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Trzymacie w dłoni 600. Wydanie  
Tygodnika Narew. Trzeba przyznać, że 
nam samym trudno w to uwierzyć. Zdaje 
się, że tak niedawno powodem do święto-
wania było 500 wydanie. A od tego mo-
mentu minęły już ponad dwa lata. Tak, 
ponad dwa lata.

 Te dwa lata przemierzyliśmy niczym 
najlepszy sprinter w historii Usain St. 
Leo Bolt zwany ,,Błyskawicą” 100 me-
trów w 2008 roku podczas Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie, kiedy ustano-
wił nowy rekord świata. Tydzień za tygo-
dniem, wydanie za wydaniem mówiliśmy 
o rzeczach ważnych i ważkich, dzieliliśmy 
się sukcesami i troskami, z pełną rzetelno-
ścią informowaliśmy o tym co dzieje się 
w Łomży, na Ziemi Łomżyńskiej i w wo-
jewództwie podlaskim. Tak jak zresztą ro-
bimy to od 14 lat. Niezależnie od pogody 
przekazując TYLKO DOBRE INFORMACJE. 

Te dwa lata można właściwie podzie-
lić na "przed" i "po". Rok przed tym zanim 
w kraju ogłoszono pandemię, i rok po tym 
gdy objęto nas narodową kwarantanną. 
Zmieniło się wiele. Świat musiał przyjąć 
zupełnie eksperymentalne formy działa-
nia. Odizolowani, pełni obaw spogląda-
my w przyszłość, bo nic już nie będzie 
takie samo. My jednak mamy powód do 
dumy i satysfakcji. Przetrwaliśmy. Mimo 

wszystko i wbrew wszystkiemu jesteśmy. 
Z Państwem i dla Państwa. I właśnie dziś 
możemy wspólnie świętować 600 wyda-
nie Tygodnika Narew. 

To już łącznie ponad 11 tysięcy stron, 
które trafiły w Państwa dłonie. To także 
kilkadziesiąt tysięcy artykułów i miliony 
słów, jakie za pośrednictwem tej wyjątko-

wej formy przekazu, czyli prasy, do Pań-
stwa skierowaliśmy. Jesteśmy wdzięczni 
za to, że jesteście. Gazeta żyje zaintereso-
waniem swoich Czytelników, a my mamy 
najlepszych, jakich można sobie wyobra-
zić. Wiernych, dociekliwych i uważ-
nych. Takich, którzy przejmują się swoim 
miastem i wpływają na jego losy. 

Składamy Państwu obietnice, być 
wciąż wiernym ideom i wartościom, ja-
kimi są dobro i prawda. Strzec posza-
nowania godności drugiego człowieka. 
I zawsze za nadrzędny interes stawiać 
etykę i moralność. 

MARLENA SIOK
Redaktor naczelna Tygodnika Narew 

Szanowni Państwo,  
Drodzy Czytelnicy! 



Drodzy 
Przyjaciele!
Serdecznie dziękuję za każ-

de dobre słowo wypowiedziane 
pod adresem naszego wydaw-
nictwa. Świadomość, że tak wiele 
osób życzy dobrze Tygodnikowi 
Narew jest niezwykle budująca. 
Stanowi potwierdzenie słuszno-
ści misji, której podjąłem się 14 
lat temu. 

W Państwa stronę kieruję 
wyrazy wdzięczności za wspar-

cie i lata współpracy. Wierzę, że 
wciąż pozostaniemy w relacjach, 
które pozwolą wspólnie działać 
na rzecz Ziemi Łomżyńskiej – 
naszej małej ojczyzny, wspólnie 

odkrywajmy niezmierzony  jej 
potencjał.  Z wyrazami szacunku 

ARTUR FILIPKOWSKI 
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Marek Olbryś, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego:

- Twórcom Tygodnika Narew i wszystkim, którzy od 2007 roku 
przyczyniają się do tego, że Łomża, Ziemia Łomżyńska i w znacznej 
mierze także województwo podlaskie, mają swoją własną prasową wi-
zytówkę, chcę przekazać najserdeczniejsze gratulacje i podziękowa-
nia.

Wśród wielu zasług i atutów Tygodnika Narew chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę na dwie kwestie. Niezwykle ważne jest to, że pismo 
ma oparcie w lokalnym kapitale i środowisku. Dzięki temu nie musi 
realizować żadnej "polityki" powstającej w dużych ośrodkach finanso-
wych i medialnych, ale też nie musi dbać o interesy inne niż łomżyń-
skie. A to dla mnie, jako łomżyniaka, jest bardzo ważne. Niezależność 
ta pozwala na zachowanie obiektywizmu,  a ponadto kształtowanie za-
wartości pisma w odpowiedzi na rzeczywiste i dobrze znane potrzeby 
mieszkańców. Tylko w takim wydawnictwie może znaleźć się miejsce 
np. na specjalną gazetę Seniorów.

Drugie zjawisko, które szczególnie cenię w działalności Tygodni-
ka Narew, to podtrzymywanie obecności na rynku medialnym trady-
cyjnej prasy papierowej. Jest ona od lat wypierana przez telewizję, ra-
dio, a zwłaszcza portale internetowe i media społecznościowe. Nikt  
jednak chyba nie zaprzeczy, że to właśnie wydawnictwo, które można 
wziąć do ręki i usłyszeć jego szelest, kojarzy się z głębszymi, poważ-
niejszymi treściami i skłania do przemyśleń, a nie tylko powierzchow-
nego odbioru tysięcy informacji i obrazków. Nie jest przypadkiem, że 
po Tygodnik Narew szczególnie chętnie sięgają przedstawiciele doj-
rzalszych pokoleń, czyli tych, które z największym zaangażowaniem, 
troską i patriotyzmem biorą udział w życiu naszego kraju i lokalnych 
ojczyzn. Wierzę, że do prasy tego rodzaju co Tygodnik Narew dojrze-
wa się wraz z nabywaniem doświadczenia życiowego, z zatem do gro-
na Czytelników będą dołączać z czasem osoby, którym do zdobywa-
nia wiedzy o świecie obecnie wystarcza mały ekranik smartfona.

A zatem szefowi Grupy Medialnej Narew Arturowi Filipkowskie-
mu, redaktor Marlenie Siok i całej ekipie pracującej nad kolejnymi 
wydaniami Tygodnika Narew życzę sił, wytrwałości i wrażliwości, bo 
macie  jeszcze wiele do zrobienia i macie dla kogo to robić.                           
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Szanowni 
Państwo! 

W związku z pięknym jubi-
leuszem, 600. numerem tygo-
dnika "Narew", życzymy wszel-
kiej pomyślności zawodowej 
i osobistej kierownictwu oraz 
całemu redakcyjnemu zespo-
łowi. Życzymy dużo sukcesów, 
rozwoju, wspaniałych materia-
łów, nad którymi będziecie mo-
gli Państwo pracować oraz jesz-
cze większej sympatii jaką darzą 
Was czytelnicy.

Gratulujemy wszystkich cie-
kawych artykułów, reportaży, 
publikacji i dziękujemy za to, że 
towarzyszycie nam w naszych ar-
tystycznych działaniach.

Życzymy pogody ducha, za-
pału do pracy oraz satysfakcji 
i kolejnych 600 i jeszcze więcej 
numerów „Tygodnika Narew".

JAN MIŁOS ZARZYCKI 
DYREKTOR FILHARMONII KAMERALNEJ IM. 

WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY

Szanowni 
Państwo!

Dziś mamy skromny jubileusz. Tygo-
dnik Narew ujrzał światło dziennie po raz 
600-setny. Pomimo pandemii. Pomimo 
politycznych przepychanek. Pomimo in-
nych przeciwności losu. Pomimo wszyst-

ko rzetelność i wysoka jakość nadal są nor-
mą w mediach lokalnych i regionalnych. 
To one pokazują i objaśniają świat w wy-
miarze społecznym, gospodarczym i kul-
turalnym, z troską o narodową i regional-
ną tożsamość, z szacunkiem dla lokalnych 
tradycji i wartości. “Tygodnik Narew” robi 
to już od 14 lat.

Cieszę się, że doceniają to mieszkań-
cy i wszyscy odbiorcy Tygodnika. Cieszę 
się, że jest ciągle obecny i potrzebny w co-
dziennym życiu północno – wschodniej 
Polski.

Serdecznie gratuluję całej załodze Ty-
godnika. Dzisiejszy jubileusz to nie tylko 
piękny znak zaufania - to też jego dowód. 
To zobowiązuje i motywuje do dalszej 

pracy. Cieszę się także, że jako Grupa Tip-
media możemy wspierać działalność Ty-
godnika w Internecie. Pomimo pandemii. 
Pomimo politycznych przepychanek. Po-
mimo innych przeciwności losu. 

Jeszcze raz gorące gratulacje i dziękuję 
za zaufanie!! Z POZDROWIENIAMI

PIOTR MAREK
CEO

Drodzy! 

Ile razy jadę przez Stary Ry-
nek patrzę w prawo, patrzę 
w lewo. Wolę jednak patrzeć 
w lewo bo po prawej ma się wra-
żenie, że przychody przerabiają 
na odchody. A po lewej? Lewica 
stała się prawdziwą prawicą. 

Zatem z jednej strony mamy 
,,kaganiec’’, a naprzeciw firma, 
która od lat niesie nam kaganek 
oświaty i kultury. 

I niech niesie i jaśnieje przez 
następne długie lata. 

Sercem życzy 

MIECZYSŁAW MAZUR

Szanowni Państwo, 
Ekonomia społeczna oraz rozwój społeczeństwa obywa-

telskiego na poziomie wojewódzkim, krajowym i europej-
skim to jeden z filarów współczesnej cywilizacji. Dlatego tak 
ważne jest wspieranie organizacji pozarządowych. Dlaczego? 
Ponieważ powstają one z inicjatywy ich założycieli, którzy 
chcą działać w interesie publicznym, a nie prywatnym, któ-
rych łączy cel zrobienia czegoś pożytecznego. Jednak w tych 
działaniach niezwykle ważni są partnerzy. Partnerzy tacy jak 
Grupa Medialna Narew, która doskonale rozumie ideę eko-
nomii społecznej. Bezpłatny Tygodnik Narew, ukazujący się 
od 14 lat, stanowi nieocenioną wartość dla tkanki społecznej 
całego województwa, także jego stolicy – Białegostoku. Oso-
biście to dostrzegam, i dziękuję.  

Z okazji tak pięknego jubileuszu, jakim jest 600. wydanie Ty-
godnika Narew, chciałbym złożyć całej Redakcji wyrazy szcze-
rego uznania i szacunku, dla pracy oraz idei, którą wykonujecie, 
i której jesteście od tylu lat wierni. Bez podejmowanych przez 
Was działań, którym jesteście tak oddani, bez działań, które od 
lat wspieracie tworzenie społeczeństwa obywatelskiego miało-
by znacznie uboższe możliwości. Życząc wszelkiej pomyślności 
i aktywności na kolejne lata. 

Z wyrazami serdeczności
PAWEŁ BACKIEL

PREZES ZARZĄDU 
PODLASKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Z wyrazami  
uznania,

Na ręce redaktora naczelnego, całej redakcji, a także czy-
telników składam serdeczne życzenia z okazji 600. wydania 
Tygodnika Narew. Życzę niesłabnącego zapału w prezento-
waniu tylko dobrych informacji, a pracujecie już nad tym 
czternaście lat. Zmieniali się w redakcji dziennikarze, w mie-
ście, województwie i w państwie władze, ale Wy pozostajecie 
wierni swojej misji, za to cenie Was szczególnie. 

Co ważne angażujecie się, a nawet inicjujecie akcje spo-
łeczne na rzecz mieszkańców Łomży i okolic. Jedną z nich 
mamy przyjemność jako MPGKiM razem realizować, to 
zbieranie plastikowych zakrętek. Ta akcja oprócz dbania 
o nasze środowisko to wielka akcja wpierania potrzebują-
cych. To na przestrzeni lat kilkanaście ton wparcia, nie zda-
rzyłoby się to gdyby nie wasza wrażliwość, otwartość na in-
nego człowieka i bezinteresowność. W ten sposób budujecie 
świadomość obywatelską, bardzo Wam za to dziękuje. 

Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu wyjątkowych osób 
mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej otrzymują wiarygodne, rze-
telne i sprawdzone informacje. 

Życzę sukcesów i wytrwałości w dalszej dziennikarskiej 
pracy.

BERNADETA KRYNICKA 
DYREKTOR MPGKIM W ŁOMŻY
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Coś niebywałego!
600 tygodni z czytelnikami, ich uwagą i zainteresowaniem to 

w dzisiejszych czasach spore osiągnięcie! "Narew" jest tam, gdzie to, 
co najważniejsze. 

Kolejnych 600-setek zatem życzę, w wielu odsłonach - dobrych 
artykułów, nowych czytelników, hojnych reklamodawców, fascynują-
cych bohaterów!

KRZYSZTOF ZEMŁO
DYREKTOR MIEJSKIEGO DOMU KULTURY-DOMU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W ŁOMŻY

Szanowny Panie Arturze,  
Szanowna Pani Redaktor 

Naczelna Tygodnika Narew!
Największy nieodpłatny Tygodnik „Narew”  to znany, lubiany 

i czytany tytuł wśród lokalnych mediów. Od wielu lat dostarcza miesz-
kańcom Łomży i ziemi łomżyńskiej najważniejsze informacje z nasze-
go regionu. Imponująca jest wszechstronność pisma, które stara się 
być obecne i aktualne w sprawach dotyczących miasta, ale także pra-
wa, nauki, historii, kultury czy sportu. 

Ogromna sympatia i zaufanie, jakimi cieszą się Państwo wśród 
Czytelników, pozwala z sukcesami funkcjonować na niełatwym dziś 
rynku medialnym.

W związku z jubileuszem 600. wydania Tygodnika „Narew”, pra-
gnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje całemu zespołowi redakcyj-
nemu i wszystkim osobom współtworzącym tę wspaniałą gazetę. Nie 
byłoby tych 600. wydań bez profesjonalnego podejścia do każdego 
numeru, szerokiego kolportażu i obecności nie tylko w druku, ale 
i w przestrzeni internetowej.

Z tej też okazji życzę Redakcji dobrej formy w kolejnych latach 
oraz by oferowaną treścią przyciągała coraz więcej Czytelników.

Zdrowia i pomyślności
MARIA MIKOŁAJEWSKA

Droga Redakcjo!
„Najmocniej gratuluję wyjątkowego jubileuszu 600 wydania Ty-

godnika „NAREW”. Wasza gazeta na trwałe wpisała się w medialny 
krajobraz naszego miasta oraz stała się istotnym elementem kształto-
wania opinii publicznej. Od lat przedstawiacie mieszkańcom najważ-
niejsze wydarzenia polityczne, gospodarcze, kulturalne czy sportowe, 
a obiektywny komentarz to Wasz wyznacznik.

Papierowa, tradycyjna forma wydania przyciąga uwagę czytelnika, 
co jest nie bez znaczenia w dzisiejszym cyfrowym świecie. Kluczem 
do poznania i zrozumienia nadchodzących zmian, jest rzetelnie przed-
stawiona informacja. Taką niezmiennie zapewnia Wasz Tygodnik. 

W tym miejscu pragnę złożyć całemu zespołowi, wydawcom i re-
dakcji serdeczne życzenia dalszych pomyślnych lat i kolejnych wspa-
niałych wydań”. 

MACIEJ BORYSEWICZ 
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Szanowni Państwo!
Siłą lokalnych mediów są informacje z regionu. 

Czytelnicy chcą wiedzieć, co dzieje się w ich dziel-
nicy, mieście i okolicy. Taki jest właśnie tygodnik 
„Narew” – zawsze blisko swoich Czytelników i ich 
spraw. Ten jakże prosty wydawałoby się na pierw-
szy rzut oka pomysł, sprawdza się od lat, bo właśnie 
ukazał się 600. numer periodyku. Co go wyróżnia 
na rynku? Rzetelność, aktualność i różnorodność. 
Szerokie spektrum tematów podejmowanych na 
jego łamach przyczynia się do tego, że sięgają po 
niego i starsi, i młodsi. Nie bez znaczenia pozostaje 
także fakt, że od pierwszego numeru najważniejsza 

była dostępność tygodnika. W ten sposób udało się 
zbudować szerokie grono wiernych Czytelników. 

Tygodnik „Narew” pozostając jednym z kluczo-
wych mediów w Grupie Medialnej Narew, wciąż się 
rozwija i poszerza grono odbiorców. Za jego suk-
cesem stoi sztab ludzi niezwykle zaangażowanych 
w ten projekt od samego początku. To oni są gwa-
rantem jakości i rzetelności prezentowanych treści 
przekładających się na silną pozycję pisma w mie-
ście i regionie.

KATARZYNA PATALAN 
PIERWSZA REDAKTORKA NACZELNA TYGODNIKA NAREW

Szanowna 
Redakcjo,

przede wszystkim serdecznie 
gratuluję pomysłu na czasopi-
smo, po które ze stałym zacieka-
wieniem sięga liczna grupa wier-
nych czytelników. Wielokrotnie 
byłam świadkiem tego, że ktoś 
dopytywał w sklepie o kolejny 
numer „Narwi”, a niekiedy wi-
działam zawód na twarzy pyta-
jącego, gdy słyszał, że już się roz-
szedł. 

Świetnie wpisali się Pań-
stwo w niszę publikacji o dużym 
zasięgu regionalnym i konse-
kwentnie, z pożytkiem dla wzbo-
gacania świadomości czytelni-
ków-Łomżyniaków, wykonują 
Państwo swoje cele jako gazeta 
rozpoznawalna, nie tylko lokal-
nie. Jej wersja online wpisuje się 
w nowoczesny system funkcjo-
nowanie tego typu wydawnictw 
i świetnie współgra z TV Narew, 
co sprawia, że niosą się echem 
upowszechniane przez Państwa, 
ważne dla rozmaitych środowisk 
tematy, wszak ich przekrój jest 
niezwykle bogaty.

Miałam przyjemność współ-
pracy z Redakcją w ramach po-
pularyzacji treści o nazwiskach 
jako kodach językowo-kulturo-
wych mieszkańców dawnej ziemi 
łomżyńskiej. Propozycja cyklu 
tekstów o antroponimii łomżyń-
skiej okazała się dobrym pomy-
słem, który zaowocował zacie-
kawieniem czytelników jeszcze 
jedną perspektywą poznania hi-
storii i kultury regionu, a także 
pobudzeniem czytelników do 
poznawania dziejów własnych 
rodów i rodzin. Telewizyjny wy-
wiad przysporzył pogłębionego 
zainteresowania tym tematem, 
sprawił, że więcej osób zaczęło 
systematycznie odwiedzać stro-
nę: www.name.lomza.pl, co przy-
niosło mi dodatkową satysfakcję 
z pracy na rzecz upowszechnia-
nia wiedzy i wskazywania na war-
tość, jaką stanowi świadomość 
własnej tożsamości. Mają Państw 
w tym swój wyjątkowy, stale pro-
centujący udział.

Z okazji publikacji sześć-
setnego numeru „Narwi” życzę 
Państwu: wielu niezwykłych po-
mysłów, ekspresji w budowaniu 
medium o sile, która służy for-
mowaniu postaw Łomżyniaków; 
jeszcze większej otwartości na 
współpracę; ciekawych pomy-
słów i trafnych tematów, podno-
szących świadomość społeczną, 
wyzwalających zaangażowanie 
do wspólnotowego działania i in-
spirujących siłę ducha wartości, 
który stale trwa na straży tożsa-

mości i dziedzictwa kulturowe-
go ziemi łomżyńskiej, lecz ciągle 
czeka na swój czas, by wyzwolić 
w nas wszystkich pragnienie sko-
rzystania z potencjału, jaki prze-
kazali nam przodkowie.

Niech Państwa misja służy 
wspólnemu dobru jeszcze wiele 
lat!

