
Wybory do Sejmiku przynio-
sły Prawu i Sprawiedliwości wy-
czekiwane od wielu lat zwycięstwo 
i samodzielną większość mandatów: 
16 do 14  zdobytych przez Koalicję 
Obywatelską (9) i PSL (5). Oczy-
wiste w tej sytuacji wydawało się, 
że PiS obejmie wszystkie kluczowe 
stanowiska i funkcje... o ile zdoła 
osiągnąć zgodę wewnętrzną.

Kilka dni temu krajowe władze 
partii ogłosiły swoje rekomendacje 
do zarządu województwa i na prze-
wodniczącego Sejmiku. Miał nim 
zostać Marek Komorowski z Za-
mbrowa. Podział  ról we władzach 
uwzględniał polityczne i geogra-
ficzne interesy w regionie: marsza-
łek z Białegostoku (Artur Kosic-
ki), wicemarszałkowie z Łomży 
i Suwałk (Marek Olbryś i Romuald 
Łanczkowski), członkowie zarządu 
z zachodniej i południowej części 
regionu, a w dodatku reprezentujący 
koalicjantów PiS, czyli Porozumie-
nie Jarosława Gowina i Solidarną 
Polskę Zbigniewa Ziobry (Marcin 
Sekściński i Jakub Fic). Najbardziej 
ryzykownym pomysłem miało oka-
zać się wprowadzenie do zarządu 
tych dwóch ostatnich osób, ponie-
waż obaj nie są radnymi i byłoby to 
rozwiązanie  bez precedensu w hi-
storii Sejmiku województwa.  

Mały znak zapytania towarzyszył 
także kandydaturze na marszałka. 
Artura Kosickiego nie poparła więk-
szość działaczy PiS w wojewódzkich 
władzach. A zatem mógł do tych 

czynników dojść opór przed rozwią-
zaniami ustalonymi poza regionem, 
przez centralne władze partii.

I to może być wyjaśnieniem 
wydarzeń, do jakich doszło podczas 
pierwszej sesji Sejmiku. Poza ślubo-
waniem, głównym zadaniem rad-
nych był wybór przewodniczącego 
Sejmiku. Zgodnie z ustaleniami PiS 
zgłosiło Marka Komorowskiego, 
połączone siły KO i PSL - Karola 
Pileckiego. Wyniki zszokowały ob-
serwatorów i media. Karol Pilecki 
uzyskał 16 głosów, czyli prawdopo-
dobnie 2 z obozu politycznych prze-
ciwników, a Marek Komorowski 11, 
czyli nawet nie wszystkie pozostałe 
z własnego obozu.

W Polskę poszła wieść, że 
w PiS-ie znaleźli się zdrajcy (na-
tychmiast ruszyły ich poszuki-
wania), że  parta może stracić 
województwo, w którym była ab-
solutnie pewna przewagi. Zasko-
czenie było spore, ale sytuacja była 
raczej w pełni kontrolowana przez 
PiS, ponieważ druga sesja Sejmi-
ku został zwołana jeszcze tego 
samego dnia. Większościowy klub 
zdawał sobie sprawę, że sytuacja 
nie jest nieodwracalna i że raczej 
doszło do pewnej demonstracji 
niż zdrady. Można przypusz-
czać, że ze strony radnych Prawa 
i Sprawiedliwości było to pogro-
żenie palcem czy też pokazanie 
żółtej kartki decydentom (krajo-
wym? wojewódzkim?). W Sejmi-
ku funkcja przewodniczącego jest 

zaszczytna  i ważna, ale nie ma 
strategicznego znaczenia. Można 
ją było uczynić przedmiotem roz-
grywki. W dodatku jest łatwa do 
odzyskania - przewodniczącego 
można zmieniać choćby co sesję.    

Już po południu tego dnia sze-
regi były znów zwarte. Za wyborem 
Artura Kosickiego na marszałka 
opowiedziało się 16 radnych, za Ste-
fanem Krajewskim z PSL - 14.    

To, że nie ma żadnej zdrady czy 
pomyłki, w działaniach wokół Sej-
miku okazało się już kilka dni póź-
niej. Prawo i Sprawiedliwość zamie-
rza w regionie nieć pełnię władzy. 

Wybór Karola Pileckiego z Koalicji 
Obywatelskiej był tylko swego ro-
dzaju demonstracją.

Dowodem jest informacja, jaka 
ukazała się na samorządowym por-
talu Wrota Podlasia. Na wniosek 16 
radnych (czyli niepodzielonej "dru-
żyny" PiS) przewodniczący Karol 
Pilecki trzecią w tej kadencji sesję 
Sejmiku zwołuje na 29 listopada. 
W porządku obrad musiał uwzględ-
nić punkt "odwołanie przewodni-
czącego" oraz następny - "wybór 
przewodniczącego".

Ponadto radni zajmą się wy-
bieraniem zarządu województwa 

i wiceprzewodniczących Sejmiku. 
Więcej punktów nie zostało zapla-
nowanych.

Jak już informowaliśmy, naj-
ważniejszym problemem, jaki PiS 
musiał rozstrzygnąć, było wpro-
wadzenie do zarządu osób spoza 
radnych. Niezależnie od oceny 
kompetencji i walorów obu kan-
dydatów,  ta sprawa mogła stano-
wić jedno ze źródeł oporu wśród 
regionalnych działaczy wobec de-
cyzji władz partii i przyczynę ich 
demonstracji  w postaci wybrania 
- chociażby na parę dni - przewod-
niczącego z opozycji.     
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Łomżyniak udusił Ukraińca.  
Patryk Surdyn pierwszym mistrzem 

Nie pas, a pierwsza mistrzowska szabla organizacji Armia Fight Night należy do Patryka Surdyna.  
Wszystko po tym, jak łomżyniak już w pierwszej rundzie poprzez duszenie zza pleców pokonał  

pochodzącego z Ukrainy Yuriia Bosyia. 

Marszałka zdołali wybrać, ale radni PiS  
w Sejmiku chcą jeszcze coś wygrać

Więcej na str. 23

Województwo podlaskie ma nowego marszałka - Artura Kosickiego z rządzącego Prawa i Sprawiedliwości oraz 
przewodniczącego Sejmiku - Karola Pileckiego (obaj są z Białegostoku) z opozycji, ale sytuacja w samorządzie 

województwa jeszcze się zmieni.
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Jeżeli początki jakiegoś przedsięwzię-
cia są zwiastunem na przyszłość, to 
pierwsza pięcioletnia kadencja Rady 
Miejskiej zapowiada się na trudną. Wy-
raźnie to zresztą powiedział radny Ma-
ciej Borysewicz, gdy już po raz drugi nie 
udało się sformować większości zdolnej 
wybrać wiceprzewodniczących rady.        

Zresztą już na pierwszej sesji 
nowej kadencji kiepskim progno-
stykiem stały się problemy tech-
niczne, które o kilkadziesiąt minut 
opóźniły rozpoczęcie obrad Rady 
Miejskiej kadencji 2018 - 2023. 
Na szczęście, radni nie musieli 
wybierać prezydenta jak starosty 
w powiecie czy marszałka w wo-
jewództwie, bo pewnie mielibyśmy 
w mieście wiele miesięcy rządów 
bez gospodarza.      

A tak bez problemów zarówno 
prezydent Mariusz Chrzanowski, 
jak i radni złożyli ślubowanie na 
5 lat. W programie inuguracyjne-
go posiedzenia znalazły się cztery 
punkty, a wśród nich wybór prze-
wodniczącego rady oraz wybór wi-
ceprzewodniczących.

- Dzisiaj jest szczególny dzień 
- spotykamy się w tym miejscu, 
wspólnie jako samorządowcy. 
Niektórzy z nas są w tej roli po 
raz kolejny, co odczytać możemy 
jako pozytywny oddźwięk naszej 
pracy — mówił Mariusz Chrza-
nowski.

Prezydent w swoim przemówie-
niu podkreślił, że rolą wszystkich 
wybranych jest dbanie o miasto 
i mieszkańców, współpracy ponad 
podziałami. Dodając, że powoła-
niem pracy w samorządzie jest słu-
chanie głosu ludzi — którzy żyją 
w Łomży, tu się wychowują, tu pra-
cują i tu chcą godnie żyć.

Nie dzielmy społeczeństwa. Nie 
dzielmy ludzi. Nie dzielmy Łomży, 
ale szanujmy siebie nawzajem i swo-
je poglądy, nawet jeśli byłby zasad-

niczo różne. Mogę Państwu obiecać, 
że losy Łomży leżą mi na sercu tak 
samo, jak każdemu z Was — mówił 
prezydent w swoim wystąpieniu .

Po wręczeniu kwiatów oraz gra-
tulacjach dla zwycięzcy wyborów, 
radni przeszli do kolejnego punk-
tu, czyli wyboru przewodniczącego 
Rady Miejskiej. I po raz pierwszy 
okazało się, że może być „pod gór-
kę”, chociaż udało się tego doko-
nać już w pierwszym głosowaniu. 
O funkcję rywalizowali Jan Olszew-
ski z PiS oraz Maciej Borysewicz 
z PO. Na Olszewskiego radni od-
dali 12 głosów, a na Borysewicza 10 
głosów. Jedna osoba wstrzymała się 
od głosu.

Będę przewodniczącym, któ-
ry będzie dokładał naprawdę wielu 
sił, żeby rada pracowała efektywnie, 
w miarę szybko, bez zbędnych nie-
potrzebnych dyskusji. To jest sprawą 
najważniejszą. Chcę powiedzieć, że 
nie jest rolą rady – i proszę nas tak 
nie traktować - że my będziemy jak-
by przeciwnikami prezydenta. Tylko 
będziemy krytycznie podchodzić do 
pewnych rzeczy, by wypracowywać 
to, co jest dla Łomży dobre, a jeże-

li dla Łomży to i dla mieszkańców. 
Takim przesłaniem będę się kiero-
wał — powiedział po wyborze Jan 
Olszewski.

Marianna Jóskowiak z PiS 
i Dariusz Domasiewicz z Przyja-
znej Łomży zostali zgłoszeni na 
wiceprzewodniczących samorządu. 
Tu jednak "mechanizm" działający 
jeszcze w przypadku przewodni-
czącego się zaciął i żadne z nich nie 
uzyskało wymaganej liczby głosów. 
Kandydaci otrzymali ich po 11 przy 
3 głosach nieważnych i 3 wstrzymu-
jących się. Tym samym zabrakło im 
poparcia większości.

Sesja na wniosek radnej Hanki 
Gałązki w wyniku głosowania zo-
stała przerwana na kilka dni. Do 
obrad radni wrócili w poniedziałek, 
ale zmiana tradycyjnego dnia sesji 
niewiele pomogła. Nic też nie dało 
poszerzenie „palety wyboru”, czyli 
dołączenie do Marianny Jóskowiak 

i Dariusza Domasiewicza jeszcze 
kandydatur Zbigniewa Prosińskiego 
i Andrzeja Wojtkowskiego. Wyszło 
jeszcze gorzej niż poprzednio, bo 
największe poparcie (dla Dariusza 
Domasiewicza)wyniosło 10 głosów, 
czyli o 2 za mało. Pozostali otrzy-
mali jeszcze mniej.

Doszło do próby rozmów, ale 
ostatecznie przewodniczący Jan Ol-
szewski zmuszony był ogłosić, że do 
tematu wiceprzewodniczących Rada 
Miejska wróci na kolejnej sesji, tyle 
że nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Bez problemów natomiast ze-
brała się większość dla ustalenia 
pensji prezydenta. Po prostu utrzy-
mane zostały regulacje z lipca, kiedy 
to płace samorządowców zostały 
odgórnie obniżone. Mariusz Chrza-
nowski ma największe możliwe do-
datki, ale łącznie pozostanie z pensją 
niespełna 10,2 tysiąca złotych brut-
to.                  

Samorządowe porządki na 
Ziemi Łomżyńskiej 

Nie było niespodzianek, ani koalicji 
w formowaniu nowych władz powiatu 
łomżyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość 
wprowadziło do samorządu 10 na 17 
radnych i po prostu obsadziło wszelkie 
ważne funkcje.

Starostą został - zgodnie 
z przewidywaniami - jeden z naj-
bardziej doświadczonych samorzą-
dowców Lech Marek Szabłowski. 
W poprzedniej kadencji 53-letni 
mieszkaniec wsi Szabły Młode był 
wicestarostą. Wcześniej m. in. sta-
rostą, wójtem Śniadowa i radnym.  
Zgodnie z propozycją Lecha Sza-
błowskiego na wicestarostę radni 
wybrali Marię Dziekońska, wielo-
letnią urzędniczkę samorządową 
z Piątnicy. Skład zarządu uzupełnili: 
Agnieszka Zduńczyk z Miastkowa, 
Tadeusz Góralczyk z Nowogro-
du i Kazimierz Polkowski z gminy 
Jedwabne.

Zanim jednak wyłonione zo-
stały wykonawcze władze powiatu, 

radni złożyli ślubowanie i wybrali 
prezydium rady. Była to pierwsza 
próba sił czy PiS dopuści do udzia-
łu w rządzeniu kogoś z grupy PSL. 
Zadziałała jednak dyscyplina i Ja-
rosław Kulesza, przewodniczący, m. 
in. w poprzedniej kadencji, przegrał 
z Janem Kuczyńskim, rolnikiem 
i przedsiębiorcą z Czarnocina. Obaj 
wiceprzewodniczący to z kolei na-
uczyciele: Sławomir Dębek z Kona-
rzyc i Wiesław Olszewski z Grądów 
Małych. Przedstawiciele PSL nie 
kandydowali.

W mijającym tygodniu kadencję 
rozpoczęły także samorządy więk-
szości gmin. Na Ziemi Łomżyńskiej 
rządy w swoich społecznościach 
objęli m. in. nowi burmistrzowie 
i wójtowie, m. in: Elżbieta Parzych 
(w poprzedniej kadencji starosta) 
w Zbójnej, Adam Niebrzydowski 
w Jedwabnem, Artur Wierzbowski  
w Piątnicy czy Mariusz Soliwoda 
w Wiźnie.    

Kto kogo... przekona, 
czyli początek kadencji Rady Miejskiej Łomży    
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Zbigniewa Korpolewskiego po-
żegnał m. im. Wawrzyniec Kłosiń-
ski, wiceprezes Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Łomżyńskiej:    

„Zmarł Zbigniew Korpolewski 
(+84), wieloletni dyrektor Teatru SY-
RENA w Warszawie, bliski współpra-
cownik najsłynniejszej łomżynianki 
Hanki Bielickiej, autor wielu dla niej 
monologów oraz Jej monografii wyda-
nej w 2011 roku, zatytułowanej "Han-
ka Bielicka. Umarłam ze śmiechu". 

Maria Szabłowska napisała 
o Korpolewskim m.in.: "Aktor, re-
żyser, konferansjer, dyrektor, satyryk. 
Chodząca encyklopedia polskiego 
show businessu. Był przy narodzi-
nach big beatu, zapowiadał Ani-
malsów, Rolling Stonesów, ostatnie 

koncerty Anny German, pisał teksty 
dla kabaretu „Dudek”, przez lata 
kierował Teatrem Syrena... Kiedyś 
powiedziałam, że jest najbardziej 
uważnym i dowcipnym świadkiem 
historii polskiego show businessu. 
A Zbyszek na to, że jest świadkiem 
koronnym i w związku z tym liczy 
na lżejszy wymiar kary. Drogi Au-
torze, to my, czytelnicy zostaniemy 
ukarani, jeśli nie zabierzesz się po-
ważnie do spisywania tego wszyst-
kiego, co przeżyłeś. Mam nadzieję, 
że biografia Hanki Bielickiej, dla 
której napisałeś tyle monologów 
i której byłeś nie tylko dyrektorem, 
ale i przyjacielem, to dopiero począ-
tek Twoich „zeznań”>. Niestety, już 
więcej tych 

Od wielu lat Zbigniew Kor-
polewski był partnerem Pierwszej 
Damy Polskiej Piosenki, Ireny San-
tor i razem z nią mieszkał w Domu 
Aktorów w Skolimowie. - Tym sa-
mym, gdzie swoje życie zakończyła 
także jedna z najsłynniejszych łom-
żynianek, red. Halina Mieroszowa - 
gwiazda Telewizji Polskiej  - dodaje 
Wawrzyniec Kłosiński.  

Wydawnictwo Prószyński 
i S-ka, którego nakładem ukazała 
się "Hanka Bielicka. Umarła z ze 
śmiechu", umieściło na swojej stro-
nie internetowej wizytówkę tego 
wydawnictwa, a także kilka refleksji 
znanych twórców poświęconych za-
równo autorowi, jak i bohaterce.  

