą mieszkać 
tygrysy, które przyjmą go do swego grona, 
wyrusza na poszukiwanie. Wyprawa nie przynosi 
spodziewanych rezultatów i rozczarowanie 
Tygryska jest ogromne. 
Wtedy do akcji wkraczają niezawodni 
przyjaciele. Udowadniają mu, że są jedną, 

wielką rodziną. Tygrysek wreszcie zrozumie, 
gdzie jest jego prawdziwy dom 

i rodzina...
Tygrys i przyjaciele

TV Puls2 niedziela 10.35

Oscar dla najlepszego 
� lmu animowanego

Uparta księżniczka
Merida, rudowłosa szkocka 

księżniczka, jest utalentowaną 
łuczniczką. Córka króla Fergusa 

i królowej Elinor wyróżnia się także 
uporem i niezależnością. Buntując się 

przeciwko nakazowi zamążpójścia, 
ucieka z zamku i szuka pomocy 

u niebezpiecznej Wiedźmy. Jej czyny 
sprowadzają do królestwa chaos 

i zniszczenie. Merida chciałaby się cofnąć, 
niestety jest to niemożliwe.

Osadzona w średniowiecznej Szkocji, 
zachwycająca animowana opowieść 
o odwadze i odpowiedzialności to wspólna 
produkcja studia Pixar i wytwórni Disneya. 
Obraz został doceniony przez Amerykańską 
Akademię Filmową – otrzymał Oscara 
w kategorii „najlepszy � lm animowany". 
Znakomita jest polska obsada dubbingu 

z Dominiką Kluźniak, Andrzejem 
Grabowskim i Dorotą Segdą na czele. 

Merida Waleczna, TVN niedziela 17.00
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Siedem drużyn wzięło udział w IV Samorządo-
wym Turnieju w Halowej Piłce Nożnej, który od-
był się w Nowogrodzie.

Jak relacjonuje Karol Babiel z nowo-
grodzkiego magistratu, w hali widowi-
skowo - sportowej Zespołu Szkół Samo-
rządowych rywalizowały drużyny gmin: 
Śniadowo, Miastkowo, Wizna, Zbójna, 
Jedwabne, Nowogród oraz Starostwa Po-
wiatowego w Łomży. Dziesięciominu-
towe mecze rozgrywane były pod okiem 
sędziów Podlaskiego Związku Piłki Noż-
nej. Opiekę medyczną zapewniła Grupa 
Ratownicza Nadzieja. Ratownicy musieli 
interweniować, choć nie były to groźne 
zdarzenia.

IV Samorządowy Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej po zaciętej grze oraz rzu-
tach karnych wygrała drużyna Wizny po-
konując 4:3 zespół ze Zbójnej. O trzecie 
miejsce rywalizowały ekipy Miastkowa 

i Jedwabnego. Piłkarze z Miastkowa oka-
zali się lepsi wygrywając 3:0. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale, a drużyny puchary 
ufundowane przez Burmistrza Nowo-
grodu. Gratulacje uczestnikom złoży-
li: Lech Marek Szabłowski - Starosta 
Łomżyński, Kazimierz Górski - Wójt 
Gminy Miastkowo, Mariusz Soliwoda - 
Wójt Gminy Wizna oraz gospodarz te-
gorocznej edycji turnieju Grzegorz Palka 
- Burmistrz Nowogrodu.

Szczególne podziękowania za pomoc 
w organizacji turnieju składamy kole-
gom z Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego w Łomży panu Zdzisławowi 
Dobrowolskiemu, Andrzejowi Rogińskie-
mu i Adamowi Frączkowi, dyrekcji oraz 
pracownikom Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Nowogrodzie za smaczny obiad 
dla uczestników turnieju.

Promują dziedzictwo kulturowe re-
gionu, a przy tym świetnie się bawią 
i integrują. To główne cele, jakie po-
stawiły sobie Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Konarzycach. 

Pierwsze na ziemiach pol-
skich koło gospodyń wiejskich 
założyła w 1877 roku, we wsi Ja-
nisławice działaczka socjalistycz-
na Filipina Płaskowicka, aczkol-
wiek podobna organizacja pod 
nazwą „Towarzystwo Gospodyń” 
działało już w 1866 roku, we wsi 
Piaseczno na Pomorzu Gdań-
skim.

Ku zaskoczeniu mieszkań-
ców Konarzyc,  w strukturze 
nowo powstałego koła jest już 

około 30 pań. Znalazły się tak-
że męskie  rodzynki.  Co praw-
da, jak  na razie tylko dwa, ale 
wszystko wskazuje na to, że 
zarówno pań  i  panów będzie 
więcej. W uroczystej inaugura-
cji Koła Gospodyń Wiejskich 
w Konarzycach wzięło udział 
około 80 osób, w tym mieszkań-
cy  i władze gminy. Nowy pod-
miot  działający  przy bibliotece 
w Konarzycach otrzymał  rów-
nież błogosławieństwo i wspar-
cie swojego proboszcza, księ-
dza Pawła Bejgera, który przed 
aktywnymi gospodyniami z Ko-
narzyc wyraził szczerą chęć  po-
mocy.

Pomysł założenia Koła Go-
spodyń Wiejskich w Konarzy-
cach powstał przypadkiem.

- Podsunęła mi go koleżan-
ka. Musiałam sobie to przemy-
śleć i przedyskutować z innymi. 
Pomyślałam, że faktycznie fajnie 
byłoby się spotykać i miło spę-
dzać czas. Tu w Konarzycach 
niektórzy sąsiedzi się nawet nie 
znają. Teraz jest duża szansa, że 
to się  zmieni - mówi Zofia Za-
niewska, prezes  Koła Gospodyń 
Wiejskich w Konarzycach

W ciągu ostatniego miesiąca 
Panie wspierane przez mężczyzn 
już zaczęły się integrować i pla-
nować przyszłość.

- Przede wszystkim będziemy 
się zajmować integracją nasze-
go środowiska w Konarzycach. 
Dużo jeżdżę po świecie i uczest-
niczyłam w innych tego typu 
przedsięwzięciach. Zdobywały-
śmy również nagrody w bitwach 
regionów. Do naszego nowego 
koła już wpłynęły zaproszenia 
do takich rywalizacji. Dlatego od 
samego początku działamy pręż-
nie i przygotowujemy się na to, 
co przed nami - zdradza Monika 
Kosiorek-Olbryś, z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Konarzycach. 

W tym wielkim, patriotycz-
nym dziele zachowania polskiej 
tożsamości kulturowej ważną 
rolę odegrały Koła  Gospodyń 

Wiejskich, których początek da-
tuje się na 1866 rok. To dzielne 
gospodynie z polskich wsi dba-
ły o to, by spuścizna ich matek 
i babć nie przepadła w mroku 
dziejów, by nie naruszyły jej  za-
kusy  zaborców, by nie zasypał 
jej wojenny kurz, by nie wykrzy-
wił komunizm swoją nieludzką 
ideologią. Dziś, kiedy żyjemy 
w wolnym państwie i możemy 
sami urządzać nasz polski dom, 
powinniśmy docenić wreszcie 
gigantyczną pracę, jaką wykona-
ły, i nadal wykonują, Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich - pisał 
w liście do kobiet z kół gospodyń 
wiejskich Premier Mateusz Mo-
rawiecki

Futbolowy i samorządowy szczyt w Nowogrodzie 

Gospodynie z Konarzyc  
mają na siebie pomysł 
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Powieść z nieznaną  
historią w tle 

Zenon 
Krajewski

Odc. 17  (t.I)

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew pu-
blikujemy kolejny fragment powieści. 