Z wyrazami szacunku i dekla-
racją gotowości do współdziała-
nia 

MAŁGORZATA FRĄCKIEWICZ

Szanowna Redakcjo! 
Z okazji ukazania się 600. numeru „Tygodnika Narew” serdecz-

nie gratuluję konsekwentnej pracy jaką wykazuje się wydawca i cała 
redakcja czasopisma, w regularnym dostarczaniu informacji miesz-
kańcom naszego regionu. Istnienie tygodników lokalnych, choć nie-
łatwe na współczesnym rynku medialnym, ma ogromny sens i wiąże 
się z ważną misją – buduje zaufanie społeczności poprzez poruszanie 
istotnych dla niej spraw. Życzę Państwu dalszej pomyślności w wypeł-
nianiu tak ważnej społecznie funkcji, a czytelnikom interesującej lek-
tury kolejnych 600 numerów pisma! 

STEFAN KRAJEWSKI
POSEŁ NA SEJM RP

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE



Szanowni Redaktorzy 
Tygodnika Narew! 

Chcielibyśmy złożyć całemu Państwa zespołowi najserdeczniejsze 
gratulacje z okazji 600. wydania oraz życzyć jeszcze setek kolejnych 
wydań pełnych równie ciekawych i ważnych dla mieszkańców Łomży 
i okolic artykułów. 

Życzymy również stale poszerzającego się grona czytelników. 
Dziękujemy, że jesteście Państwo zawsze tam gdzie dzieją się rzeczy 
istotne dla mieszkańców, a dzięki Państwa szybkiej reakcji i rzetelne-
mu oraz profesjonalnemu przekazowi przedstawiana opinii publicz-
nej relacja jest prawdziwa i dociera do odbiorców na czas. 

WSPÓŁWŁAŚCICIELE 
SALI WESELNEJ ŁAPIŃSCY
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Szanowni 
Państwo!

Bardzo sobie cenię współ-
pracę z Redakcją Grupy Me-
dialnej Narew, która zawsze była 
doświadczeniem profesjonali-
zmu i szybkości działania. To co 
w mojej ocenie jest bardzo istot-
ne i co wyróżnia Grupę Medial-
ną Narew to charakter przekazu, 
który przepełniony jest treścią 
promującą region i ziemię łom-
żyńską. Jestem przekonany, że te 
przymioty pozwolą na świętowa-
nie wielu okrągłych jubileuszy.

DR DARIUSZ BRAKONIECKI
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO

FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Szanowna Redakcjo! 
Gratuluję Tygodnikowi Narew 600-tnego wydania. Pełnicie Pań-

stwo niezwykle ważną społecznie funkcję, dostarczając rzetelnych, 
wiarygodnych informacji mieszkańcom naszego regionu. Nie byłoby 
to możliwe bez profesjonalnego, obiektywnego podejścia do swoich 
zadań, które wpływa na zaufanie jakim obdarzają Państwa Czytelnicy. 

Na kolejne lata życzę wielu sił, energii oraz stale powiększającego 
się grona odbiorców. Serdecznie pozdrawiam.

MARCIN SEKŚCIŃSKI
WICEWOJEWODA PODLASKI

Drodzy Przyjaciele!
Wszystkiego najlepszego z okazji okrągłego jubileuszu 600. wy-

dania. Dziękujemy, że jesteście i swoimi publikacjami pokazujecie 
i wspieracie łomżyński sport. Dobra robota i oby tak dalej.

Jeszcze raz samych trafnych artykułów w imieniu Zarządu i dziew-
czyn z zespołu

B. IWONA GRYCZEWSKA
PREZES MKS "DWÓJKA" ŁOMŻA WRAZ Z ZESPOŁEM

Szanowni Państwo!
Z Grupą Medialną Narew współpracuję od kilku lat. Tygodnik 

Narew na bieżąco publikuje najświeższe informacje dotyczące orga-
nizowanego przeze mnie konkursu Miss Ziemi Łomżyńskiej oraz. Za-
wsze chętnie zapraszane jesteśmu do studia w kulminacyjnych mo-
mentach takich jak, sukcesy Laureatek, o których warto opowiedzieć. 
Spotkania zawsze przebiegają w bardzo profesjonalnej, a do tego miłej 
atmosferze. Uczestniczki konkursu bardzo lubią nagrania z Marleną 
Siok, która promiennym uśmiechem oraz pozytywnym nastawieniem 
zawsze miło wita nas u siebie.

W tym roku postanowiliśmy nieco rozszerzyć nasze wspólne dzia-
łania, a w ich ramach zorganizować "Warsztaty wystąpień publicznych 
– Szkolenia medialne". Rolą warsztatów będzie zaprezentowanie tego-
rocznym Finalistkom konkursu Miss Ziemi Łomżyńskiej, trików nie-
zbędnych do profesjonalnego wystąpienia przed kamerą. Co roku na 
etapie przygotowań nagrywamy materiały filmowe oraz wideo-wizy-
tówki kandydatek, tego typu szkolenie wiele ułatwi i przede wszyst-
kim przygotuje Je do profesjonalnego i sprawnego zrealizowania na-
grań.

Bardzo się cieszę, że Grupa Medialna Narew otwarta jest na współ-
pracę. Dotychczasowe, wspólne realizacje pokazały, że razem można 
więcej i lepiej. Na pewno wspólnie będziemy to pielęgnować zbierając 
najpiękniejsze tego plony.

Z okazji tak pięknego jubileuszu całej Redakcji składam najser-
deczniejsze życzenia. Dalszych sukcesów i rozwoju. 

ANNA KURZĄDKOWSKA-KOSIŃSKA 
ORGANIZATORKA MISS I MISS NASTOLATEK ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ 

Szanowni 
Państwo!

Trudno uwierzyć, że to już 
600. numer "Tygodnika Na-
rew". W imieniu naszym i na-
szych Klientów dziękujemy za 
dotychczasową współpracę. Ro-
bicie świetną robotę dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
Jesteście ważni dla mieszkańców 
miasta Łomża i całego regionu. 
Do zobaczenia w kolejnym wy-
daniu. 

ZESPÓŁ MARMED ŁOMŻA I KOLNO

Szanowni 
Państwo,

Kolejna liczba do świętowa-
nia! Niedawno 600-lecie nada-
nia praw naszemu miastu, a teraz 
600-tne wydanie Tygodnika Na-
rew. Zatem otwieramy szampana 
i wznosimy toast za kolejne 600 
wydań.

Serdecznie gratulujemy! Cie-
szymy się z wieloletniej współ-
pracy i liczymy, że to co przy-
niosą kolejne wydania będzie 
powodem do dumy i zadowole-
nia. Wierzymy, że jeszcze wie-
le wspólnych projektów przed 
nami. Kierujemy w tym wy-
jątkowym dniu ciepłe myśli                   
w Państwa stronę.

Z wyrazami szacunku 

DYREKCJA WRAZ Z PRACOWNIKAMI
HOTELU GROMADA W ŁOMŻY

Gratuluję  
Redakcji szczęśliwego,  

600-go wydania  
Tygodnika „Narew ”! 

To znany, lubiany i często czytany tytuł wśród lokalnych mediów. 
Wydanie papierowe dociera do naszych mieszkańców w wielu punk-
tach na terenie Łomży i nie tylko. Każde wydanie tygodnika dociera 
również do grupy osób, na których nam najbardziej zależy, czyli do 
rolników z województwa podlaskiego. Jest tu również bardzo dużo 
bieżących informacji, tych, które trafiają bezpośrednio do naszych be-
neficjentów.

Ja osobiście  bardzo cenię sobie rzetelnie prowadzone wydanie 
Tygodnika, gdzie najszybciej można znaleźć najświeższe informacje 
z okolicy. 

Solidna, fachowa prasa, zaangażowana, ale i szanująca różne spoj-
rzenia i poglądy, nie szuka taniej sensacji, ale obiektywnie przedstawia 
rzeczywistość. Promuje pracę, przedsiębiorczość i rzetelność – czyli 
wartości, z których mogą być dumni mieszkańcy województwa pod-
laskiego.

Niech wyjątkowy jubileusz będzie dla Państwa nie tylko podsu-
mowaniem dotychczasowych osiągnięć, ale też nowym początkiem, 
który zwieńczy kolejne sukcesy.

WALDEMAR SZCZESNY
DYREKTOR PODLASKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARIMR
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Szanowni Państwo idąc tropem ,,Błyskawicy” 
chcemy zaproponować Państwu sprint. Sprint 
przez ostatnie 26 miesięcy, bo tyle dokładnie 
minęło od naszego ostatniego jubileuszu, czyli 
500. wydania Tygodnika Narew. W pierwszym 
roku od tego święta rzeczywiście był to bieg 
z zawrotną prędkością. Do marca 2020 roku. 
Wówczas na bieżni, po której rozpędzone gnało 
życie pojawiła się przeszkoda. Przeszkoda, któ-
rej zupełnie nikt się nie spodziewał, której poko-
nanie przewyższało ludzkie umiejętności. Świat 
stanął w miejscu. Ten nasz także. 

Zapraszamy do subiektywnego prze-
glądu wydarzeń, ,,widzianego stronami” 
Tygodnika Narew. A dowodem upływu 
czasu niech będą te fotografie. Fotografie 
jednych z najmłodszych ,,Czytelników’’ 
tygodnika, którzy przez te dwa lata stali się 
jakby nieco więksi. 

500 wydanie Tygodnika Narew ukaza-
ło się 22 stycznia 2019 roku. Co wydarzy-
ło się od tamtego momentu? 

LUTY 2019
Podobnego zjawiska nie ma chyba 

w Polsce żadne inne miasto. Serwis hi-
storialomzy.pl, czyli swego rodzaju in-
ternetowa encyklopedia gromadząca 
i upowszechniająca wiedzę o przeszłości 
Łomży, obchodzi swoje 10 urodziny. Jest 
dziełem ludzi, których pasją jest Łomża 
i historia, czyli Ś.P. Henryka Sierzputow-
skiego (redaktora naczelnego) i Mariusza 
Patalana (wydawcy) oraz autorów i współ-
pracowników, których badania publiko-
wane są w serwisie.

Po kilkudziesięciu latach uwieczniania 
wyjątkowych momentów Jan Matyszew-
ski zamyka ,,Foto Bajkę”, jeden z najstar-
szych zakładów fotograficznych w Łomży, 
znajdujący się przy ul. Bernatowicza. 

Po trzech miesiącach od wyborów na 
stanowisko drugiego zastępcy prezydenta 
Łomży zostaje powołany Andrzej Stypuł-
kowski. To właśnie on tego momentu sta-
je się odpowiedzialny za edukację, kulturę 
i pomoc społeczną w mieście.

MARZEC 2019
Przy ul. Wyszyńskiego 2 lok. 6 

w Łomży otwarta zostaje Akademia Ro-
dzica przy Łomżyńskim Centrum Me-
dycznym. Organizacja Akademii oparta 
została na solidnych podstawach nauko-
wych. Było to „dziecko” położnej Ka-
tarzyny Jankowskiej i szefa ŁCM, czyli 
Waldemara Pędzińskiego.

Iwona Mocarska zostaje Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2019, natomiast Aleksandra 
Czerwińska Miss Nastolatek Ziemi Łom-
żyńskiej 2019. 

Mamy FRYDERYKA! Tak z dumą 
otrąbiła Filharmonia Kameralna im. Wi-
tolda Lutosławskiego w Łomży otrzy-
manie „wymarzonego FRYDERYKA!”. 
Nagrodzona została płyta „Polish Con-
temporary Concertos”, która zawiera 
kompozycje Marcina Błażewicza, Pawła 
Łukaszewskiego i Sławomira Czarneckie-
go. Wykonują je wybitni polscy soliści: gi-
tarzysta Marcin Dylla, saksofonista Paweł 

Gusnar, skrzypek Jakub Jakowicz i wiolon-
czelista Tomaz Strahl w towarzystwie łom-
żyńskich filharmoników..             

KWIECIEŃ 2019
Poseł Lech Antonii Kołakowski mówi 

o nowej nadziei dla Linii Kolejowej przez 
Łomżę i nowym moście drogowo-kolejo-
wym. Impulsem i nadzieją dla tych starań 
ma być decyzja rządu Prawa i Sprawiedli-
wości o budowie Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. 

Rozpoczyna się niezwykle ważna in-
westycja - budowa nowej siedziby Woje-
wódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w dawnym szpitalu zakaźnym.

Aneta Gojko, studentka zarządzania 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży, zostaje zło-
tą medalistką mistrzostw Polski w boksie.

Większość przedszkoli, wszystkie 
szkoły podstawowe, prawie wszystkie 

szkoły średnie (z wyjątkiem Zespołu 
Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcą-
cych nr 7, w którym referendum nie dało 
wiążących wyników oraz Szkół Katolic-
kich), inne placówki oświatowe wzięły 
udział w proteście nauczycieli. Edukacja 
bardzo zwolniła w Łomży w poniedzia-
łek 8 kwietnia swoje normalne obroty. 
Podobnie zresztą jak w kraju. Jak szacuje 
wóczas Aleutyna Kołos, przewodniczą-
ca struktur Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Łomży i powiecie łomżyńskim, 
strajk objął w tym regionie blisko 40 pla-
cówek, a czynnie brało w nim udział prze-
szło 700 nauczycieli.

W wieku zaledwie 64 lat zmarł Czesław 
Rybicki. Był jedną z najważniejszych osób, 
które dbały, abyśmy w rozmowach o Łom-
ży, przeszłości, sporcie, wspólnocie lokal-
nej i polonijnej mieli zawsze ciekawe te-
maty. Pozostawił mnóstwo śladów swojej 
pasji badacza przeszłości.

Nowym dyrektorem Szpitala Woje-
wódzkiego im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży zostaje Mariusz 
Obrycki. 

Sejmowa komisja ds. środków unij-
nych obraduje na wyjazdowym posiedze-
niu, w naszym mieście na temat Kolei do 
Łomży. 

MAJ 2019
Jarosław Gowin, lider partii Porozu-

mienie, w uroczystej oprawie wzmocnił 
obecność swojej formacji w Łomży. Na 
Starym Rynku, przed Ratuszem, ogłosił, 
że do Porozumienia wstępuje Dariusz Bra-
koniecki, wówczas dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Łomży, ale także 
naukowiec, doktor nauk prawnych.

Noc Muzeów. Łomża kolejny raz roz-
kwita po zmroku. Ta specjalna noc przy-
szła do Łomży w 2012 roku i podbiła od 
razu serca łomżyniaków. Podobnie było 
w roku 2019. 

Przyjaciół poznaje się codziennie. Tak 
uważają w Miejskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji, który w maju 2019 roku świętował 
swój jubileusz 10-lecia. Przyjaciele otrzy-
mali drobne upominki od dyrektora An-
drzeja Modzelewskiego. Było kolorowo, 
radośnie, a na finał emocjonująco w czasie 
meczu reprezentacji miejskich instytucji 
z Reprezentacją Artystów Polskich.  

Anna Maria Anders uznała, że już nie 
będzie senatorem z okręgu z Łomżą i Su-
wałkami. Jest teraz ambasadorem Polski 
we Włoszech. 

Nie tylko panią Annę Marię wysła-
liśmy na eksport. Jako wyborcy uznali-
śmy też, że do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli kierujemy Karola Karskiego 
i Krzysztofa Jurgiela z PiS oraz Tomasza 
Frankowskiego z PO. 

Zbigniew Maleszewski szef bokser-
skiego klubu Tiger Łomża i prezes Pod-
laskiego Związku Bokserskiego został 
wiceprezesem Polskiego Związku Bokser-
skiego. To najwyższej rangi stanowisko, ja-
kie osiągnął łomżyniak w strukturach pol-
skich związków sportowych, które biorą 
udział w kształtowaniu w kraju dyscyplin 
olimpijskich.

CZERWIEC 2019 
KU AZS PWSIiP Metal-Technik zdo-

bywa awans do najwyższej klasy rozgry-
wek – Ekstraklasy. 

Dariusz Piontkowski, poseł z Białego-
stoku zostaje ministrem edukacji. Ta nomi-
nacja nie była zaskoczeniem. Bardzo praw-
dopodobne było że minister edukacji Anna 
Zalewska zdobędzie mandat do Parlamen-
tu Europejskiego z dobrego miejsca na li-
ście, a zatem konieczna będzie zmian szefa 
resortu. Padło na białostockiego posła.

13 spektakli z 10 krajów zaprezento-
wało się podczas 32. Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Walizka. Festiwal 
w 2019 roku to przegląd spektakli powsta-
łych w realiach Chin, Niemiec, Nowej Ze-
landii, Hiszpanii... 

Z Narwią przez kolejne (łatwe i niełatwe) lata. Część I

Styczeń 2019
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PWSIiP w Łomży świętu-
je swoje 15 urodziny.  Państwo-
wa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży zo-
stała powołana 22 czerwca 2004 
roku. 

Ś.P. Biskup Stanisław Stefa-
nek świętuje 60-lecie święceń 
kapłańskich  w Towarzystwie 
Chrystusowym. Ksiądz Biskup 
Stanisław Stefanek został miano-
wany przez św. Jana Pawła II bi-
skupem pomocniczym w Szczec-
nie 4 lipca 1980 roku. Swoim 
zawołaniem biskupim uczynił 
słowa In omnibus Christus. 

Reaktywowane zostało Biuro 
Sejmiku Województwa z inicja-
tywy wicemarszałka Marka Ol-
brysia i w nowym kształcie roz-
poczęło działalność w Łomży. 
Mieści się ono przy ul. Nowo-
grodzkiej, na drugim piętrze bu-
dynku, w którym mieści się Po-
wiatowy Urząd Pracy.        

LIPIEC 2019 
Około 300 osób odpowie-

działo na wici rozesłane przez 
Jolantę Pietrzykowską, Irenę 
Zwornicką, Wiesława Deptułę, 
Józefa Przybylskiego, Ewę Woje-
wodę i pozostałych inicjatorów 
uczczenia faktu, że mija 100. lat 
od chwili, gdy zapadła decyzja 
o utworzeniu jednej z najbardziej 
niezwykłych szkół w odradza-
jącej się Polsce – szkoły zwanej 
,,Drzewną” i o umieszczeniu jej 
w Łomży. Było wielkie święto. 

W wieku 81 lat zmarł 26 
czerwca w Łomży podpułkownik 
Franciszek Kondratowicz. 

Wystartowała Szkoła Lide-
rów Miast Łomża. Wzięło w niej 
udział kilkanaście osób reprezen-
tujących różne środowiska zawo-
dowe, społeczne i polityczne. 

Wakacyjna Trasa Dwójki 
przejechała przez Łomżę.  Le-
gendarny Modern Talking z Tho-
masem Andersem, Krzysztof 
Cugowski, Danzel, Stachursky, 
Halina Mlynkowa, Boys, Milano 
oraz Papa D na 36 metrowej sce-
nie bawili się z kilkoma tysiącami 
łomżyniaków. 

Na kilka dni przed 73. urodzi-
nami zmarł w Warszawie Maciej 
Stanisław Jankowski, niezwykły 
człowiek Solidarności.

SIERPIEŃ 2019
Wyruszyła 35. Piesza Piel-

grzymka Łomżyńska na Jasną 
Górę. Hasłem pielgrzymki, na 
którą wyruszyło blisko 150. pąt-
ników, było wezwanie: „Idź za 
Bożym Duchem”.

Adam Kownacki, Pięściarz, 
który pierwsze lata życia spędził 

w Konarzycach i Łomży, po 12 
rundach wojny w Barclays Cen-
ter w Nowym Jorku wygrał na 
punkty z Chrisem Arreolą.  Jeden 
sędzia punktował 118 do 110 dla  
"Babyface", dwóch 117:111. 

Święto Wdzięczni Polskiej 
Wsi, czyli rządowe dożynki 
z udziałem premiera Mateusza 
Morawieckiego odbyły się w Kol-
nie.