"Autor z właściwym sobie po-
czuciem humoru przedstawia jed-
ną z najwybitniejszych artystek 
polskiej sceny. Opisuje jej życie 
zawodowe, drogę do wielkiej karie-
ry, trudne wybory sceniczne, a po-
tem okres, w którym niepodzielnie 
królowała na polskiej scenie. Autor 
pisze także o dotychczas ukrytym 
za kulisami życiu osobistym Pani 
Hanki – o jej charakterze, upodo-
baniach i rozterkach, o relacjach 
z mężczyznami i oczywiście o jej 
niekłamanej miłości do kapeluszy. 
Książka to hołd dla wielkiej artystki, 

którą tak bardzo pokochała polska 
widownia, ale też utrzymana w lek-
kim tonie refleksja nad sztuką ka-
baretu i miejscem dobrego humoru 
w kulturze. 

EPITAFIUM 
Tu w tym miejscu miała spocząć 

Hanka Bielicka – sługa Boży, ale nie 
daje się położyć. 

Krzysztof Daukszewicz 
(na Jej prośbę napisałem 2 lata 

przed śmiercią) 

Zbigniew Korpolewski 
z właściwą sobie swadą doty-
ka fenomenalnego i niepowta-
rzalnego zjawiska, jakim była 
Hanka Bielicka. Autor prze-
rzuca pomost między czasami, 
w których tworzyła legendar-
na już dzisiaj artystka a dniem 
dzisiejszym, kiedy nie narodzi-
ła się żadna jej następczyni. 
A widzowie wciąż odczuwają 
brak Bielickiej. 

Wojciech Malajkat 

Mój przyjaciel Jerzy Filar, 
który przez pięć lat występował 
na scenie razem z Hanką Bielicką, 
opowiadał mi o koncercie Artyst-
ki, jaki odbył się w Domu Kultury 
w Strykowie. – Widzisz Jureczku 
– mówiła Pani Hania – myślałam, 
że ostatni koncert zagram w Sali 
Kongresowej, a tu proszę, Stry-
ków! 

Mam propozycję, żeby imie-
niem Hanki Bielickiej nazwać 
nieistniejącą autostradę ze Stry-
kowa do Warszawy. Natomiast 
książka jest wspaniałą autostradą, 
drogą do zrozumienia fenome-
nu genialnej Artystki i kochanego 
człowieka. 

Jacek Cygan".
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Ligawki 
obwieszczą 

Adwent 
Historia Konkursu sięga 1975 roku, kie-
dy to Muzeum rozpoczęło działania nad 
reaktywacją tradycji gry na ligawce 
– podkreśla Anna Uszyńska z Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu.

XXXVIII Konkurs Gry na In-
strumentach Pasterskich im. Kazi-
mierza Uszyńskiego już w najbliższą 
sobotę i niedzielę, czyli na początek 
Adwentu. 

                                         
1 grudnia (sobota)
- godz. 1000 – 1200 - przesłuchania 
w kategorii ligawki - dzieci i dorośli:
- godz. 1200 – 1300 -  koncert Ze-
społu „Pleskota” z Chmielna  oraz
koncert Regionalnego Zespołu 
„Pieniny” z Krościenka nad Dunaj-
cem  
- godz. 1200 – 1300 - rejestracja 

w kategorii trąby (trombity, bazuny, 
rogi pasterskie) - dzieci
- godz. 1300 – 1330 - przesłuchanie 
w kategorii trąby – dzieci:
- godz. 1430 – 1500 -  koncert du-
dziarzy z Mińska (Republika Biało-
rusi)
- godz. 1500 – 1600 - przesłuchanie 
w kategorii trąby – dorośli:
- godz. 1600 – 1700 – koncert Ze-
społu „Karpatska Taystra” z Ukrainy
- godz. 1700 – 1930 - przesłuchania 
w kategorii inne instrumenty pa-
sterskie – dzieci i dorośli: 

2 grudnia (niedziela)
godz. 930 – zbiórka uczestników 
Konkursu przed plebanią Kościoła 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu
godz. 1000 – Msza Św. w Kościele 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu
godz. 1210 – Uroczyste ogłoszenie 
wyników Konkursu, koncert laure-
atów
od godz. 1330 – Koncert Zespołu 
„LIARMAN”

Odszedł przyjaciel Hanki Bielickiej
W wieku 84 lat zmarł w Warszawie Zbigniew Korpolewski. Dla łomżyniaków 

jest postacią ważną  jako wieloletni przyjaciel Hanki Bielickiej, autor wielu 
monologów. które wykonywała na estradzie, a także autor książki "Hanka 
Bielicka. Umarłam ze śmiechu" stanowiącej próbę uchwycenia fenomenu 

naszej wspaniałej łomżynianki.

Zbigniew Korpolewski z Ireną Santor
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Drogowe 
wykopki  

u progu zimy
Rozpoczęły się roboty drogowe na 
skrzyżowaniu ulic Niemcewicza i Mała-
chowskiego w Łomży. Nadal rozkopany 
jest fragment Niemcewicza między 
Małachowskiego a Przykoszarową. 
Drogowcy pracują również w rejonie 
dworca autobusowego. Mimo chłodnej 
pogody budowlana końcówka roku jest 
gorąca.

Jak informuje Urząd Miejski, 
w związku z kolejnym etapem prac 
przy przebudowie ulicy Niemcewi-
cza, dojazd do Szkoły Podstawowej 
nr 10 oraz budynków położonych 
przy ul. Niemcewicza pomiędzy ul. 
Małachowskiego i ul. Zawadzką, 
będzie możliwy jedynie od ul. Za-
wadzkiej i ul. Przykoszarowej.

Nadal niedostępny jest rów-
nież wjazd z ul. Małachowskiego 
w kierunku ul. Przykoszarowej. 
Trwają tam rozpoczęte we wrze-

śniu prace na odcinku Niemce-
wicza pomiędzy Przykoszarową 
i Małachowskiego. Do wykona-
nia pozostały chodniki, parkin-
gi, „wyniesione” skrzyżowanie 
z ul. Śniadeckiego oraz warstwa 
ścieralna asfaltu, której ułożenie 
planowane jest jeszcze w listo-
padzie. Natomiast remont od-
cinka pomiędzy Małachowskiego 

i Zawadzką rozpocznie się wiosną 
przyszłego roku.

Jak informuje Łukasz Czech 
z Ratusza, cała inwestycja na ulicy 
Niemcewicza obejmuje rozbudo-
wę 680-metrowego odcinka drogi 
wraz z budową i przebudową in-
frastruktury technicznej od skrzy-
żowania z ulicą Przykoszarową 
do skrzyżowania z ul. Zawadzką, 

budowę i przebudowę kanalizacji 
deszczowej, sieci wodociągowej oraz 
elektrycznej oraz nowe oświetlenie. 
Zakończenie prac, wartych 5,9 mln 
zł, przewidywane jest we wrześniu 
2019 roku. Prawie 1/3 środków po-
chodzi z „Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyj-
ności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej".

Drugie, newralgiczne obec-
nie dla ruchu miejsce w Łomży 
to dworzec autobusowy i pobli-
skie targowisko. Prowadzone 
tam prace sprawiły, że konieczne 
było zamknięcie wjazdu na teren 
dworca od strony ulicy Dworco-
wej. Ruch z tym związany, przede 
wszystkim wjazdy i wyjazdy au-
tobusów odbywają się ulicą Si-
korskiego.

Czasowe zamknięcie wjazdu 
od ulicy Dworcowej związane było 
z koniecznością wykonania kanału 
telekomunikacyjnego w celu likwi-
dacji kolizji starej instalacji teletech-
nicznej ze stopami fundamentowy-
mi pod zadaszenie dworca. Tempo 
realizacji prac uzależnione jest od 
warunków atmosferycznych. Należy 
się liczyć z tym, że potrwają do koń-
ca listopada.

Jeszcze w kilku miejscach miasta 
odbywają się drogowe „wykopki”, 
choć na mniejszą już skalę. Kierow-
cy powinni się liczyć z utrudnie-
nia przede wszystkim na pewnych 
fragmentach ulic Wojska Polskiego 
i Zjazd.

To pierwszy budżet od lat, w którym 
zmniejszamy deficyt - podkreśla  pre-
zydent Mariusz Chrzanowski, przed-
stawiając projekt budżetu Łomży  na 
2019 rok. Przyszłoroczne dochody pla-
nowane są w wysokości  365.869.181 
zł, natomiast wydatki przewidziane są 
na poziomie  365.243.201 zł.

Jak informuje Urząd Miejski, 
w poddanym przez prezydenta 
Łomży Mariusza Chrzanowskiego 
pod analizę radnych projekcie, do-
chody majątkowe wynoszą  prawie 
27,7 mln zł, a dochody bieżące po-
nad 339 mln zł. 

- Na wysokość   dochodów ma-
jątkowych mają wpływ planowane 
do pozyskania zewnętrzne źródła 
finansowania inwestycji na niższym 
poziomie niż w roku bieżącym, takie 
jak środki unijne, dotacje z budżetu 
państwa oraz fundusze celowe. Wy-
nika to z zakończenia części zadań, 
natomiast na nowe projekty przy-
gotowaliśmy wnioski, ale  dochody 
z tego tytułu wprowadzimy do bu-
dżetu dopiero, gdy będziemy mieli  
podpisane umowy na dofinansowa-
nie  - wyjaśnia  prezydent.

Projekt budżetu zakłada wzrost 
dochodów bieżących, spowodowany 
dużo wyższymi dochodami z tytu-
łu udziału w dochodach budżetu 
państwa (PIT i CIT) - o ponad 9,9 
mln zł oraz planowanymi wyższymi 
wpływami z tytułu subwencji z bu-
dżetu państwa - o ponad 7,5 mln zł. 
Natomiast przewidywane są niższe 
dochody z tytułu dotacji celowych 
z budżetu państwa na zadania zle-
cone i własne o ponad 7,8 mln zł. 
Powoduje to, że dochody bieżące 
planowane są na poziomie 100,51% 
przewidywanego wykonania w roku 
bieżącym.

W porównaniu do tegorocz-
nego budżetu, planowane w przy-

szłym roku wydatki  są niższe 
o 64,2 mln zł. Wydatki bieżące 
mają wynieść prawie 316 mln zł, 
zaś wydatki majątkowe ponad 49,3 
mln zł. Spadek wielkości budże-
tu spowodowany jest m.in. niższą 
kwotą planowanych wydatków na 
zadania inwestycyjne. 

- Plan zabezpiecza jedynie zada-
nia  kontynuowane. Nowe inwesty-
cje zamierzam ustalić i wprowadzić 
do budżetu po rozliczeniu bieżącego 
roku i konsultacjach z nową Radą 
Miejską -  dodaje prezydent Ma-
riusz Chrzanowski. 

W projekcie budżetu wydatki 
na dofinansowanie zadań zleco-
nych do realizacji stowarzyszeniom 
i klubom sportowym zaplanowano 
na poziomie roku bieżącego. Do-
tacje celowe z budżetu na zadania 
w sferze kultury będą na poziomie 
95,1% tegorocznego budżetu, z tym, 
że dla miejskich instytucji kultury 
(Teatr, Filharmonia,  MDK - DŚT, 
Muzeum, Biblioteka) zaplanowano 
je wyższe o ok. 2%, natomiast niż-
sze dla organizacji pozarządowych 
oraz na remonty i prace konserwa-
torskie obiektów zabytkowych dla 
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych. Spadek wy-
datków bieżących planowany jest 
w działach:

Transport i łączność - o kwotę 
514.813,00 zł, w związku z plano-
wanymi  mniejszymi wydatkami na 
utrzymanie bieżące dróg i ulic;

Turystyka - o kwotę 139.597,00 
zł;

Administracja publiczna - 
o 1.153.750 zł, w związku z pla-
nowanymi  mniejszymi wydatkami 
głównie na promocję miasta;

Oświata i wychowanie - 
o 5.666.143 zł, konieczna racjonali-
zacja wydatków;

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego - o kwotę 483.510 zł;

Środki na promocję miasta wra-
cają do poziomu projektów budżetu 
w latach poprzednich. W 2018 roku 
były one wyższe z uwagi na szereg 
działań promocyjnych i wydawni-
czych związanych z jubileuszem 
600-lecia nadania Łomży praw 
miejskich i obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. 

W pozostałych działach budże-
tu planuje się wydatki bieżące na po-
ziomie przewidywanego wykonania 
w roku bieżącym bądź nieznacznie 
niższe. W budżecie na 2019 roku 
zapewnione są większe środki na 
funkcjonowanie Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji. 

- Ma to związek z planowa-
nym  wprowadzeniem bezpłatnych 
przejazdów  dla dzieci i młodzie-
ży – informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. Decyzję od kiedy 
będą one obowiązywały, podejmą 
radni. Docelowo, po przekształce-
niu MPK w spółkę prawa handlo-
wego, darmowe przejazdy mogą 
zostać wprowadzone dla wszystkich  
mieszkańców. 

Prezydent wyjaśnia również, 
że planowane dochody z tytułu 
subwencji na zadania oświato-
we wyniosą 94,1 mln zł i będą 
stanowiły 71,37% pokrycia wy-
datków oświatowych, a z tytułu 
dotacji „przedszkolnej” osiągną 
2,7 mln zł. 

- Pozostałe środki na zabezpie-
czenie wydatków na potrzeby sub-
wencjonowane i nieobjęte subwen-
cją, w związku z realizacją zadań  
oświatowych, pokryte zostaną do-
chodami własnymi Miasta Łomża 
w kwocie  30,3 mln zł. Wydatki bie-
żące, łącznie z rezerwą na zadania z  

zakresu oświaty, zaplanowano o ok. 
4 mln zł niższe, niż w roku bieżą-
cym – informuje prezydent. 

Planowany budżet wydatków 
majątkowych na 2019 rok kładzie 
nacisk głównie na inwestycje dro-
gowe (34,41% planowanych ogółem 
wydatków majątkowych), kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowe-
go, (33,14%). inwestycje w oświacie 
(16,01%). 

- W wydatkach majątkowych 
priorytet stanowią zadania kon-
tynuowane oraz zadania, na które 
mamy już informację, że otrzymają  
dofinansowanie – mówi  Mariusz 
Chrzanowski dodając, że udział  
środków zewnętrznych wynosi 
35,08%  ogółu wydatków mająt-
kowych, czyli ponad 17,3  mln zł. 
Kolejnymi źródłami finansowania 
są:  kredyt w kwocie  10 mln zł oraz 

dochody własne w wysokości 22,1 
mln zł.

Planowany poziom długu na 
koniec 2019 roku wynosi 40,15% 
planowanych dochodów ogółem 
w 2019 r., a w kolejnych latach po-
cząwszy już od 2019 roku, ma na-
stępować spadek zadłużenia, przy 
zakładanej całkowitej spłacie zobo-
wiązań do końca 2031r .

Najkosztowniejszymi przyszło-
rocznymi inwestycjami są przebu-
dowa zabytkowej hali targowej na 
halę kultury wraz z jej wyposaże-
niem (10,3 mln zł), budowa ulicy 
Kolejowej (6 mln zł) oraz przebu-
dowa i rozbudowa  budynku Fil-
harmonii Kameralnej (6 mln zł). 
Wśród największych zadań i prze-
widziano również: budowę centrum 
przesiadkowo - komunikacyjnego 
(4,6 mln zł), przebudowę ul. Niem-
cewicza (3,2 mln zł);  sportową in-
frastrukturę przyszkolną (4,1mln 
zł), rewitalizację parku  Jana Pawła 
(2,5 mln zł). W ramach wydatków 
niewygasających będą  realizowane 
m.in. ul. Szmaragdowa i drogi na os. 
Wschód.

Projekt budżetu Łomży. Inwestycyjne 
kontynuacje i zaciskanie pasa w oświacie        



5Ziemia Łomżyńska

Imieniny biskupa 
Janusza Stepnowskiego
W kontuszach, z szablami przy boku Bracia Kurkowi stawili 
złożyć wyrazy uszanowania księdza biskupa Janusza Step-
nowskiego, ordynariusza łomżyńskiego.

- Imieniny księdza biskupa pasterza diecezji łom-
żyńskiej  to wielkie święto. W związku z tym wszyscy 
którzy mogą stawiają  się w domu biskupim. Miesz-
kańcy diecezji łomżyńskiej bardzo przywiązaniu są  do 
swoich  biskupów.  Pamiętamy o imieninach pasterza  
i biskupa seniora. Jest to okazja do podziękowania  za 
służbę kościołowi i Ojczyźnie, którą  pełni ordynariusz 
Janusz Stepnowski - powiedział Gniewomir Rokosz-
-Kuczyński wielki Kanclerz Towarzystwa Rycerskiego 

Braci Kurkowych, marszałek Łomżyńskiego Bractwa 
Kurkowego.

Wraz z życzeniami i podziękowaniem za posłu-
gę biskupią  Bracia Kurkowi  ofiarowali solenizantowi  
świetą Ikonę Metamorfozis, Przemienienia  Pańskiego. 
Ikonę wręczył hetman Łomżyńskiego Bractwa Kurko-
wego Grzegorz Rytelewski. Bracia w intencji solenizan-
ta zaśpiewali „Plurimos annos” czyli łacińskie „Sto lat”.