ROK 1940

11
Nadszedł kwiecień, a wraz 

z nim wiosna. Emisariusz został 
już przez Łyna zabrany z Setna do 
Miastkowa i wyekspediowany dalej, 
do Łomży, a następnie do Białego-
stoku. Operacja ta odbyła się bez 
żadnych kłopotów i zakłóceń. Pro-
boszcz miastkowski był zadowolo-
ny. Zaprosił Łyna na sobotni wie-
czór do siebie, dokładnie w tydzień 
po zakończeniu ich wspólnej akcji 
„Emisariusz”. Michał przyjechał do 
proboszcza, chociaż miał już sporo 
pracy, bo ziemia szybko podsycha-
ła i trzeba było przygotować ją do 
uprawy zbóż jarych i ziemniaków. 
Na swoich lekkich gruntach Łyn 
mógł zasiać tylko owies, który był 
mu niezbędny do karmienia koni, 
a także z pół hektara ziemniaków, 
które od z górą dwóch stuleci stały 
się podstawą diety Polaków. Jak-
kolwiek z zasianiem owsa musiał 
się on już pośpieszyć, na zasadzenie 
ziemniaków miał jeszcze ze trzy 
tygodnie. Poza tym czas na spotka-
nie ze swoim proboszczem, którego 
niezmiennie lubił i szanował, mu-
siał znaleźć zawsze.

Wobec tego odświętnie ubra-
ny przyjechał do Miastkowa 

umówionego dnia o zmroku, aby 
nie być widzianym przez zbyt 
wielu jego mieszkańców i kogo-
kolwiek z miejscowych ciurów 
wysługujących się sowieckiemu 
okupantowi. Widok w sobotę od-
świętnie ubranego chłopa mógł 
nasunąć komuś pytanie, na które 
Michał Łyn nie miał ochoty od-
powiadać.

Zajechał na podwórko plebanii, 
aby nie być widocznym z głównej 
drogi. Uwiązał konie, podał im 
worki z owsem, bo zapowiadało się 
na dłuższe posiedzenie, a potem 
wszedł na plebanię.

- Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus – pozdrowił gospody-
nię, która zawsze pierwsza witała 
gości.

- Na wieki wieków – odpowie-
działa i krzyknęła w kierunku ga-
binetu proboszcza. – Pan Michał 
przyszedł.

Z pokoju zaraz wyszedł do 
kuchni ksiądz proboszcz  i przywi-
tał się z gościem.

- Szczęść Boże, Michale. Za-
praszam do pokoju. Zrób Antosiu 
dwie herbaty – zwrócił się do go-
spodyni. 

Przeszli do obszernego pokoju, 
który służył księdzu jako gabinet 
do pracy, ale także salonik do przyj-
mowania zaproszonych gości.

- Emisariusz z Warszawy już 
zaczął działać? – spytał Łyn.

- Tego nie wiem. I szczerze 
mówiąc nie sądzę, że ten problem 
powinien nas interesować – odpo-
wiedział ksiądz z przyganą w gło-
sie. - To jest głęboka konspiracja 
wojskowa. Im mniej o tym wiemy, 
tym lepiej - zauważył.

- Powiem jedno, proszę księdza. 

Z ulgą pozbyłem się tego wojsko-
wego.

- Rozumiem ciebie doskonale. 
To duże obciążenie angażować się 
w te sprawy. NKWD nie próżnuje. 
Licho nie śpi. Wszystkie kmiotki, 
które trafiają do sowieckiej cze-
rezwyczajki, wychodzą od nich 
z pewnością jako donosiciele, albo 
wcale nie wychodzą. A ilu fornali 
zgłasza się do nich samodzielnie, 
z tak zwanej miłości do ustroju 
i państwa sowieckiego, a tak na-
prawdę z chęci zasłużenia się nowej 
władzy? Lizusów nigdy nie braku-
je. Nie wiesz tego, bo skąd do licha 
mógłbyś wiedzieć, ale z pewnością 
jest ich sporo.

- To chyba tylko Żydzi. I to ci 
bez zajęcia.

- Niekoniecznie. Polacy też tam 
ciągną. Zapewniam cię.

- Ale raczej niewielu.
- Być może – ksiądz zgodził się 

z pewnym wahaniem. -  Radziłbym 
ci jednak uważnie przypatrzyć się 
wszystkim twoim sąsiadom. Pew-
nie i u ciebie we wsi znaleźliby się 
ludzie podatni na ich ideologię.

- Nie wierzę, że ktoś u nas we 
wsi mógłby być za bolszewizmem – 
nie zgodził się z nim Michał. - Jed-
nak byłem ostrożny. Przywiozłem 
i odwiozłem go w nocy. Nikt tego 
nie widział. 

- Tak tylko może ci się zdawać. 
Ludzie widzą więcej i wiedzą o to-
bie więcej, niż myślisz. Obydwaj ni-
gdy nie działaliśmy w konspiracji, 
więc nie mamy żadnego doświad-
czenia na tym polu.

- Pewnie, że nie. Ja w biały dzień 
chodziłem ze trzy razy do chałupy 
Budziszowej. Kto wie co sąsiedzi 
sobie pomyśleli. Żonie musiałem 

zdradzić tajemnicę, bo pewnie dość 
szybko doszłoby do niej, że za jej 
plecami odwiedzam wdówkę. Na-
wet nie chcę myśleć jakie mogłyby 
być z tego kłopoty – westchnął Łyn.

- Ja nie sugerowałem ci tej Bu-
dziszowej. To ty sam wybrałeś jej 
dom na kryjówkę dla tego wojsko-
wego konspiratora – zastrzegł się 
proboszcz uśmiechając się trochę 
kpiąco.

- Zgoda, ale nie miałem wybo-
ru. Mieszka na skraju wsi i zajmuje 
się zielarstwem. Tylko ona mogła 
szybko postawić na nogi tego czło-
wieka. Brałem pod uwagę i to, że 
nikt do niej nie zachodzi, bo ona do 
południa sama już zdąży oblecieć 
wszystkich we wsi.

Do pokoju tymczasem weszła 
księdza gospodyni, wnosząc na tacy 
herbatę i kawałek ciasta, postawiła 
wszystko na stole i bez słowa wyszła.

- O, widzę nie tylko herbatę, 
ale i coś jeszcze – zwołał z entu-
zjazmem proboszcz. – Lubię ciasto. 
I zobacz, Michał, brzuszek rośnie – 
poklepał się znacząco.

- Nie jest jeszcze z tym tak źle – 
Łyn zaprzeczył nieszczerze.

- Bo spaceruję codziennie, a te-
raz od wiosny pracuję w ogrodzie. 
Zmuszam ciało do ruchu, gim-
nastyki. Staram się przebywać na 
świeżym powietrzu godzinami, jeśli 
to oczywiście możliwe.

- A wracając do tego emisa-
riusza – Michał Łyn postanowił 
drążyć temat. – Nie spodobał mi 
się. Gdy trochę odżył, zaraz zaczął 
smolić cholewki do Budziszowej. 
A nachwalić się nie mógł jaka ona 
zaradna, sprytna, miła i atrakcyjna. 
Jak i jej w oczy prawił takie duse-
ry to kto wie czy coś między nimi 

nie było. Która baba na to nie łasa? 
W końcu w jednej chacie spędzali 
te kilka dni i nocy.

Proboszcz spojrzał uważnie 
w oczy Łynowi.