Łomża uzależniona od pomo-
cy. Miasto ma w budżecie tylko 
40 procent dochodów własnych. 
Gorzej nie tylko od Białegostoku 
czy Suwałk, ale też od wielu ma-
łych miejscowości.

Złoto należy do nich – Adam 
i Piotrek, motoparalotniarze 
z Łomży mistrzami Polski. Do 
Łomży przywożą złoto z XI Mo-
toparalotniowych Mistrzostw 
Polski.

WRZESIEŃ 2019 
80. rocznica wybuchu II wojny 

światowej to na Ziemi Łomżyń-
skiej przede wszystkim bohater-
skie walki pod Wizną i o Nowo-
gród. W obu miejscach odbyły się 
rocznicowe uroczystości.

W Brazylii zamordowany zo-
stał ksiądz Kazimierz Wojno. Ka-
płan wywodzący się z Diecezji 
Łomżyńskiej padł ofiarą napadu 
rabunkowego.

Wojsko wraca do Łomży – 
ogłosił na łomżyńskim Starym 
Rynku minister obrony narodo-
wej Mariusz Błaszczak. Rozpo-
częło się oficjalnie formowanie 
18 Pułku Logistycznego, który 
stanowić będzie część nowej 18 
Dywizji Zmechanizowanej. Do-
wódcą pułku został pułkownik 
Paweł Gałązka.

PAŹDZIERNIK 2019 
Kardynał Stefan Wyszyński, 

Prymas Tysiąclecia wywodzący 
się z Ziemi Łomżyńskiej, będzie 
beatyfikowany – zadecydował 
papież Franciszek. Uroczystość 
zaplanowana była na  czerwiec 
2020 roku. Wtedy jeszcze nikt 
nie spodziewał się, że w kraju sza-
lał będzie wirus.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w Łomży świętuje 
swoje 50-lecie. 

Zmarł Kornel Morawiecki. 
Ojciec premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, legendarna postać 
polskiej opozycji antykomuni-
stycznej, miał ubiegać się o man-
dat senatora w okręgu łomżyńsko 
– suwalskim z rekomendacji PiS. 
Zastąpił go na liście (choć sprawą 
musiał zająć się Sąd Najwyższy) 
Marek Adam Komorowski z Za-
mbrowa. Skutecznie. 

Przede wszystkim lubimy 
coś, co już znamy. Wybraliśmy 
do Sejmu i Senatu głównie zna-
jome osoby. Posłami zostali: Da-
riusz Piontkowski, Jarosław Zie-
liński, Lech Antoni Kołakowski, 
Adam Andruszkiewicz, Kazi-
mierz Gwiazdowski, Jacek Żalek, 
Mieczysław Baszko i Aleksan-
dra Szczudło z listy PiS; Robert 
Tyszkiewicz, Krzysztof Trusko-
laski i Eugeniusz Czykwin z li-
sty KO, Stefan Krajewski z PSL, 
Paweł Krutul z Lewicy i Robert 
Winnicki z Konfederacji. Manda-
ty senatorskie zdobyli wyłącznie 
przedstawiciele PiS; Jacek Bo-
gucki, Mariusz Gromko i Marek 
Adam Komorowski. Wszystkie 
krajowe media odnotowały brak 
mandatu dla Bernadety Krynic-
kiej.

Łomżyniacy podarowali Ju-
stynie Korytkowskiej milę serc, 
by pomóc znakomitej lekko-
atletce wrócić do zdrowia. Bie-
gów było kilkanaście i w każdym 
wszyscy wygrali. 

Podczas kampanii wyborczej 
obiecywałem otwarcie biura po-
selskiego w Łomży. I z tej obiet-
nicy właśnie się wywiązuje – mó-
wił podczas otwarcia swojego 
biura Tomasz Frankowski, poseł 
do Parlamentu Europejskiego. 
Wstęga dawno przecięta, droga 
do Łomży przez posła nie została 
zapomniana. 

LISTOPAD 2019 
Blisko 57 tysięcy 300 złotych 

przyniosła kwesta na cmentarzu 
w Łomży, który powstał w 1801 
roku, czyli zaledwie kilka lat po 
najbardziej znanej polskiej ne-
kropolii – warszawskich Powąz-
kach. Była to już 30. edycja akcji 
„Ratujemy łomżyńskie zabytki 
cmentarne” organizowanej przez 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej. 

Bernard Szymański ,,Krze-
wiciel” zostaje Królem Łomżyń-
skiego Bractwa Kurkowego ,,Po-
spolite Ruszenie”. 

Światła rozbłysły w Kolnie. 
Na gruntownie wyremontowa-
nym odcinku miejskim drogi nr 
63 powstały pierwsze skrzyżowa-
nia z sygnalizacją świetlną.

Sąd Najwyższy uznał, że wy-
bór Marka Adama Komorow-
skiego na senatora nie budzi 
wątpliwości. Procedura rejestra-
cji kandydata została zaskarżona 
przez komitety PSL i KO.

Nie tylko Leon Kaliwoda jest 
bohaterem i ofiarą łomżyńskie-
go 11 listopada 1918. Pierwsze-
go dnia odrodzonej Polski zginę-
ło podczas rozbrajania Niemców 

jeszcze kilku łomżyniaków. Grób 
jednego z nich, Franciszka Gi-
besa na cmentarzu katedralnym 
w Łomży, został na 11 listopada 
gruntownie odnowiony i przebu-
dowany.

Ślubowania złożyli nowi rad-
ni Sejmiku, którzy zajęli miejsca 
kolegów – zdobywców manda-
tów w Sejmie i Senacie. Z list PiS 
Piotr Modzelewski zastąpił Mar-
ka Komorowskiego, a Krzysztof 
Kondraciuk – Aleksandrę Szczu-
dło. Z PSL – Wojciech Grochow-
ski wszedł do samorządu za Ste-
fana Krajewskiego.

Zmarł w Poznaniu arcybi-
skup Juliusz Paetz. Budzący kon-
trowersje hierarcha był w latach 
1982 – 1996 biskupem łomżyń-
skim. Większych kontrowersji 
nad Narwią nie wywoływał.

Prezydent Andrzej Duda od-
wiedził Kulesze Kościelne. To 
jedna z gmin, gdzie uzyskał w wy-
borach 2015 roku największe po-
parcie – 93,5% w drugiej turze.

GRUDZIEŃ 2019 
Podróż życia przeżyła Wikto-

ria Wiśniewska z Grajewa. Jedna 
z najpiękniejszych polskich na-
stolatek wzięła udział w wybo-
rach miss w Kambodży. Znalazła 
się wśród 10 najlepszych. A Miss 

Polski Mediów Społecznościo-
wych została w Katowicach inna 
reprezentantka Ziemi Łomżyń-
skiej Karolina Piaścik.

Wielką paradę talentu i 
wdzięku zaprezentowali go-
ściom instruktorzy i podopiecz-
ni grup artystycznych działają-
cych w Kolneńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Okazją było 
50-lecie placówki oraz zakoń-
czenie gruntownej moderniza-
cji jej siedziby. 

Nowy szeryf w Łomży. Ko-
mendant miejski policji Marek 
Sienkiewicz odszedł na emerytu-
rę, a zastąpił go inspektor Krzysz-
tof Woźniewski.

Zima ciepła to i w polityce wrą 
emocje. Radni PiS w Łomży ofi-
cjalnie ogłosili, że przechodzą do 
opozycji wobec prezydenta Ma-
riusza Chrzanowskiego. A pre-
zydent ze zwolennikami odwołał 
Jana Olszewskiego ze stanowiska 
przewodniczącego Rady.

Swary swarami, różnice różni-
cami, ale na Starym Rynku harce-
rze rozpalili Betlejemskie Światło 
Pokoju i zrobiło się cieplej. Cho-
ciaż na chwilę.

A na dalsze podsumowanie 
zapraszamy już w kolejnym wy-
daniu -601. numerze Tygodnika 
Narew.

Z Narwią przez kolejne (łatwe i niełatwe) lata. Część I
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W Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży udostęp-
niono ekspozycję Marity Benke-Gajdy „…jak 
jeden dzień”. Wystawa rzeźby ceramicznej zwią-
zana jest jubileuszem 40-lecia pracy twórczej 
w zakresie ceramiki artystycznej. Pomysł zorga-
nizowania wystawy w Galerii Sztuki Współcze-
snej wziął się z długoletniej znajomości artystki 
z łomżyńskimi wielbicielami sztuki. Ekspozycja 
czynna będzie do 5 maja 2021 roku.

- Nasza znajomość zaczęła się w 1996 
roku, kiedy przyjechała do nas wystawa 

pokonkursowa ceramiki o Smoku Wawel-
skim. Wtedy też przyjechała Marita Ben-
ke-Gajda. Okazało się, iż chętnie zrobi 
indywidualną ekspozycję w Łomży, i do 
takowej doszło w 1999 roku. I wtedy to 
wszystko się zaczęło. Artystka była bar-
dzo zadowolona i wpadła na pomysł, iż 
w Łomży powstanie kolekcja prac jej au-
torstwa. Oczywiście ona powstawała z da-
rów, gdyż wiadomo, że instytucje kultury 
same nie są w stanie sfinansować takich 

zakupów- wyjaśnia Karoli-
na Skłodowska, kierownik 
Galerii Sztuki Współcze-
snej w Łomży.

Marita Benke-Gaj-
da z wykształcenia jest 
architektem wnętrz. Jed-
nak po kilku latach zmie-
niła profesję i odnalazła 
swoje artystyczne powołanie. 
Ceramiką zaczęła zajmować się 
w 1980 roku. Teraz przyszedł czas na 
swoiste podsumowanie dotychczasowej 
działalności artystki. Wystawa „...jak jeden 
dzień” jest w pewnym sensie przekrojowa. 
Pojawiają się tu prace z różnych okresów 
twórczości. Najbardziej eksponowany 
i prezentowany jest ostatni z cykli, który 
nosi nazwę „zielnik z poręby”.

- To reliefowe rysunki na glinie inspi-
rowane naturą. Ale żywiołem Marity wła-
ściwie jest człowiek, a może ściślej kobieta 
i jej duchowość. Twórczość artystki za-
czynała się od lepienia filigranowych ko-
biet. Sylwetek zdobnych w detale, bardzo 
efektownych. Często też sięgała po inspi-
racje ze sfery sacrum. Na wystawie mamy 
madonnę czy anioły. Ale mamy też inne 
anioły i to są kolejne wcielenia kobiet. One 
zwierają kobiece sylwetki, ale posiadają 
również skrzydła. Dużo jest elementów au-
tobiograficznych. Znam ją bardzo dobrze, 
gdyż często się spotykamy, więc mogę po-
wiedzieć, że ta wystawa jest osobistą opo-
wieścią o postrzeganiu świata, ale i o sobie. 
To jest niezwykle wrażliwa i serdeczna po-
stać- mówi Karolina Skłodowska. 

Ekspozycja Marity Benke-Gajdy nie 
po raz pierwszy gościła w Łomży. Artystka 

już wcześniej prezentowała 
i organizowała wystawy 

w naszym mieście. Nie 
tylko w Galerii Sztu-
ki Współczesnej, ale 
również w Muzeum 
Diecezjalnym czy 
Muzeum Północno-
-Mazowieckim, gdzie 

odbywały się wystawy 
jej studentów, z który-

mi jeździ na plenery cera-
miczne.

- Na pewno jest autorką bar-
dzo znaną w Łomży, ponieważ miała tu-
taj kilka wystaw indywidualnych. Na co 
dzień związana jest z krakowskim środo-
wiskiem plastycznym, z ASP w Krakowie 
i stamtąd poleca artystów, którzy chętnie 
przebywają ten blisko 500-kolimetrowy 
odcinek i pokazują swoje prace w Łomży- 
zaznacza kierownik łomżyńskiej galerii.

Przez pandemią COVID-19 Galeria 
Sztuki Współczesnej nie organizuje wer-
nisażu. 

- Ciężko nam się z tym pogodzić. Jed-
nak cieszymy się z każdego promyka. 
Wielką przyjemność sprawiało nam przy-
gotowanie tej wystawy. I mamy nadzie-
ję, iż widzowie podzielą nasz entuzjazm- 
kończy Karolina Skłodowska.

Wystawa Marity Benke-Gajdy „…
jak jeden dzień” obecnie liczy 50 cera-
micznych rzeźb, kafli, rysunków i figu-
rek. Ekspozycja czynna jest do 5 maja 
w poniedziałek od 8.00 do 15.00, oraz 
od wtorku do piątku w godz. 8.00-17.00. 
Obowiązują zasady reżimu sanitarnego, 
czyli maseczki, dystans czy dezynfekcja. 
W galerii jednocześnie przebywać może 
6 zwiedzających.

aktualności

Dariusz Domasiewicz i Zbigniew Prosiński rad-
ni Rady Miejskiej w Łomży reprezentujący klub 
,,Przyjaznej Łomży” dołączyli do Ruchu Polska 
2050 Szymona Hołowni.  Informacje tę przeka-
zał Szymon Hołownia podczas konferencji pra-
sowej w Białymstoku. Do ruchy dołączyli także 
Maciej Biernacki i Tomasz Kalinowski radni Bia-
łegostoku, oraz Adam Ołowniuk radny Suwałk. 

- Dlaczego postanowiłem dołączyć do 
Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni? 
Ponieważ liczę na to, że jest to siła, która 
wreszcie pozwoli w Sejmie zakończyć trwa-
jącą od lat wojnę między największymi po-
litycznymi frakcjami, i zająć się sprawami 
zwykłych ludzi, z którymi ja jako samorzą-
dowiec spotykam się na co dzień – mówił 
Dariusz Domasiewicz, radny Rady Miej-
skiej w Łomży.

W podobnym tonie wypowiadał się 
drugi łomżyński radny. 

- Szymonowi Hołowni kibicowa-
łem od momentu, kiedy oświadczył, że 
wchodzi na nową, polityczną drogę. By-
łem także wolontariuszem w jego kam-
panii prezydenckiej. Po wielu wypitych 
kawach i rozmowach, doszedłem do 
wniosku, że jest to jedyna możliwość 
dla osób takich jak ja. Osób, które mają 
dość politycznych wojen, osób, które nie 
mogą odnaleźć się po żadnej ze stron 

– wyjaśniał natomiast swoją obecność 
w Ruchu Polska 2050 Szymona Hołow-
ni Zbigniew Prosiński.

Jak przekonuje Szymon Hołownia, 
Ruch Polska 2050 ma pomysł dla całego 

Podlasia. Chce zbudować wspólnotę oby-
wateli w regionie.

- Mamy pomysł na to jak połączyć 
i zintegrować myślenie o naszym wspól-
nym regionie, jak sprawić, żeby Biały-

stok, Łomża i Suwałki nie rywalizowa-
ły ze sobą, ale stały się czymś w rodzaju 
„aglomeracji podlaskiej”, która będzie 
wspólnie walczyła o ważne rzeczy dla 
naszego regionu. Regionu unikatowego 
i dla mnie osobiście bardzo szczególnego 
– powiedział  lider Ruchu Polska 2050 
Szymon Hołownia.

Na taką współpracę liczy także Maciej 
Żywno, lider Programu Partnerstwa na 
rzecz Samorządu Otwartego Polski 2050.

- Zapraszając radnych do współpra-
cy pokazujemy, że te miasta będą ze sobą 
współpracowały właśnie poprzez radnych. 
Będą budowały wspólne inicjatywy, po-
mysły i wspólną przestrzeń do budowania 
integracji regionu – powiedział podczas 
konferencji prasowej Maciej Żywno, lider 
Partnerstwa na Rzecz Samorządu Otwar-
tego Polski 2050. - Radni w ramach Pro-
gramu Partnerstwa na rzecz samorządu 
otwartego Polski 2050 w województwie 
podlaskim będą odpowiadać za budowa-
nie polityki miejskiej i aglomeracyjnej. 
Nie zależy nam na budowaniu całych kół 
czy klubów, raczej na umiejętnym wpro-
wadzaniu inicjatyw obywatelskich, które 
chcemy zgłaszać i będziemy do tego budo-
wać różne sojusze, by być skutecznym już 
teraz. – dodał Żywno.

Gest życzliwości 
Uniwersytetu 

Złotego Wieku 
Pod patronatem Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
i dzięki przychylności rektora uczelni w 2000 
roku powstał w Łomży Uniwersytet Złotego Wie-
ku. Przez wszystkie lata cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem seniorów, emerytów i nie 
tylko.

Uniwersytetem z ramienia uczelni 
wspaniale kierowała mgr Bożena Święcz-
kowska z pracowni uczelni. Spotykaliśmy 
się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Za każdym razem odbywały się cieka-
we wykłady, pokazy, wycieczki i spotkania 
towarzyskie z poczęstunkiem, a kilka razy 
do roku były wyjątkowe spotkania z mu-
zyką i tańcami. Bawiliśmy się doskona-
le. W każdym z tych spotkań dokształca-
liśmy się, zapominaliśmy na kilka godzin 
o dniach naszej starości. W roku akade-
mickim 2019/2020 na liście „studentów” 
było 100 osób. Niestety pandemia prze-

rwała naszą działalność. Nadal czas jest 
bardzo niepewny i niebezpieczny. Nie wia-
domo kiedy, i czy w ogóle nasz uniwersy-
tet odżyje. 

Słuchacze Złotego Wieku na począt-
ku roku akademickiego mają możliwość 
wpłacenia dobrowolnej składki po 20 zło-
tych. W związku z tym, że w naszej ,,klasie” 
jest sporo osób i składki zostały wpłacone 
postanowiliśmy zebrane w ten sposób pie-
niądze przeznaczyć na cel charytatywny. 
Kierując się sercem, zdecydowałam wspo-
móc łomżyńskie hospicjum p.w. Ducha 
Świętego. Wiemy, że łomżyńskie hospi-
cjum boryka się z problemami finanso-
wymi, a przecież Łomży ono służy. Służy 
ludziom bardzo chorym, służy pragnącym 
w godnych warunkach, pod fachową opie-
ką personelu doczekać końca swoich dni. 

Pieniądze już trafiły na konto hospi-
cjum. Mam nadzieję, że będą stanowiły 
cegiełkę w wypełnianiu tak ważnej i nie-
zwykle potrzebnej misji.

HANNA JABŁOŃSKA 
MINISTER FINANSÓW  

UNIWERSYTETU ZŁOTEGO  WIEKU 

Łomżyńscy radni dołączają do Polski 2050  HALO TV NA WEEKEND 19–21.03
Pamięć absolutna

Bunt 
na 

Marsie
To świetnie zrealizowany 

i zagrany � lm, w którym nie 
brakuje strzelanin, eksplozji, 
brutalności i niecodziennych 

sytuacji.

Znakomite kino rozrywkowe posia-
dające nieodparty retro urok. Film ma już 
30 lat, a nadal wywołuje zachwyt i uznanie 
widzów. 

Przerażający, fantastyczny świat po-
jawiający się w nocnych koszmarach 
Arnolda Schwarzeneggera okazuje się 
prawdziwy. 

Pracujący na budowie Douglas Quaid 
(Arnold Schwarzenegger) dręczony jest 
przez powracające sny dotyczące Marsa. 
W świecie przyszłości Mars został skolo-
nizowany przez ludzi i wykorzystany do 
wydobycia cennego surowca – czytamy 
w opisie � lmu na stronie viva.pl

Mieszkańcy planety mają dość władzy 
absolutnej sprawowanej przez gubernato-
ra Vilosa Cohaagena (Ronny Cox). Mar-
sem wstrząsa rebelia, której liderem jest 
nieuchwytny i tajemniczy Kuato. 