Imieninowe życzenia ksiądz biskup zawsze przyj-
muje z radością. 

- Bóg zapłać za życzenia które otrzymałem, te   pi-
sane,  przekazane za pośrednictwem mediów. Pragnę 
wszystkim osobom podziękować a szczególnie tym 
które przybyły dzisiaj do domu biskupiego- powiedział 
biskup Janusz  Stepnowski.

Choć zapadł już zmrok, tradycji stało się zadość - 
imieniny księdza biskupa uświetnił wystrzał z armaty 
„wiwatówki”.

EDPOL Food & Innovation gra 
,,Fair Play"

Firma EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o. już po raz 11 odniosła sukces w ogólno-
polskim konkursie "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2018, tym razem otrzymując aż 
potrójne wyróżnienie, wśród nich Nagrodę Główną. Prestiżową statuetkę odebrał 
Prezes Zarządu - Wojciech Dąbrowski podczas uroczystej gali w Warszawskim Cen-
trum Expo XXI.

N a g r o d ę 
Główną "Przed-
siębiorstwo Fair 
Play" otrzymują 
przeds iębior-
stwa, które mu-
szą być nie tyl-
ko wzorem do 
naśladowania, 
lecz także wy-
różniać się na tle 
krajowych pod-
miotów. Spółka 
EDPOL była 
jedyną firmą z 
wo jewództwa 
podlaskiego nagrodzoną w tej kategorii. 

Certyfikatem "Przedsiębiorstwo Fair Play", spółka EDPOL udowodni-
ła, że można z sukcesem łączyć etykę z biznesem. 

Kolejnym powodem do dumy jest tytuł "Ambasadora Fair Play w Biz-
nesie" przyznany przewodniczącemu Rady Nadzorczej firmy - Edwardowi 
Dąbrowskiemu. Nagroda wręczana jest osobowościom polskiego biznesu z 
przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami Plebiscytu. Dzięki uho-
norowaniu nagrodą Edward Dąbrowski dołączył do Rady Ambasadorów 
Fair Play. 

- Grajmy razem "Fair Play" i napędzajmy polską gospodarkę" - dodaje z 
uśmiechem Prezes Zarządu Wojciech Dąbrowski.

Wojciechowi Dąbrowskiemu i Edwardowi Dąbrowskiemu życzenia dal-
szych sukcesów zawodowych i szczęścia w życiu prywatnym oraz gratulacje 
w imieniu zarządu Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej przekazał 
jej prezes Grzegorz Rytelewski.
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W poradniach Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży można już korzystać z syste-
mu  elektronicznej rejestracji pacjentów. 
Pierwszy krok to założenie konta na Por-
talu Pacjenta e-zdrowie Wrota Podlasia.pl  
Krok drugi to wyrażenie zgody na przeka-
zywanie dokumentacji medycznej na po-
ziom regionalny i aktywacja konta (numer 
PIN). Następnie należy zalogować się na 
Portalu Pacjenta i wprowadzić numer PIN 
(opcja aktywuj konto).

- Posiadacze konta elektronicznego 
mogą przez Internet umawiać się na 
wizyty lekarskie oraz przeglądać swoja 
dokumentację medyczną - powiedziała 
Joanna Chilińska, zastępca dyrektora 
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Podlaski system informacyjny 
e-Zdrowie umożliwia korzystanie 
z elektronicznej rejestracji do więk-
szości poradni specjalistycznych. 
Umożliwia przeglądanie swojej do-
kumentacji medycznej przez internet 
bez konieczności pozyskiwania jej ze 
szpitala. Na swoim koncie na Portalu 
Pacjenta można także przechowywać 
wyniki badań medycznych. W syste-
mie informatycznym e-Zdrowie udo-
stępniane są informacje o nowościach 
medycznych  oraz akcjach profilak-
tycznych organizowanych w woje-
wództwie podlaskim.

Były proboszcz z zarzutami
Prokuratura Okręgowa w Łomży poinformowała, że 21 listopada w ramach prowa-
dzonego śledztwa przedstawione zostały byłemu proboszczowi parafii Grądy Wo-
niecko Adamowi S. zarzuty związane z seksualnym wykorzystaniem małoletniego. 

Adam S. pozostaje na wolności. Ma zakaz opuszczania kraju, poddany 
jest dozorowi policji, nie wolno mu kontaktować się z pokrzywdzonym, or-
ganizować spotkań z udziałem małoletnich, ani brać w takich wydarzeniach 
udziału. Jest też zobowiązany stawiać się dwa razy w miesiącu w komendzie 
powiatowej policji, w miejscu, w którym akurat będzie przebywał.      

Jak głosi komunikat śledczych, Adam S. podejrzany jest o to, że „w bliżej 
nieokreślonym czasie, w okresie od 2009 roku do 2013 roku, w Grądach 
Woniecko, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry po-
wziętego zamiaru, kilkakrotnie doprowadził małoletniego poniżej 15 lat To-
masza R. do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz prezentował 
mu wykonanie innej czynności seksualnej”.

Ponadto zarzuty wobec Adama S. dotyczą seksualnego wykorzystania 
maloletniego „za korzyść majątkową” oraz rozpijania małoletniego.

„Podczas przesłuchania Adam S. złożył wyjaśnienia, które będą weryfi-
kowane w toku dalszego śledztwa” - kończy komunikat Prokuratura Okrę-
gowa w Łomży.        

Terytorialsi i ANAKONDA-18 
Współpracę ze służbami mundurowymi, wspieranie administracji cywilnej oraz 
ochronę lokalnej społeczności przetestowali oficerowie i żołnierze 1 Podlaskiej  
Brygady Obrony Terytorialnej podczas ćwiczenia „ANAKONDA-18”.

„Terytorialsi” uczestniczyli w obu epizodach ANAKONDY rozgrywa-
jących się w województwie podlaskim.  Jak przekazuje porucznik Łukasz 
Wilczewski, oficer prasowy 1 PBOT, pierwszy z nich polegał na wzmoc-
nieniu ochrony granicy państwowej. W ramach tego epizodu żołnierze 
współdziałali z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 
Drugi epizod polegał na ochronie procesu ewakuacji mieszkańców gminy 
Gródek, których „zagrali” uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Terytorialsi zabezpieczali 
stację kolejową Waliły, z której wyruszył do Śniadowa pociąg z ewakuowa-
nymi mieszkańcami oraz bronili mostu kolejowego leżącego na trasie prze-
jazdu.

- Działamy w naszych „Małych Ojczyznach”, to znaczy na terenach 
z których pochodzimy i które dobrze znamy – powiedział kpt. Adam Tocz-
ko z 11 batalionu lekkiej piechoty. 

Podczas ćwiczenia Terytorialsi współdziałali z szeregiem służb mundu-
rowych oraz instytucji. Żołnierze WOT wspierali też administrację cywilną 
wykonując m.in. zadania postawione przez wójta gminy Gródek.

- Takie ćwiczenia są konieczne, by owocowały w przyszłości, zwłaszcza, 
gdyby pojawiła się potrzeba rzeczywistego ratowania współmieszkańców – 
dodał kpt. Toczko.

W ćwiczeniu z wojskami (tzw. LIVEX) wzięła udział kompania z 11 
batalionu lekkiej piechoty.

Parasol na 
kryzysowe 

sytuacje 
W Białymstoku odbyła się pierwsza 
w województwie podlaskim edycja 
warsztatów „PARASOL”. Ideą projektu 
jest przygotowanie administracji cy-
wilnej, służb i inspekcji do współdzia-
łania z Wojskami Obrony Terytorialnej 
w zakresie wsparcia lokalnych społecz-
ności w sytuacjach kryzysowych.

Jak przekazuje porucznik Łu-
kasz Wilczewski, oficer prasowy 1 
Podlaskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej, w dwudniowych warszta-
tach przedstawiciele1e tej jednostki, 
samorządów oraz służb i instytucji 
odpowiedzialnych za zarządzanie 
kryzysowe na terenie miasta Białe-
gostoku oraz powiatów białostoc-
kiego, monieckiego i sokólskiego. 
Jest to stały rejon odpowiedzialności 
11 batalionu lekkiej piechoty. Ko-
lejne edycje „PARASOLA” obejmą 
pozostałe powiaty województwa 
podlaskiego. Efektem projektu ma 
być wypracowanie optymalnego 
modelu wykorzystania potencjału 
wojska w procesie zarządzania kry-
zysowego.

Organizatorami warsztatów są 
Dowództwo WOT oraz 1 Podlaska 
Brygada Obrony Terytorialnej przy 
współudziale Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Częścią programu jest prezen-
tacja modułu zadaniowego, który 
1PBOT utrzymuje w gotowości do 
użycia. W skład modułu wchodzi 

kilkanaście pojazdów m.in.: samo-
chody ciężarowo-terenowe, agregat 
prądotwórczy, sanitarka, pojazdy 
czterokołowe typu „quad”, maszt 
oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny 
i środki łączności. Sprzęt ma za-
pewnić funkcjonowanie w każdych 
warunkach pogodowych, w dzień 
i w nocy.

1PBOT utrzymuje w cało-
dobowej gotowości Zespół Oceny 
Wsparcia, którego głównym zada-
niem - w przypadku wystąpienia 
zagrożenia - jest ocena sytuacji, na-
wiązanie współpracy z administracją 
cywilną i wojskową oraz oszacowa-
nie potrzeby użycia sił i środków 
z zasobów Sił Zbrojnych RP. Dzięki 
terytorialnemu charakterowi WOT, 
Zespół może być jednym z pierw-
szych na miejscu zdarzenia i przy-
gotować warunki do jak najszybsze-
go wejścia modułu zadaniowego do 
akcji.

Kolejnym elementem systemu 
jest Zespół Wsparcia Odbudowy 
wypełniający niszę, która dziś po-
wstaje po tym, jak siły i środki użyte 
w sytuacji kryzysowej, kończą swoje 
działanie. Już po minięciu bezpo-
średniego zagrożenia zespół WOT 
może brać udział w przywracaniu 
normalnego funkcjonowania na te-
renach objętych skutkami kryzysu. 

***
Elementy systemu zarządzania 

kryzysowego WOT stanowią inte-
gralną część sytemu zarządzania kry-
zysowego resortu obrony narodowej. 
Zgodnie z decyzją ministra obrony 
narodowej siły i środki Wojsk Obro-
ny Terytorialnej z pierwszych trzech 
brygad OT (podlaskiej, lubelskiej 
i podkarpackiej) zostały włączone 
do systemu zarządzania kryzysowe-
go. Celem WOT jest uzupełnianie, 
a nie dublowanie, możliwości służb 
cywilnych.

Szpital Wojewódzki w Łomży 
wprowadza e-Zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie umożliwia elektroniczną rejestrację 
w większości poradni specjalistycznych - podkreśla doktor nauk o zdrowiu Joanna 
Chilińska, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży   
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Nie ma niewinnych klapsów. A ofiary 
przemocy są wszędzie. W „Sali samo-
bójców”, filmie Jana Komasy, pokazana 
została patologia rodziny z wyższych 
sfer – mówiła podczas Dnia Pracownika 
Socjalnego w PWSIiP w Łomży wykła-
dowczyni uczelni dr Monika Surawska. 
Wyjaśniała, że ten sam ośrodek w mó-
zgu odpowiada za odczuwanie bólu fi-
zycznego oraz psychicznego, ale siniaki 
oraz złamania goją się, a cierpienie 
mentalne latami nawraca. 

Słuchali jej studenci pracy so-
cjalnej „Państwówki” oraz pracow-
nicy socjalni z Łomży i okolicy. Ci 
ostatni ubrani na czarno, z przypię-
tymi do ubrań okrągłymi plakietka-
mi z napisem „Protest”. 

- Nie jesteśmy urzędnikami, tyl-
ko pomagaczami. Kochamy swoją 
pracę i nie opuścimy klientów. Nasz 
sprzeciw jest cichy – powiedziała 
w kuluarach Ewa Archacka z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
wyjaśniając, że w całej Polsce trwa 
protest pracowników pomocy spo-

łecznej. Od lat domagają się tego 
samego - odpowiedniej gratyfikacji 
za wykonywaną, często niebezpiecz-
ną, pracę. Ewa Archacka w zawodzie 
jest od 1982 roku, przez ten czas po-
mogła wielu ludziom oraz rodzinom. 
Po trzydziestu sześciu latach pracy, 
obawia się, że niebawem sama będzie 
potrzebowała pomocy, gdy siła na-
bywcza jej niewysokiej pensji, unie-
możliwi zaspokojenie podstawowych 
potrzeb lub po otrzymaniu głodowej 
emerytury. – W tej sytuacji jest wielu 
pracowników socjalnych, w Łomży 
31 kobiet. Na starcie otrzymujemy 
najniższą krajową oraz dodatek za 
pracę w terenie w wysokości 250 zło-
tych brutto, który od lat się nie zmie-
nia – wyliczyła. Właśnie ten dodatek 
jest elementem negocjacji pracow-
ników socjalnych z Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
chodzi o to, aby ustawowo podwyż-
szona została jego wysokość. – Sytu-
acje w pracy są różne, moja koleżan-
ka została raz spoliczkowana przez 

klienta, ja spotykałam się z groźbami 
śmierci. Ten zawód jest potwornie 
trudny, ale nie ma w nim nudy, ru-
tyny, za to są ludzie, których nie oce-
niamy, ale im pomagamy. Gdybym 
jeszcze raz miała wybierać profesję, 
wybrałabym tak samo – mówiła Ewa 
Archacka i podkreślała, że przez 
wszystkie lata jej zawodowej ak-
tywności, w łomżyńskiej ekipie pra-
cowników socjalnych był tylko jeden 
mężczyzna. – Pracownicy socjalni to 
sfeminizowana grupa, bo kobiety są 
bardziej spolegliwe, potrafią perswa-
dować, nakłaniać, namawiać, zmie-
niać świat na lepsze – dodawała.

A jest co zmieniać, podczas 
spotkania mówili o tym dr Monika 
Surawska z Zakładu Badań Spo-
łecznych PWSIiP oraz funkcjona-
riusze policji: asp. Monika Lipińska 
i st. sierżant Krzysztof Surawski. 
W powiecie łomżyńskim jest 220 
otwartych procedur Niebieskiej 
Karty, która chroni ofiary przemocy 
domowej. Przemocy doświadczają 
dorośli i dzieci, czasem przybiera 
ona formę ekonomicznej zależności 
lub zaniedbania potrzeb. Przemoc 
wobec dzieci zaniża ich samooce-
nę, wywołuje problemy w szkole, 
wiktymizuje. – Jeśli dziecko wy-
chowało się w trudnej  rodzinie, to 
potem bierze ślub i trafia w to samo, 
w alkohol, agresję, niemoc – mówiła 
dr Monika Surawska. WHO (Świa-
towa Organizacja ds. Zdrowia) de-
finiuje maltretowanie dzieci, jako 
zamierzone oraz niezamierzone, 
działanie na osobach poniżej 18. 
roku życia, negatywnie wpływające 
na ich funkcjonowanie, zdrowie. – 
Nie ma niewinnych klapsów – po-
wtarzała z uporem Monika Suraw-
ska, jakby chcąc przebić się przez 
mur szkodliwych, społecznych ste-

reotypów. Mówiła, że przemocą wo-
bec dzieci są także „surogaty troski” 
– nieograniczony dostęp do kom-
putera, internetu, gier, w których 
wirtualność przejmuje kontrolę nad 
realnością: w momo challenge, grze, 
która rozprzestrzenia się za pomo-
cą portali społecznościowych oraz 
komunikatorów zainstalowanych 
na telefonach komórkowych, ma-
kabryczna lalka przejmuje kontrolę 
nad dzieckiem. Najpierw się z nim 
zaprzyjaźnia, zdobywa zaufanie, 
a później zastrasza i żąda spełnienia 
niebezpiecznych poleceń. Przed grą, 
która zachęca do samobójstw i na 
całym świecie zbiera ponure żniwo, 
ostrzegają polscy policjanci. 

Od 19 do 23 listopada w całym 
kraju trwa „Czarny tydzień w po-
mocy społecznej”, ubrani w żałobne 
barwy pracownicy socjalni bojko-

tują oficjalne, wojewódzkie i rzą-
dowe, obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego. Pracownicy pomocy 
społecznej z Łomży i okolicy, wzięli 
udział w analogicznym wydarzeniu 
w „Państwówce”.  – Nie mogli-
śmy się odwrócić tyłem do uczel-
ni, z którą od lat dobrze się nam 
współpracuje. Przybyliśmy na Dzień 
Pracownika Socjalnego z sympatii 
do studentów, wykładowców, ale 
postanowiliśmy nie uczestniczyć 
w oficjalnych dyskusjach. Nasza 
obecność była niema – wyjaśniała 
w kuluarach Ewa Archacka. 

Dr Tadeusz Kowalewski, kie-
rownik Zakładu Badań Społecz-
nych łomżyńskiej uczelni, rozma-
wiając z pracownikami socjalnymi, 
życzył im, aby ich zarobki były god-
ne, a praca prestiżowa i pasjonująca. 