- Michale, to dorośli ludzie, 
wolnego stanu. Ich problem, nie 
nasz czy coś między nimi było. 
A Budziszowa to bogobojna kobie-
ta. Nigdy nie słyszałem o niej złego 
słowa.

- Nie lubię tych miastowych 
bawidamków. Nie dbają o to czy 
kogoś skrzywdzą.

- Michale, jeszcze raz ci mówię. 
Nie bądź bardziej papieski niż sam 
papież. Budziszowa nie jest dzier-
latką, ale niezależną, stateczną już, 
w średnim wieku kobietą, wdową. 
Pewnie w kaszę nie da sobie dmu-
chać. A ten człowiek to, nie przy-
mierzając, raczej nie chłop od pługa. 
Przyjechał do nas nie w konkury, ale 
aby działać w naszej wspólnej pol-
skiej sprawie. I nie wątpię, że będzie 
to robił z narażeniem życia. Oku-
pant szarogęsi się tutaj okrutnie. 
Sowieci zabrali nam nasze ziemie 
i uznali za swoje. Okradli nas i znie-
wolili. Pamiętasz, że już w paź-
dzierniku albo w końcu września 
nakazali w obwieszczeniu wydać 
im wszelką broń i sprzęt wojskowy. 
Przeczesywali też teren w poszuki-
waniu żołnierzy z oddziałów wal-
czących w kampanii niemieckiej. 
Każdy, którego capnęli, przepadł 
bez wieści. A przecież nikt z nich 
z Sowietami nie walczył. Tylko ze 
szkopami. Popatrz jak współpracują 
ze sobą dwaj bandyci. Ręka w rękę. 
A teraz doszło do mnie, że palą na 
potęgę polskie książki. To wyglą-
da na planowe działanie mające na 
celu eksterminację, to znaczy znisz-
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czenie – szybko dodał wyjaśnienie 
rzadko używanego przezeń słowa – 
polskiej kultury, literatury, wszelkiej 
nauki – z taką pasją podniósł głos, 
że aż zakrztusił się, a jego twarz na-
biegła krwią.

- Czy ksiądz ma dla mnie jakieś 
nowe zadanie? – zaniepokojony 
stanem gospodarza gość zdecydo-
wał się przerwać mu wywód, aby go 
trochę uspokoić.

- Powoli. Najpierw napij się 
herbaty, bo stygnie. I zjedz ciasta 
– sam wziął kawałek, aby zachęcić 
Łyna, który najpierw pociągnął du-
żego łyka ciepłego jeszcze naparu. 
- Pewnie słyszałeś, że nasi wcale nie 
pokulili uszu po sobie. Ostrożnie, 
ale coś już się rusza przeciwko oku-
pantowi. Nikt sam z siebie nie gonił 
na posterunki, żeby zdawać broń. 
O nie. Każdy wie, że przyjdzie 
dzień kiedy będzie mogła się przy-
dać. Z końcem roku było w regio-
nie kilka incydentów świadczących, 
że coś wreszcie zaczyna się dziać. 
Nieznani sprawcy – uśmiechnął 
się radośnie – zniszczyli linie tele-
foniczne, przerywając komunikację 
między posterunkami okupanta. 
W naszej okolicy też, w pobliżu 
Nowogrodu i Łomży. Ktoś odważył 
się też ostrzelać sowieckich ofice-
rów. Giną szuje, którzy zdecydowali 
się na współpracę z wrogiem.

- No, no. To już taka ruchawka? 
– Łyn pokręcił z niedowierzaniem 
głową.

- Bez przesady, ale to wyglą-
da na organizowanie się struktur 
podziemia nawet w naszym powie-
cie. Kolaboranci dostają pisemne 
ostrzeżenia przed współpracą z So-
wietami, a gdy one nie skutkują, są 
likwidowani. Ponowna kolonizacja 
tych polskich ziem nie przejdzie.

- A bolszewia nic na to?
- Jak to nic? Nie znasz bolsze-

wików? NKWD szaleje. Aresztuje 
na prawo i lewo. Najczęściej jest 
to jednak macanka. Gdy od kogoś 
wyciągną coś na torturach, wyroki 
są bezwzględne. Czapa albo wie-
loletni łagier na białych niedźwie-
dziach. Właściwie to jest jedno i to 
samo, a nawet łagier to coś znacz-
nie gorszego, ponoć piekło na zie-
mi. Powolna śmierć w znoju i gło-
dzie. A co jest gorszego od głodu 
– machnął ręką z rezygnacją.

- I mimo to coś się dzieje? – 
Michał pokręcił głową z najwyż-
szym uznaniem.

- Żebyś wiedział – zapewnił 
proboszcz, znów się ożywiając. - 
Dla nas, Polaków, to już ze dwieście 
lat zmagań z ruskimi. Konfederacje 
i powstania z naszej strony, a zsyłki 
na Sybir albo śmierć jako ich retor-
sje, to znaczy odpowiedź - dodał.

- A tu, u nas coś poważniejsze-
go się kroi? – spytał Łyn.

- Oczywiście. Utworzono duży 
białostocki obszar Związku Walki 
Zbrojnej o kryptonimie „Bartło-
miej”. Z centralą rzecz jasna w Bia-
łymstoku. To pewnie tam zmierzał 

nasz emisariusz. Przekraczał Narew 
na wysokości Czartorii, bo tam od 
jakiegoś już czasu przebywa za-
konspirowany oddział. Właśnie dla 
jego bezpieczeństwa trzeba było 
tego warszawiaka jak najszybciej 
stamtąd zabrać. Chory był w tam-
tej okolicy obciążeniem właśnie dla 
tego oddziału. Świetnie się spisałeś 
– przysunął się i poklepał Michała 
po ramieniu.

- Dziękuję. A teraz jaka jest dla 
mnie propozycja?

- Chciałbym, żebyś był łączni-
kiem między oddziałem a mną. Do 
nikogo nie mam takiego zaufania, 
jak do ciebie.

Łyn zamyślił się przez moment.
- Czy muszę od razu odpowie-

dzieć?
- Tak.
- No to w takim razie zgadzam 

się – zapewnił gorliwie. - Jak często 
mam bywać w Czartorii?

- Niezbyt często. Twoje bezpie-
czeństwo też jest dla mnie ważne. 
Masz żonę i małe dzieci. Poroz-
mawiajmy zatem o szczegółach 
twojego działania. Między Setnem 
a Czartorią same lasy. Ale bądź 
ostrożny. Może Sowieci już ich na-
mierzyli. Wtedy jacyś ludzie będą  
się kręcili po lesie. Chciałbym, że-
byś dbał o ich zaopatrzenie, bo nie 
mogąc się stamtąd ruszyć praktycz-
nie wszystkiego potrzebują. Może 
poza rybami – roześmiał się nagle 
– bo mają dużo czasu na łowienie.

 Rozmawiali jeszcze do-
syć długo. Michał został poinfor-
mowany o wszystkim, co według 
miastkowskiego proboszcza było 
istotne dla tej sprawy.
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Kwietniowe słońce przygrze-
wało już mocno, w szybkim tem-
pie osuszając ziemię po długiej, 
śnieżnej i mroźnej zimie. Julian 
Kireński miał dużo pracy, żeby 
przygotować grunt pod wiosen-
ne uprawy, ale dzięki pomocy 
osiemnastoletniego już, najstar-
szego syna czynił w tym zboż-
nym dziele szybkie postępy.