Tymczasem na Ziemi, wbrew radom 
swojej żony (Sharon Stone), Quaid po-
stanawia spełnić marzenie o podróży na 
Marsa. Może to zrobić bez ruszania się 
z Ziemi. Wszystko dzięki � rmie Rekall 
zajmującej się wszczepianiem pożąda-
nych wspomnień. Najlepszy przyjaciel 
Quaida również przestrzega go przed 
skorzystaniem z jej usług. Słyszał, że 
może to skończyć się tragicznie. Prze-
strogi nie tra� ają do Quaida, który wy-
kupuje pakiet wspomnień, w których 
bedzie „tajnym agentem prowadzącym 
akcję na egzotycznym Marsie”. W trak-
cie wszczepiania wspomnień dochodzi 
do nieprzewidzianego rozwoju wypad-
ków. Okazuje się, że wspomnienia, które 
zamierzano mu wszczepić już są w jego 
podświadomości, a dokonać mogły tego 
tylko służby specjalne. Pamięć Quaida 
została już wcześniej wymazana i zastą-
piona całkiem nowymi wspomnienia-
mi. W rzeczywistości jest on agentem 
gubernatora Cohaagena, ale zmienił 
strony dołączając do rebeliantów. Po-
siada informacje o ukrytym na Marsie 

artefakcie, który może zmienić życie 
jego mieszkańców. Aby poznać prawdę 
o swojej przeszłości, Quaid musi wyru-
szyć w podróż na Marsa. Na każdym kro-
ku czyha na niego niebezpieczeństwo, 
a w przetrwaniu pomoże mu jego była 
dziewczyna Melina (Rachel Ticotin).

Film to dobra i nie zwalniająca od my-
ślenia rozrywka. Jego mocnym punktem 
jest klimat. Duszne i przepełnione czer-
wienią sceny na Marsie, do tego surowa 
atmosfera brudnej, futurystycznej Ziemi. 
Największe wrażenie robi marsjańska 
dzielnica rozrywki. Równie interesujący 
są sami jej bywalcy – napromieniowani 
mutanci na Marsie to najbardziej udane 
dzieło � lmowców. 

To, co wyróżnia � lm holenderskie-
go reżysera, Paula Verhoevena – pisze 
Krzysztof Zarębski w � lmwebie – to ol-
brzymia, niekiedy przesadna brutalność. 
Przez cały seans ekran zapełniany jest 
niezliczoną ilością przeciwników, którzy 
giną w każdy możliwy sposób. Najczęściej 
z kosmicznych pistoletów, których moc 
jest tak duża, że bez kłopotu mogłaby roz-
strzelać całą armię. Wizerunki postaci, ich 
sposób bycia, okrucieństwo nowego, nie-
znanego nam świata budzi odrazę.

Kiedy w 1990 roku na ekrany kin 
wchodziła „Pamięć absolutna”, w wielu 
recenzjach można było przeczytać, że jest 
to pierwszy � lm, w którym Arnold Schwa-
rzenegger udowodnił, iż potra�  grać – pi-

sze w recenzji � lmwebu Marcin Kamiński. 
Faktem jest, że kreacja Schwarzeneggera 
jest jednym z największych atutów tego 
porywającego, fantastycznego widowiska.

Scenariusz zainspirowany został opo-
wiadaniem jednego z mistrzów gatunku, 
Philipa K. Dicka „Przypomnimy to panu 
hurtowo". To nie tylko jeden z najlepszych 
� lmów w karierze Schwarzeneggera, ale 
również jeden z najlepszych obrazów fan-
tastycznych lat 90. Doskonały scenariusz, 
solidne aktorstwo, sprawna reżyseria i nie-
samowite (jak na owe czasy) efekty spe-
cjalne to największe atuty liczącego już 
ponad 30 lat dzieła. Co najważniejsze � lm 
oparł się próbie czasu i nadal wywołuje 
u widzów olbrzymie emocje.

Nie na darmo � lm przez krytyków 
został okrzyknięty arcydziełem, jednym 
z najlepszych � lmów science � ction, jakie 
kiedykolwiek powstały.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 261 

milionów dolarów, kosztował 65 milionów.
Pościgi na stacji metra nakręcono 

w prawdziwym metrze w Mieście Meksyk, 
w którym kręcono cały � lm.

Pościg Richtera za Quaidem, wygląda 
jakby tunel miał długość kilkuset metrów. 
W rzeczywistości dekoracja miała tylko 30 
metrów, przenoszono kamerę z końca na po-
czątek, kręcono, przenoszono...itd 

Prawie wszyscy członkowie ekipy na 
terenie Meksyku cierpieli na zatrucia po-
karmowe. Nie dotknęło to tylko Arnolda 
Schwarzeneggera i scenarzysty, Ronalda 
Shuse� a. Arnold, który wcześniej ciężko się 
rozchorował przez picie wody z kranu na 
planie � lmu „Predator”, teraz spożywał wy-
łącznie żywność sprowadzoną z USA. Z ko-
lei Shuse�  brał witaminy i używał wyłącznie 
wody butelkowanej lub przegotowanej (na-
wet do mycia zębów). Shuse�  był wyśmie-
wany przez załogę, dopóki wszyscy sami nie 
zachorowali.

W pewnej chwili reżyser, Paul Verhoeven 
był w tak złym stanie, że na planie stała ka-
retka pogotowia.

Kukłę Kuato, przywódcy rebeliantów, 
animowało aż 15 osób.

Schwarzenegger kupił prawa do � lmu 
za 3 miliony dolarów i wynegocjował gażę 
w wysokości 10-11 milionów dolarów (plus 
15 proc. zysków). Uzyskał prawo weta w sto-
sunku do producenta, reżysera, scenariusza, 
współpracowników i promocji. 

Scenariusz miał 42 wersje robocze.
Arnold Schwarzenegger był pod wielkim 

wrażeniem poświęcenia Sharon Stone, które 
intensywnie trenowała, przygotowując się 
do roli. Nazwał ją nawet „Kobiecym Termi-
natorem”. Aktorka została członkiem hono-
rowym Stowarzyszenia Kaskaderek.

Arnold Schwarzenegger i Sharon Stone 
mają wysokie ilorazy inteligencji, Arnold – 
135, a Stone – 154.

Liczba o� ar: 77

Pamięć absolutna 
Metro sobota 20.00

Wystawa rzeźby ceramicznej Marity Benke-Gajdy
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Sensacyjny. Były marines otrzymuje zadanie wykonania 

misji specjalnej w Brazylii. W São Paulo dochodzi do ataku 

na jego siostrę. Żołnierz udaje się na miejsce, by zemścić 

się na sprawcach.

Eliminatorzy

TV Puls sobota 23.55

Film akcji. Były agent federalny jest objęty programem 

ochrony świadków. Jednakże przez przypadek w mediach 

zostaje ujawniona jego tożsamość. Od tej pory mężczyzna 

musi walczyć o przetrwanie.

Hellboy

TV4 niedziela 20.00

Fantastyczny. U schyłku II wojny światowej naziści 

zamierzają wykorzystać przeciwko nieprzyjaciołom siły 

pochodzące z piekła. Tworzą czerwonoskórego demona. 

Po latach potwór zaczyna pomagać ludzkości.

Plan ucieczki

TV Puls niedziela 20.00

Ray (Sylvester Stallone) zostaje osadzony w więzieniu, 

które sam zaprojektował. Zrobi wszystko, by uciec 

i znaleźć tego, który wpakował go za kratki. By 

zrealizować swój plan, będzie potrzebował wspólnika 

(Arnold Schwarzenegger).

Botoks

Polsat niedziela 23.20

Kontrowersyjny film Patryka Vegi, mimo miażdżących 

opinii krytyków, był najchętniej oglądanym filmem roku. 

Losy czterech kobiet pracujących w służbie zdrowia: 

ratowniczki medycznej, ginekolożki, cenionej chirurg oraz 

lekarki SOR-u. 

wybierz  
coś  

dla siebie

Co za życie

Przepowiednia
30-letnia Lanie Kerrigan (Angelina Jolie) jest 

gwiazdką lokalnej stacji telewizyjnej w Seattle. Za-
rozumiała, zapatrzona w siebie i w swoją karierę nie 
jest zbyt lubiana przez kolegów z pracy. Jej życio-
wym celem jest bycie piękną, sławną i podziwianą. 
Pokonując kolejne szczeble kariery, powoli zapomi-
na o najbliższych. Coraz mniej czasu znajduje dla 
swojego ojca, siostry i przyjaciółki Andrei. Pewne-
go dnia, podczas wywiadu z ulicznym prorokiem 
Jackiem (Tony Shalhoub), Lanie dowiaduje się, że 
za tydzień umrze. Początkowo bagatelizuje przepo-
wiednię. Kiedy jednak proroctwa Jacka zaczynają 
się spełniać, wpada w panikę. Jedyną osobą, w któ-
rej znajduje oparcie, jest kamerzysta Pete (Edward 
Burns). Kiedyś łączył ich przelotny romans, o któ-
rym Lanie stara się zapomnieć. Pete jest przeciwień-
stwem chorobliwie ambitnej Lanie. Porzucił pracę 
w Nowym Jorku i przeniósł do Seattle, aby być bliżej 
syna i byłej żony. Nie zależy mu na karierze. Kiedyś 
chciał być najlepszy w tym co robi, ale dziś ma inne 
priorytety: chce być dobrym ojcem dla swego dora-
stającego syna.

Pewnie nie wiesz...
Film kręcono w studiach amerykańskiej telewizji 

KOMO-TV w Seattle. W filmie telewizja, w której pra-
cuje Lanie nazywa się KQMO-TV.

Christian Kane (gra chłopaka Lanie, baseballistę 
Cala Coopera) jest wokalistą zespołu country. 

Anthony Marcus Shalhoub (przepowiada przy-
szłość), to amerykański aktor, znany z roli detektywa 
Adriana Monka w amerykańskim serialu, za który 
otrzymał Złoty Glob dla najlepszego aktora.

Co za życie
Nowa TV sobota 20.00

Violetta Castillo nagrywa kolejne rozchwy-
tywane płyty, kolejne przeboje. Jest jednak coraz 
bardziej zabiegana, ma coraz mniej czasu dla siebie 
i ukochanego Leona. Pewnego dnia pojawiają się 
plotki o zdradzie chłopaka… Dla Violetty kończy 
się to załamaniem nerwowym i kryzysem twórczym. 
Aby na nowo poukładać życie prywatne i zawodowe 
dziewczyna, już pod prawdziwym imieniem Tini, 
wyjeżdża na Sycylię, gdzie na malowniczej prowin-
cji jej znajoma, Isabella, prowadzi dom dla młodych 
artystów.

Kinowy film nakręcony na podstawie popu-
larnego młodzieżowego serialu „Violetta”, którego 
powstało 240 odcinków! Główna bohaterka przy-
pomina dość wyraźnie postać Hanny Montany. 
Dziewczyna jest niemal nieskalanie szlachetna, ma 
wielkie serce i problemy typowe dla nastolatków 
(plus typowe problemy wielkiej gwiazdy). Sięga 

szczytu, a potem czekają ją kłopoty i próby odbi-
cia się od dna. Próby te odbywają się w pięknych 
sycylijskich plenerach (Taormina), wśród innych 
młodych, pięknych i bogatych, a jakby było jeszcze 
tego mało, dodano kilka kiczowato uroczych snów 
głównej bohaterki. W tle pobrzmiewają interesu-
jące wątki tajemniczej matki Violetty (legendarnej 
piosenkarki), jej trudnego dzieciństwa u boku su-
rowego ojca.

W rolach głównych wystąpili w większości ak-
torzy z serialu, na czele z Martiną „Tini” Stoessel, 
argentyńską piosenkarką i aktorką, która zdobyła 
dzięki postaci Violetty światową sławę. 

Tini: nowe życie Violetty
Super Polsat sobota 16.55

Tini: nowe życie Violetty

Załamana 
gwiazda
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piosenkarki), jej trudnego dzieciństwa u boku su-
rowego ojca.

W rolach głównych wystąpili w większości ak-
torzy z serialu, na czele z Martiną „Tini” Stoessel, 
argentyńską piosenkarką i aktorką, która zdobyła 
dzięki postaci Violetty światową sławę. 

Tini: nowe życie Violetty
Super Polsat sobota 16.55

Tini: nowe życie Violetty

Załamana 
gwiazda

Firewall

Luka w systemie
Specjalista ds. ochrony informatycznej Jack Stan-

field (Harrison Ford) pracuje w Landrock Pacific 
Bank w Seattle. Cieszący się zaufaniem przełożonych, 
swoją karierę i reputację zawdzięcza umiejętności 
projektowania najskuteczniejszych systemów ochro-
ny przed hakerami. Pozycja Jacka zapewnia wygod-
ne życie jemu i jego rodzinie: żonie, Beth (Virginia 
Madsen) i dwójce małych dzieci – wszyscy mieszkają 
w pięknym domu nad brzegiem oceanu. Zbudowany 
przez Jacka system ma jedną słabą stronę: jest nią sam 
Jack. To właśnie w niego postanowił uderzyć bez-
względny i sprytny szef złodziejskiej szajki. 

Bill Cox (Paul Bettany) przez wiele miesięcy 
obserwował rodzinę Jacka. Kierowana przez niego 
banda przejmuje kontrolę nad domem Stanfieldów, 
czyniąc Beth i dzieci zakładnikami i zamieniając Jacka 
w wykonawcę planu zrabowania 100 milionów dola-
rów z banku Landrock Pacific. Cox przewidział i za-
blokował każdą możliwą drogę ucieczki, odciął Jacka 
od wszelkich sojuszników, by go zmusić do znalezie-
nia luki w systemie i przelania pieniędzy na zagranicz-
ne konto bandyty. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 83 miliony dolarów, 

kosztował 50 milionów.
Paul Bettany i Harrison Ford większość scen kaska-

derskich wykonali sami.
Virginia Madsen, ekranowa żona głównego boha-

tera, propozycję zagrania w filmie dostała od Forda… 
SMS-em. Aktorka początkowo uważała, że ktoś zrobił 
jej kawał.

Wynajęto 6 specjalnych polewaczek, które robiły 
„deszczowe dni”.

Harrison Ford był pod tak wielkim wrażeniem pięk-
na wyspy Bowen w Kolumbii Brytyjskiej (prowincja Ka-
nady), że na prośbę swojej żony Calisty Flockhart kupił 
dom na wybrzeżu za 13 milionów dolarów. 

 

Firewall
TVN7 sobota 22.15

Pakt z mordercą

Łatwy 
cel

Trzymający w napięciu 
mroczny thriller.

Lucas (Sam Worthing-
ton) jest byłym żołnierzem 
i płatnym zabójcą. Ma 
wykonać ważne zadanie – 
musi śledzić dziewczynę, 
Ellę (Odeya Rush), której 
brat i rodzina zostali bru-
talnie zamordowani przez 
tajemniczego człowieka. 
Młoda kobieta jest przeko-
nana, że Lucas został wyna-
jęty do tego zadania przez 
jej ojca, aby ją chronić. Nie-
stety szybko okazuje się, że 
mężczyzna dostał rozkaz jej 
eliminacji. Zabójca widząc, 
że jego celem jest niewinna 
i kompletnie nieświadoma 
niebezpieczeństwa dziew-
czyna, nie może pociągnąć 
za spust.

Rezygnacja z wyko-
nania zadania powoduje, 
że również Lucas staje się 
celem. Bezlitośnie tropie-
ni w całej Europie, muszą 
wejść w świat mrocznych 
porachunków, morderców 
i wielkich pieniędzy. Pra-
gnienie zemsty na tych, 
którzy wcześniej brutalnie 
zamordowali rodzinę Elli, 
pochłania ich coraz bar-
dziej. 

Pewnie  
nie wiesz...

To ekranizacja powieści 
sensacyjnej Kevina Wignalla 
„Na kogo wypadnie?”

Sam Worthington zebrał 
dobre recenzję za swoją grę: 
„widać zmęczenie zabija-
niem, chwilami bezradność, 
a chwilami wściekłość”. 

Martin Compston (Me-
tzger) to szkocki aktor i były 
zawodowy piłkarz. 

Pakt z mordercą
TV Puls sobota 22.05

Nożownik

Leśna 
walka

Znakomicie wy-
szkolony żołnierz ame-
rykańskich oddziałów 
specjalnych Aaron 
Hallam (Benicio Del 
Toro), uzależniony 
od zabijania, znajduje 
schronienie w dzikich 
lasach Oregonu. Wkrót-
ce w lasach zostaje 
brutalnie zamordowa-
nych czterech przy-
padkowych myśliwych. 
Sprawę przejmuje FBI, 
ale agenci są bezradni 
w pojedynku z Hal-
lamem. Wydaje się, że 
jedyną osobą mogącą go 
powstrzymać jest jego 
były przełożony L. T. 
Bonham (Tommy Lee 
Jones), emerytowany 
trener wojskowy, który 
szkolił kiedyś żołnierzy 
z sił specjalnych. Gdy 
okazuje się, że morder-
cą jest jego były uczeń, 
przyjeżdża do Oregonu. 
Bonham musi pracować 
z agentką Abby Durrell 
(Connie Nielsen), choć 
widząc jak inni agenci 
i miejscowa policja za-
cierają ślady, wolałby 
podjąć się zadania bez 
pomocników.  

Rozpoczyna się 
długi pościg, w trakcie 
którego obaj mężczyźni 
używają wszelkich zna-
nych sobie środków, by 
pokonać przeciwnika. 
Bonhama i jego ucznia 
łączy też tajemnicze 
zdarzenie z przeszłości, 
co nieco komplikuje 
całą sprawę. 

Pewnie  
nie wiesz...
Tommy Lee Jones 

dostał za te rolę 20 milio-
nów dolarów.

Wiele scen kręcono 
w Portland w stanie Ore-
gon, ponieważ częste są 
tam opady. Jednak jak 
na złość podczas kręcenia 
filmu akurat nie padało.

Nóż używany przez 
Hallama to Beck Wilder-
ness Survival Knife (nóż 
przetrwania w dziczy). 

Sztuka walki, której 
Bonham uczy Hallama, 
i którą stosują przeciwko 
sobie, nazywa się Sayoc 
Kali. Jest to odmiana fi-
lipińskiego systemu walki 
nożami na bardzo krót-
kim dystansie.

Nożownik
TV4 niedziela 22.35
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À l’attention 
de Marlena 

SIOK et à toute 
l’équipe de la 
rédaction de 

NAREW!
De tout cœur je voudrais vous 

féliciter pour la parution du 600 
eme numéro !

En vous souhaitant une lon-
gue vie, parsemée de succès !

Prenez soin de vous !

Avec amour et soutien,
NARA NOÏAN

PIANISTE/AUTEURE /COMPOSITRICE / 
INTERPRÈTE

BRUELLES, BELGIQUE

Dear Ms. Marlena Siok,
Through Dr. Emilian Kudyba, eminent Colleague and good 

friend, I have known that your newspaper is reaching the milestone 
of 600 issues anniversary: very good goal. 

I want to express my sincere congratulations for this accom-
plishment!

I got the opportunity to know the journal when I visited Lomza 
and I feel about the importance of a local newspaper in creating 
a real community of people, informed on the events taking place 
in Poland but also about those taking place in your city and in Wo-
jewództwo Podlaskie. This fact helps to create an informed com-
munity, free to contribute for their choices and to express their 
feelings, without excluding positive opinions or commenting and 
directing policy makers.

Many sincere wishes for future achievements.
My very warm wishes for the future achievements.
All the best, DR. GIANCARLO BELLUZZI,

INTERNATIONAL CONSULTANT
(ANMVI-ITALIAN ASSOCIATION OF VETERINARIANS; INTERNATIONAL SCIENTIFIC DIRECTOR)

Dear Ms Siok!
Dear staff of the NAREW We-

ekly:
Please accept my sincere gre-

etings on the occasion of the 600 
issue of „ NAREW” Weekly new-
spaper.

As my colleague Emilian Ku-
dyba says, Today it is impossible 
to imagine Lomza community 
without your weekly newspaper. 
I hope it is a very happy and au-
spicious day for your newspaper 
and its contributors.