MATERIAŁ PWSIIP

akademicka Łomża

Dzień Pracownika Socjalnego w PWSIiP z cichym protestem w tle 

O sporcie, 
zdrowiu  

i edukacji 
Stwórzmy radość dla siebie nawet ze 
skromnego wysiłku fizycznego – ape-
lował dr hab. Kazimierz Kochanowicz 
z Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku, który przybył do 
Państwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży na 
konferencję „Sport, zdrowie, edukacja 
dzieci i młodzieży”. 

– Spotkaliśmy się, aby wymienić 
się doświadczeniami, przedstawić 
wyniki najnowszych prac nauko-
wych, dyskutować w interdyscypli-
narnym gronie – mówił dr Tomasz 
Waldziński, kierownik Zakładu 
Kultury Fizycznej „Państwówki”, 
pomysłodawca naukowego, ogólno-
polskiego spotkania. 

Była mowa o sercu, które można 
hartować poprzez wysiłek fizyczny, 
o zdrowiu psychofizycznym, naj-
częstszych urazach sportowych, ak-
tywności w cukrzycy. Konferencja 
zgromadziła naukowców z Polski: z 
Łomży, Gdańska, Białej Podlaskiej, 
Warszawy i Bydgoszczy – ludzi 
reprezentujących różne dziedziny 

naukowe, zaintereso-
wania i pasje badawcze. 
Konferencję wykładem 
o sercu otwierał ce-
niony fizjolog i wy-
kładowca akademicki, 
profesor Jan Górski. 
Przypomniał, że serce 
w ciągu godziny pom-
puje pięć litrów krwi, 
czyli 3,5 mln litrów 
przez osiemdziesiąt lat 
życia. Przez dobę wy-
konuje wysiłek, który 
można porównać do 
podniesienia na wyso-
kość dziesięciu metrów jednej tony. 
– Odpowiednio traktowane, jeśli 
mu nie przeszkadzamy, nie utrud-
niamy, serce powinno nam służyć 
przez sto lat – przekonywał profe-
sor Górski i przytaczał przykłady 
badań naukowych o kardioprotek-
cji, czyli ochronie serca przed nie-
dokrwieniem. – Wszyscy jesteśmy 
narkomanami – mówił żartobliwie, 
wyjaśniając, że uprawianie sportu 
potęguje uwalnianie endorfiny, a 
mózgi ludzi aktywnych fizycznie 
wytwarzają także inne „wewnętrz-
ne narkotyki”, które zapewniają 
dobry nastrój oraz chronią serce, 
np. morfinę. Tłumaczył, że wysi-
łek fizyczny działa ochronnie przez 

dwie godziny po jego zakończeniu, 
przez kolejne 22 godziny zjawisko 
ochronne nie jest obserwowane, by 
powrócić dzień po ćwiczeniach i 
chronić serce przez kolejne cztery 
doby. 

Ruchomymi schodami do klubu fitness 
Zebrani na konferencji naukow-

cy podkreślali, że normy prozdrowot-
nego wysiłku ustala WHO (Świato-
wa Organizacja ds. Zdrowia), są one 
aktualizowane wraz z pojawieniem 
się nowych doniesień naukowych.  – 
Norma dziennych ćwiczeń jest tak 
naprawdę zróżnicowana, zależna od 
zdrowia, dyspozycyjności danej oso-
by. Dwie godziny dziennie aktywno-

ści fizycznej to tylko pewien 
punkt odniesienia – mówił dr 
hab. Kazimierz Kochanowicz. 
A dr Artur Liwtwiniuk z war-
szawskiej AWF, filia w Białej 
Podlaskiej, mówił o cywiliza-
cyjnych paradoksach: pokazał 
zdjęcie, na którym do klubu 
fitness jego bywalcy wjeżdżają 
ruchomymi schodami…  

– Podczas konferencji 
uczulaliśmy nauczycieli wy-
chowania fizycznego, aby 
weryfikowali, czy zwolnienia 
lekarskie, z jakimi przycho-
dzą dzieci oraz młodzież, 

są zasadne i powinny rzeczywi-
ście zwalniać je z wykonywania 
ćwiczeń. Cukrzyca nie oznacza 
dyskwalifikacji z zajęć wychowa-
nia fizycznego, podobnie jak wiele 
innych chorób. Pewne schorzenia 
wymuszają indywidualne podejście 
do ucznia, ale go nie dyskwalifikują 
sportowo – podkreślał dr Tomasz 
Waldziński i apelował o rozsądek 
rodziców, lekarzy, nauczycieli. – 
Zachęcajmy do aktywności, nie 
twórzmy niepotrzebnych furtek, 
które dają młodzieży awaryjne wyj-
ście z zajęć wychowania fizycznego, 
skutkując wadami postawy, proble-
mami zdrowotnymi, niską samo-
oceną i kondycją. 

Hedonistyczna przyjemność, czy 
imperatyw przetrwania

Profesor Kochanowicz zastana-
wiał się, czy sport to hedonistyczna 
przyjemność, a może imperatyw 
przetrwania, który pozwala zapo-
biec chorobom serca, cukrzycy, rako-
wi piersi i jelita grubego, demencji, a 
nawet depresji. Profesor mówił, że 
od postawy nauczycieli wychowania 
fizycznego, zależy zdrowie naszej 
młodzieży – fizyczne i psychofi-
zyczne. Dr Monika Surawska z Za-
kładu Badań Społecznych PWSIiP, 
opowiedziała o nieocenionej roli 
aktywności fizycznej dla dobrego 
samopoczucia, zwłaszcza w cza-
sach kiedy mózgi dzieci i młodzie-
ży są w nadmiarze bombardowane 
bodźcami płynącymi z komputerów, 
internetu, gier. A prof. Janusz Pop-
ko, kierownik Zakładu Fizjoterapii 
łomżyńskiej uczelni – o tym, jak w 
łatwy sposób możemy przeciwdzia-
łać najczęstszym urazom sporto-
wym: stłuczeniom, naciągnięciom, 
skręceniom, zwichnięciom i złama-
niom stawów oraz kończyn. 

Z danych WHO wynika, że 
prawie 80 procent populacji nie 
uprawia aktywności fizycznej w wy-
starczającym stopniu. A brak ruchu 
zabija tak samo jak… palenie papie-
rosów. 
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Joanna Jarmołowicz. Młoda, utalentowana.  
W „M jak miłość” trochę zamieszała. 

Mam satysfakcję, 
że tyle już 

osiągnęłam
Umie tańczyć, śpiewać, a nawet chodzić na szczudłach.

Aktorka ma dopiero 24 lata, ale jej dorobek już robi wrażenie. Fani seriali mogli ją już zauważyć 
w „Pierwszej miłości", w serialu „Na noże", „W rytmie serca" – wylicza Super Express. Grała też w „Pla-
necie Singli".

Piękna aktorka uczęszczała do liceum w Legnicy, a po maturze dołączyła do grona studentów Au-
torskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego. W „M jak miłość" dała się poznać jako urocza blon-
dynka.

Początkująca aktorka, 22-letnia wówczas Joanna dostała ważną rolę w serialu „Na noże". Tak jak jej 
bohaterka, porzuciła rodzinne strony i ruszyła na podbój Warszawy, by tam realizować swoje marzenia – 
czytamy w film.interia.pl.

– Zostałam zaproszona na casting. Poszłam na niego, ale co najśmieszniejsze, spóźniłam się. Jednak 
później wszystko potoczyło się bardzo dobrze. Gdy zadzwoniła do mnie pani, która odpowiada za obsadę 
w tym serialu i przekazała mi, że dostałam rolę, zaczęłam skakać ze szczęście, wzruszyłam się – wspomina. 

Jarmołowicz, tak jak jej postać, była gotowa zrobić wiele, by realizować marzenia. – Przyjechałam do 
Warszawy z Legnicy i nie miałam nic. Chciałam być aktorką. I chyba właśnie się nią staję. To jest wspa-
niałe – mówi. Nie ma wyższego wykształcenia aktorskiego. Dwa razy zdawały do szkoły, ale bez sukcesu.

Jej profesorem został Wojciech Zieliński, który kreował głównego bohatera serialu „Na noże”.
 – Wojtek był moim nauczycielem. Codziennie uczył mnie nowych rzeczy, bardzo dużo mi pomagał, 

był dla mnie ogromnym wsparciem. Natomiast w kwestiach kulinarnych edukował ją Mateusz Gessler. 
Aktorka podpatrywała go podczas pracy w restauracji Warszawa Wschodnia – pisze film.interia.pl.

Ostatnio mocno ograniczyłam moje życie towarzyskie – mówi w portalu TVP.pl. Źle znoszę konse-
kwencje imprezowania, szybko zaczynam się stresować. Zdecydowanie wolę spokój. Jestem młoda, nie 
będę ukrywać, że zdarzyło mi się przyjechać na zdjęcia na kacu, ale wyciągnęłam wnioski. Teraz, jeśli mam 
możliwość, staram się dwanaście godzin przed wejściem na plan relaksować, żeby dać z siebie jak najwięcej 
przed kamerą. Sen, kąpiel, maseczki, kawka, herbatka, czytanie.

Cieszę się, że w moim życiu zawodowym tyle się dzieje. Walczyłam o to z całych sił. Ludzie często 
nie zdają sobie sprawy, ile wysiłku kosztowało mnie, by znaleźć się w miejscu, w którym jestem, by móc 
się samemu utrzymać, kupować rzeczy, o których zawsze marzyłam. Niby to nic wielkiego, ale mam satys-
fakcję, że ciężka praca przynosi efekty.

Aktorką chciałam zostać od zawsze. Lubiłam wygłupiać się przed kamerą. Oczywiście w dzieciństwie 
miałam też inne marzenia. Mój tata był policjantem, przez jakiś czas chciałam iść w jego ślady, potem 
myślałam o dziennikarstwie.

W rozmowie z Plejadą wyznała, że ma ADHD. 
– Grzeczna to na pewno nie byłam. Leciałam na dwójach w szkole. Ja się uczyłam. Tylko miałam 

trudności w nauce, bo jestem osobą chodzącą z ADHD, więc mi było o wiele ciężej się uczyć niż normal-
nej osobie. Osoby z ADHD nie mogą usiedzieć godzinę na lekcjach. Może niepotrzebnie powiedziałam 
o tym ADHD, ale wiele osób w Polsce się z tym boryka, więc myślę, że potrzebnie – wyznała.

Bardzo cienię sobie życie rodzinnie i ciepło ogniska domowego. Jeśli ma się gdzie i do kogo wracać, 
jeśli ma się wsparcie bliskiej osoby, ten zawód jest świetny. Mam ustabilizowane życie, chłopaka, który jest 
związany ze sztuką i rozumie moje zawodowe dylematy. Dzielimy się troskami, radościami i obowiązkami 
domowymi.

Joanna spotyka się z Janem, bratem Antka Królikowskiego, którego w 2015 roku była partnerką. In-
formator „Faktu" podaje, że bracia nie mają z tym żadnego problemu.

Antek od dawna nie ma kontaktu z Asią, a sam jest zakochany w Julii Wieniawie. Uznał, że gdyby 
zabronił bratu wchodzenia w ten związek, to byłoby to niezdrowe. Życzy mu jak najlepiej – mówi infor-
mator. 

Młodszy Królikowski zajmuje się pisaniem tekstów piosenek i komponowaniem muzyki, a aktorka 
chce wydać swój pierwszy utwór, nad którym razem pracują – donosi plotek.pl. 

Plany na przyszłość…W trzeciej części filmu „Kogel Mogel" wcieli się w policjantkę. 

Prawdziwa zima jest tuż, tuż, a na drogach potrafi 
się pojawić zupełnie niespodzianie. Może dlatego 
drogowcy postanowili tym razem zimę zaskoczyć. 
Nasz Czytelnik natknął się między Szczuczynem 
a Grajewem na solarkę, która w sobotnie przedpo-
łudnie „czyniła swoją powinność” mimo że asfalt 
był czarny, a wokół nie było ani grama śniegu.

Okazało się jednak, że nie była to nad-
gorliwość tylko przezorność – kilkadziesiąt 
kilometrów dalej Suwałki przyprószone były 
na biało, a na bocznych trasach była po pro-
stu „szklanka”. Na posolonej wcześniej drodze 
krajowej nr 61 było znacznie bezpieczniej.       

Zanim zima nie zagości u nas na dobre 
i sytuacja na drogach ulegnie znacznemu po-
gorszeniu, warto pomyśleć jak przygotować 
samochód do zimy, która jest długa, wszyst-
kim niebezpieczna i nieprzewidywalna. To 

obowiązek każdego odpowiedzialnego kie-
rowcy.

Najczęstszymi zagrożeniami w okresie 
zimowym są: zaśnieżone drogi, oblodzenie 
oraz deszcz, kałuże, krótki dzień, obniżona 
koncentracja kierowców, a także wiatr bocz-
ny z pól, który przy śliskiej nawierzchni może 
być przyczyną problemów.

- Właściciele pojazdów powinni zwrócić 
szczególną uwagę na stan techniczny swoich 
pojazdów. Na pewno należy zmienić opony na 
zimowe, dodatkowo zwracając uwagę na stan 
bieżnika. Warto również zweryfikować spraw-
ność układu kierowniczego, hamulcowego, 
a w związku z szybko zapadającym zmro-
kiem również sprawdzić stan oświetlenia za-
równo przedniego, jak i tylnego — tłumaczy 
komisarz Hubert Bogut, naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP w Łomży. - Do-

bre oświetlenie pojazdów zwiększa znacznie 
bezpieczeństwo zarówno samych kierujących, 
jak i niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego — pieszych oraz rowerzystów. Jako 
policjanci apelujemy właśnie do niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego, by uży-
wali odblasków w różnych formach. Im więcej 
elementów odblaskowych tym lepiej. Przepisy 
nakładają obowiązek używania ich po zmro-
ku poza terenem zabudowanym, jednak bez 
nich nawet w mieście są sytuacje, w których 
pieszych po prostu trudno zauważyć - dodaje 
naczelnik łomżyńskiej drogówki.

W związku z okresem jesienno — zimo-
wym funkcjonariusze z Komendy Miejskiej 
Policji w Łomży biorą udział w akcji "Twoje 
światła — Twoje bezpieczeństwo”. Jej celem 
jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i ja-
kość oświetlenia w pojazdach, które bezpo-

średnio wpływa na bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego.

Podczas prowadzonych w tym obszarze 
kontroli policjanci będą sprawdzać przede 
wszystkim: sprawność poszczególnych ukła-
dów oświetlenia pojazdu, poprawność usta-
wienia świateł pojazdu, stosowanie odpowied-
nich żarówek. W sytuacji obciążenia pojazdu 
pamiętajmy o właściwym ustawieniu świateł 
w pojazdach. Mając na uwadze, stan oświe-
tlenia pojazdu ma bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo w przestrzeni ruchu drogowego, 
zwłaszcza w warunkach ograniczonej widocz-
ności. Wprawdzie większość współczesnych 
samochodów oferuje dobre oświetlenie, trze-
ba jednak o nie zadbać. Dla bezpieczeństwa 
ważny jest stan wszystkich trzech elementów 
oświetlenia: żarówek, lamp oraz ustawienia 
świateł. 

Idzie zima. Bądź bezpieczniejszy na drodze
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Joanna Jarmołowicz. Młoda, utalentowana.  
W „M jak miłość” trochę zamieszała. 

Mam satysfakcję, 
że tyle już 

osiągnęłam
Umie tańczyć, śpiewać, a nawet chodzić na szczudłach.

Aktorka ma dopiero 24 lata, ale jej dorobek już robi wrażenie. Fani seriali mogli ją już zauważyć 
w „Pierwszej miłości", w serialu „Na noże", „W rytmie serca" – wylicza Super Express. Grała też w „Pla-
necie Singli".

Piękna aktorka uczęszczała do liceum w Legnicy, a po maturze dołączyła do grona studentów Au-
torskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego. W „M jak miłość" dała się poznać jako urocza blon-
dynka.

Początkująca aktorka, 22-letnia wówczas Joanna dostała ważną rolę w serialu „Na noże". Tak jak jej 
bohaterka, porzuciła rodzinne strony i ruszyła na podbój Warszawy, by tam realizować swoje marzenia – 
czytamy w film.interia.pl.

– Zostałam zaproszona na casting. Poszłam na niego, ale co najśmieszniejsze, spóźniłam się. Jednak 
później wszystko potoczyło się bardzo dobrze. Gdy zadzwoniła do mnie pani, która odpowiada za obsadę 
w tym serialu i przekazała mi, że dostałam rolę, zaczęłam skakać ze szczęście, wzruszyłam się – wspomina. 

Jarmołowicz, tak jak jej postać, była gotowa zrobić wiele, by realizować marzenia. – Przyjechałam do 
Warszawy z Legnicy i nie miałam nic. Chciałam być aktorką. I chyba właśnie się nią staję. To jest wspa-
niałe – mówi. Nie ma wyższego wykształcenia aktorskiego. Dwa razy zdawały do szkoły, ale bez sukcesu.