W porannym oporządku 
pomagał mu, jak zwykle, syn 
Stanisław. Aby wymościć sło-
mą w oborze wskoczył na drągi, 
na których trzymano spory za-
pas słomy do posłania krowom 
i koniom. Zrzucił kilka snopków 
i zeskoczył z powrotem do obory. 
Gdy rozwiązał jeden ze snopków, 
dostrzegł w nim duży przed-
miot zawinięty w jakiś materiał. 
Szybko rozwinął zawiniątko 
i zobaczył karabin. Natychmiast 
pobiegł do stajni, aby oznajmić 
ojcu niezwykłą nowinę. Kireński 
przybiegł natychmiast do obory 
i aż zbladł, gdy zobaczył znale-
zisko. Za przechowywanie broni 
groziły surowe, wręcz drakońskie 
kary, co Sowieci ogłosili jesienią, 
jak przyszli na te tereny.

- Skąd to cholerstwo u nas 
w oborze się wzięło? – zapytał jak-
by sam siebie zbielałymi ze stra-
chu wargami. Syn nie był w stanie 
udzielić satysfakcjonującej go od-
powiedzi na to pytanie. Mimo to 
Julian spojrzał na Stasia i przyglą-
dał mu się uważnie przez moment.

- Nie wiem, tato. To nie ja – za-
pewnił bacznie obserwowany pier-
worodny.

- Wiem co zrobię – zdecydował 
Julian po chwili namysłu. – Jedzie-
my dziś na kolonię, żeby zaorać ten 
kawałek pod kartofle przy łące na 
dole. Weź, Stasiu, zwiąż na powrót  
snopek z tym cholerstwem w środ-
ku. Wrzucimy go na wóz i przykry-
jemy jaką derką, a na miejscu tą tre-
fną zawartość wyrzucimy do rowu 
na mokradłach, na granicy naszego 
pola. I ani słowa matce. Ani niko-
mu – pogroził synowi.

- Dobrze, tata. Ani słowa ma-
mie – zgodził się syn.

- I dziadkowi. I wszystkim. To 
niebezpieczne. Puścisz parę z ust 
i narobisz nam wszystkim kłopo-
tów o jakich nie masz nawet poję-
cia. 

- Toć rozumiem. Ani słowa – 
zapewnił Stasiek.

- Zanieś od razu ten snopek na 
wóz. Ja przykryję go derką. Po śnia-
daniu zaprzęgamy konie i wywozi-
my to stąd jak najszybciej. I nikomu 
ani mru mru. Rozumiesz? – Julian 
powtórzył raz jeszcze polecenie.

- Pewnie, tato, nie trzeba mi 
dziesięć razy powtarzać.

- No to bierz się za ten snopek 
i do wozu. Ja idę po coś do przy-
krycia tego niebezpiecznego znale-
ziska. 

Jeszcze tego samego przedpo-
łudnia niebezpieczny pakunek zna-
lazł się w rowie. Kireński wrzucił go 
własnoręcznie, przywiązanego do 
deski i miejsce to, z pomocą syna, 
obciążył  polnymi kamieniami.

Syn Juliana nie potrafił jednak 
utrzymać języka za zębami.  Wie-
czorem wygadał się dziadkowi, że 
rano znalazł w słomie nad oborą ka-
rabin, który ojciec później wrzucił 
do rowu na kolonii. Ten, wzburzony 
tym wydarzeniem, niemal natych-
miast opowiedział o tym swojej 
córce, a żonie Juliana. Gdy Julian 
wrócił z wieczornej wizyty u swoje-
go przyjaciela, Adama Ustawskiego, 
wywiązała się awantura.

- Dlaczego ja dowiaduje się 
o czymś z trzeciej ręki? – przywitała 
go już w progu wzburzona Waleria.

- A o czym? – zapytał z głupia 
frant Julian. Zapomniał już o wy-
darzeniach poranka, bo z przyjacie-
lem rozmawiali o zupełnie innych 
sprawach.

- Stasiek wygadał się dziadko-
wi, no to wzięłam go na spytki.

- A to gówniarz – Kireński aż 
przysiadł z wrażenia, zdając sobie 
sprawę, że zaczynają się kłopoty. – 
Długo nie utrzymał języka za zę-
bami.

- I coś ty najlepszego zrobił? – 
spytała zgryźliwie Lerka.

- Co, źle według ciebie? – 
wzburzony aż podniósł się ze stoł-
ka. – Wyrzuciłem to cholerstwo do 
wody. Czyś już zapomniała o de-
krecie bolszewickim w sprawie bro-
ni? Za to można trafić do ciurmy, 
albo dostać kulę w łeb. Ruskie się 
z nikim nie patyczkują.

- Ruskie dziś tu są, a jutro może 
ich nie będzie. A coś do obrony 
trzeba mieć – kobieta wiedziała 
swoje. - Czy ty wiesz, że był to ka-
rabin dziadka, który skombinował 
kiedy bolszewicy uciekali z Polski? 
Przeleżał sobie jakieś dwadzie-
ścia lat, to i mógł jeszcze trochę 
poleżeć. Dziadek go bezpiecznie 
przywiózł z Łomżycy i kilkana-
ście lat znów sobie spokojnie leżał. 
A może przyjdzie czas, że bez wła-
snej broni ani się rusz? I co wtedy? 
A tyś, głupcze wyrzucił go do wody. 
I gdzie? Na własnym polu. I już je-
steś spokojny? Bezpieczniej byłoby 
trzymać go w domu pod łóżkiem – 
odparowała  wzburzona. 

- Ciszej, kobieto! Dzieci obu-
dzisz. A pamiętaj też, że ściany 
mają uszy.

- Mówię ci, znajdź go i z po-
wrotem przynieś do domu – rozka-
zała mężowi.

- Głupia babo, nie zrobię tego! 
Jeszcze mi życie miłe. Jeśli to się 
rozniesie, kacapy pojawią się tu mi-
giem.

- Nie bój się tak. Nie trząś port-
kami. I kto tu jest baba? – rzuciła 
pogardliwie. - Dziadek karabin 
chce mieć z powrotem. 

- A co, pójdzie na odmłod 
i z wiekowego starca stanie się 
dwudziestoletnim strzelcem? – 
zakpił Julian.

- Nauczy Staśka tym się ob-
sługiwać. Ktoś musi umieć bronić 
rodziny jak ty udajesz, że nie masz 
spodni.

- Co, w nocy będą to robić? Bo 
w biały dzień to ludzie zobaczą – 
Julian chciał kobiecie uświadomić 
skalę zagrożenia.

- Już ty się o to nie martw. Chcę 
karabin z powrotem – stwierdziła 
stanowczo.

- Ręki do tego nie przyłożę 
i nie pozwalam temu papli ruszać 
go stamtąd.

Kiereński wściekły wyszedł 
z domu i poszedł spać do stodo-
ły. Waleria obudziła syna, dała mu 
lampę naftową i nakazała iść na 
pole i znaleźć wyrzuconą broń. 

- Tylko ty wiesz gdzie ojciec 
ukrył ten karabin. On sam go nie 
przyniesie. Ty nawarzyłeś tego 
piwa. Masz go przynieść z po-
wrotem – nakazała. – I nie zapalaj 
lampy aż będziesz na miejscu. Weź 
ten krótszy bosak. Będzie dobry do 
szukania w wodzie. Potem ukryj go 
tak, żeby ojciec nie zauważył, jak 
będzie na polu. Pójdziesz po niego 
jutro wieczorem i przyniesiesz. No 
już, ubieraj się i idź. Nie ma czasu 

do stracenia. Będę na ciebie czekać.
- Dobrze, mamo – wyjąkał 

niechętnie Stasiek, bo cenił sobie 
wczesne chodzenie spać.