I would like to wish you all 
the best in performing your com-
plex duties and do hope that your 
joint endeavors will contribute to 
the social and cultural develop-
ment of  Lomza community.

On this special occasion, 
I wish all of you new successes, 
happiness and health.

Congratulations !!!!!!

ERNESTO DE FEO
ITALY

Dear Editor-in-Chief, 
Marlena SIOK,

Congratulations to the editorial team of the Grupa Medialna 
Narew for releasing the 600th issue. I am glad to hear that your 
magazine has reached this position. This only could be achieved 
by your hard work and talent, and your selfless work is vital to the 
community. Please accept my best wishes for your future success, 
good fortune, and the attainment of new triumphs.

Johnson S.M. CHIANG
2017-2020 President of the World Veterinary Association

Best regards,
JOHNSON S.M. CHIANG 

DVM, MS, EMBA
IMMEDIATE PAST PRESIDENT, WORLD VETERINARY ASSOCIATION

jvh125@gmail.com 
Mobile: 886-988670671

 Tel: 886-2-26988598

Dear Ms  Sioch,
recently I found out from my colleague Dr. Kudyba about the 

publication of the 600 issue of your weekly „Narew”. On this occa-
sion, I would like to congratulate all members of the editorial board.
Throughout 14 years, you proved to be one of the leading  media  in 
Lomza region with high-quality and reliable news. 

I wish the Weekly „Narew” team greater success in times to 
come. Keep bringing  the good stories and keep expanding your re-
adership!

Best wishes BUDIMIR PLAVSIC DVM

Dear  
Sir/Madam

My friend Emilian has told me 
that you will shortly be issuing 
the 600th issue of the NAREW 
newspaper. Congratulations on 
this magnificent milestone. Local 
newspapers are of such impor-
tance to their community.

Warmest wishes from Ireland,

PATRICIA KELLY

Dear Marlena, 
It gives me immense pleasure in congratulating to you and your 

team on my behalf and on behalf of my institute on releasing 600th 
issue of your “NAREW” weekly newspaper. I wish all the very best 
to you and whole staff of the newspaper for successful publication 
of the newspaper in future also. I thanks to the organizers of the 
celebration event for giving this opportunity to express my views. 
Thanking you DR PAWAN SINGH

PRINCIPAL SCIENTIST

Dear Emilian,
I would like on my own behalf and on behalf of my Irish colle-

agues at the Irish Veterinary Organisations to congratulate you and 
staff at the NAREW Weekly on reaching the milestone of 600 issu-
es. I also wish you great success in reaching further milestones.

BEST REGARDS,
SEÁN Ó LAOIDE

Serdeczne gratulacje dla całej redakcji Tygodnika Regionalne-
go „NAREW” z okazji jubileuszu wydania 600 numeru.

Życzę wszystkim którzy współtworzą to czasopismo, aby ni-
gdy nie zabrakło w dalszej pracy determinacji, entuzjazmu i cieka-
wości świata. A przede wszystkim, wielkiej potrzeby dzielenia się 
tym z łomżyńskimi (i nie tylko) czytelnikami. 

Życzę dalszych sukcesów w wypełnianiu tak ważnej społecz-
nie funkcji.

Pozdrawiam  z Australii  DR JACEK GRZELAK DVM, MRCVS
JG MANAGEMENT & CONSULTING

4575 AUSTRALIA 
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Dear Ms. Marlena Siok,
I am sending you my sincere wishes in regard to the NAREW 

Weekly Newspaper’s anniversary issue.
As an editor of several editions in my career, I know how im-

portant it is for a media source to provide a reliable and trustwor-
thy information, and how rewarding it is when community highly 
values your work.

Wishing the Newspaper and the entire editorial team prosperi-
ty and many happy and productive years.

Sincerely,
DR. ELENA BOLDYREVA,

UNIVERSITY OF TORONTO
CANADA

Dear Emilan!
It has been almost 20 years 

since I has honor to meet you 
and I know how involved you 
have been in our professional 
activity during these years. You 
are weel known in our profes-
sion throughout Europe (and 
not only in Europe) as decision 
maker at the Federation of Vete-
rinarians of Europe. Our friend-
ship gave me the opportunity to 
find out that  in addition to your 
professional activity you are de-
eply involved in the social life of 
your city Lomza and the region 
where you live being the initiator 
and participant in many events of 
your community.

The beautiful anniversary of 
the publication of 600 issue of 
the Weekly „Narew” where you 
have a long collaboration gi-
ves me the pleasant opportunity 
to transmit to the editorial staff 
a long life and for the editor- in 
chief Marlena Siok the same wish 
and a fruitful collaboration with 
you in the future.

Sincerely, DR. CIMPAN VASILE
THE ROMANIAN COLLEGE OF 

VETERINARIANS

Dear Ms Marlena Siok, 
it came as a beautiful surprise to me when I have learned that 

you are going to celebrate the relaesing the 600 issue of the NA-
REW weekly newspaper. 

It is truly my pleasure to congratulate you on that achievement, 
I admire your amazing performance, and I wish you all the best for 
many further achievements. 

Congratulations again to you and to my friend Emilian. 
Best Regards WALID REFAAT HASSAN 

CAIRO/EGYPT 

Dear Editor-in Chief:
Congratulations on publishing your 600th Issue of this great new-

spaper.  Your diligence, hard work, along with your dedication and pro-
fessionalism has made this a great moment.  Great Job and Thank You.

Sincerely, OSMOND L MALCOLM, 
2ND WARD CITY COUNCILMAN, MUSCATINE, IOWA

SISTER CITIES BOARD MEMBER

Dear Emilian, 
A l’occasion de la publication du 600 eme numéro, je souhaite au 

„NAREW Weekly Newspaper” une bonne et longue continuation !
On the occasion of the 600th issue, I address my best congratula-

tions to  Mrs Marlena SIOK editor in-chief of  the „NAREW Weekly 
Newspaper” ! 

Z okazji 600. numeru serdecznie gratuluję Pani Marlenie SIOK - 
redaktor naczelnej „Tygodnika NAREW” ! Best Regards

JEAN-PAUL LE DANTEC

Ms. Marlena 
Siok!

My congratulations to you on 
printing the 600th issue of the 
Narew Weekly Newspaper. Your 
outstanding work and dedication 
has made this a big success.

As Editor-in-chief, you have 
shown dedication and integrity 
to reach this milestone. This ac-
complishment is a big success. 
Again, my heartfelt congratula-
tions and thank you.

Sincerely,
NIKI MALCOLM,

A VISITOR FROM MUSCATINE, IOWA WHO 
LOVES POLAND

I am pleased to convey my 
sincere congratulations to Ms 
Marlena Siok and to my friend 
Emilian on the occasion of the 
600th issue of the Weekly „NA-
REW”. Your cooperation helps to 
do your edition more interesting 
, important and useful. I send 
you my best wishes to be in good 
mood, healthy, strong and conti-
nue to make good things to your 
readers

Let your dreams come true!
Best regards

VAYSBERG YURI
THE CHIEF DIRECTOR OF THE ZHYTOMYR

PERENATAL CENTER,
HONOURED DOCTOR OF UKRAINE

Congratulations on the 600 
issue of the weekly NAREW.
I hope this journal will help promote feelings of tolerance and 

love for the people of your town and thus help in a life full of hap-
piness.

I believe that you radiate and share through this newspaper 
your positive energy.

Best regards, SOUFIENE CHAARI MEDIVET
TUNISIA

Dear Editor in chief  
Mrs Marlena Siok,

we may be do not know each other in personal, but yours repu-
tation and reputation of yours Newspaper precedes you. Now more 
than ever we are witnessing how important is local community and 
our neighborhood.

NAREW continually builds bonds and ties in between Lomza 
society. I am sure that people in your town are proud to you, and you 
are proud on them, and thats why, On behalf of Veterinary Institute 
SLAVEN from Banja Luka, Bosnia and Hercegovina, I would like 
to congratulate your 600 issue of the NAREW Weekly Newspaper.

Keep going, create yours future and future of yours town!
PROF DR. SLAVEN GRBIĆ, H. CONSUL

СУВЕРЕНИ ВОЈНИ ВИТЕШКИ РЕД
ЧУВАРИ КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА
Knight order „Spear Guardians of the Saint Georg“

Dear Editor in chief Mrs 
Marlena Siok,

I Goran Vuk Mećava, Grand Master, on behalf of Knight order 
„Spear Guardians of the Saint Georg“ with God blessing congratula-
te yours 600 edition of NAREW Weekly Newspaper.

We wish to you and Polish people in Lomza many more years of 
sucess, happines and health.

Anno Domini 2021. March 15th
GORAN VUK MEĆAVA, GRAND MASTER

Dear Mrs. Marlena Siok,
I want to congratulate you as the editor of the Narew newspa-

per and all the editorial staff on the 600 issue anniversary of the 
newspaper.

I wish you to continue informing the people of the Lomza 
region about current issues, spreading knowledge, harmony and 
love for Poland and home region. Be heard and read! Have a me-
aningful, creative and innovative further work and a long life!

Best wishes,
PROF. KAZIMIERAS LUKAUSKAS (OIE VET. LEGISLATION EXPERT)

Dear Ms Siok,
Lomza-Israel is an organization dedicated for the commemora-

tion of the Jewish life that used to flourish in Lomza for centuries. 
The organisation is located in Israel and active both in Israel and in 
Poland. Our focus is on educational and cultural aspects that will 
guarantee the commemoration of Jewish history and future rela-
tionships between Israel and Lomza.

For the 600 issue of the Narew Weekly Newspaper, we would 
like to congratulate you for your achievements and wishing you 
many years of productive and successful journalism.

Sincerely NIRIT KRAKOVER
SHAAREY - TIKVA

ISRAEL
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Odyseja

Podwodny 
świat

Zapierająca dech biograficzna opo-
wieść o niezwykłych losach kapitana 
Jacquesa-Yvesa Cousteau. Słynny po-
dróżnik, odkrywca, wynalazca i gwiazda 
ówczesnych mediów przez lata swej dzia-
łalności sprawił, że opinia publiczna zain-
teresowała się życiem oceanów, dostrzegła 

ich tajemnicze piękno i znaczenie dla pla-
nety. 

Jego życie i przygody to niezwykła sce-
neria bezkresnych oceanów, podmorskich 
raf i dalekich lądów.

Mówi sie o nim, że Cousteau „wyna-
lazł nurkowanie”, bo w 1942 roku skon-
struował automat oddechowy (akwa-
lung czyli płuca wodne), który pozwalał 
swobodnie pływać w głębinach. Prosta 
i solidna konstrukcja sprawiła, iż można 
było produkować i sprzedawać automaty 
po niskich, dostępnych dla przeciętnych 
ludzi cenach. 

Kapitan Cousteau w 1950 r. znalazł na 
Malcie stary trałowiec przebudowany na 
prom, który odremontował i przystoso-
wał do badań oceanograficznych. Statek 
Calypso rozpoczął długą karierę badawczą 
na wszystkich oceanach świata, stając się 
symbolem przygody i wypraw w nieznane. 

W 1962 roku Cousteau uruchomił ab-
solutnie fantastyczny projekt: jego zespół 
spędził w sumie trzy miesiące mieszkając 
w domach na dnie oceanu. 

Odyseja, TVP Kultura 
Sobota 20.00, niedziela 13.25

Cousteau otworzył przed ludzkością podwodny 
świat. Badał Atlantyk, Pacyfik, Ocean Indyjski, 

Morze Śródziemne, wybrzeże Alaski i Antarktydy. 
Zorganizował wyprawy na Amazonkę, Missisipi, 

Rzekę Św. Wawrzyńca.

Jacques-Yves Cousteau (1910-19977) – francuski oficer marynarki, badacz mórz, podróżnik oraz reżyser 
filmowy i pisarz. Chodził w wełnianej czerwonej czapce, badał oceany pływając statkiem Calypso. 

Postać kapitana z kamienia stoi w głębinach. Podwodny Rezerwat im. Cousteau przy Wyspy Gołębi 
(Gwadelupa) to chroniony obszar tylko dla nurków. Można tu zobaczyć wielkie kolorowe ryby, rafę koralową, 

barrakudy i żółwie. Wrażenia nie do opisania. 

Przyrzeczenie

Miłość i krew
Akcja filmu rozgrywa się u schyłku 

Imperium Osmańskiego, tuż przed ludo-
bójstwem Ormian (prawie milion ofiar) 
i opowiada o miłosnym trójkącie, łączą-
cym ormiańskiego studenta Michaela, 
piękną Anę, Ormiankę z pochodzenia, 
wychowaną we Francji, i jej narzeczonego, 
amerykańskiego dziennikarza Chrisa pra-
cującego w Paryżu. 

Rok 1915, stolica Imperium Osmań-
skiego. Michael przybywa do Konstan-
tynopola, by zrealizować swoje wielkie 
plany o studiach medycznych i zacząć 
życie, o jakim zawsze marzył. Gdy po-
znaje Anę, od pierwszej chwili wie, że 
to kobieta jego życia. Za plecami narze-
czonego Any, słynnego fotoreportera, 
wybucha namiętny romans. Na ulicach 
Konstantynopola robi się niespokojnie. 
Siły tureckich nacjonalistów rozpoczy-
nają prześladowania ludności ormiań-
skiej. Michael i Ana, oboje ormiańskiego 
pochodzenia, z dnia na dzień stają w ob-

liczu śmiertelnego zagrożenia. Gdy krew 
płynie ulicami, a świat odwraca oczy, to 

Amerykanin Chris może okazać się jedy-
ną szansą ocalenia dla zakochanych. 

Pewnie nie wiesz...
Na uroczystej premierze filmu pojawiły 

się Kim i Kourtney Kardashian. Celebrytki 
posiadają ormiańskie korzenie. Byli także: 
Cher, Orlando Bloom, Sylvester Stallone, 
Leonardo DiCaprio.

Film o ludobójstwie Ormian zaprezen-
towano na specjalnym pokazie w Watyka-
nie.

Wszystkie przychody z pokazów filmu 
w kinach są przekazywane na organizacje 
non-profit walczące o prawa człowieka.

Film w całości (100 milionów dolarów) 
sfinansował miliarder Kirk Kerkorian, który 
pochodził z ormiańskiej rodziny. Nie dożył 
owoców swojej hojności, ponieważ zmarł 
dwa lata przed premierą filmu w wieku 98 
lat. Gdy był właścicielem Metro Goldwyn 
Mayer na początku lat 80. nie potrafił prze-
forsować filmu o tej tematyce, bo Turcja wy-
wierała presję polityczną na Stany Zjedno-
czone, które miały bazy wojskowe w Turcji. 
Armenia otrzymała od niego pomoc w wyso-
kości miliarda dolarów.

Przyrzeczenie
TVP2 niedziela 21.00
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Grace, księżna Monako

Bajkowa 
miłość
Opowieść o losach nie-

gdysiejszej gwiazdy holly-
woodzkiej, pięknej Grace 
Kelly (Nicole Kidman), 
która zrobiła wielką karierę 
filmową, uwieńczoną na-
grodą Oscara. Miała u stóp 
cały świat, kiedy pojawił się 
książę Monako Rainier III. 
To była miłość od pierw-
szego wejrzenia. Dla nie-
go Grace Kelly porzuciła 
Hollywood. Ślub odbył się 
w kwietniu 1956 roku. 

Stworzyli parę jak z baj-
ki o której rozpisywały się 
wszystkie gazety, te poważ-
ne i te plotkarskie. Ale re-
alne życie nie było już tak 
bajkowe: sztywna etykieta 
dworska, ledwie skrywana 
niechęć do nuworyszki zza 
oceanu, intrygi, samotność 
potęgowana słabą znajo-
mością francuskiego. To 
wszystko nie wpływało do-
brze na tęskniącą za znajo-
mymi, hollywoodzką swo-
bodą i gwarem aktorkę.

W 1962 roku Grace 
dostaje propozycję od Hit-
chcocka zagrania w jego 
nowym filmie za wtedy 
zawrotną gażę miliona do-
larów. Grace chce przyjąć 
tę rolę i prosi o pozwolenie 
męża. 

W tym czasie rośnie 
napięcie między Francją 
i Monako, któremu grozi 
utrata suwerenności. Ksią-
żę Renier jest powściągliwy 
w podejmowaniu jakichkol-
wiek decyzji. Trudna sytu-
acja powoduje także napię-
cia w małżeństwie. Grace 
musi się zastanowić, co jest 
dla niej priorytetem. Staje 
przed alternatywą: wybrać 
karierę filmową i porzucić 
ukochanego męża czy wy-
trwać przy nim rezygnując 
ostatecznie z filmowego 
życia?

Pewnie  
nie wiesz...

Rodzina księżnej Grace 
najpierw oprotestowała po-
wstanie filmu, a następnie 
zbojkotowała jego premierę 
w Cannes.

Dzieci Grace Kelly, Prin-
ce Albert, księżniczka Caro-
line i księżniczka Stephanie 
z Monako, wydały oświad-
czenie, że nie mają żadnego 
związku z produkcją, a re-
żyser, Olivier Dahan zigno-
rował ich prośby o zmiany 
w filmie.

Grace, księżna Monako
TVP1 niedziela 22.20

Bad Boys 2

Tropem 
ecstasy

Kontynuacja niezwykle zabawnych i wypełnionych szybką akcją 
przygód dwóch policjantów z Miami. Marcus Burnett (Martin La-
wrence) oraz Mike Lowrey (Will Smith) cały czas pracują w policji Los 
Angeles, ale coś między nimi zaczyna się psuć. Marcus uczęszcza na te-
rapię, walczy ze swoją złością i poważnie zastanawia się nad przeniesie-
niem do innego wydziału, gdzie jego partnerem będzie ktoś spokojniej-
szy i mniej narwany niż Mike. Niestety, zanim Marcus złoży podanie 
z prośbą o zmianę pracy nasi bohaterowie wpadną na trop narkotyko-
wego gangu i poprowadzą akcję, której celem jest niedopuszczenie do 
przerzucenia gigantycznego transportu narkotyku ecstasy. 

Przypadkiem odkrywają siatkę zaangażowanych w narkobiznes 
osób, na czele której stoi bezwzględny Kubańczyk, Johnny Tapia ( Jordi 
Molla), gotów zrobić wszystko, aby tylko rozszerzyć wpływy swojego 
imperium i przejąć kontrolę nad nielegalnym rynkiem w mieście. Tym-
czasem Mike zakochuje się w pięknej siostrze Marcusa – Syd (Gabriel-
le Union). Policjanci odkrywają wkrótce, że jest ona tajną agentką wy-
działu antynarkotykowego. Wszystko zaczyna się komplikować, kiedy 
Syd wpada w kłopoty. Marcus i Mike, by ochronić Syd stają do walki 
z narkotykowym bossem, wykorzystując często metody nie do końca 
zgodne z prawem.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 273 miliony dolarów, kosztował 130 

milionów.
W trwającym na ekranie kilkanaście minut pościgu na autostradzie 

zniszczonych zostało ponad 20 samochodów i jedna... łódź.
Podczas sceny pościgu po autostradzie reżyser, Michael Bay przymoco-

wał kamery do kilku samochodów prowadzonych przez kaskaderów, któ-
rzy zderzali się z samochodami. Tak powstały nigdy wcześniej nie oglądane 
ujęcia.

Nad scenariuszem pracowano 7 lat.
Liczba ofiar: 51.

Bad Boys 2 
Super Polsat piątek 22.20, sobota 20.00

Głębia oceanu

Zaginiony
W zatłoczonym hote-

lowym korytarzu gubi się 
trzyletni Ben. Mimo powia-
domienia policji i natychmia-
stowego wszczęcia poszuki-
wań, chłopca nie udaje się 
odnaleźć. Śledztwo staje się 
jeszcze bardziej intensywne, 
gdy zachodzi podejrzenie, że 
Ben został porwany. Tragedia 
odbija się na życiu rodziny 
chłopca, która jednak ma nadzieję, że Ben do niej wróci. Po 
dziewięciu latach jego rodzice, Beth i Pat Cappadorowie, prze-
prowadzają się do Chicago, by rozpocząć nowe życie. Tu nie-
spodziewanie następuje drugi akt dramatu.