Jej profesorem został Wojciech Zieliński, który kreował głównego bohatera serialu „Na noże”.
 – Wojtek był moim nauczycielem. Codziennie uczył mnie nowych rzeczy, bardzo dużo mi pomagał, 

był dla mnie ogromnym wsparciem. Natomiast w kwestiach kulinarnych edukował ją Mateusz Gessler. 
Aktorka podpatrywała go podczas pracy w restauracji Warszawa Wschodnia – pisze film.interia.pl.

Ostatnio mocno ograniczyłam moje życie towarzyskie – mówi w portalu TVP.pl. Źle znoszę konse-
kwencje imprezowania, szybko zaczynam się stresować. Zdecydowanie wolę spokój. Jestem młoda, nie 
będę ukrywać, że zdarzyło mi się przyjechać na zdjęcia na kacu, ale wyciągnęłam wnioski. Teraz, jeśli mam 
możliwość, staram się dwanaście godzin przed wejściem na plan relaksować, żeby dać z siebie jak najwięcej 
przed kamerą. Sen, kąpiel, maseczki, kawka, herbatka, czytanie.

Cieszę się, że w moim życiu zawodowym tyle się dzieje. Walczyłam o to z całych sił. Ludzie często 
nie zdają sobie sprawy, ile wysiłku kosztowało mnie, by znaleźć się w miejscu, w którym jestem, by móc 
się samemu utrzymać, kupować rzeczy, o których zawsze marzyłam. Niby to nic wielkiego, ale mam satys-
fakcję, że ciężka praca przynosi efekty.

Aktorką chciałam zostać od zawsze. Lubiłam wygłupiać się przed kamerą. Oczywiście w dzieciństwie 
miałam też inne marzenia. Mój tata był policjantem, przez jakiś czas chciałam iść w jego ślady, potem 
myślałam o dziennikarstwie.

W rozmowie z Plejadą wyznała, że ma ADHD. 
– Grzeczna to na pewno nie byłam. Leciałam na dwójach w szkole. Ja się uczyłam. Tylko miałam 

trudności w nauce, bo jestem osobą chodzącą z ADHD, więc mi było o wiele ciężej się uczyć niż normal-
nej osobie. Osoby z ADHD nie mogą usiedzieć godzinę na lekcjach. Może niepotrzebnie powiedziałam 
o tym ADHD, ale wiele osób w Polsce się z tym boryka, więc myślę, że potrzebnie – wyznała.

Bardzo cienię sobie życie rodzinnie i ciepło ogniska domowego. Jeśli ma się gdzie i do kogo wracać, 
jeśli ma się wsparcie bliskiej osoby, ten zawód jest świetny. Mam ustabilizowane życie, chłopaka, który jest 
związany ze sztuką i rozumie moje zawodowe dylematy. Dzielimy się troskami, radościami i obowiązkami 
domowymi.

Joanna spotyka się z Janem, bratem Antka Królikowskiego, którego w 2015 roku była partnerką. In-
formator „Faktu" podaje, że bracia nie mają z tym żadnego problemu.

Antek od dawna nie ma kontaktu z Asią, a sam jest zakochany w Julii Wieniawie. Uznał, że gdyby 
zabronił bratu wchodzenia w ten związek, to byłoby to niezdrowe. Życzy mu jak najlepiej – mówi infor-
mator. 

Młodszy Królikowski zajmuje się pisaniem tekstów piosenek i komponowaniem muzyki, a aktorka 
chce wydać swój pierwszy utwór, nad którym razem pracują – donosi plotek.pl. 

Plany na przyszłość…W trzeciej części filmu „Kogel Mogel" wcieli się w policjantkę. 
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coś  

dla siebie
Amy
TVP1 piątek 22.35

Biografia Amy Winehouse, która z dnia na dzień stała się 

ikoną światowej muzyki. Co ukrywała przed światem? 

Dlaczego zginęła w tajemniczych okolicznościach w wieku 

zaledwie 27 lat? Film zmontowano z jej własnych filmów, 

wypowiedzi oraz rozmów z najbliższymi. 

Krew za krew
TV6 piątek 22.55

Rok 1868. Mijają trzy lata od zakończenia wojny 

secesyjnej. Pułkownik armii konfederackiej, Morsman 

Carver (Liam Neeson) stoi na czele wynajętej grupy 

pościgowej, tropiącej kapitana Gideona (Pierce Brosnan).

Dzika rzeka
Metro piątek 22.50

Gail była niegdyś przewodnikiem turystycznym po 

rzece Kolorado, przed laty wielokrotnie przemierzała 

jej burzliwe wody. Teraz wraca tu na weekend z mężem 

i synem. Nic nie zapowiada tragedii. Trzymający 

w napięciu, widowiskowy, efektowny wizualnie,  

ze znakomitą, jak zawsze, rolą Meryl Streep.

Momentum
TV Puls sobota 20.00

Alexis i jej były partner to para złodziei kosztowności. 

Kobieta wycofała się z działalności przestępczej, lecz daje 

się namówić na ostatni skok. Sprawy się niestety mocno 

komplikują. Alex zostaje wplątana w morderstwo. Jej 

tropem podąża zawodowy zabójca. Kobieta musi odkryć, 

kto i z jakiego powodu chce ją zabić.

Korespondent 
wojenny

Focus TV niedziela 21.00

Znakomity dokument. Na przełomie 2010 i 2011 roku 

w Tunezji wybuchają niepokoje społeczne, które szybko 

przenoszą się również na inne kraje arabskie. Wydarzenia 

arabskiej wiosny relacjonują nieustraszeni reporterzy, 

którzy w samym centrum konfliktu są oczami i uszami 

opinii publicznej świata. Bohaterowie filmu zdobywali 

i przekazywali informacje o walkach w Tunezji, Egipcie, 

Libii i Syrii.

Zaczyna się czas przygotowań 
do pieczenia, duszenia, smażenia, 
doprawiania , a przede wszystkim 
wymyślania, czy nie można przy-
gotować na rodzinne spotkanie 
niespodzianki, potrawy, która za-
skoczy bliskich, która pokaże na-
sze kulinarne mistrzostwo.

Podpowiadamy: oto weeken-
dowe programy, z których moż-
na wiele się nauczyć, które może 
podsuną pomysł na coś nowego, 
a na pewno pomogą przygotować 
tradycyjny świąteczny stół.

OKRASA ŁAMIE PRZEPISY 
TVP1 sobota 13.35, 
TVP Rozrywka sobota 12.35, 
niedziela 12.25, 
TVP Historia 10.05

TO JE BOROWICZ. 
PODRÓŻE ZE SMAKIEM 
TVP2 sobota 11.40

EWA GOTUJE 
Polsat sobota 10.30, 
ATM Rozrywka niedziela 7.30, 8.00

MASTERCHEF 
TVN sobota 12.50,  
niedziela 20.00

KUCHENNE REWOLUCJE 
TVN sobota 17.00

BAKE OFF – ALE PRZEPIS 
TVP Rozrywka sobota 20.35

RĄCZKA GOTUJE 
TVP3 niedziela 7.35

Karol Okrasa prezentuje 
regionalne specjalności, przygo-
towuje pyszne dania, podkreśla 
ich walory smakowe i zdrowotne. 
Przepisy są łatwe i niesztampowe. 

Adam Borowicz, vloger po-
chodzący z Rudy Śląskiej i miesz-
kający na stałe w Glasgow, zwie-
dza Szkocję, Walię i Irlandię. 
Odkrywa lokalną kuchnię, ocenia 
regionalne produkty i potrawy.

Program Ewy Wachowicz, to 
nauka gotowania zgodnie z naj-
nowszymi trendami kulinarnymi 
przy jednoczesnym zachowaniu 
polskiej tradycji.

MasterChef to widowisko 
kulinarne, w którym amatorzy 
walczą o tytuł mistrza kuchni. 
Ich zmagania oceniają Magda 
Gessler, Anna Starmach oraz 
Michel Moran.

Magda Gessler odwiedza 
bankrutujące restauracje, by po-
móc właścicielom w dokona-
niu transformacji. Układa nowe 
menu, uczy kucharza kulinarnych 
sztuczek, a nawet zmienia wygląd 
lokalu. 

 „Bake off - Ale przepis!" 
jurorzy „Ale ciacha!” prezentują 
tradycyjne przepisy na pyszne wy-
pieki, radzą jak podczas pieczenia 
uniknąć błędów, które wcześniej 
popełnili uczestnicy konkursu.

Remigiusz Rączka śląski 
kucharz przygotowuje popularne 
i mniej znane dania kuchni regio-
nalnej.

Gotowanie na ekranie

Przedświąteczna 
gorączka w kuchni
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będzie się działo

Pokuta za romans

Ucieczka do Legii 
Cudzoziemskiej
Lata 20. XX wieku. Zakochanemu w uroczej kobie-

cie playboyowi nie tak łatwo jest zrezygnować z dawnego 
stylu życia, dlatego w dniu ślubu Alain Lefevre ( Jean-
-Claude Van Damme) podejmuje decyzję i postanawia 
pozostać wolnym człowiekiem. 

Po kilku latach spotyka ponownie swoją dawną 
miłość. Katrina zmieniła nie tylko swój wygląd, ale 
także związała się z innym człowiekiem, który prowa-
dzi ciemne interesy. Gdy mafioso dowiaduje się o ich 
romansie, Alain musi uciec do Legii Cudzoziemskiej. 
Pobyt w oddziale jest dla niego ciężką szkołą życia. Je-
dyną szansą przetrwania na pustyni jest zjednoczenie 
sił wśród żołnierzy. W ten sposób rodzi się prawdziwa 
przyjaźń.

Pewnie nie wiesz…
Van Damme naprawdę nazywa się Jean-Claude Ca-

mille François Van Varenberg.
Przez pięć lat uczył się baletu klasycznego.

Powiedział o sobie: „Jestem jednym z najbardziej 
wrażliwych ludzi na Ziemi – i wiem o tym”.

Legionista
TV Puls sobota 23.45

Żona, mąż i… ten trzeci

Nie przewidzisz, 
co cię zniszczy

36-letni Randolph Dupree (Owen 
Wilson) spędza czas na beztroskim im-
prezowaniu, na które zarabia chwytając 
się dorywczych zajęć. Z pokaźnego 
grona znajomych najważniejszy jest dla 
niego Carl (Matt Dillon), wierny przy-
jaciel i wzór faceta.

Kiedy więc ten staje na ślubnym 
kobiercu z Molly (Kate Hudson), 
Dupree jest załamany. 

Carl dowiaduje się, że jego kumpel 
stracił mieszkanie i źródło dochodów. 
Proponuje mu, żeby na jakiś czas za-
mieszkał z nim i jego piękną żoną, któ-
ra nie przepada za przyjacielem męża. 
Dupree wprowadza się do mieszkania 
Carla i Molly, która na jego obecność 
początkowo reaguje źle. Ponieważ 
jednak męża, który pracuje jako agent 
nieruchomości, coraz częściej nie ma 
w domu, zacieśnia znajomość z Dupree.

Kolejna komedia, która tym bar-
dziej śmieszy widzów, im większe 
zniszczenia wyrządzi bohater – czarny 
charakter. Trójkę grającą główne role 
wspomaga z drugiego planu Michael 
Douglas.

Pewnie nie wiesz…
W realizacji niewątpliwie bardzo pomogło to, że od początku do projektu włączył 

się Owen Wilson, uważany za wielkie odkrycie komediowe. 
Aktor związał się z Kate Hudson grającą rolę Molly, a rozstanie przeżył tak 

mocno, że targnął się na życie. 
Kate Hudson jest córką Goldie Hawn.

Ja, ty i on
TV Puls sobota 15.50, niedziela 17.50

Film o wojnie, którą przeżył reżyser

Marzenie  
o wolności

Film powszechnie uznawany za jedno z najważniejszych dzieł Jeana Renoira i za-
razem jedno z najważniejszych w całej kinematografii światowej. 

Nakręcona w przededniu drugiej wojny światowej (1937), fabuła opiera się na 
autentycznych wydarzeniach. 

Pierwsza wojna światowa. W jednym z niemieckich obozów znajdują się fran-
cuscy lotnicy – arystokrata z pochodzenia, kapitan de Boieldieu oraz porucznik Mare-
chal ( Jean Gabin). Od samego początku szukają dróg ucieczki z niewoli. W pewnym 
momencie dostają się do twierdzy dowodzonej przez niemieckiego arystokratę von 
Rauffensteina. De Boieldieu znajduje z nim wspólny język. Mają podobne pocho-
dzenie społeczne, podobny światopogląd, maniery i obycie. Różni ich wyłącznie na-
rodowość. Marechal zaprzyjaźnia się w tym czasie z synem żydowskiego bankiera 
Rosenthala. Kapitan de Boieldieu postanawia poświęcić się, by dopomóc w ucieczce 
Marechala i Rosenthala. 

Pewnie nie wiesz…
Film otrzymał prestiżową nagrodę na faszystowskim festiwalu weneckim w 1939 

roku, ale znalazł się na liście filmów zakazanych przez nazistów. W przedwojennej 
Polsce też był zakazany.

Mundur noszony przez Jeana Gabina był w rzeczywistości własnością Jean Reno-
ira, który służył w lotnictwie podczas I wojny światowej.

Jean Renoir miał trudności z uzyskaniem funduszy na film, dopóki nie powiedział, 
że ma Jeana Gabina. Gabin w tym czasie był największym francuskim aktorem, który 
przyciągał do kin (a więc do kas) miliony widzów.

Oryginalny tytuł filmu „La grande illusion” po polsku znaczy „Wielkie złudzenie”.

Towarzysze broni
TVP Kultura piątek 23.35



„Meandry losu” to cykl powie-
ściowy o trudnej polskiej hi-
storii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łom-
ża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogma-
twane losy Polaków i Żydów 
w obliczu wojny, okupacji so-
wieckiej, a potem niemieckiej. 
Autorem jest Zenon Krajew-
ski. W tym wydaniu Tygodni-
ka Narew publikujemy kolejny 
fragment powieści. 
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W ostatnich dniach września Sowieci 
i miejscowi komuniści sukcesywnie przej-
mowali władzę w gminach regionu łom-
żyńskiego. Urzędnicy wybrani jeszcze za 
polskiej władzy bali się przychodzić do 
pracy i sprawować jakiekolwiek obowiąz-
ki. Podobnie było w Pankowie, siedzibie 
małej gminy oddalonej kilkanaście kilo-
metrów na zachód od Łomży. Miejscowi 
chłopi utworzyli straż obywatelską, aby za-
pobiec splądrowaniu gminy i zniszczeniu 
dokumentów.

Przed południem 28 września do gminy 
przyjechało dwóch komunistów, Żyd i Po-
lak. Obaj wysocy i zażywni, w skórzanych, 
znoszonych kurtkach, mieli karabiny i czer-
wone opaski na ramieniu. Żyd był bardziej 
pewny siebie, bo nikogo nie pytając wszedł 
do budynku z czerwonej cegły, stojącego 
w centrum wsi, obok kościoła. Tam od lat 
mieściła się gmina. 

- Kto tu zarządza? – spytał niecierpli-
wie, zasiadając za stołem w sali zebrań na 
dole. Towarzyszący mu Polak stanął obok 
z karabinem gotowym do strzału, milcząc.

- Wójt, Panie, ale jego nie ma – odpo-
wiedzieli chłopi, którzy weszli za nim do 
największej sali w gminie.

- Nazywam się Mieczysław Kumor 
i będę tu w imieniu władzy radzieckiej tym-
czasowym zarządcą – zapowiedział buń-
czucznie. - Czy macie jakieś pytania?

Nikt się nie odezwał.
- To dobrze – intruz uśmiechną się szy-

derczo z widocznym lekceważeniem lustru-
jąc twarze zebranych. - Niech ktoś podej-
dzie i zdejmie ten krzyż ze ściany.

Nikt się nie ruszył. Zaskoczeni chłopi 
tylko patrzyli niepewnie jeden na drugiego.

- Zatem sam to zrobię – podszedł do 
ściany i podstawił krzesło, aby dosięgnąć 
krzyża. – Religia to opium dla ludu. Władza 
sowiecka jej nie uznaje – mruknął z satys-
fakcją, poczym zdjął i rzucił krzyż na pod-
łogę w kąt sali.

Chłopi stali jak sparaliżowani. Nieliczni 
i nieuzbrojeni, nie stanowili żadnego zagro-
żenia dla butnych przybyszów. Bali się na-
wet odezwać.

- Natychmiast musi być wybrany ko-
mitet gminny. Polska zbankrutowała. Tu 
będzie Związek Sowiecki. Podawajcie na-
zwiska kandydatów.

W międzyczasie do gminy dotarło wię-
cej chłopów ze wsi. Przyszedł też dyrektor 
miejscowej szkoły powszechnej. Ktoś za-
proponował właśnie jego do komitetu. Dy-
rektor zaczął gwałtownie się wymawiać.