Był zły na siebie, że się wyga-
dał i teraz zamiast smacznie po-
spać ma nieprzyjemną robotę do 
wykonania, która może zająć mu 
pół nocy, a jutro rano ojciec będzie 
chciał go wziąć na pole. Nie mógł 
jednak sprzeciwić się matce, bo bał 
się jej jak diabeł święconej wody. 
Potrafiła wpaść w furię i walnąć 
czym popadnie. Wszyscy się bali 
jej gniewu, nawet ojciec, i uciekali 
przed nim z domu. Nie uśmiechała 
mu się kilkukilometrowa wycieczka 
w ciemną noc, ale nie miał wyboru. 
Ubrał się, wziął potrzebny sprzęt 
i poszedł.

Wrócił w środku nocy, umoru-
sany, brudny, ale dumny, że ucieszy 
matkę. Przyniósł karabin z powro-
tem.

Następnego dnia, pod pretek-
stem, że źle się czuje, nie pojechał 
razem z ojcem do pracy w polu. 
Musiał odespać zarwane godziny 
nocne, a gdy już wstał, otrzymał 
odpowiedzialne zadanie.

- Masz wyczyścić ten kara-
bin, żeby się świecił – przykazała 
Waleria. – Zrobisz to na strychu, 
aby młodsze dzieci albo ktoś, kto 
się tu napatoczy, tej broni nie wi-
dział. Wyczyść i naoliwij tak, aby 
karabin był możliwy do użycia 
w każdej chwili przez kogokol-
wiek z nas.

Stasiek pokiwał głową gorliwie, 
ale zaraz zdał sobie sprawę z faktu, 
że nie potrafi rozłożyć tego śmier-
cionośnego instrumentu na części, 
więc zauważył:

- Mamo, ale trzeba go rozłożyć 
na części. Czyszczenie po wierz-
chu nic nie da. Części metalowe 
zardzewieją, bo leżał sporo godzin 
w wodzie.

- Przyślę ci dziadka, on cię na-
uczy rozkładać i składać to żela-
stwo. Ktoś go kiedyś nauczył. Chy-
ba się nie przechwalał, stary pryk. 
Idź na górę, a zaraz się przekonamy.

Jakoż dziadek rzeczywiście 
znał się na broni i nie zapomniał, 
mimo podeszłego wieku, trudnej 
sztuki obchodzenia się z nią. Pół 
godziny instruktażu wystarczy-
ło wnukowi do opanowania „na 
sucho” tej umiejętności. Później 
zabrał się on do gruntownego 
czyszczenia każdej z części osob-
no. Spodobała mu się ta robota, 
więc po dwóch kolejnych go-
dzinach solidnego natłuszczania 
i przecierania karabin lśnił jak 
nowy. Nie mógł go jednak niko-
mu pokazać, a tak chciał chociaż 
raz zaimponować kolegom. Bał 
się jednak matki panicznie. Wo-
lał tę rodzinną teraz tajemnicę 
zachować dla siebie. Tak było 
bezpieczniej, a dla niego najwięk-
sze niebezpieczeństwo wcale nie 
przedstawiali sobą Sowieci, tylko 
gniew jego własnej matki.
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Ma ułatwić podjęcie decyzji o dalszym 
kształceniu rodzicom i uczniom III klas 
gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej. 
Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych organi-
zowana przez Łomżyńskie Centrum Roz-
woju Edukacji z  honorowym patronatem 
prezydenta Łomży Mariusza Chrzanow-
skiego.  

Ponad 2500 uczniów zjawiło się 
w Hali Sportowej im. Olimpijczy-
ków Polskich, w której organizowa-
ne były targi. Wśród młodych ludzi, 
poszukujących własnej drogi znaleźli 
się uczniowie nie tylko łomżyńskich 
szkół, ale także tych ościennych, 
m.in. z Nowogrodu, Zbójnej, Wizny, 

Miastkowa, Śniadowa , Kolna, Gra-
bowa, Turośli czy Rajgrodu.  

W tym roku wystawiły się 23 
szkoły  i placówki oświatowe. Oprócz 
łomżyńskich szkół swoje stanowiska  
prezentowały szkoły z Mariano-
wa  i Moniek. Ciekawe prezentacje 
oraz organizacja stoisk, wykorzysta-
nie multimediów, robotów, pokazy 
barmańskie i  sprzętu technicznego, 
degustacje przygotowywanych prze-
kąsek, wszystko to zachęcało mło-
dzież do odwiedzania  kolorowych 
stanowisk.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się także stoisko organizatora. 
Doradcy  z ŁCRE w Łomży wyko-

nywali testy predyspozycji zawodo-
wych, prowadzili indywidualne roz-
mowy, aby pomóc niezdecydowanym 
wybrać szkołę marzeń. Testy wyko-
nać  można było również u doradców 
zawodowych z Mobilnego Centrum 
Informacji Zawodowej OHP.

Jak zapewnia Sylwia Lutostań-
ska, doradca zawodowy Łomżyń-
skiego Centrum rozwoju Edukacji 
w Łomży, podczas giełdy czuć było 
atmosferę  zaangażowania,  ciekawo-
ści, rywalizacji i zabawy...

Bardzo duża frekwencja uczniów 
oraz różnorodność wystawiających 
się szkół  są potwierdzeniem słusz-
ności organizacji takich imprez.

społeczeństwo

Prawie 23 miliony złotych  
na aktywną integrację

Decyzją zarządu województwa cztery projekty dotyczące włącze-
nia społecznego i zwiększenia aktywności na rynku pracy otrzy-
mały dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
w wysokości prawie 23 milionów złotych. 

W Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej realizowany będzie 
program: Regionalne   Innowacje Społecznych – Centra 
Integracji Społecznej.

Jest adresowany do 700 osób (400 kobiet i 300 męż-
czyzn) biernych zawodowo i zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym mieszkających w Łomży 
oraz na terenie powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, 
zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, 
siemiatyckiego i gminy Boćki. Dla każdego uczestnika 
projektu zostanie przeprowadzona diagnoza ich sytuacji, 
zasobów, potencjału i potrzeb. Ponadto do każdego z nich 
zostanie dopasowany indywidualny program zatrudnienia 
socjalnego. W tym celu na terenie województwa podla-
skiego powstanie siedem nowych Centrów Integracji 
Społecznej i oddziałów CIS, które zapewnią gotowość do 
świadczenia wyżej wymienionych usług. Przedsięwzięcie 
jest warte 25,3 mln zł, a kwota dofinansowania z RPOWP 
wynosi 20 mln zł.

Kolejna propozycja to ,,Aktywność szansą na lepsze 
jutro” skierowana do 30 kobiet i 20 mężczyzn z Białe-
gostoku, a także powiatu białostockiego i monieckiego 
doświadczających wykluczenia społecznego. To osoby 
bezrobotne, niezaradne w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych, niepełnosprawne i o niskich kwalifika-
cjach. Celem projektu jest zwiększenie ich aktywności 
zawodowej i reintegracja społeczna poprzez indywidu-
alne wsparcie. W planie są m.in. warsztaty dotyczące 
poszukiwania pracy, rozwijające samodzielność i aktyw-
ność społeczną, zakończone egzaminem zewnętrznym, 
potwierdzającym ich kwalifikacje. Uczestnicy poznają 
techniki poruszania się po rynku pracy i otrzymają ofer-
ty staży zawodowych. Wartość projektu to 757 tys. zł, 
a dofinansowanie z RPOWP wynosi 718,8 tys. zł.