Wiadomo, że na szybko dokręcano inny, bardziej happy 
endowy, finał, gdyż oryginalny nie przypadł do gustu publicz-
ności na pokazach przedpremierowych – chyba mimo wszyst-
ko szkoda, czuć, że to doklejona na siłę sekwencja… Nie moż-
na natomiast mieć pretensji do gry aktorów: dobrą rolę zagrała 
Michelle Pfeiffer (Beth) i Treat Williams (Pat), a także Who-
opie Goldberg (policyjny detektyw Candy Bliss).

Głębia oceanu
TVP1 piątek 23.40

Dorwać Smarta

Uratować świat
Agent organizacji CONTROL Maxwell Smart (Steve Ca-

rell) podczas niebezpiecznej misji stara się udaremnić najnow-
szy spisek diabolicznego syndykatu zbrodni o nazwie KAOS, 
dążącego do przejęcia władzy nad światem. Tak się składa, że 
będzie to także pierwsza misja agenta Smarta. 

Gdy atak na amerykańską agencję szpiegowską CON-
TROL doprowadza do ujawnienia tożsamości najlepszych 
agentów tej organizacji, Szef (Alan Arkin) chwyta się ostatniej 
deski ratunku – awansuje do rangi agenta Maxwella Smarta 
(Steve Carell), który od dawna marzył o pracy u boku słyn-
nego, niezłomnego Agenta 23 (Dwayne Johnson). Tym razem 
jednak, zamiast tej supergwiazdy, Smartowi będzie towarzy-
szyć jedyny niezdekonspirowany pracownik operacyjny – 
prześliczna, lecz śmiertelnie niebezpieczna Agentka 99 (Anne 
Hathaway). Dysponując niewielkim doświadczeniem ope-
racyjnym i jeszcze mniejszą ilością czasu, Smart – uzbrojony 
w niezłomny entuzjazm i zaledwie kilka szpiegowskich gadże-
tów – musi pokonać KAOS i... uratować świat.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 231 milionów dolarów, kosz-

tował 80 milionów.
Anne Hathaway miała wypadek na planie. Rozcięła sobie 

nogę. Lekarze założyli jej 15 szwów.
Na pięciominutową scenę skoku ze spadochronem, w któ-

rej Maxwell Smart spada z samolotu i zostaje uratowany przez 
Agentkę 99, złożyło się 70 skoków wykonanych przez profesjonal-
nych skoczków w ciągu 4 tygodni.

Dorwać Smarta
TVN7 sobota 15.15
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tel. 503 010 038

DANIA 
NA WYNOS

ZADZWOŃ I ZAMÓW   
TEl. 512 113 853

FARMAL Magazyn główny Łomża Z A T R U D N I „Magazyniera” 
OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 
- umiejętności pracy w zespole 

- uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania 
- dyspozycyjności 

- mile widziane prawo jazdy kat. B 
- pozytywne nastawienie do klienta 

- potrzebne uprawnienia na wózek widłowy

GWARANTUJEMY: 
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę 

o pracę 
- konkurencyjne wynagrodzenie 

- bogaty pakiet socjalny 
- możliwość rozwoju

zawodowego i awansu w strukturach firmy 
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

 CV należy przesyłać 
na adres e-mail: 

praca@farmal.pl



17województwo podlaskie

W nowej perspektywie unijnej znalazło się 11,4 
mld zł w budżecie programu Polski Wschodniej 
(PPW+). Podczas spotkania otwierającego kon-
sultacje społeczne PPW+ o jego priorytetach 
mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wice-
minister funduszy i polityki regionalnej. 

Stanowisko województw w sprawie 
programu zaprezentował Artur Kosic-
ki, marszałek województwa podlaskiego 
i jednocześnie przewodniczący Komi-
sji ds. Polski Wschodniej Związku Woje-
wództw RP.

Celem Programu Polska Wschodnia 
jest wyrównanie poziomu rozwoju sześciu 
regionów Polski Wschodniej do poziomu 
obszarów lepiej rozwiniętych. W dwóch 
poprzednich edycjach korzystało z niego 
pięć województw: lubelskie, podkarpac-
kie, podlaskie, świętokrzyskie i warmiń-
sko-mazurskie. W nowej perspektywie 
budżetowej dołączyła do nich część woje-
wództwa mazowieckiego (z wyłączeniem 
Warszawy i dziewięciu ościennych powia-
tów). 

-  Z jednej strony program dla Pol-
ski Wschodniej będzie naturalną konty-
nuacją inwestycji w obszarach, o których 
rozwój dbaliśmy do tej pory. Z drugiej 
strony, chcemy, aby był też odzwierciedle-
niem najnowszych trendów wyznaczanych 
w polityce unijnej. Nadal będziemy inwe-
stować w innowacje biznesowe, wspieranie 
start-upów, infrastrukturę transportową. 
Ale skupimy się też na przykład na adapta-
cji miast do zmian klimatu i wzmacnianiu 
potencjału turystycznego regionu- mówiła 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicemini-
ster funduszy i polityki regionalnej. 

Polska Wschodnia 2021-2027 jest 
pierwszym krajowym programem fundu-
szy europejskich konsultowanym społecz-
nie. PPW+ będzie koncentrować się na 
czterech głównych obszarach. To: przed-
siębiorczość i inwestycje, energia i klimat, 
spójna sieć transportowa oraz kapitał spo-
łeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Budżet programu to 2,5 mld euro, czy-
li o pół miliarda więcej niż w ubiegłej per-
spektywie. Najwięcej pieniędzy z tej puli 
przeznaczono na spójną sieć transporto-
wą - 930 mln euro. Na przedsiębiorczość 
i innowacje przeznaczono 500 mln euro, 
230 mln euro na kapitał społeczny, tury-
stykę i usługi uzdrowiskowe i 38 mln euro 
na pomoc techniczną (obsługa programu, 
szkolenia i warsztaty).

Jak informuje Małgorzata Jarosińska-
-Jedynak, taki podział wynika z wytycz-
nych Komisji Europejskiej co do procento-
wego udziału przedsięwzięć określonych 
w celach głównych. Zgodnie z nimi 25 
proc. środków musi zostać przeznaczo-
nych na działalność związaną z przedsię-
biorczością i co najmniej 30 proc. na dzia-
łania związane z klimatem.

Z dotacji skorzystają zarówno małe 
i średnie firmy, innowacyjne start-upy, 
przedsiębiorstwa z sektora turystyczne-

go i energetycznego, jak i samorządy oraz 
podmioty świadczące usługi publicz-
ne, a także organizacje pozarządowe. Na 
współfinansowanie z funduszy europej-
skich będą mogły też liczyć duże projek-
ty miejskie, na przykład dotyczące zrów-
noważonej komunikacji miejskiej oraz 
ponadregionalne inwestycje drogowe 
i kolejowe. Planowane są m.in. dalsze in-
westycje przy tworzeniu Wschodniej Ma-
gistrali Kolejowej.

Polska Wschodnia 2021-2027 to już 
trzecia edycja programu unijnego prze-
znaczonego dla słabiej rozwiniętych, 
wschodnich województw Polski. O jego 
kontynuację skutecznie zabiegała Komi-
sja ds. Polski Wschodniej Związku Woje-
wództw RP zrzeszająca marszałków wo-
jewództw objętych programem. Podczas 
spotkania opinię na temat PPW+ przed-
stawił marszałek Artur Kosicki, przewod-
niczący Komisji. Jak podkreślił, programy 
Polski Wschodniej, w każdej ze swoich 
edycji, wpierały lokalne firmy, dlatego też, 
zdaniem Komisji ds. Polski Wschodniej, 
działania w obszarze przedsiębiorczości 
i innowacji powinny być kontynuowane.

- Mam tu na myśli platformy startowe, 
działania na rzecz wspierania procesów 
wzornictwa w mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstwach czy pożyczki na rzecz 
rozwoju firm z branży turystycznej. Z za-
dowoleniem zauważamy, że pojawiają się 
nowe obszary wsparcia w PPW+, m.in. au-
tomatyzacja i robotyzacja czy tzw. gospo-
darka obiegu zamkniętego, co jest bardzo 
istotne z uwagi na wyzwania klimatyczne, 
które stoją różnie przed regionami Polski 

Wschodniej. Proponujemy dodać jeszcze 
interwencję dotyczącą wsparcia promocji 
makroregionu i inwestorów biznesowych, 
a także działania promujące Markę Polski 
Wschodniej oraz wsparcie obsługi inwe-
storów i eksporterów- mówi Artur Kosicki.

Komisja zgłosiła też propozycje, doty-
czące obszaru energia i klimat. Zdaniem 
marszałków województw Polski Wschod-
niej, działania dotyczące dystrybucji 
energii powinny być dofinansowywane 
w ramach programu unijnego, przezna-
czonego na infrastrukturę i środowisko, 
który będzie, jak to określili, „następcą 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko”.

  - Dlatego też proponujemy usunię-
cie tej interwencji z projektu programu 
PPW+- wskazuje marszałek województwa 
podlaskiego.

Członkowie Komisji ds. Polski 
Wschodniej zaapelowali też, aby w dysku-
sji o inwestycjach w infrastrukturę kolejo-
wą pojawiły się propozycje konkretnych 
linii.

- Warto, aby PKP Polskie Linie Kole-
jowe przedstawiły zbiór projektów, któ-
re będą realizowały w ramach programu- 
podkreśla Artur Kosicki. 

Jednym z flagowych projektów, reali-
zowanych przez wschodnie województwa, 
jest szlak rowerowy Green Velo przebiega-
jący przez pięć regionów i liczący ponad 2 
tys. kilometrów.

O jego dalsze finansowanie z PPW+ 
również apelowali członkowie Komisji.

Artur Kosicki w imieniu Komisji ds. 
Polski Wschodniej zgłosił też uwagi do 
przedsięwzięć ujętych w obszarze kapitał 
społeczny, turystyka i usługi uzdrowisko-
we. Znalazły się tam m.in. działania doty-
czące miejsc aktywności lokalnej. Komisja 
zaproponowała, aby były one finansowane 
z programów regionalnych.

Konsultacje społeczne nowego progra-
mu dla Polski Wschodniej będą połączone 
z konsultacjami prognozy oddziaływania 
na środowisko i potrwają do 8 kwietnia.

Makroregion Polski Wschodniej obej-
muje ponad 40 proc. powierzchni kraju 
i jest zamieszkany przez niemal 10,5 mi-
liona osób. To 27 proc. ludności Polski. 
Znajduje się tu 286 miast, z których tylko 
osiem ma więcej niż 100 tys. mieszkań-
ców, a z kolei 202 liczą mniej niż 15 tys. 
mieszkańców. Z kolei 60 miast to miasta 
średniej wielkości tracące funkcje społecz-
no-gospodarcze.

 Polska Wschodnia odpowiada za wy-
twarzanie niemal 20 proc. produktu kra-
jowego brutto. Wartość PKB na jednego 
mieszkańca w tych województwach waha 
się od 67 do 84 proc. średniej krajowej i od 
48 do 60 proc. średniej unijnej.

W latach 2007-2013 zrealizowano Pro-
gram Rozwój Polski Wschodniej o warto-
ści blisko 10 mld zł. Nadal trwa realizacja 
Programu Polska Wschodnia 2014-2020. 
Jego wartość wynosi ponad 8 mld zł. Dzię-
ki środkom zrealizowano do tej pory 2,5 
tys. projektów, a nabory dla przedsiębior-
ców nadal trwają.

Ruszył konsultacje społeczne  
Programu Polska Wschodnia 2021-2027
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Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.

Dawid Włodkowski: - Mamy wspa-
niałą wiadomość. Tygodnik “Narew” 
obchodzi swój kolejny jubileusz - po 
600. w swej14-letniej historii trafia 
do Czytelników. Panie prezydencie, 
jak w tym czasie zmieniła się Łomża ?

Mariusz Chrzanowski: - 
Tak się składa, że mie tak daw-
no, w roku 2018 r. nasze miasto 
również świętowało jubileusz -  
600-lecia nadania praw miejskich. 
Jubileuszowe 600. wydanie to 
piękny jubileusz. Proszę przyjąć 
serdeczne gratulacje dla wszyst-
kich tworzących przez te lata Ty-
godnik “Narew”. Pewnie można 
byłoby odtworzyć sobie wcze-
śniejsze numery i zobaczyć jak 
Łomża się zmieniła. Ale skoncen-
trujmy się może na ostatnich kilku 
latach. Dla mnie to przede wszyst-
kim szereg zrealizowanych pro-
jektów i pomysły na przyszłość. 
Mamy fajne, ciekawe inicjatywy, 
które będziemy chcieli zreali-
zować, aby Łomża ciągle zmie-
niała się na lepsze i aby zapew-
nieć większy komfort mieszkania 
w mieście. Łomża jest na pewno 
ośrodkiem wiodącym w regionie, 
który podejmuje wiele inicjatyw. 
To widać choćby na przykładzie 
rewitalizacji Starego Rynku. Do-
okoła są wyremontowane ulice i  
powstała Hala Kultury. W innej 
części Łomży mamy nowy dwo-
rzec autobusowy. Filharmonia 
Kameralna będzie wkrótce otwar-
ta w pięknej siedzibie. To są fak-
ty, które pokazują, że ważne inwe-
stycje są realizowane, a wcześniej 
były z tym problemy. Staramy się 
działać w celu zwiększenia liczby 
miejsc pracy, mamy różne progra-
my rozwojowe. Wkrótce przewi-
dujemy przyjęcie planu zagospo-
darowania przestrzennego przy 
ul. Meblowej. Jest tam 150 hek-
tarów, a po drugiej stronie do-
datkowe 70 hektarów. W Polsce 
północno-wschodniej nie ma już 
tak dużych terenów inwestycyj-
nych. Tym bardziej cennych ze 
względu na międzynarodową tra-
sę Via Baltica, obwodnicę miasta 
i planowany szlak kolejowy do 
Centralnego Portu Komunika-
cyjnego. To są mocne argumen-
ty Łomży. Zainteresowanie tymi 
terenami jest coraz większe. Jako 
administracja miasta zrobiliśmy 
wszystko aby zapewnić możliwo-
ści inwestowania, stąd też plan za-
gospodarowania przestrzennego 

ukierunkowany na firmy produk-
cyjne. Z przedsiębiorcami spoty-
kamy się i rozmawiamy o zaletach 
Łomży. W ostatnich tygodniach 
odnotowujemy duże zaintereso-
wanie naszymi terenami inwe-
stycyjnymi. Mam nadzieję, że 
w najbliższych latach powstaną 
tu duże, nowe przedsiębiorstwa. 
Skala zainteresowania jest ogrom-
na. Przyszłość rysuje się zatem 
w bardzo dobrych kolorach dla 
naszych mieszkańców. Często się 
mówiło w Łomży, że potrzeba tu 
miejsc pracy, żeby młodzi miesz-
kańcy nie wyjeżdżali. Oni szcze-
gólnie potrzebują nowych wy-
zwań. W mojej ocenie, sytuacja na 
rynku pracy poprawi się. My jako 
samorząd staramy się tworzyć 
dobre warunki inwestowania. 
Chociażby za sprawą programu 
„Przedsiębiorcza Łomża”, któ-
ry daje możliwość inwestowania 
w Łomży dzięki temu, że stosu-
jemy do 6 lat zwolnień od podat-
ku od nieruchomości. W Łomży 
warto inwestować. W ostatnich 6 
latach, kiedy jestem prezydentem 
miasta, nie podnosiliśmy podat-
ków. Jeden z nich nawet obniży-
liśmy. Tymczasem dochód z tytu-
łu podatków mamy większy o 8% 
w okresie ostatnich dwóch lat. To 
pokazuje, że firmy w Łomży roz-
wijają się. Dzięki środkom z po-
datków możemy realizować nasze 
zadania. 

D.W: - Jakie działania podejmuje mia-
sto Łomża w związku z pandemią ko-
ronawirusa?

M.Ch: - Dzisiaj mija prawie 
rok od momentu gdy ta infor-
macja zaczęła do nas docierać.  
Wówczas wszyscy zastanawia-
liśmy się jak potoczą się dalsze 
losy miasta. Był na pewno wielki 
strach. Widzieliśmy co się dzieje 
na świecie. W Chinach i we Wło-
szech były zamykane całe miasta. 
Bardzo szybko zorganizowałem 
zarządzanie kryzysowe i moni-
torowaliśmy sytuację w mieście. 
Widzieliśmy jaki był problem 
z maseczkami. Dzięki pomocy 
mieszkańców Łomży udało nam 
się uszyć kilkanaście tysięcy ma-
seczek, które wóczas były towa-
rem deficytowym. 

D.W: - Przebywał Pan w izolacji do-
mowej i kierował miastem. Jak Pan 
wspomina swój czas walki z korona-
wirusem ?

M.Ch: - Dziś to, niestety, nie 
są jednostkowe przypadki. Na 
początku byliśmy wszyscy zszo-
kowani pandemią. Ale tych zara-
żeń nie było dużo. Dzisiaj w kraju 
jest kilka czy kilkanaście tysięcy 
dziennie. Widzimy też, że do-
tyczą one naszych najbliższych. 
Ekspansja koronawirusa w Pol-
sce i na świecie powoduje ludzkie 
tragedie. Dla nas wszystkich jest 
to bardzo przykre. Pewnie każdy 
z nas widzi osobiście jak groźny 
jest koronawirus i jakie sytuacje 
może powodować. Łącznie ze 
śmiercią. Również mnie ta spra-
wa dotyczy. W ostatnim czasie 
także moi współpracownicy ode-
szli na skutek koronawirusa. Dla 

mnie to były bardzo ciężkie chwi-
le. Również zachorowali człon-
kowie mojej dalszej rodziny. Tak 
się składa, że na początku roku, 
o czym Pan redaktor wspomniał, 
również chorowałem i moi bliscy, 
więc razem przebywaliśmy w izo-
lacji domowej. Stan zdrowia po-
zwalał mi być w stałym kontakcie 
z zastępcami, skarbnikiem, se-
kretarzem, prezesami miejskich 
spółek, ale też mieszkańcami, bo 
wiele osób do mnie dzwoniło. Na 
bieżąco byłem w stanie podej-
mowac działania i decyzje. Oczy-
wiście każda choroba przebiega 
inaczej. W moim przypadku były 
dolegliwości typowe dla korona-
wirusa, głównie wysoka tempe-
ratura, ale udało się to przetrwać 
i dziś mogę pracować w pełni sił. 
Czas jest taki, że problem pan-
demii dotyczy wszystkich. Albo 
sami chorujemy albo nasi naj-
bliżsi. Przez ten rok koronawirus 
dotknął każdego. Ja nie jestem ja-
kimś wyjątkiem. Po prostu trze-
ba było się zmierzyć z tą choro-
bą i mieć tą siłę, wiarę, że będzie 
później wszystko dobrze. 

D.W: - Pandemia ograniczyła dzia-
łalność gospodarczą, społeczną, kul-
turalną, sportową... Czy samorząd 
Łomży nie obawia się ograniczenia 
wpływów podatkowych co miałoby 
wpływ na inwestycje w mieście ?

M.Ch: - Obawiamy się jak 
wszyscy w Polsce. Istotne jest, 
aby pomagać przedsiębiorcom, 
żeby mogli funkcjonować nor-
malnie. Widzimy, że coraz więk-

sza jest grupa osób zaszczepio-
nych. Mamy nadzieję, że sytuacja 
ulegnie zmianie i wrócimy do 
normalności. Wspieramy przed-
siębiorców różnych specjalności. 
To też kwestia rządu, żeby wspie-
rał branże, które zostały pozamy-
kane. Jako urząd miasta również 
wspomagamy biznes, ale oczy-
wiście nie mamy takich środ-
ków jak rząd. Staramy się pomóc 
w kwestii płacenia za najem czy 
w sprawach podatkowych. Mamy 
obawy, że wpływy będą mniejsze 
w następnych latach. 