- Co towarzysz nie chce należeć do ko-
mitetu gminnego? -  ryknął Kumor w pasji. 
– Towarzysz sprzeciwia się władzy sowiec-
kiej? Ja radzę być towarzyszowi ostrożnym 
– pogroził mężczyźnie. - Władza sowiecka 

może wynagradzać, ale i karać – to mówiąc 
demonstracyjnie pogładził dłonią karabin.

Po tak brutalnej przemowie wybór ko-
mitetu przebiegł już sprawnie. Chłopi po-
dawali nazwiska w większości nieobecnych 
w tej sali, aby obyło się bez protestów wyty-
powanego, a Kumor zapisywał je nawet nie 
pytając czy kandydat się zgadza i czy nawet 
jest obecny na sali.

- No to pięknie. Komitet tymczasowy 
już mamy – podsumował z satysfakcją wy-
nik naboru. - I nikt niech nie próbuje się 
z niego wycofywać. Niedługo odbędą się 
właściwe wybory. A realną władzą na razie 
ja tu będę.

- Tak, panie – potulnie potwierdzili 
chłopi jego słowa.

- Towarzyszu, towarzyszu Kumor macie 
do mnie mówić. Nie jesteśmy już w jaśnie-
pańskiej Polsce - odburknął. – Czy tu ktoś 
w tym budynku pracuje? – spytał zniecier-
pliwiony.

Posłano po urzędników, którzy po 
pewnej chwili przepchnęli się przez ciżbę 
chłopską i stanęli przed obliczem nowego 
władcy.

- Rozpoczynamy urzędowanie w imie-
niu Związku Sowieckiego, a komu się nie 
podoba, może odejść. Czy chcecie odejść? – 
spytał z szyderczym półuśmiechem.

Nikt się nie odezwał, a też i nikt się nie 
ruszył z miejsca.

- W takim razie szukać mi czerwonego 
materiału i niezwłocznie wywiesić na bu-
dynku flagę Związku Sowieckiego.

Urzędnicy wyszli, aby wykonać po-
lecenie. Po pewnym czasie wywieszono 
kawał czerwonej płachty na długim, sę-
katym kiju. Polską flagę wraz z drzew-
cem schowano już wcześniej, na początku 
września. Chłopi opuścili budynek i ro-
zeszli się po wsi, a dwaj komuniści także 
wyjechali, zapowiadając, że wrócą i chcą 
zastać wszystko w tak dobrym porządku, 
w jakim zostawiają. 

W taki oto sposób zaczęła się for-
mować władza sowiecka na terenach 
ziem polskich, z których ustąpili Niem-
cy. Komitety rewolucyjne nie tworzyły 
się spontanicznie. To przede wszystkim 
żydowscy komuniści, bo polscy byli nie-
liczni, przejmowali władzę przed wkro-
czeniem Armii Czerwonej, wyłaniali 
własną milicję i obsadzali urzędy pań-
stwowe i samorządowe. Kiedy wreszcie 
armia sowiecka wkroczyła do Łomży, 
została przywitana chlebem i solą przez 
miejscowych komunistów. Żydowski 
plebs zbudował dla Sowietów bramy po-
witalne i wycałowywał sowieckich czoł-
gistów. Mnóstwo czerwonych flag zwisa-
ło w całym mieście z okien w budynkach 
publicznych i mieszkalnych. Sowieci, 
dzięki staraniom miejscowego plebsu, 
cieszącego się już na okoliczność grun-

townych zmian  na lepsze w ich dotych-
czas niewesołej doli, mogli poczuć się 
w Łomży jak u siebie w domu.
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Zmiłuj się nade mną Boże,  
w swojej łaskawości,

w ogromie swego miłosierdzia wymaż 
moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
I oczyść mnie z grzechu mojego!

Ps. 51, 3-4

Elian, korzystając ze słonecznej pogo-
dy i wejścia Armii Czerwonej do Łomży, 
zaprosił Hannah na popołudniowy spacer. 
Wcześniej, przez kilka dni, kiedy w mie-
ście nie było żadnej władzy, zorganizowane 
bandy napadały na ludzi i sklepy, grabiąc 
co się dało. Wielu Żydów, w tym i Samuel 
Wiernik,  nie odważyło się wtedy otwierać 
swoich przedsiębiorstw. Wejście sowiec-
kich żołnierzy ukróciło samowolę i bezrząd. 
Można już było wyjść na ulicę bez obawy 
o zdrowie lub życie. Elian szybko skorzystał 
z tej okazji.

Hannah zgodziła się pójść na spacer 
z niedoszłym medykiem, mimo że była jesz-
cze na niego zła za to tchórzliwe zerwanie 
w pierwszym dniu wojny niemiecko-pol-
skiej, bo tak właśnie postępek Wiernika 
w myślach nazywała. Miała jednak nadzie-
ję, że podczas ich spotkania Elian nie tylko 
się wytłumaczy, bo to już próbował zrobić 
poprzednio, ale zakomunikuje jej zmianę 
zdania. O takim obrocie spraw zapewniał ją 
ojciec po rozmowie ze starym Wiernikiem, 
ojcem Eliana.

Poszli w górę miasta, z bólem serca 
patrząc na zniszczenia uczynione przez 
niemieckie bombardowania, ulicami 
Dworną, Giełczyńską i Senatorską, a po-
tem Zieloną, czyli ulubioną trasą space-
rów młodego Wiernika. Początkowo szli 
ręka w rękę, milcząc, bo Hannah taktow-
nie czekała na to, co miała nadzieję usły-
szeć. Elian jednak szybko przerwał swoją 
zadumę.

- Przepraszam cię za moją skandalicz-
ną deklarację, którą mogłaś odebrać jako 
zerwanie – powiedział patrząc raczej przed 
siebie, niż na nią.

Hannah milczała. Chłopak odwrócił się 
do niej i złapał za rękę, podnosząc do ust. 
Hannah uśmiechnęła się nieznacznie.

- Wiedz, że powodował mną strach – 
kontynuował Elian, nie spuszczając z niej 
swego wzroku. – Strach o siebie i o ciebie. 
O nas. Podział ról w naszej kulturze jest 
oczywisty. Miejsce kobiety jest w domu. 
Ona dba o męża, dzieci. A mężczyzna 
utrzymuje ją i  rodzinę. Tak chciałem. Plany 
naszych rodzin były moimi planami.

literatura

Powieść z nieznaną  
historią w tle 



literatura
- Były …? – wpadła mu w słowo.
- Są, były, teraz znów są. Jestem tyl-

ko słabym liściem na wietrze wydarzeń. 
I wszystkie moje plany i marzenia pierw-
szego września przestały mieć znaczenie, bo 
Niemcy zaczęli realizować własne plany. Co 
my malutcy możemy zdziałać wobec woli 
olbrzymów? – zapytał retorycznie.

- Może starajmy się żyć własnym ży-
ciem - zasugerowała. - Mamy je jedno. 
Każdy dzień przeżyjmy na miarę naszych 
możliwości, a nie chęci, oczekiwań i ma-
rzeń, których realizacja nie zależy tylko od 
nas. I nie przede wszystkim od nas.

- Zajdźmy na stary cmentarz – zapro-
ponował Elian. Tam odpoczywam. Nasi 
przodkowie wybrali wyjątkowe miejsce 
w tym pięknym mieście na wieczny spo-
czynek swych współplemieńców, że się tak 
wyrażę.

- Ja też uważam, że Plac Zielony ma 
wyjątkowy nastrój – zgodziła się Hannah.

- Później zejdziemy nad Narew i usią-
dziemy na brzegu. Ten leniwy nurt 
rzeki mnie uspokaja.

- Dobrze. Widzisz, jaka potrafię 
być zgodna – roześmiała się.

- Cieszę się, że jesteś dziś taka nie 
tylko zgodna, ale i pogodna – Eliano-
wi niechcący się zrymowało, a nie za-
mierzał infantylizować tej rozmowy, 
więc ucichł i chwilę szli w milczeniu.

- Jak długo można obrażać się 
na rzeczywistość? – spytała Hannah 
retorycznie. - Już Rzymianie mawiali 
Navigare necesse est. Jestem młoda, 
mam dwadzieścia lat. Czy okupanci, 
jedni lub drudzy, mają mi odebrać 
całą radość życia? Vivere non necesse. 
Bez względu na to co jest mi prze-
znaczone od Boga, życie długie czy 
krótkie, chcę się nim cieszyć dziś i ju-
tro, aż do końca, którego nikt nie zna.

- Masz rację. Jesteś piękna i mło-
da. Najeźdźcy mogą nam zabrać wie-
le, jeśli nie wszystko, ale nie możemy 
żyć pod ich dyktando. Przynajmniej 
powinniśmy się starać.

- To jakie masz teraz plany? – 
spytała niepewnie. - Ja pewnie wrócę 
do biblioteki, jeśli znów zostanie uru-
chomiona. Ty do szkoły w Warszawie 
nie wrócisz, bo tam są Niemcy. Oni nie po-
zwolą podludziom, bo tak nas przecież skla-
syfikowali i nazwali, kształcić się na lekarzy.

- Już się z tym pogodziłem, że nie zo-
stanę lekarzem. Z pewnością to niemożliwe 
w czasie trwania wojny. Ale każda wojna 
kiedyś się kończy. Obyśmy tego doczekali. 
Można powiedzieć bez ogródek, że naszym 
zadaniem będzie przetrwać.

- Co zatem zechcesz robić?
- Sprobuję pomagać ojcu. Przydać mu 

się na coś. Handlować, spekulować, kombi-
nować. Z Sowietami nie będzie łatwo radzić 
sobie w tych sprawach, ale może przynaj-
mniej pozwolą nam żyć swoim życiem.

- Z Niemcami nie znalibyśmy dnia ani 
godziny, Elianie. Szkoda mi Polski. Dobrze 
to już nam, Żydom było. Pod Polską. Sta-
łam się polską patriotką. Wystarczył miesiąc 
wojny.

Ani zauważyli jak doszli do starego 
cmentarza, znajdującego się na zboczu spo-
rego wzniesienia.

- Zobacz Hannah jak tu pięknie, jaka 

wspaniała panorama na dolinę Narwi roz-
tacza się z tego wzgórza. I te macewy… - 
Eliana niezmiennie zachwycało to miejsce.

- Tak, masz rację – zgodziła się z nim. 
- Te napisy tak wiele nam mówią o przod-
kach nawet sprzed stu, a może i więcej lat. 
O tym, czym się trudnili w życiu, ale tak-
że o ich uczuciach. Wszystko przemija, ale 
ktoś chciał zostawić świadectwo dla potom-
nych, wyryte w kamieniu.

- Przechodniu, stań na chwilę, zwolnij 
bieg swego życia i pomyśl o przemijaniu - 
wyszeptał Elian.

Chodzili, zdawałoby się bezładnie, po 
tym niewielkim cmentarzu, starając się 
odczytywać napisy pieczołowicie wyryte 
w kamieniu, które nieubłaganie zacierał ząb 
czasu.

- A co powiesz na słowa: Debora była 
całym moim życiem? W takim zdaniu za-
wiera się pełnia uczucia człowieka od ołta-
rza aż po grób, a nawet poza grób. – Przy-
stanęła na chwilę i posmutniała. – Wiesz co, 

idźmy już stąd, proszę. Mam wrażenie, że 
chodząc wśród tych grobów naruszam spo-
kój zmarłych.

- Ja tak wcale nie uważam – nie zgo-
dził się z nią Elian - ale jeśli sobie życzysz, 
możemy już pójść nad rzekę. Podaj mi rękę, 
podtrzymam cię przy schodzeniu z tego 
stromego wzgórza.

- A wracając do sedna naszych spraw, 
czyli relacji między nami, czy uchylisz rąbka 
tajemnicy jakie są twoje zamiary – spytała 
Hannah, schodząc coraz szybciej ze wzgó-
rza.

- To jasne jak słońce na niebie w upal-
ny dzień – odpowiedział, starając się za nią 
nadążyć w tym przyśpieszonym schodzeniu 
do ulicy Rybaki. – Chcę, żebyśmy byli przy-
jaciółmi, żebyśmy byli sobie bliscy, żebyśmy 
byli razem. I to nie ze względu na to, że tak 
sobie zaplanowali nasi rodzice, że tego chcą 
nasze rodziny…

- Ale kilka tygodni temu chciałeś się 
wycofać z wszelkich ustaleń i zobowiązań 
– z przekorą weszła mu w słowo Hannah.

- To nie tak. Wybuch wojny był dla 
mnie szokiem. Odkryłem swoją słabość wo-
bec przeciwności losu. A mężczyzna musi 
być mocny, aby swoją siłą i pewnością sie-
bie podtrzymywać kobietę, która z natury 
rzeczy jest zdana na mężczyznę. W tym 
momencie byłem przekonany, że nie mogę 
ofiarować nawet części tego, czego oczekuje 
po mężczyźnie żydowska kobieta. Ale ty je-
steś mądra. Wychodząc od ciebie czułem, że 
źle postąpiłem, bo wojna rządzi się innymi 
prawami, niż pokój, próżno więc oczekiwać 
stabilizacji w niepewnych czasach.

Doszli do końca ulicy.
- Gdzie idziemy – spytała Hannah – 

w okolice mostu, czy raczej na lewo od nie-
go, na ten kawałek płaskiej łąki ze skraw-
kiem plaży łagodnie wchodzącej do rzeki?

- Na łąkę i plażę. Pamiętasz, że w lecie 
bywały tam tłumy.

- I co jeszcze mi powiesz o nas?- spytała 
przymilnie. - Mam wrażenie, że znacznie 
więcej mówisz o sobie, niż o nas. Jeśli wolisz 

mówić o sobie, mów śmiało. Lubię cię słu-
chać. Nawet jeśli mówisz rzeczy niemądre. 
Tylko już ze mną nie zrywaj – roześmiała 
się jak z dobrego dowcipu.

- Hannah, chce z tobą być. Jesteś taka 
piękna. Podoba mi się ten pełny owal twojej 
twarzy, ten wydatny nos…

- A propos, czy wiesz, że Azjaci nazy-
wają nas długonosymi? – uśmiechnęła się 
patrząc mu w oczy.

- Nie przerywaj, kiedy w natchnieniu 
serca chcę opisać cię taką, jaką widzę – 
ofuknął ją żartobliwie.

W końcu znaleźli się na nadnarwiań-
skich błoniach i spojrzeli na siebie niepew-
nie.

- Siądźmy tutaj – zaproponował Elian, 
rozściełając dla niej swoją kurtkę. – Nad 
samą rzeką jest trochę ludzi.

- Dziękuję za twoje okrycie. Ta moja 
cienka spódnica nie nadaje się do siedzenia 
na łące.

- Ale ja mam ciemne spodnie, więc w prze-
ciwieństwie do ciebie nie obawiam się plam.

- Czyli podoba ci się mój duży, wydatny 
nos…

- Zauważ, że nie powiedziałem żydow-
ski, tylko duży, a to różnica, bo mając typo-
wy żydowski nos nie byłabyś tak ładna.

- Cieszę się, że ci się podobam. To do-
brze, bo mogę się spodziewać, że nie spo-
tykasz się ze mną z ojcowskiego przymusu.

- Nie mógłbym tego robić wbrew sobie. 
Lubię na ciebie patrzeć. Z tą jasną karnacją, 
dużymi, ciemnymi oczami i wyrazistymi, 
pełnymi ustami jesteś naprawdę piękna.

Hannah przysunęła się prawie niezau-
ważalnie, ale skutecznie do Eliana i oparła 
o jego bark.

- Mów tak jeszcze. Twoje słowa są jak 
balsam na moją biedną, skołataną duszę 
-wyszeptała.

- Wtedy przyszedłem, żeby zerwać 
z tobą, bo bałem się, że nie będę miał sił 
i możliwości, aby uczynić cię szczęśliwą. 
Nie chciałem unieszczęśliwić tak cudownej 
dziewczyny.

- Ejże, panie W! – zadowolona, 
szturchnęła Wiernika. – Mówisz do 
mnie jak zakochany.

- Nie umiem jeszcze nazwać 
tego, co do ciebie czuję. Dla mnie 
prawdziwa miłość to coś trudnego 
do zdefiniowania, wyrażającego się 
we wzajemnym odczuwaniu odda-
nia i pożądania równocześnie, a przy 
tym zrozumieniu sytuacji partne-
ra w danej chwili… - zawahał się, 
przerywając wywód, aby spojrzeć jej 
w oczy.

- Pięknie to powiedziałeś, chociaż 
chyba nie do końca tak, jak chciałeś, 
skoro się zatrzymałeś w tym swoim 
opisie, mój drogi – wyszeptała Han-
nah, patrząc spod oka  na Eliana.

- Miłość cierpliwa jest, znasz to 
przecież. Myślę, że definiuje się ją 
całym życiem, postępowaniem wobec 
drugiej osoby na co dzień. A jeśli całą 
jej głębię można w końcu wyrazić nie 
tylko słowami, ale też i czynami, to 
życie dwojga ludzi staje się pełne.