Od Augustowa po Zambrów sięgać będzie projekt  
"Nowa ścieżka aktywności" który dotyczy wsparcia osób 
bezrobotnych, biernych zawodowo oraz o niskich kwalifi-
kacjach i zagrożonych ubóstwem zamieszkałych na tere-
nie gmin Augustów, Bargłów, Kościelny, Sztabin, Grajewo, 
Rajgród, Rutki i Zambrów. Programem opieki zostanie 
objętych 48 kobiet i 24 mężczyzn. Zaplanowane są m.in. 
treningi umiejętności społecznych i coaching, usługi ak-
tywnej integracji, usługi prawne, mediacja rodzinna, a tak-
że poradnictwo, szkolenia i staże zawodowe. Projekt jest 
wart 863 tys. zł, dotacja z RPOWP pokryje 820 tys. zł.

Celem tego projektu "Kompas zatrudnienia"jest 
zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób (30 kobiet 
i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym z terenu województwa podlaskiego. Będzie to 
możliwe dzięki takim działaniom, jak np. coaching, do-
radztwo, szkolenia i staże. W ten sposób uczestnicy pod-
niosą swoje kwalifikacje, zwiększające ich szanse na rynku 
pracy. Koszt tego projektu to 1,5 mln zł, a dotacja z RPO-
WP – 1,4 mln zł.

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia będą realizo-
wane w ramach działania 7.1 Rozwój  działań aktywnej 
integracji.

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, 
czyli giełda pomysłów na życie
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

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

Usługi dekarskie - Perfekt dach: 
p o k r yc i a 
dachowe, 
w ymiana 
konstruk-
cji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, 
montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łu-
kasz Just. Tel. 508 637 509.  

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-

kres usług. Tel. 516 376 389.  

układanie kostki brukowej: podjaz-
dy, tarasy, chodniki i schody. SOLID-
NIE. Tel. 509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska – twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9. Tel. 
862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

USŁUGI SZEWSKIE

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy 
na weselu, studniówce, balu oko-
licznościowym i inne imprezy. Tel. 
508 637 509. www.zespol-amor.dzs.pl 

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

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

Sprzedam dom piętrowy w zabu-
dowie szeregowej, parter przezna-
czony na działalność gospodarczą, 
Łomża, ul. Wojska Polskiego. Tel. 
572 345 607.

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom 
murowany, dwa budynki gospodar-
cze, staw, ogród Tel. 600 343 819

Sprzedam 1.28 ha pola, 2,76 ha lasu 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819

Sprzedam M 5, 80 m, I piętro w Kol-
nie. Tel. 600 343 819

RÓŻNE

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

Sprzedam wyposażone w materac i 
pilot łóżko rehabilitacyjne oraz toa-
letę transportową (urządzenia bar-
dzo ułatwiają prace przy obsłudze 
osoby chorej). Tel. 510 32 92 22.

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

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZA-
NYCH. ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ 
MEBLI SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ 
SAMOCHODOWĄ SKÓRZANĄ,OD-
NAWIANIEM KOMBINEZONÓW MO-
TOCYKLOWYCH ORAZ INNE USŁUGI. 
TEL. 882 621 247

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

MOTORYZACJA
Sprzedam Busa VW Transporter 
T4, 1995 rok, cena 3000 zł. Do ma-
łej negocjacji, brak przeglądu. Tel. 
609 108 027.

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIEN-
TA. DOBRE CENY. 18 – 400 Grzy-

mały k.Łomży. Tel. 602  259  306, 
734 857 500. 

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA
Specjalista foniatra – otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 
22 29, 604 504 694.  

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

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, PRAWO 
JAZDY KAT.B. PIEKARNIA PIĄTNICA. 

TEL. 86 219 13 34 (DZWONIĆ DO 
GODZ.13).

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

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

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

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Koszykarze 
pożegnali zimę

Odbył się w Łomży XXII Ogólnopolski Turniej Ko-
szykówki Chłopców rocznika 2005 ”Łomżyńska 
Zima 2019”. Przez trzy dni w hali im. Olimpijczy-
ków Polskich królowała koszykówka chłopców.

Jak przekazuje trener "Dziewiąt-
ki" Wojciech Kamiński, w rywalizacji pod 
tablicami zmierzyli się zawodnicy z 6 ze-
społów naszego kraju. Były to: Iskra Kon-
stantynów, SPK Białystok, UKS Trójka 
Działdowo, PKK Żubry Białystok, UKS 
4 Łomża i gospodarz turnieju UKS Dzie-
wiątka Łomża. Zawody rozegrane zostały 
systemem „każdy z każdym”.

Po trzydniowych zmaganiach najlep-
szym zespołem okazał się zespół SPK Bia-
łystok, który jako jedyny wygrał wszystkie 
spotkania i kompletem 10 punktów zajął 
I miejsce. Na II miejscu uplasował się 
PKK Białystok, zaś III miejsce wywalczy-
ła drużyna gospodarzy UKS Dziewiątka 
Łomża.

Kolejne miejsca zajęły: UKS „Trójka” 
Działdowo, „Iskra” Konstantynów i UKS 
4 Łomża.

Dodatkową atrakcją turnieju był dru-
żynowy i indywidualny konkurs rzutów 
wolnych, konkurs pięciu kół i konkurs 3 
– 2 – 1. W klasyfikacji drużynowej zwy-
ciężyła ekipa z Działdowa przed dwoma 
zespołami z Białegostoku. Najlepszy w tej 

specjalności indywidualnie został Michał 
Typa z Iskry Konstantynów. W konkursie 
3 – 2 – 1 zwyciężył Maciej Bobka z Bia-
łegostoku, a w konkursie Pięcu Kół Paweł 
Chomiuk z Konstantynowa. Najlepszym 
zawodnikiem trzydniowych zmagań zo-
stał Karol Kamiński z SPK Białystok. 
Tytuł najlepszego obrońcy turnieju przy-
znano Łukaszowi Anusewiczowi z Łomży, 
a najlepszym rozgrywającym został Maciej 
Siemieńczuk z PKK Żubry Białystok.

Podczas uroczystości zakończenia tur-
nieju wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale, atrakcyjne upominki 
rzeczowe, puchary i dyplomy oraz zdję-
cia, a zwycięzcy medale i okazałe puchary. 
Przyznano też szereg wyróżnień indywi-
dualnych w postaci statuetek i nagród rze-
czowych ufundowanych przez Prezydenta 
Łomży. W sumie rozdano ponad 80 na-
gród indywidualnych, co jest rzadkością na 
turniejach w kraju i za granicą.

Turniej „Łomżyńska Zima 2019” zo-
stał zorganizowany przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Dziewiątka” przy znaczącej 
pomocy Szkoły Podstawowej nr 9, Zarzą-
du Podlaskiego i Miejskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łom-
ży, a przede wszystkim dzięki wsparciu 
prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. 
Serdeczne podziękowania organizatorzy 
składają firmie FOTO GABS za profesjo-
nalną obsługę fotograficzną zawodów.