D.W: - Pandemia poważnie ograniczy-
ła relacje międzyludzkie. Tymczasem 
dla społeczności lokalnej bardzo waż-
ne jest społeczeństwo obywatelskie, 
wspólne inicjatywy mieszkańców 
Łomży. Jaki plan ma urząd miasta aby 
przywrócić funkcjonowanie społe-
czeństwa obywatelskiego ?

M.Ch: - Okres pandemii był 
i jest bardzo trudny dla mieszkań-
ców Łomży. My jako samorzą-
dowcy jesteśmy przyzwyczajeni 
do spotykania się z ludźmi przy 
różnego rodzaju wydarzeniach, 
także żeby prowadzić konsulta-
cje. Prowadzimy debaty przed in-
westycjami w mieście. Po to, aby 
wysłuchac głosu mieszkańców. 
Chociażby w sprawie rewitaliza-
cji Starego Rynku, gdzie pytali-
śmy o opinie obywateli. Dwa lata 
temu były różne warianty prze-
budowy tego terenu. Doszło do 
kompromisu. Stary Rynek powi-
nien spełniać funkcje rynku miej-
skiego, czyli powinny odbywać 
się tam wydarzenia kulturalne 
oraz powinien być jednocześnie 
tzw. „rynkiem zielonym”. Były 
koncepcje, że Stary Rynek po-
winien być tylko rynkiem miej-
skim lub projekt, żeby powstał 
tam tylko park miejski. W dro-
dze konsultacji zostało to wypo-
środkowane i osiągnięto kom-
promis, „złoty środek”. W Łomży 
funkcjonują gremia społeczne: 
Rada Seniorów, Rada do Spraw 
Osób z Niepełnosprawnościami, 
czy Młodzieżowa Rada Miejska. 
Współpracujemy z organizacjami 
pozarządowymi, z fundacjami, 
stowarzyszeniami. Ostatnio przy-
znaliśmy nagrodę „Społecznika 
Roku”. Organizujemy konkursy 
dla wsparcia osób niepełnospraw-
nych, seniorów. Widzimy potrze-
bę młodzieżowego budżetu oby-
watelskiego. To jest nowość dla 
młodych obywateli, aby mieli 
możliwość zaproponowania pro-
jektów dla swoich osiedli. W spo-
łeczeństwie obywatelskim jest 
ważne, aby wychodzić również 
do najmłodszych, dać im szansę 
wzięcia udziału w życiu miasta bo 
ci starsi już mają doświadczenie 
z inicjatywami obywatelskimi. 

Ostatnie lata to szereg  
zrealizowanych projektów

Z okazji jubileuszowego 600. wydania w 14-letniej historii tygodnika “Narew”, rozmawiamy z prezydentem Łomży 
MARIUSZEM CHRZANOWSKIM M. in. o zmieniającej się w ostatnich latach Łomży, nowych inwestycjach  

czy wpływie pandemii na miasto. Rozmawiał  redaktor Dawid Włodkowski.
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Już niebawem po raz 
drugi rozpoczyna się 
loteria „Rozlicz PIT 
w Łomży i zdobądź 
nagrody”, która za-
chęcić ma mieszkań-
ców do właściwego 
wypełnienia deklara-
cji PIT, by część środ-
ków zasiliła budżet 
miasta. Pula nagród 
rzeczowych w ramach 
loterii będzie wynosić 
25 tys. zł, a wśród nich 
znajdują się m.in. iRoboty Roomba, 
odkurzacze pionowe Dyson, smartfo-
ny czy  oczyszczacze powietrza.

- W ubiegłym roku po raz 
pierwszy w Łomży zorganizowa-
liśmy loterię, której celem było 
zachęcenie do rozliczania po-
datków w tutejszym Urzędzie 
Skarbowym. Chcieliśmy w ten 
sposób pokazać, jak jest to waż-
ne, bo dzięki tym środkom, które 
wpływają z tego tytułu do nasze-
go miejskiego budżetu, możemy 
realizować inwestycje, prowadzić 
szeroko rozumianą działalność 
oświatową, świadczyć pomoc 

potr zebując y m 
mieszkańcom – 
mówi Mariusz 
C h r z a n o w s k i , 
prezydent Łom-
ży.

Rozpoczęcie 
akcji promocyj-
nej   w formie lo-
terii zakończo-
nej losowaniem 
nagród zaplano-
wane jest na 1 

kwietnia. Właśnie wtedy 
zostanie uruchomiona specjalna 
witryna internetowa pod adresem 
www.rozliczpitwlomzy.pl, na któ-
rej mieszkańcy będą mogli zareje-
strować swój udział w zabawie. 

Oprócz tego, będzie można 
również zgłosić się w sposób tra-
dycyjny, wypełniając papierowy 
formularz zgłoszeniowy i wrzu-
cając go do urny znajdującej się 
w Urzędzie Miejskim w Łom-
ży. Aby zagrać i wziąć udział 
w losowaniu nagród, uczestnik 
za pośrednictwem internetowe-
go bądź papierowego formula-
rza będzie zobligowany wskazać 

swoje imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, nr PESEL oraz nu-
mer kontaktowy.

Ważne w tym wszystkim jest 
właściwe rozliczenie w Urzę-
dzie Skarbowym. Chodzi przede 
wszystkim o wpisanie prawidło-
wych danych podatnika w zakład-
kach POWIAT i GMINA. Nie-
świadomie wielu mieszkańców 
Łomży błędnie rozlicza się z po-
datku dochodowego i tym samym 
miasto traci środki z tego tytułu. 
Aby unikać takich sytuacji nale-
ży przy wypełnianiu formularzy 
PIT, CIT, deklaracjach, informa-
cjach podatkowych wpisywać 
w rubrykach POWIAT i GMINA 
„Miasto Łomża” lub „m. Łomża”. 
W przypadku wpisania tylko sło-
wa „Łomża”, udział w podatku do-
chodowym może trafić do budże-
tu Gminy, a nie Miasta Łomża. 

Pula nagród rzeczowych w ra-
mach loterii będzie wynosić 25 
tys. zł. Wśród nich znajdują się 
m.in. iRoboty Roomba, odkurza-
cze pionowe Dyson, smartfony 
oraz oczyszczacze powietrza. 

Organizator loterii działający 
na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Łomży, złożył już wniosek do 
właściwego organu o urządze-
nie loterii promocyjnej zgodnie 
z ustawą o grach hazardowych. 

Ponad 1,2 mln zł dofinansowania 
otrzymał samorząd miejski Łomży 
na realizację projektu pn. "Instalacje 
fotowoltaiczne/kolektory słoneczne 
na budynkach mieszkalnych na tere-
nie miasta Łomża". Skorzysta z niego 
ponad 50 gospodarstw domowych. 
Środki trafią również do mieszkańców 
gmin Zambrów, Rajgród i Szczuczyn.

- Podpisaliśmy kolejne umo-
wy na projekty, które stanowią 
wkład w rewolucję energetycz-
ną naszego regionu. Efektem 
takich działań będzie nie tylko 
wzrost udziału energii odnawial-
nej w konsumpcji, ale również 
fakt, że właścicielami zdecentra-
lizowanych źródeł energii będą 
mieszkańcy regionu- wskazuje 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

W projekcie realizowanym 
przez Miasto Łomża zaplanowa-
no montaż 72 instalacji, w tym: 
19 instalacji mieszanych (kolek-
tory plus fotowoltaika) oraz 34 
instalacji fotowoltaicznych do 5 
kW. Wartość projektu wynosi bli-
sko 2 mln zł, z czego dotacja wy-
nosi ponad 1,2 mln zł.

- Cieszymy się, że kolejny taki 
projekt będzie realizowany na te-

renie Łomży. Jest on adresowany 
bezpośrednio do mieszkańców 
naszego miasta. Z ekologicznego 
pozyskiwania energii skorzystają 
53 gospodarstwa domowe. Pro-
jekt wspiera ekologiczne rozwią-

zania, a w dzisiejszych czasach 
działania związane z czystym po-
wietrzem i ochroną klimatu są 
niezmiernie ważne- mówi Ma-
riusz Chrzanowski, prezydent 
Łomży.

Głównym celem projektu 
jest zwiększenie udziału roz-
proszonej produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych. Dzięki 
temu poprawi się jakość życia 
mieszkańców oraz stan środo-

wiska, a co za tym idzie zmniej-
szy się ryzyko zachorowalności 
na choroby związane z jakością 
powietrza.

Jego realizacja ma przyczy-
nić się do zwiększenia udziału 
energii odnawialnej w produkcji 
energii ogółem, ale też w zużyciu 
końcowym energii brutto. Efek-
tem podjętych działań będzie re-
dukcja emisji CO2 i poprawa sta-
nu środowiska.

- Kiedyś takie rozwiązania 
były traktowane mało poważnie. 
A dziś każdy z nas może wytwa-
rzać energię na własne potrze-
by i może czerpać z tego duże 
korzyści. Energia ze słońca nic 
nie kosztuje i możemy ją wyko-
rzystać dzięki bardzo nowocze-
snym urządzeniom, które mogą 
w dużej części zostać sfinanso-
wane z funduszy europejskich. 
Te projekty również przyczynia-
ją się do realizacji polityki ener-
getycznej Unii Europejskiej, 
która dąży do likwidacji trady-
cyjnych źródeł energii- wyjaśnia 
Marek Olbryś.

Inwestycje we wszystkich sa-
morządach będą kosztować po-
nad 7 mln zł, z czego dofinan-
sowanie przyznane z funduszy 
europejskich to ponad 5 mln zł. 
Dotacje pochodzą z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego.

Zabłyśnij  
w Łomży

Rozpoczęła się akcja „Zabłyśnij w Łom-
ży”. Promuje noszenie odblasków 
w mieście i poza obszarem zabudowa-
nym. Przed siedzibą Komendy Miej-
skiej Policji w Łomży odbył się brie-
fing prasowy, w którym wzięli udział 
prezydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski, komendant Miejski Policji insp. 
Krzysztof Woźniewski i komendant 
Straży Miejskiej Paweł Żebrowski. 

Świecące opaski przygoto-
wane w ramach akcji “Zabły-
śnij w Łomży” można odebrać 
w dwóch miejscach: obok Ko-
mendy Miejskiej Policji przy uli-

cy Wojska Polskiego oraz Biura 
Straży Miejskiej przy ulicy Si-
korskiego. Ustawione zostały 
tam specjalne znaki, na których 
regularnie umieszczane będą 
odblaski. Każdy mieszkaniec, 
w dowolnej chwili może przyjść 
i je wziąć. 

Odblaski to nie jedyne dzia-
łania miasta w zakresie bezpie-
czeństwa pieszych. W Łomży 
doświetlane są najbardziej nie-
bezpieczne przejścia przy ruchli-
wych ulicach. Na Alei Legionów 
i ulicy Piłsudskiego pojawiły się 
też charakterystyczne pasy na 
przejściach dla pieszych, które 
mają zwiększać czujność kierow-
ców. 

Mniejsze rachunki za prąd dzięki 
instalacjom słonecznym

Rozlicz PIT w Łomży, weź udział 
w loterii i zdobądź nagrody
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Honorowa warta dla 
„Prymasa Tysiąclecia”

Przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego obok katedry 
w Łomży odbyło się honorowe wystawienie warty przez żołnie-
rzy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. To pierwsza 
rocznica wart, które są organizowane od roku w każdą niedzie-
lę. Symbolizują pamięć i szacunek dla bohaterstwa „Prymasa 
Tysiąclecia”.

Kardynał Stefan Wyszyński miał liczne związki z na-
szym regionem. Urodził się w Zuzeli nad Bugiem, a wie-
le lat mieszkał w Andrzejewie obok Ostrowi Mazowiec-
kiej.  

„Prymas Tysiąclecia” był inicjatorem Jasnogórskich 
Ślubów Narodu oraz kierował Wielką Nowenną przed 
obchodami 1000-lecia Chrztu Polski. Zapoczątkował 
pojednanie polsko-niemieckie dzięki wystosowaniu li-
stu biskupów, który zawierał historyczne zdanie: „Wy-
baczamy i prosimy o wybaczenie”. Za odważną postawę 
wobec władz komunistycznych prymas Stefan Wyszyń-
ski został uwięziony i internowany. 

Przewodniczył kościołowi jako Prymas Polski, ale 
również otaczał opieką naród, który żył pod dyktaturą 
partii komunistycznej. Dzięki jego poparciu Karol Woj-
tyła miał większe szanse na zostanie papieżem, o czym 
mówił sam papież Jan Paweł II. W Rzymie rozpoczął się 
proces beatyfikacyjny kardynała. Duchowny został od-
znaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim 
odznaczeniem. 

To pewne. Na skrzyżowaniu drogi kra-
jowej nr 61 z drogami powiatowymi 
w miejscowości Chojny Młode powsta-
nie sygnalizacja świetlna. To inwesty-
cja, o którą mieszkańcy upominali się 
od dłuższego czasu. Feralne skrzy-
żowanie jest jednym z najbardziej 
niebezpiecznych w „łomżyńskim” re-
jonie. GDDKiA podpisała już umowę 
z wykonawcą tego zadania. W uroczy-
stości uczestniczył m.in. Minister In-
frastruktury Andrzej Adamczyk oraz 
Sekretarz stanu Rafał Weber. Inwe-
stycja ma zostać zrealizowana jeszcze 
w tym roku.

- Jesteśmy w województwie 
podlaskim i to jest dzień, który ma 
poprawić tutejszą infrastrukturę. 
Te drogi nie tylko mają uspraw-
nić ruch, ale przede wszystkim 
mają być bezpieczne. Każdy  z  
mieszkańców kraju zasługuje na 
dobrą infrastrukturę. To skrzy-
żowanie i sygnalizacja świetlna, 
która powstanie w Chojnach, bę-
dzie służyła lokalnej społeczno-
ści - mówił Andrzej Adamczyk, 
minister infrastruktury.

Rafał Weber, wiceminister 
resortu zwracał uwagę, że ta in-
westycja jest przykładem walki 
z wykluczeniem komunikacyj-
nym. Ale przede wszystkim za-
pewni bezpieczeństwo miesz-
kańcom Chojn. 

- Po to właśnie to robimy, by 
mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 
Ta sygnalizacja da możliwość, 
by kierowca mógł wcześniej za-
reagować, zwolnić zahamować. 
I swobodnie puścić pieszego tłu-
maczył Rafał Weber.

Marek Adam Komorowski 

podkreślał, iż jest to ważny dzień 
dla naszego województwa. Cho-
ciażby z względu, iż gościmy mi-
nistra infrastruktury.

- Chciałbym podziękować 
panu premierowi, ministrowi za 
to, co robią. Te wszystkie inwe-
stycje na drogach krajowych po-

prawiają nasze bezpieczeństwo. 
One są istotne dla rozwoju go-
spodarki, ale i dla normalnego 
funkcjonowania. Tak jak tutaj, na 
terenie powiatu łomżyńskiego - 
mówił senator.

Jacek Zieliński, były wice-
minister MSWiA przypominał 

niestety o kolejnych wypad-
kach, jakie miały tu miejsce. 
Jednakże wskazywał, że to spo-
tkanie pokazuje, iż ta sytuacja 
się zmieni.

- Nasze krzesła, długopisy po-
kazują, że faktycznie będzie ina-
czej. Ta budowa nastąpi. Środki 
są przyznane, a wykonawca wy-
łoniony - przekonywał Jarosław 
Zieliński.

Z kolei Kazimierz Gwiazdow-
ski, poseł na sejm RP wskazywał, 
iż rząd dba o Polskę wschod-
nią. Tym bardziej wsłuchuje się 
w głos mieszkańców. A niebez-
piecznych miejsc, chociażby jak 
Chojny, jest w naszym regionie 
bardzo wiele.

- Trzeba walczyć o takie miej-
sca. Musimy budować i niwelo-
wać takie usytuowania. Chcemy 
być blisko ludzi i ich słuchać. To 
jest najważniejsze - wskazywał 
poseł.

Inwestycja wykonana zosta-
nie jeszcze w tym roku. Jej koszt 
to blisko 1 mln zł. 

Jak podają lokalne władze, 
przez drogę krajową nr 61, w tym 
miejscu, przejeżdża blisko 8 tys. 
pojazdów. W ciągu pięciu lat mia-
ło tam miejsce kilkanaście zda-
rzeń drogowych, w których zgi-
nęły dwie osoby. 

To pewne. Jeszcze w tym roku powstanie 
sygnalizacja świetlna w Chojnach

Relacja do obejrzenia w Telewizji Narew i na www.narew.info.
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

Zlecę okorowanie słupków okrągłych so-
snowych, wymagany własny sprzęt oraz 
skrecanie tychże słupków np. na huśtaw-
kę lub altanę, domek itp. Tel. 887 106 410.

Zlecę wykonanie tynków na około 200 
m2. Łomża. Tel. 723 113 911.

Sprzedam: prasa belująca Sipma Farma 
II, pług 4-skibowy Agromasz. 606711990

Zlecę wykonanie 20 sztuk huśtawek, 5 
sztuk - małych domków z drewna, 4 tys. 
za calość -  mój materiał. Kupię traka do 
przecierania drzewa, kupię las. 
Tel. 783-433-725.

Oddam czarnoziem w zamian za wyko-
panie stawu i nawiezienie ziemi Kupiski 
Stare. Tel. 737-164-200.

Sprzedam działkę 5 arów z wyposażo-
nym domem drewnianym z kominkiem, 
wodą, kanalizacją w okolicahc Mleczarni 
w Piątnicy. Cena do uzgodnienia. 

Tel. 507 044 350.

Sprzedam łóżko Nepo 140x200, akwa-
rium 100x55x35, szczenięta ratlerki (sa-
renki). Tel. 572 345 607.

NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam gospodarstwo rolne nieda-
leko Łomży lub wydzierżawię siedlisko 
oraz sprzedam działkę nad jeż. Białoław-
ka na Mazurach. Tel. 727 490 070.

Wydzierżawię 1,5 ha ziemi pod uprawy 
rolne w miejscowości Zosin k.Łomży na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 504 811 
436. 

Sprzedam mieszkanie 48 m2, ul. Dworna 
w Łomży. Tel. 503 445 910.

Kupię 1 hektar przeliczeniowy gruntu 
łąki, ziemi ornej itp.,wynajmę garaż pod-
ziemny Ks.Anny 31. Tel. 514-194-904.

Sprzedam mieszkanie w Łomży,  
62 m2 przy ul. Broniewskiego,  

III piętro. Tel. 698 955 108. 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-

łogowe i inne prace wykończeniowe.
 Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokry-
cia dachowe, 
wymiana kon-
strukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 
17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389. 

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska - twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-

szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. 
Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl 

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

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

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

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 

odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

Sprzedam Opel Zafira 1,9 CTDi, 2005 rok. 
Tel. 606 711 990.

Sprzedam komplet opon 185/60 R14ce-
na 50 zl. Tel. 508 479 725.