- Mów mi tak jeszcze. Twoje sło-
wa to sam miód na moją duszę, ale 
mam wrażenie, że do czegoś zmie-
rzasz, Wierniku – uśmiechnęła się 

filuternie.
- Dziś słowa, a jutro czyny, dobrze? Ale 

pierwszy krok uczynię już dziś – szybko 
wstał, aby za chwilę upaść przed dziewczy-
ną na kolana. – Wyjdź za mnie, Hannah! 
Wyjdź, proszę, za mnie tak szybko, jak to 
możliwe. Życie ucieka, korzystajmy z każ-
dego dnia i godziny, aby być razem.

- Wyjdę za ciebie, mój ty Wierniku! – 
nie namyślając się wcale, dziewczyna szyb-
ko wyraziła swoją zgodę, delikatnie głasz-
cząc go po głowie, tylko trochę zaskoczona 
takim obrotem sprawy. – Chcę resztę życia 
spędzić z Tobą.

Oboje ze łzami w oczach padli sobie 
w objęcia, zapamiętani w uczuciach, któ-
re tak do końca nie potrafili sprecyzować. 
Pierwotny instynkt życia, tak naturalny 
w młodości, zbliżał ich do siebie, powo-
li stabilizując ich uczucia. Dwoje młodych 
ludzi chciało być razem w niepewnych cza-
sach. Na przekór wszelkiemu złu, na prze-
kór przeciwnościom, jakie miały stanąć na 
ich drodze życia.



życie na nowo

Program daje rodzinom radość i na-
dzieję na lepszą przyszłość, zapewniając 
to, co najbardziej prozaiczne i na co dzień 
potrzebne - nowy ciepły dom. W każ-
dym odcinku pod czujnym okiem kamer, 
specjaliści - architekt i ekipa budowlana, 
stoczą wyścig z czasem i trudnościami. W 
programie poznamy historię rodzin i zo-
baczymy czy uda się spełnić ich marzenia. 
Program prowadzi Katarzyna Dowbor.

Uboga sześcioosobowa rodzina dosta-
ła od Katarzyny Dowbor szansę na lepsze 
życie. Pani Elżbieta z trojgiem dzieci oraz 
dwojgiem schorowanych rodziców wresz-
cie mają godne warunki do nauki, odpo-
czynku i codziennego funkcjonowania. 
A to wszystko dzięki niezawodnej ekipie 
programu „Nasz nowy dom”.

Pani Elżbieta jest po rozwodzie i sa-
motnie wychowuje troje dzieci.

- W moim życiu tata nie był w zbyt 
wielkim stopniu obecny. Mama kochała 
mnie zawsze za nich oboje - twierdzi naj-
starszy syn, Kuba.

O ile jednak syn jest już dorosły i 
wkrótce opuści rodzinę, o tyle w domu 
zostanie jego młodsze rodzeństwo: Kajtek 
oraz chora Karolinka.

 - Miała 3,5 roku, kiedy przestała ro-
snąć. Zauważyłam to po ubraniach. Lekarz 
też się tym zainteresował. Zlecił badania i 
okazało się, że córka ma niedoczynność 

przysadki mózgowej, która nie produkuje 
hormonu wzrostu. Po licznych badaniach 
okazało się, że ma torbiel na szyszynce i 
to ona jest wszystkiemu winna. Dlatego 
codziennie wieczorem robię jej zastrzyk z 
hormonem wzrostu - tłumaczy mama.

- Doktor się śmieje, że po tym hor-
monie rosnę jak burza, jak na drożdżach 
- mówi Karolinka.

Kobieta, która pełni funkcję głowy 
rodziny, opiekuje się także schorowany-
mi rodzicami. Jej ojciec miał dwa zawały, 
dwanaście razy obrzęk płuc, a także udar 
mózgu. Jej mama ma cukrzycę i również 
przeszła udar mózgu.

- Nie mogę podjąć pracy zawodowej, 
ponieważ i dzieci, i rodzice wymagają 
opieki - żali się pani Elżbieta. - A robię 
to wszystko, bo chciałabym zawsze móc 
spojrzeć sobie w oczy i wiedzieć, że nie 
mam sobie nic do zarzucenia - dodaje.

Cała rodzina żyła dotychczas w ma-
lutkim mieszkaniu w fatalnych warun-
kach. Na ścianach był grzyb, brakowało 
ciepłej wody, nie było ogrzewania, pod-
łoga się rozpadała, a toaleta znajdowa-
ła się w zimnym korytarzu i zdarzało 
się, że zimą zamarzała w niej woda. W 
dodatku wszyscy gnieździli się w jed-
nym pomieszczeniu. Dzieci nie miały 
miejsca do nauki i zabawy, a dziadek 
spał w kuchni za parawanem, gdzie 

też myła się cała rodzina. W mieszka-
niu  nie było  dostępu do ciepłej wody, 
więc trzeba było gotować ją na kuchni. 
Mycie się oraz zmywanie odbywało się 
w miskach.

- Ściany są mokre, płynie po nich 
woda. Jest grzyb, podłoga gnije od tej wil-
goci i jest straszny smród - mówiła pani 
Elżbieta. - Marzę o łazience, o bieżącej 
ciepłej wodzie i żeby w całym mieszka-
niu było ciepło, żebym nie widziała już tej 
wilgoci na ścianach i nie martwiła się, że 
dzieci muszą to wdychać. Ten dom utrud-
nia mi opiekę nad wszystkimi. Jest stary, 
nie jest ocieplony - dodała.

Na szczęście los całej rodziny od-
mieniła ekipa programu „Nasz nowy 
dom”, która podjęła się remontu wie-
kowego lokum. A właściwie stworzenia 
mieszkania zupełnie od nowa. W mię-
dzyczasie Katarzyna Dowbor zadbała 
o to, by cała rodzina mogła wypocząć. 
Spędzili ten czas w uroczym hotelu i 
korzystali z dodatkowych atrakcji, jak 
choćby wizyta u weterynarza, ponieważ 
Karolinka marzy, by wykonywać ten za-
wód w przyszłości. Przy okazji rodzina 
miała też okazję po raz pierwszy spró-
bować jazdy konnej.

- Dzieci są moją ogromną radością i to 
one przede wszystkim dają mi siłę do życia 
- powiedziała pani Elżbieta, której zarad-
ność może budzić podziw. Podobnie jak 
talent i pracowitość jej najstarszego syna, 
który dostał się na studia informatyczne 
na Politechnice Rzeszowskiej, a za dobre 
wyniki w nauce otrzymał stypendium. Je-
den z partnerów programu, firma Wago, 
także ufundowała dla niego stypendium 
na pierwszy rok oraz komputer, który bę-
dzie mu potrzebny podczas studiów. - Po-
wodzenia i być może do zobaczenia kie-
dyś na gruncie zawodowym - powiedział 
przedstawiciel firmy, który wręczał Kubie 
wyróżnienie.

Po tych wszystkich miłych chwilach 
nadszedł czas na kulminację, czyli powrót 
do zupełnie odnowionego mieszkania. Jak 
bardzo efekty pracy ekipy programu „Nasz 
nowy dom” zaskoczyły panią Elżbietę i jej 
rodzinę? Co spodobało im się najbardziej? 
W jaki sposób podziękowali Katarzynie 
Dowbor za szansę na nowe życie?

Oglądaj w IPLA.TV: „Nasz nowy dom”  
- sezon 11, odcinek 10: Urzejowice

„Nasz Nowy Dom”  
– program Katarzyny Dowbor  

w Polsacie: tym razem Urzejowice
Popatrzmy na to, co się działo dość niedawno w tym programie. Urzejowice już się pokazały w Polsacie. Po nim wyemitowano już kolejne 

odcinki, ale przesłanie zawsze jest to samo…
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Niedziela dla młodych

Telerankowe 
atrakcje

Teleranek to cotygodniowy magazyn 
aktualnościowy dla widzów w wieku 7-12 
lat. Znajdą się w nim informacje o ak-

tualnych wydarzeniach z różnych dzie-
dzin: wiadomości muzyczne, sportowe, 
kulturalne, technologiczne i… dowcipne. 
Program jest inspiracją do poszukiwań 
ciekawych zajęć w wolnych chwilach (np. 
wolontariat), rozwijania pasji i zaintere-
sowań. Młodzi widzowie znajdą także 
ciekawe recenzje najnowszych filmów, 
książek, czy spektakli teatralnych. Będą 
mogli wziąć udział w ciekawych kon-

kursach z atrakcyjnymi 
nagrodami, a swoimi 

spostrzeżeniami, 
czy komentarza-
mi podzielą się 
przy pomocy 
mediów spo-
łecznościowych.

Teleranek
TVP abc 

niedziela 10.00

Nastoletni czarownik Merlin 

Walka  
z siłami zła
Merlin jest chłopcem, który posiada 

magiczne zdolności. Musi je ukrywać, 
bo panujący władca zakazał magii. Tym-
czasem zaprzyjaźnia się z synem wład-
cy Arturem, następcą tronu. Chłopców 
czeka wiele wspólnych przygód.

Baśniowa opowieść o burzliwym 
i pełnym przygód życiu młodego Mer-
lina – sprzed czasów, kiedy był już po-
tężnym magiem, a Artur silnym wład-
cą. Mimo tak młodego wieku chłopiec 

znów będzie się musiał zmierzyć się 
z siłami zła, a także doświadczyć, czym 
jest odpowiedzialność za los całego kró-
lestwa.

W tych odcinkach:
Banda rozbójników pod wodzą 

Alvarra napada na poczet rycerski zmie-
rzający do Camelotu. Przebrani w rycer-
skie zbroje przedostają się na królewski 
zamek. Alvarr chce przedostać się do 
królewskiego skarbca i wykraść magicz-
ny kryształ, który daje niezwykłą moc.

Tymczasem Merlin towarzyszy Ar-
turowi w wyprawie do Idirsholas. Ryce-
rze wpadają w pułapkę zastawioną przez 
kamiennych wojowników. 

Przygody Merlina
Stopklatka niedziela 11.20, 12,20

Kolorowe życie

Cud natury
Sir David Attenborough wyrusza 

w wyjątkową podróż ukazującą prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość austra-
lijskiej Wielkiej Rafy Koralowej. 

Wykorzystując najnowsze techno-
logie (w tym zdjęcia satelitarne), grafikę 
komputerową oraz najnowsze odkrycia 
nauki, prezentuje ostateczną wersję hi-
storii tego wyjątkowo pięknego zakątka 
naszej planety. 

Składająca się z 900 wysp rozciągają-
cych się na przestrzeni 2500 kilometrów, 
rafa jest wyraźnie widoczna z kosmosu 

i stanowi największą żyjącą struk-
turę na Ziemi. Z bliska, rafa pul-
suje bogactwem życia. 

Rafę zamieszkuje 1500 ga-
tunków ryb, 30 gatunków wale-
ni i delfinów, 6 gatunków żółwi 
morskich, 22 gatunki ptaków 
morskich i 32 gatunki ptaków 
przybrzeżnych. 

Rafa jest także licznie odwie-
dzana m.in. przez delfiny i wale-
nie karłowate, motyle lub słono-
wodne krokodyle, wykorzystujące 
prądy morskie i powietrzne, aby 
skorzystać z wyjątkowych właści-
wości tego ekosystemu.

Wielka Rafa Koralowa
TVP2 niedziela 10.50

400 mln lat ewolucji (pojawiły się 
na ziemi, kiedy jeszcze nie było drzew) 
pozwoliło rekinom wykształcić umiejęt-
ności, dzięki którym są w stanie łatwo 
i szybko dopaść ofiarę. 

Z ponad 489 gatunków rekinów tyl-
ko trzy atakują ludzi: żarłacz biały, żar-
łacz tygrysi i żarłacz tępogłowy. 

Od 1958 do 2016 roku odnotowano 
2 785 ataków rekinów na ludzi. Ofiar 
śmiertelnych było 439.

Rekin potrafi wyczuć jedną kroplę 
krwi w 115 l wody.

Największe mają 10 metrów długości, 
ważą do 12 ton. Żyją średnio 20-30 lat. 
Poruszają się z prędkością do 50 km/godz.

Nie wiadomo dlaczego rekiny dzie-
więć razy częściej atakują mężczyzn niż 
kobiety.

Najgroźniejsze zwierzęta świata.  
Odc. 1 Szaleństwa rekinów
Focus TV niedziela 10.00

Trzy gatunki są najgroźniejsze

Rekin 
zabójca 
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Już po raz 22. Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Łomży, który jest Instytucją Kul-
tury Powiatu Łomżyńskiego, oraz Klub 
Tańca Towarzyskiego AKAT działający 
przy ROK zaprosiły Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Towarzyskiego Sportowego 
i XIII Dziecięcą Galę Taneczną o Puchar 
Marszałka Województwa Podlaskiego, 
Starosty Łomżyńskiego i Prezydenta 
Miasta Łomża. 

Gospodarzami wydarzenia 
i współorganizatorami wydarzenia 
tradycyjnie był Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Piątnicy oraz wójt 
gminy Piątnica.

„W tym roku to już dwudziesta 
druga edycja tej cieszącej się w śro-
dowisku lokalnym, Województwie 
Podlaskim i regionie północno-
-wschodnimi dużą popularności 

imprezy tanecznej dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, odbywająca się 
rokrocznie w Łomży. Ze względu 
na bardzo dobre opinie za dotych-
czasową wzorową organizację im-
prezy, obecna edycja turnieju bardzo 
dobrze wpisuje się w obchody 600 
– lecia Jubileuszu Miasta Łomża co 
podnosi rangę naszego turnieju” - 
podkreślają organizatorzy.

W Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego Sportowego 
wystąpiły pary tanecz-
ne tańca towarzyskiego 
sportowego z wojewódz-
twa podlaskiego, całej 
Polski, Łomży i okolic 
z klas tanecznych od E 
do A, a w XIII Dziecię-
cej Gali Tanecznej par 
rekreacyjnych klas H, 
G i F dzieci i młodzież 
z łomżyńskich szkół 
w wieku od 7 do 14 lat,

Atrakcją były rów-
nież pokazy taneczne 
grup tanecznych mło-
dzieżowych i dorosłych, 
działających w Klubie 
Tańca Towarzyskiego 
AKAT. 

Kilkaset par z całego 
kraju, oprawa świetlna 
i scenografia, znakomita 
tancerka i osobowość te-
lewizyjna (znana przede 
wszystkim jako jurorka 
„Tańca z Gwiazdami”) 
Iwona Szymańska-
-Pavlovic to wielkie atuty 
tradycyjnego turnieju. 

Zapraszamy do obej-
rzenia fotograficznej 
relacji z festiwalu „wiru-
jącego wdzięku” w naj-
lepszym wydaniu.         
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Niedziela dla młodych

Telerankowe 
atrakcje

Teleranek to cotygodniowy magazyn 
aktualnościowy dla widzów w wieku 7-12 
lat. Znajdą się w nim informacje o ak-

tualnych wydarzeniach z różnych dzie-
dzin: wiadomości muzyczne, sportowe, 
kulturalne, technologiczne i… dowcipne. 
Program jest inspiracją do poszukiwań 
ciekawych zajęć w wolnych chwilach (np. 
wolontariat), rozwijania pasji i zaintere-
sowań. Młodzi widzowie znajdą także 
ciekawe recenzje najnowszych filmów, 
książek, czy spektakli teatralnych. Będą 
mogli wziąć udział w ciekawych kon-

kursach z atrakcyjnymi 
nagrodami, a swoimi 

spostrzeżeniami, 
czy komentarza-
mi podzielą się 
przy pomocy 
mediów spo-
łecznościowych.

Teleranek
TVP abc 

niedziela 10.00

Nastoletni czarownik Merlin 

Walka  
z siłami zła
Merlin jest chłopcem, który posiada 

magiczne zdolności. Musi je ukrywać, 
bo panujący władca zakazał magii. Tym-
czasem zaprzyjaźnia się z synem wład-
cy Arturem, następcą tronu. Chłopców 
czeka wiele wspólnych przygód.

Baśniowa opowieść o burzliwym 
i pełnym przygód życiu młodego Mer-
lina – sprzed czasów, kiedy był już po-
tężnym magiem, a Artur silnym wład-
cą. Mimo tak młodego wieku chłopiec 

znów będzie się musiał zmierzyć się 
z siłami zła, a także doświadczyć, czym 
jest odpowiedzialność za los całego kró-
lestwa.

W tych odcinkach:
Banda rozbójników pod wodzą 

Alvarra napada na poczet rycerski zmie-
rzający do Camelotu. Przebrani w rycer-
skie zbroje przedostają się na królewski 
zamek. Alvarr chce przedostać się do 
królewskiego skarbca i wykraść magicz-
ny kryształ, który daje niezwykłą moc.

Tymczasem Merlin towarzyszy Ar-
turowi w wyprawie do Idirsholas. Ryce-
rze wpadają w pułapkę zastawioną przez 
kamiennych wojowników. 