Dużo serdeczności i podziękowań or-
ganizatorzy składają licznym sponsorom, 
którzy znacznie wsparli XXII Ogólnopol-
ski Turniej Koszykówki chłopców „Łom-
żyńska Zima 2019” – PHU Zacharzew-
ski, PHU Kurpiewski, FOTO GABS, 
Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” 
w Łomży, Miejski SZS w Łomży, Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
w Łomży, GRAFSIDE Jarosław Górny, 
TKKF w Łomży, Metal - Technik. To 
dzięki ich wsparciu finansowym organi-
zatorzy mogli rozdać dla uczestników tak 
dużo indywidualnych nagród oraz pod-

nieść poziom tej imprezy. Zamykając za-
wody organizatorzy zapraszali na następną 
XXIII edycję „Łomżyńskiej Zimy”.

klasyfikacja końcowa turnieju :
1.SPK BIAŁYSTOK 
tr. Mirosław Wierzbicki
2.PKK Żubry BIAŁYSTOK 
tr. Michał Fedorowicz
3.UKS Dziewiątka ŁOMŻA 
tr. Wojciech Kamiński
4.UKS Trójka DZIAŁDOWO 
tr. Paweł Szczurewski
5.Iskra KONSTANTYNÓW 
tr. Piotr Woźniak

W Hali im. Olimpijczyków Polski przy 
Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży  
zakończyły się rozgrywki Halowej 
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej tradycyjnie 
organizowanej przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Łomży.

Jak przypominają organiza-
torzy,  sezon rozpoczęty został 
9 grudnia 2018 r. W Halowej 
Miejskiej Lidze Piłki Nożnej 
wzięło udział szesnaście drużyn. 
Mecze obfitowały w wiele cieka-
wych akcji, nie zabrakło emocji 
i nieoczekiwanych rozstrzygnięć. 
Ostatecznie Mistrzem Halowej 
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej w se-
zonie 2018/2019 została drużyna 
BTS Szymańscy!

W meczach ćwierćfinałowych 
zmierzyli się: zespół Wiźniacy 
(który po rozegraniu siedmiu 
kolejek zajmował pierwsze miej-
sce w grupie) z czwartą drużyną 
drugiej grupy – Demed. W tym 
meczu lepsi okazali się zawod-
nicy Demedu pokonując dru-
żynę Wiźniaków 1:0. Kolejny 
ćwierćfinał rozegrany został po-
między drużynami: Góralczyk 
Team i Trójkąt. W tym spotkaniu 
również padła tylko jedna bram-
ka na korzyść drużyny Góralczyk 
Team. W trzecim meczu ćwierćfi-
nałowym zespół BTS Szymańscy 
4:1 pokonał Elmax Dachy Super 
Team. Ostatni czwarty ćwierćfi-

nał odbył się pomiędzy drużyna-
mi: DeSeniors i KS Biel Sonarol 
Jeziorko. Mecz ten zakończył się 
remisem 1:1 i o awansie do półfi-
nałów zadecydowały rzuty karne, 
które zakończyły się rezultatem 
4:3 na korzyść drużyny DeSe-
niors.

W pierwszym meczu półfi-
nałowym zespół BTS Szymańscy 
2:0 pokonał zespół Demed, nato-
miast w drugim półfinale zespół 
Góralczyk Team musiał uznać 
wyższość zespołowi DeSeniors, 

który zwyciężył w tym meczu 
4:1.

Mecz o III miejsce został 
rozegrany pomiędzy drużyna-
mi Demed i Góralczyk Team. 
W tym meczu padły aż 4 bram-
ki, a wszystkie zapisali na swoje 
konto  zawodnicy drużyny Gó-
ralczyk Team: Krzysztof Że-
browski, Piotr Żebrowski, Daniel 
Kowalewski i Sebastian Trzaska. 

W meczu finałowym o tytuł 
mistrza Halowej Miejskiej Ligi 
Piłki Nożnej MOSiR Łomża 

w sezonie 2018/2019 zmierzy-
ły się zespoły: BTS Szymańscy 
i DeSeniors. W tym meczu padł 
bezbramkowy remis i o wygranej 
zadecydowały rzuty karne. Za-
wodnicy BTS-u stosunkiem 3:1 
wywalczyli tytuł halowego mi-
strza rozgrywek. 

Na zakończenie zespoły oraz 
najlepsi zawodnicy z rąk Dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łomży Andrzeja 
Modzelewskiego otrzymali   pu-
chary, statuetki i medale.

Wszystkim dziękujemy za 
udział w turnieju, a zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!

 Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Edward 

Koczyński (BTS Szymańscy).
Najlepszy strzelec: Grzegorz 

Jankowski (DeSeniors).
Najlepszy zawodnik: Mate-

usz Walendziewski (BTS Szy-
mańscy).
Klasyfikacja końcowa HLPN sezon 
2018/2019:
I. BTS Szymańscy
II. DeSeniors
III. Góralczyk Team
IV. Demed
V. Wiźniacy
VI. Trójkąt
VII. Elamx Dachy Super Team
VIII. KS Biel Sonarol Jeziorko

Miejsca IX – XVI : UniGlass, 
Kuguar, Clovin Czyżew, Skill 
Squad, Dantex, Don Team, Alu 
Nex Team, GKS Łomża.

Przed nami krótka przerwa, 
po której wracamy na orlikowe 
boiska, aby rozegrać rundę wio-
senną Miejskiej Ligi Piłki Noż-
nej MOSiR Łomża - zapowiada-
ją organizatorzy. 

Organizatorzy i zawodnicy 
dziękują dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej Nr 9 w Łomży za moż-
liwość korzystania z sali gimna-
stycznej.

BTS Szymańscy mistrzami w hali   
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Mocno utykając wszedł Krzysztof 
„Diablo” Włodarczyk na salę łomżyń-
skiego Ratusza. Kiedy już wreszcie 
doszedł do głosu, uspokoił fanów 
boksu: "Miałem zastrzyk w kolano, 
ale wszystko jest w porządku". Będzie 
walczył 23 marca na gali w Łomży 
z Alexandru Jurem z Rumunii, szlifuje 
lewy prosty i będzie się starał uczynić 
nim spustoszenie u rywala.

Znany i utytułowany pię-
ściarz  jest w grupie KnockOut 
Promotions, która organizuje  
galę w Łomży. Przy stole w łom-
żyńskim Ratuszu usiadł obok 
niego także inny bokser Fiodor 
Czerkaszyn oraz przedstawiciel 
KnockOut Daniel Bartłomo-
wicz. Gospodarzy na spotkaniu 
z mediami reprezentowali pre-
zydent Mariusz Chrzanowski 
i Dariusz Wojtkowski, promotor 
pięściarstwa i działacz Łomżyń-
skiej Rady Sportu.

"Diablo" przyznał się do 
chwilowych kłopotów z kolanem, 
ale udowodnił bez wątpliwo-
ści, że z głową - a tę część ciała 
boksera uważa za najważniejszą  

- nie ma problemów żadnych. 
Wyluzowany, ze swadą i  humo-
rem opowiadał o swoich przygo-
towaniach i samopoczuciu przed 
walką.            

- Dziękuję za możliwość po-
kazania się nowej publiczności, 
choć Łomża jest mi bliska, bo 
mam stąd  przyjaciół rozsianych 
po świecie. Wiem, że macie swo-
jego fightera. Adaś Kownacki 
ostatnio idzie jak burza do przo-
du - boksuje, nokautuje. Jest nie-
ustępliwy. Życzę mu tytułu mi-
strza świata, którego nie udało 
się zdobyć Andrzejowi Gołocie 
czy Tomkowi Adamkowi. Jeśli 
chodzi o mnie, to jest to kolejny 
szczebel do walki o mistrzostwo 
świata. Jestem w dwóch rankin-
gach w pierwszej 15, a to już 
oznacza, że jest taka możliwość, 
może za miesiąc, a może za rok. 
Kamil Szeremeta ma też taką  
możliwość. Na razie jednak trze-
ba się skoncentrować na jednym, 

żeby udało się drugie. Trzeba się 
pokazać, trzeba wygrać, nieważ-
ne jaki jest przeciwnik. Na pew-
no jest groźny i ma zamiar zbić 
"starego Włodarczyka". Dlatego 
szlifuję lewe proste, żeby zrobić 
spustoszenie i żeby przeciwnik 
nie wchodził mi tak odważnie. 
Mam nadzieję, że skończę przed 
czasem. Może nie w drugiej run-
dzie, ale tak w połowie walki, aby 
ludzie nacieszyli się kunsztem 
tej dyscypliny sportu. Ja zrobię 
wszystko, żeby się podobało - 
mówił Krzysztof Włodarczyk.