ZDROWIE/ URODA 

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

PRACA

Poszukiwany „Specjalista ds. sprzedaży”
Opis stanowiska
1. Ofertowanie, przyjmowania zamó-
wień, nadzór nad ich realizacją
2. Ścisła współpraca z magazynem
3. Doradztwo w zakresie oferowanych 
przez nas artykułów
4. Nawiązywanie i utrzymywanie do-
brych relacji z klientami
5. Wspieranie zespołu w działaniach 
sprzedażowych oraz marketingowych 
Wymagania
1. Wykształcenie średnie lub wyższe
2. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku w dziale
3. Znajomość Word, Excel, Outlook
4. Łatwość nawiązywania kontaktów 
i umiejętności podejmowania trafnych 
decyzji
5. Kreatywność, determinacja, zorgani-
zowanie i umiejętność pracy w zespole 
pod presja 
Oferujemy
1.  Stabilne zatrudnienie na umowę 

o pracę w prężnie działającej firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku

2.  Po 3 -miesięcznym okresie próbnym 
umowa o prace na pełen etat

3. Pracę na samodzielnym stanowisku
4.  Szkolenie wdrażające oraz ciągły roz-

wój, zdobywanie nowych doświad-
czeń oraz możliwości uczestnictwa 
w szkoleniach

5.  Wynagrodzenie stałe + premia uzna-
niowa związana z wynikami osiągnię-
tym i w pracy

6. Bony świąteczne, okolicznościowe, do-
datek do urlopu
CV - prosimy przesyłać na adres mail: 
praca@farmal.pl

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

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

BURMISTRZ JEDWABNEGO
OGŁASZA WYKAZ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 
3, został wywieszony od 16.03.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości.
W sprawie sprzedaży działki o nr 65/1 i pow. 0,30 ha położonej w obrębie wsi Bo-
rawskie. 
W sprawie sprzedaży działki o nr 48/1 i pow. 0,29 ha położonej w obrębie wsi Bo-
rawskie. 
W sprawie sprzedaży działki o nr 109 i pow. 0,24 ha położonej w obrębie wsi Boraw-
skie. 
W sprawie sprzedaży działki o nr 91 i pow. 1,65 ha położonej w obrębie wsi Kotówek. 
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim 
w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 24, tel. (086) 2172 184, powyższe ogło-
szenie jest dostępne na naszej stronie internetowej www.jedwabne.pl 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI
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Łomżyńskie morsy postanowiły po-
sprzątać Las Jednaczewski. Do akcji 
zaprosili m.in. mieszkańców Łomży, 
podopiecznych Centrum Integracji 
Społecznej w Łomży czy delegacje 
morsów z Nowogrodu i Jedwabne-
go. Telewizor, opony, kable, butelki, 
puszki... W sumie zebrali kilkadziesiąt 
worków śmieci zalegających w Lesie 
Jednaczewskim.

Łomżyńskie morsy to nie 
tylko amatorzy zimnych kąpieli. 
Znani są także z różnego rodzaju 
akcji charytatywnych, a tym ra-
zem postanowili posprzątać Las 
Jednaczewski. Jak sami podkre-
ślali, akcja powstała spontanicz-
nie.

- Pomysł wziął się od kole-
żanki, która w żartobliwy sposób 
wrzuciła post na naszej grupie, że 
ogląda telewizję w lesie. Okaza-
ło się, iż znalazła telewizor. I tak 
to się zaczęło. Dzięki takim ak-
cjom chcemy zwrócić uwagę na 
ten problem. Trzeba przyznać, 
że dużo osób zgłasza się do tego 
typu inicjatyw i one zawsze spo-

tykają się z dobrym odbiorem- 
wyjaśnia Karol Sztejno, prezes 
Grupy Morsy Łomża.

Piotr Serdyński, członek Gru-
py Morsy Łomża i jednocześnie 
radny Rady Miejskiej Łomży 
wskazuje, że ekologia jest istotna 
i warto dbać o środowisko. 

- Mamy piękne tereny w oko-
licach Łomży. Nie możemy po-
zwolić na to, by zalegały tutaj 
jakieś nieczystości. Zawsze mi-
lej spędza się czas, gdzie jest po 
prostu czysto i warto wspólny-
mi siłami o to zadbać. Na Gru-
pę Morsy Łomża zawsze można 
liczyć i polegać. Włączamy się 
w dobre inicjatywy i sami stara-
my się je organizować. Cieszymy 
się, że mieszkańcy miasta bardzo 
chętnie borą udział w naszych ak-
cjach, wspierają nas. I oczywiście 
zapraszamy do wspólnych kąpie-
li, gdyż to zawsze jest dobra zaba-
wa, ale i dbanie o zdrowie, pod-
noszenie odporności. Warto być 
razem - tłumaczy Piotr Serdyń-
ski.

Do wspólnego sprzątania za-
angażowali się okoliczni miesz-
kańcy. Jak zaznaczali, dbanie 
o lokalną przyrodę jest szczegól-
nie ważne.

- Ja ogólnie lubię różnego ro-
dzaju akcję charytatywne. Tutaj 
jesteśmy z fantastycznymi ludź-
mi. Chcemy pomóc i zrobić coś 
dla społeczeństwa. Kluczowe 
w tym wszystkim jest też edu-
kacja. Dlatego wzięłam ze sobą 
swoje dziecko, by to młodsze 
pokolenie wiedziało, że są takie 
akcje i trzeba je wspierać - mówi 
Mira Walczak, mieszkanka 
Łomży, która postanowiła włą-
czyć się do akcji.

Do akcji łomżyńskich mor-
sów włączyło się również Cen-
trum Integracji Społecznej 
w Łomży

- Mamy dość dużą grupę 
ochotników, którzy postanowili 
spotkać się w Lesie Jednaczew-
skim i zatroszczyć się o nasze 
najbliższe otoczenie. A przyroda 
i edukacja, jeśli chodzi o dbanie 

o środowisko jest jak najbardziej 
kluczowa. Jednym z założeń, je-
śli chodzi o Centrum Integracji 
Społecznej w Łomży właśnie jest 
edukowanie naszych podopiecz-
nych i branie udziału we wszel-
kich inicjatywach, które dzieją się 
na terenie naszego miasta - tłu-
maczy Magdalena Mrozek, kie-
rownik Centrum Integracji Spo-
łecznej w Łomży.

W akcji w Lesie Jednaczew-
skim udział wzięły także delega-
cje morsów z Nowogrodu, a tak-
że Jedwabnego, ale także firma 
Błysk. Łącznie kilkadziesiąt osób 
porządkowało lasek. A warto 
przypomnieć, że już 17 kwietnia 
Grupa Morsy Łomża organizują 
kolejne sprzątanie. Tym razem 
miłośnicy zimnych kąpieli zadba-
ją o naszą rzekę Narew.

Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa epidemicznego, w ramach autorskiego 
projektu "Autystyczni autentyczni", Wiktoria 
Ciochanowska, Miss Ziemi Łomżyńskiej 2020 
(a także 2 Wicemiss Polski 2020 / Miss Polski Wi-
dzów Polsatu 2020) i przede wszystkim pierwsza 
ambasadorka projektu, razem z Eweliną Gutow-
ską, Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2020 
(TOP10 Miss Polski Nastolatek 2020), po raz ko-
lejny odwiedziły małych przyjaciół z Przedszkola 
Niepublicznego Nutka w Łomży, by tym razem 
wspólnie wystąpić na wybiegu w pokazie mody 
wiosennej. 

- Cieszę się ogromnie, że to właśnie ja 
mogę być ambasadorką tego wyjątkowe-
go projektu. Nie da się opisać czym jest 
dla mnie każda wizyta w Przedszkolu. To 
połączenie wszystkich najbardziej pozy-
tywnych uczuć choć bywają i takie mo-
menty, kiedy zwyczajnie szklą mi się oczy. 
Dzieci są cudowne, wspierają się wzajem-
nie i okazują sobie wiele empatii. To nie-
samowite, że tak mali ludzie potrafią, tak 
pięknie reagować na siebie wzajemnie. Nie 
mogę doczekać się kolejnego spotkania – 
mówi Wiktoria Ciochanowska.

Przypomnijmy, że projekt "Autystycz-
ni-autentyczni" to autorski pomysł Anny 
Kurządkowskiej Kosińskiej, organiza-
torki regionalnego plebiscytu piękności. 
Głównym założeniem i celem projektu, 
jest wsparcie placówek przedszkolnych, 
kształcących dzieci wymagające specjalnej 
opieki edukacyjnej.

- Pomysł zrodził się dość spontanicz-
nie, choć od dawna chciałam i dążyłam do 
tego, by wyjść poza granice działań, które 
w ramach konkursu Miss Ziemi Łomżyń-
skiej realizuję. Od sześciu lat działania cha-
rytatywne oraz te na cele społeczne zajmu-
ją wysokie miejsce w konstrukcji naszego 
wydarzenia. Są nieodłącznym elementem 
konkursu. W tym roku udało się w końcu 

zrealizować coś więcej. Wizyty u naszych 
małych przyjaciół, to wielkie wyzwanie. 
To przede wszystkim wejście w ich total-
nie autentyczny świat, taki, który coraz 
rzadziej spotykamy na co dzień. Mogło-
by się wydawać, że to właśnie dzieci uczą 
się od nas życia, doświadczenia, czerpią 
przykład. Nic bardziej mylnego. To One 
są najlepszymi nauczycielami życia po-
zbawionego złudzeń. Prawdziwe i szczere 
do granic możliwości, spontaniczne, a ich 
świat bez podziałów, pozbawiony jest ba-
rier – tłumaczy Anna Kurządkowska Ko-

sińska. - Serdeczne podziękowania kieruję 
w stronę kadry Przedszkola zaczynając od 
pani dyrektor - Justyny Milewskiej. Zespół 
świetnie przygotował się na naszą wizytę, 
tworząc prawdziwy wybieg z barwną sce-
nografią. Dziękuję także Agnieszce Wądo-
łowskiej z Fundacji Dr Otis, mamie Filip-
ka, jednego z podopiecznych Przedszkola, 
za pomoc w realizacji cyklu spotkań – do-
daje.

W ramach projektu, podczas drugie-
go już spotkania w Przedszkolu, odbył się 
wiosenny pokaz mody. 

- Jest nam bardzo miło, że po raz kolej-
ny mogliśmy gościć w naszym przedszko-
lu Wiktorię Ciochanowską - Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2020 (2 Wicemiss Polski 
2020 /Miss Polski Widzów Polsatu 2020) 
razem z Eweliną Gutowską, Miss Nasto-
latek Ziemi Łomżyńskiej 2020 (TOP10 
Miss Polski Nastolatek 2020). Tematem 
spotkania był "Wiosenny pokaz mody". 
Dzieci mogły poczuć się jak na prawdzi-
wym pokazie mody, który dzięki Wikto-
rii i Ewelinie na długo pozostanie w ich 
pamięci. Do naszej placówki uczęszczają 
dzieci neurotypowe, jak i dzieci z różne-
go rodzaju niepełnosprawnościami. Zale-
ży nam przede wszystkim na tym, aby ła-
mać wszelkie bariery i ograniczenia, oraz 
wspierać dzieci i ich rodziców – wyjaśnia 
Justyna Milewska, dyrektor Przedszkola 
Niepublicznego Nutka w Łomży.

Kolejna wizyta zaplanowana została na 
połowę kwietnia. Tym razem organizato-
rzy projektu wraz z małymi przyjaciółmi 
planują lekcję higieny. 

-Już dziś wiemy, że będzie to wspania-
ły, pełen najpiękniejszych emocji czas – 
mówi Anna Kurządkowska-Kosińska.

Wstępnie, projekt "Autystyczni-auten-
tyczni" zaplanowany został na dwanaście 
miesięcy. Dziś już wiemy, że przekazująca 
swoją koronę, jego pierwsza ambasadorka, 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 2020 – Wiktoria 
Ciochanowska, razem z koroną, przekaże 
ten piękny przywilej swojej następczymi.  
Anna Kurządkowska-Kosińska zapewnia, 
że będzie go realizować tak długo, jak bę-
dzie to możliwe.

- To nie koniec niespodzianek. Ta naj-
wspanialsza wydarzy się na Gali Finałowej 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021 i już dziś 
zapewniam, że będzie to coś - prawdzi-
wie od serca – zdradza organizatorka Miss 
I Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej. 

Łomżyńskie morsy sprzątają Las Jednaczewski

Wiosenny pokaz mody w ramach 
projektu „Autystyczni autentyczni”
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Ponad  
1 mln zł na 

podlaski sport
Już po raz kolejny najważniejsze kluby 
sportowe, które reprezentują region 
w najwyższych klasach rozgrywko-
wych w kraju otrzymają dofinanso-
wanie w ramach konkursu dla drużyn. 
Decyzją zarządu województwa dzie-
więć zespołów otrzyma łącznie ponad 
1 mln zł.

- Potencjał sportowy w naszym 
regionie jest ogromny. Ważne 
jest, aby pokazać go w całym kra-
ju, a nawet na świecie, dlatego dla 
największych klubów sportowych 
przekazujemy ponad 1 mln zł. Je-
steśmy dumni, że takie drużyny jak 
Jagiellonia, Ślepsk, Lowlanders czy 
wiele innych reprezentują nasz re-
gion. Są to marki, które zna każdy 
kibic sportu w Polsce i mamy na-
dzieję, że dzięki naszemu wsparciu 
będą rozwijać się jeszcze prężniej - 
mówi Artur Kosicki, marszałek wo-
jewództwa podlaskiego.

Jagiellonia Białystok i MKS 
Ślepsk Malow Suwałki już w po-
przednim roku otrzymały wspar-
cie z budżetu województwa. 
Również teraz oba zespoły, które 
grają w najlepszych ligach w Pol-
sce otrzymają po 400 tys. zł. 

-  Jest to przedłużenie współ-
pracy, która w poprzednich se-
zonach działała bardzo dobrze- 
podkreśla Artur Kosicki .

Wsparcie otrzyma również 
Lowlanders Białystok. To aktu-
alnie jedna z najlepszych dru-
żyn futbolu amerykańskiego 
w naszym kraju. W ciągu ostat-
nich lat, trzykrotnie wystąpi-
li w PolishBowl, raz zwyciężając 
i zdobywając tytuł Mistrza Pol-
ski. Lowlanders na swoją działal-
ność otrzyma 80 tys. zł.

Nasz region to także pręż-
ny ośrodek tenisa stołowego. 
W najwyższej klasie rozgryw-
kowej występują dwa zespoły, 
a mianowicie KU AZS PWSIP 
Metal-Technik Łomża oraz UKS 
Dojlidy Białystok. Ten pierwszy 
otrzyma 26 tys. zł, a drugi – 30 
tys. zł wsparcia.

Z kolei OSSM-SMS Białystok, 
SKB Litpol-Malow Suwałki oraz 
UKS Hubal Białystok to trzy ze-
społy, które swoje mecze rozgry-
wają EkstraLidze Badmintona. 
Wszystkie kluby otrzymają równe 
dofinansowanie – po 33 tys. zł.

Swoje umiejętności w me-
czach z najlepszymi zawodni-
kami w kraju prezentują także 
futsaliści z MOKS Słoneczny 
Stok.   Podobnie jak Jagiellonia 
Białystok znajdują się w środku 
stawki, ale do końca trwające-
go sezonu mają szansę znacznie 
poprawić swój wynik. Piłkarze 
halowi otrzymają 25 tys. zł dofi-
nansowania.

Koszykarki z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego 4 Łomża mogą poszczycić 
się niebywałym pasmem sukcesów. 
Nasze zawodniczki zanotowały bar-
dzo dobre wyniki z rywalkami, a co 
więcej, podczas Turnieju Ligi Basket 
Warsaw zdobyły srebrny i brązowy 
medal.

Zawodniczki z UKS 4 Łomża 
nie raz pokazały, że stać je na bar-
dzo wiele. Pod czujnym okiem 
trenerów stale doskonalą swoje 
koszykarskie umiejętności, któ-
re potem przekładają się na emo-
cjonującą i pełną klasy grę. 

Koszykarki z UKS 4 Łomża 
w ramach Ligi Mazowieckiej U12 
rozegrały spotkanie z UKS Trój-
ka Żyrardów. Nasze zawodniczki 
zdeklasowały rywalki i zdecydo-
wanie wygrały 89:47. Następnie 
mierzyły się w Turnieju Ligi Ba-
sket Warsaw, gdzie zdobyły srebr-
ny i brązowy medal.

- Liga Basket Warsaw prze-
znaczona jest głównie dla rocz-
nika 2007, a nasza drużyna skła-
da się w większości z koszykarek 
z rocznika 2008. Dlatego jestem 
zadowolony ze zdobycia III miej-
sca i brązowego medalu - mówi 
Marcin Piotrowski, trener zespo-
łu.

Podczas tego samego turnie-
ju z przeciwniczkami mierzyły 
się również koszykarki z rocz-
nika 2009 i młodsze, przegry-
wając jedynie z zespołem LA 
Basket Warszawa. Dziewczę-
ta zajęły znakomite II miejsce 
i wróciły do Łomży ze srebrny-
mi medalami. 

- Tego dnia zespół z Warsza-
wy był poza naszym zasięgiem. 
Jednak nasze dziewczęta pokaza-
ły charakter i do końca walczyły 
o jak najwyższy wynik- komentu-
je Marcin Piotrowski. 

Natomiast w ramach Ligi Ma-
zowieckiej U13 koszykarki z UKS 
4 Łomża rozegrały spotkanie 

z MUKS Piaseczno. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 69:33. 

- Warto tutaj podkreślić, że 
dzięki tej wygranej nasze ko-
szykarki kontynuują zwycięski 
marsz, gdyż jest to ich 14 wygra-
na z rzędu, a do końca rozgrywek 
zostały już tylko 3 mecze- podsu-
mowuje szkoleniowiec.

Drużyna MKS „Dwójka” Łomża wy-
grała dwa mecze w ramach rozgry-
wek Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej 
dziewcząt w kategorii młodziczek 
w Siemiatyczach. Nasz zespół okazał 
się lepszy od UKS 50 Białystok, a także 
MOKS „Słoneczny Stok” Białystok. 

W rozgrywkach Wojewódz-
kiej Ligi Piłki Ręcznej dziewcząt 
w kategorii młodziczek w Siemia-
tyczach udział brało 6 zespołów: 
MKS „Dwójka” Łomża, UKS 50 
Białystok, MOKS „Słoneczny 
Stok” Białystok, UKS 49 Białystok, 
UKS „Kangur” Siemiatycze oraz 
UKS „Orły” Dąbrowa Białostocka.

Młodziczki z MKS „Dwój-
ka” Łomża pozazdrościły swoim 
starszym koleżankom i zaprezen-
towały się równie dobrze co se-
niorki, które ostatnio wygrywają 
mecz za meczem.

Podczas turnieju szczypior-
nistki „Dwójki” miały do roze-
grania dwa mecze. W pierwszym 
z nich zmierzyły się z zespołem 
UKS 50 Białystok. Mimo drob-
nego stresu dziewczęta wygrały 
11:8.

Kolejnym przeciwnikiem 
był również zespół z Białegosto-

ku - MOKS „Słoneczny Stok”. 
Do tego meczu nasz zespół przy-
stąpił z większą koncentracją. 
Dziewczęta postanowiły odku-
pić swoje „winy” z pierwszego 
starcia i pokazały solidną obronę, 
skuteczne wyprowadzenie kon-
trataków oraz dobrą grę zespo-
łową. Finalny wynik to wygrana 
„Dwójki” Łomża 21:6.

- Jak na razie z MOKS „Sło-
neczny Stok” mamy 100 % sku-
teczność w wygrywaniu (4 zwy-
cięstwa / 4 rozegrane mecze). 
Ogólnie jesteśmy dumni z po-
stępów w grze naszych zawodni-
czek. Młodziczki „Dwójki” czeka 
jeszcze klika meczów do roze-
grania, ale zapowiada się dobry 
wynik w końcowej klasyfikacji- 

mówi Aneta Konert, trener ze-
społu.

MKS „Dwójka” Łomża pro-
wadzi nabory do grup treningo-
wych chłopców i dziewczynek 
z roczników 2007-2011 z licencją 
zawodniczą. Jednocześnie zachę-
ca do obserwacji poczynań uta-
lentowanych dziewczyn z „Dwój-
ki” Łomża.

Dwie wygrane młodych 
zawodniczek MKS „Dwójka” Łomża

Świetne wyniki i dwa medale koszykarek UKS 4 Łomża
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