Głos zabrał jeszcze raz, aby 
najzupełniej serio, poinformo-
wać, że dopóki będzie na ringu 
(- Rok, może dwa, a może cztery 
- zapowiedział), będzie wspoma-
gał niewidomą żonę Agnieszkę 
zmarłego niedawno trenera An-
drzeja Gmitruka i jego najbliż-
szych.   

- Właśnie dlatego jesteśmy 
dumni mogąc takich ludzi go-
ścić w naszym mieście. Sport 
ma dzięki nim ludzki wymiar - 
stwierdził Dariusz Wojtkowski.

W pojedynku na żarty bły-
snął także Fiodor Czerkaszyn, 
którego w Łomży czeka walka 
z JJ McDonagh'iem z Irlandii.

- Czyli twardym zawodni-
kiem, bo chłopaki z Irlandii za-
wsze są twardzi. I dużo gadają. 
Mój rywal już mówi, że mnie 
znokautuje, a zatem będzie cie-
kawe widowisko - zapowiedział 
uczestnik drugiej z najważniej-
szych walk wieczoru.

O sportowych szczegó-
łach łomżyńskiej gali poinfor-
mował Daniel Bartłomowicz 

z KnockOut Promotions, dzię-
kując przy tym za "genialną" 
współpracę z władzami miasta 
i mieszkańcami.

- Widzowie otrzymają 7 
walk zawodowych i 2 w formule 
boksu olimpijskiego.  Transmi-
sja w TVP Sport będzie już od 
20.20. I niespodzianka, nie jedna, 
ale dwie walki wieczoru - Fio-
dora Czerkaszyna i Krzysztofa 
Włodarczyka - będą w TVP1. 
Marzec będzie bardzo pracowity 
dla naszej  grupy.  Już w sobotę, 
10 marca, Kamil Szeremeta wal-
czy we Francji w obronie tytułu 
mistrza Europy EBU. Bronił go 
także  w Łomży z Rubenem Dia-
zem na poprzedniej gali. Tydzień 
później w Filadelfii trudną walkę 
stoczy Maciej Sulęcki. A tydzień 
później przenosimy się do Łom-
ży - poinformował Daniel Bar-
tłomowicz. 

Dla prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego wydarzenie ma 
w decydującej mierze znacze-
nie dla promocji miasta. Mówił 
przede wszystkim o dużym za-
interesowaniu mediów, telewi-
zyjnych zapowiedziach gali, pro-
wadzonych przez kilka miesięcy 
poszukiwaniach cenionych i roz-
poznawalnych nazwisk uczestni-
ków.

- Krzysztofa "Diablo" Wło-
darczyka nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Ludzie w Łomży 
kochają sport - powiedział.

Dariusz Wojtkowski poin-
formował o tworzeniu w Łom-
ży nowego klubu pięściarskiego 
pod patronatem KnockOut Pro-
motions. A na koniec konferen-
cji, na prośbę prezydenta Mariu-
sza Chrzanowskiego, Krzysztof  
Włodarczyk i Fiodor Czerka-
szyn podpisali koszulki, które 
będą trafiały na aukcje związane 
z charytatywnymi przedsięwzię-
ciami w mieście.    

sporty walki

Mistrzowskie 
Tygrysy

Najlepszych w województwie podlaskim 
bokserów szkoli Zbigniew Maleszewski 
w klubie BKS "Tiger" Łomża. Jego wycho-
wankowie przywieźli z mistrzostw regionu 
w Białymstoku worek medali - 11 tytu-
łów mistrzowskich,  9 wicemistrzowskich 
i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubów.

"Tygrysy" wyprzedziły zespołowo 
tak uznane firmy jak Boxing Sokółka 
i Hetman Białystok.

- Konsekwencja, praca, szkolenie 
od najmłodszych lat - krótko receptę 
na sukces formułuje Zbigniew Male-
szewski. Bardzo cieszy się także z jako-
ści zaprezentowanej przez swoich za-
wodników. Dorota Bukowska, Marcin 
Kapelewski i Piotr Żuk to studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łom-
ży współpracujący również z innymi 
szkoleniowcami.    

Białostockie zawody z udziałem 
ponad 100 młodzików, kadetów, junio-

rów i seniorów z 8 ośrodków szkolenia, 
były nie tylko mistrzostwami woje-
wództwa, ale także etapem eliminacji 
do mistrzostw Polski, w organizowa-
nym przez ministerstwo sportu współ-
zawodnictwie dzieci i młodzieży. Ko-
lejna faza to rywalizacja z najlepszymi 
pięściarzami z województwa warmiń-
sko - mazurskiego.

Czołowe miejsca bokserów BKS 
"Tiger" w białostockich zawodach 

w poszczególnych 
kategoriach wieko-
wych i wagowych:

Młodzicy: 1 miej-
sca - Allan Mrocz-
kowski (do 38,5 kg) 
i Adlan Baaev (50 
kg); 2 - Adrian Łuba 
(38,5 kg), Musa Esy-
ev (50 kg) i Mariusz 
Żukowski (59 kg).

Kadeci 1 - Adam 
Daniel Sokołowski 
(48 kg), Akhmed 
Debizov (52 kg), Pa-
weł Paluch (60 kg), 
Wiktor Iwanowski 

(66 kg), Zurab Dorsigov (70 kg), Zu-
zanna Koźluk (75 kg), Piotr Domini-
kowski (80 kg); 2 - Laura Śmiarowska 
(46 kg), Iznaur Isaev (48 kg)                    

Juniorzy: 1 - Filip Zalewski (+91 
kg); 2 - Łucja Kulesza (64 kg).

Seniorzy: 1 - Piotr Żuk (60 kg), Is-
lam Mayrasultanov (64 kg); 2 - Dorota 
Bukowska (51 kg), Adrian Oleksiej (64 
kg), Marcin Kapelewski (69 kg); 3 - 
Karol Kulikowski (60 kg). 

Surdyn zmierzy się  
z Millerem

O r g a n i z at o r z y 
gali Armia Fi-
ght Night, która 
odbędzie się 
w piątek 5 kwiet-
nia w Łomży, 
poinformowali 
o istotnej zmia-
nie w "karcie 
walk". Jakub Wi-
kłacz, który miał 
być rywalem łomżyniaka i pierwszego mistrza AFN Patry-
ka Surdyna, doznał kontuzji i nie stanie do walki o szablę.

Jest już jednak znany inny rywal. To szeregowy 
Sylwester Miller. Był już dawniej w gronie po-
tencjalnych przeciwników Patryka Surdyna, stąd 
wybór nie jest zaskakujący. A dla łomżyńskiego 
mistrza może być  nawet większym problemem. 
"Sylwester to wielokrotny Mistrz Wojska Polskie-
go aktualnie na fali 5 zwycięstw z rzędu! Czy tym 
razem dopisze kolejny pojedynek do swoich suk-
cesów?" - piszą fani Millera na portalach poświę-
conych sportom walki. 

Diablo i Fiodor szykują widowisko 
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