Przygody Merlina
Stopklatka niedziela 11.20, 12,20

Kolorowe życie

Cud natury
Sir David Attenborough wyrusza 

w wyjątkową podróż ukazującą prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość austra-
lijskiej Wielkiej Rafy Koralowej. 

Wykorzystując najnowsze techno-
logie (w tym zdjęcia satelitarne), grafikę 
komputerową oraz najnowsze odkrycia 
nauki, prezentuje ostateczną wersję hi-
storii tego wyjątkowo pięknego zakątka 
naszej planety. 

Składająca się z 900 wysp rozciągają-
cych się na przestrzeni 2500 kilometrów, 
rafa jest wyraźnie widoczna z kosmosu 

i stanowi największą żyjącą struk-
turę na Ziemi. Z bliska, rafa pul-
suje bogactwem życia. 

Rafę zamieszkuje 1500 ga-
tunków ryb, 30 gatunków wale-
ni i delfinów, 6 gatunków żółwi 
morskich, 22 gatunki ptaków 
morskich i 32 gatunki ptaków 
przybrzeżnych. 

Rafa jest także licznie odwie-
dzana m.in. przez delfiny i wale-
nie karłowate, motyle lub słono-
wodne krokodyle, wykorzystujące 
prądy morskie i powietrzne, aby 
skorzystać z wyjątkowych właści-
wości tego ekosystemu.

Wielka Rafa Koralowa
TVP2 niedziela 10.50

400 mln lat ewolucji (pojawiły się 
na ziemi, kiedy jeszcze nie było drzew) 
pozwoliło rekinom wykształcić umiejęt-
ności, dzięki którym są w stanie łatwo 
i szybko dopaść ofiarę. 

Z ponad 489 gatunków rekinów tyl-
ko trzy atakują ludzi: żarłacz biały, żar-
łacz tygrysi i żarłacz tępogłowy. 

Od 1958 do 2016 roku odnotowano 
2 785 ataków rekinów na ludzi. Ofiar 
śmiertelnych było 439.

Rekin potrafi wyczuć jedną kroplę 
krwi w 115 l wody.

Największe mają 10 metrów długości, 
ważą do 12 ton. Żyją średnio 20-30 lat. 
Poruszają się z prędkością do 50 km/godz.

Nie wiadomo dlaczego rekiny dzie-
więć razy częściej atakują mężczyzn niż 
kobiety.

Najgroźniejsze zwierzęta świata.  
Odc. 1 Szaleństwa rekinów
Focus TV niedziela 10.00

Trzy gatunki są najgroźniejsze

Rekin 
zabójca 

kultura

Czy można spędzić w Łomży atrakcyjnie 
popołudnie 29 listopada i 6 grudnia? 
Odpowiedzią mogą być Magiczne An-
drzejki w Sali Zabaw MOSiRek w Parku 
Wodnym! W programie gry i zabawy 
pod okiem doświadczonego animato-
ra, który przeniesie najmłodszych do 
czarodziejskiego świata wróżb oraz 

słodka niespodzianka. Niedługo potem 
nadejdą także pełne atrakcji Mikołajki. 

Bilet wstępu za godzinę dobrej 
zabawy w tygodniu to jedyne 7 zł.

Sala Zabaw MOSiRek mieści 
się na I piętrze Parku Wodnego 
przy ulicy Wyszyńskiego w Łom-
ży. Czynna jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach 12.00-20.00 
oraz w soboty i niedziele w godzi-
nach 10.00-20.00. 

W każdy czwartek Sala Zabaw 
zaprasza na Plastyczne Czwartki, 
podczas których dzieci w cenie biletu 
wstępu mają zapewnione kreatywne 
zajęcia plastyczne. W MOSiR-ku 
istnieje możliwość pozostawienia 
dziecka, które ukończyło 7 lat na 
czas zabawy pod opieką animatora 
bez dodatkowych opłat.

Na Magiczne Andrzejki Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapra-
sza w czwartek 29 listopada od go-
dziny 17.00.

To jednak nie koniec atrakcji, 
jakie przygotował w najbliższym 
czasie Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łomży. W Mikołajki, 
6 grudnia, w Parku Wodnym rozsta-
wiony będzie tor wodny z przeszko-
dami, a w Mosirku dzieci będą mo-
gły dekorować ciasteczka pod okiem 
animatora. 
Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji można uzy-
skać w Parku Wodnym lub pod nu-
merem telefonu: 86 218 06 92. 

Magiczne Andrzejki w Sali Zabaw MOSiRek!

Wirujący wdzięk
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Marlena Siok: Dzień Dobry, witamy 
w Łomży!

Cezary Pazura: - Nareszcie. 
Dawno tu nie byłem i bardzo 
ucieszyłem się z zaproszenia. To 
moje ulubione miasto. Miałem 
kolegę z Łomży, z którym razem 
studiowaliśmy w szkole filmowej 
i on mnie tu bardzo często przy-
woził. Zawsze mówił, że tu jest 
najlepsze piwo i przyjeżdżaliśmy 
to sprawdzać u niego w domu. 
Bardzo mi się to podobało. Teraz 
tym bardziej. Miasto się zmieniło. 
Muszę przyznać, że mam senty-
ment do Łomży. 
M.S: - Jurek Kiler, Nikoś Dyzma, Fred 
czy Czarek z 13 Posterunku, to kulto-
we postaci polskiego kina, przez które 
właściwie definiowana jest Pana karie-
ra. A jak po latach postrzega je Cezary 
Pazura? 

 C.P: - Ja mam na te posta-
ci jakby podwójne spojrzenie. 
W każdej roli oddaję kawał życia, 
kawał siebie. Mogę nawet powie-
dzieć, że spalam się w pracy. Moja 
mama boi się, że spalę się zupeł-
nie. Każda rola to takie moje uko-
chane dziecko. Staram się jednak 
nie patrzeć za siebie. Nie można 

żyć odcinając kupony albo wspo-
minając tylko to, co się zrobiło. 
Trzeba iść do przodu i szukać no-
wych możliwości. Cieszę się, że 
są nowe propozycje, wyzwania. 
Trzeba tylko temu podołać. Trze-
ba mieć zdrowie i czas. 
M.S: - Role komediowe, dramatyczne, 
superbohaterowie... Wydaje się, że to 
wszystko już było. Czy jest jednak jesz-
cze jakaś rola, który postawiłaby taką 
kropkę nad i, która sprawiłaby, że czuł-
by się Pan spełniony?  

C.P: - Taką rolą jest Hamlet. 
To jest marzenie każdego akto-
ra. Zdaję sobie jednak przy tym 
sprawę, że jestem już za stary na 
Hamleta. Z nim to jest tak, że jak 
możesz grać tę postać, to nie po-
winieneś, bo jesteś za młody i nic 
nie rozumiesz, a jak już wszystko 
zrozumiesz i powinieneś ją za-
grać, to już nie możesz, bo jesteś 
za stary. I to jest paradoks tej roli. 
Każdy o niej marzy i tylko niektó-
rym jest dane się z nią zmierzyć. 
U mnie tak nie było. Pracowałem 
krótko, bo 6 lat na etacie, potem 
jeszcze jeden rok byłem w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie, 
a jeszcze potem wziąłem bezpłat-

ny urlop. Zacząłem grać inten-
sywnie w filmach i do teatru wró-
ciłem właściwie niedawno, kilka 
lat temu do teatru VI Piętro. I tam 
gram w 2 spektaklach: „Ożenku” 
i „Bogu Mordu”. Powiem szcze-
rze, że te dwa tytuły zdejmują 
ze mnie tyle energii i czasu, że 
nie wiem czy jak wejdzie trzeci, 
czy po prostu podołam, czy będę 
miał czas chociażby przyjechać do 
Łomży (śmiech).  
M.S: - To w takim razie teatr czy film? 

C.P: - To jest pytanie, które 
każdy aktor gdzieś tam z tyłu 
głowy sobie zadaje. Podejrze-
wam, że gdyby nie film, to jakby 
ktoś przeczytał, że w roli teatral-
nej występuje Cezary Pazura, 
to by nie wiedział czy w ogóle 
przyjść. A tak to: O! Może zo-
baczymy czy on w teatrze też coś 
umie...  Film daje popularność, 
rozpoznawalność i jest ważnym 
elementem w życiu aktora, ale 
rzeczywiście takim źródłem sa-
tysfakcji i naturalnym miejscem, 
stworzonym dla aktora jest scena 
teatralna. Oczywiście w teatrze 
używa się zupełnie innych narzę-
dzi niż w filmie. Mimo wszystko 

to zawsze jest aktorstwo. Jestem 
tego zdania, że prawdziwe moż-
na określić po tym, jak ktoś zagra 
właśnie w teatrze. Teatr obnaża. 
W filmie jest do dyspozycji dubel, 
można zagrać jeszcze raz i to się 
jakoś poskleja, w związku z czym 
można wybronić rolę, stworzyć 
kreację. W teatrze niekoniecz-
nie. Tu już widać człowieka ca-
łego. Widz musi sobie wybrać 
na co będzie patrzył w danym 
momencie na scenie. A w filmie? 
To reżyser decyduje, który frag-
ment chce pokazać, jak długo 
i co chce w ten sposób przekazać. 
To skojarzenie jest na polecenie 
reżysera. A w teatrze? To widz 
decyduje, co sobie wybierze. Nie 
każdy spektakl jest taki sam. To 
wszystko zależy od pogody, od 
samopoczucia aktorów czy od 
liczby ludzi na widowni. To jest 
jedna, wielka niewiadoma. Tak 
jak z meczem piłkarskim. Wy-
chodzi drużyna lepsza, a może 
"dać ciała" i przegrać. To walka. 
Teatr to jest walka. 
M.S: - A jakie miejsce w Pana życiu za-
wodowym zajmuje nowa rola – Mariu-
sza – w serialu „Ślepnąc od Świateł”?

C.P: - Jak serial wszedł na 
ekrany, to wyjechałem za granicę 
na 10 dni, ale przyznam, że śledzi-
łem prasę. Dostałem dobre recen-
zje, znakomite wręcz recenzje...  
M.S: - No właśnie, pierwsza z nich 
brzmiała następująco: „[…] To Cezary 
Pazura kradnie całe show. W różowym 
garniturze organizuje najlepszą impre-
zę w mieście i udowadnia, że w kome-
diowym sznycie nie ma sobie równych”.

C.P: - I ta pani recenzentka 
widziała trzy odcinki, także dalej 
wiadomo, że to nie jest komedio-
wa rola, tylko bardziej dramatycz-
na. Niemniej jednak rzeczywiście, 
dostałem dobre recenzje i jestem 
z tego bardzo zadowolony, a dziś 
o prawdziwą recenzję jest bardzo 
trudno. Kiedyś recenzowało się 
spektakl, wydarzenie albo film 
i analizowało się rolę, jak ona wy-
gląda względem całości, jak aktor 
sobie z nią poradził. Recenzje 
ustąpiły miejsca prywatnym "wy-
cieczkom". Ważniejsze jest to, jak 
aktorka wygląda, z kim chodzi do 
kawiarni czy do łóżka, a nie to, jak 
zagrała. Czytałem kiedyś straszne 
rzeczy o pewnej aktorce, że np. 
widać jej drugi podbródek. Nikt 
nie widział roli, tylko drugi pod-
bródek. Straszne, nie? Całe szczę-
ście obserwuję, że to wraca do łask 
i ludzie zaczynają czytać recenzje. 
I to dobrze, że one powstają, choć 
wcale nie muszą być dobre. Kie-
dyś był taki słynny recenzent, któ-
ry napisał o mnie bardzo źle, ale  
w tak zabawny sposób i bardzo 
profesjonalnie, że rzeczywiście to 
ogromnie dużo mi dało, bo skło-
niło do  przemyślenia pewnych 
rzeczy. Traf chciał, że spotka-
łem tego recenzenta na festiwalu 
w Międzyzdrojach i chciałem mu 
pogratulować tej recenzji, a on za-
czął uciekać. Myślał, że będę go 
bił, czy co? W końcu go dorwa-
łem i mówię: „Chciałem Panu 
podziękować za tą recenzję. Ona 
mi dużo dała i skłoniła do zmian.” 
A on do mnie: „A ja myślałem, że 
Pan się obrazi”. A ja mówię: „Nie, 
ona była rzeczowa, konkretna. To 
była prawdziwa recenzja, a nie in-
wektywy czy jakieś obelgi. Te spo-

W każdej roli spalam się całkowicie
Nie chce odcinać kuponów od ról, które przyniosły mu sławę. Wciąż szuka nowych wyzwań. O studenckich wspomnieniach związanych z Łomżą, 

nowej roli - Mariusza - w serialu "Ślepnąc od świateł", poszukiwaniu i odnajdywaniu prawdy o samym sobie, a także sympatii  
do Doroty Masłowskiej z wybitnym aktorem filmowym i teatralnym, Cezarym Pazurą rozmawia Marlena Siok.

Wyjątkowo program 
"Na Starym Rynku" 
na gościnnej scenie 

Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich 

w Łomży. Program 
można obejrzeć  

w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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strzeżenia dały mi do myślenia 
i były zabawne. Napisane lekką 
ręką i widać, że zrobił to profesjo-
nalista”. I wie Pani co? Staliśmy 
się nawet kolegami (śmiech). 
M.S: - Dystans do siebie,  to chyba nie-
odzowny element pracy aktora? 

C.P: - Trzeba odróżnić recen-
zję od czegoś, co dzisiaj nazywa-
my hejtem. Można robić różne 
rzeczy z poświęceniem, wspaniale, 
branża mówi o jak fajnie, a ktoś 
i tak napisze źle, żeby po prostu 
napisać cokolwiek. Nie wysili się. 
Słyszałem nawet w radiu o pro-
blemie, który macie Wy - dzien-
nikarze, że bardzo rzadko jest tak, 
że sami możecie zgłębić problem, 
spotkać się z człowiekiem, tak 
jak np. ze mną. Znacznie częściej 
przypisuje się komuś coś, co po 
prostu się zasłyszało. Gdzieś, ktoś, 
coś usłyszał, nie zweryfikował 
i pisze. A później czytamy jakieś 
bzdury w tabloidzie. Ostatnio 
gdzieś się pojawiło, że potrąciłem 
i zabiłem kobietę na pasach, a to 
była scena właśnie z najnowszego 
serialu. Moja żona sprytnie na-
pisała, że po co wysiłek marke-
tingowy, promocja serialu, skoro 
głupota jednego człowieka może 
napędzić oglądalność...
M.S: - Wracając jeszcze do serialu „ Ślep-
nąc od świateł” czy znał Pan wcześniej 
Jakuba Żulczyka, autora powieści, na 
podstawie której powstał serial?

C.P: - Nie znałem. Czytałem 
jego książkę, ale osobiście pozna-

łem go dopiero przy produkcji 
filmu. To rzeczywiście jest wyjąt-
kowa osoba, jeżeli chodzi o naszą 
scenę literacką. Fajnie, że mamy 
takich artystów. Ja uwielbiam np. 
Dorotę Masłowską. Ona miała 
17-18 lat, kiedy napisała „Wojnę 
Polsko-Ruską”. Jak to przeczy-
tałem, to oniemiałem. To jest jak 
współczesny Mickiewicz. To ma 
rytm, formę, wdzięk, skojarzenie, 
to samo się czyta. Podobnie jak 
i następne książki. Zazdrościłem 
jej tej umiejętności. Miałem kło-
poty, żeby porządnie napisać wy-
pracowanie na lekcji języka pol-
skiego. Zawsze zastanawiałem się: 
po co to robić? Wiadomo przecież 
o co chodzi i ja bym to w trzech 
zdaniach napisał i już. Chociaż 
podobno to dobrze, jak się pisze 
krótkimi zdaniami. Jednak zaba-
wa językiem, skojarzeniami, to coś 
fenomenalnego. Kiedy odkrywam 
coś nowego, to jest niesamowite. 
Pozostaje pytanie jak zachęcić 
młodzież do czytania? Jak udo-
wodnić im i przekonać, że to jest 
naprawdę fajne. Nie tylko ogląda-
nie ale też czytanie. Ja swoje dzieci 
gonię do książek, żeby rozwijały 
swoją kreatywność, wyobraźnie, 
zmysł wrażliwości i sam staram 
się sam czytać. Życie jest wtedy 
znacznie bardziej ciekawe. 
M.S: - A jednak mimo wszystko posiada 
Pan łatwość w operowaniu słowem... 

C.P: - Tak, ale słowo mówione 
jest inne niż słowo pisane. Wiem, 

bo jak pisałem swoją książkę, to 
najpierw nagrałem wszystko to, 
co chciałem powiedzieć i dopiero 
to zostało spisane. Jak przeczyta-
łem, to był straszny bełkot. Trzeba 
była na nowo wszystko konstru-
ować. Słowo pisane ma zupełnie 
inną linię melodyczną. Inaczej się 
czyta, a inaczej się mówi.
M.S: - Nawiązując jeszcze do najnow-
szego serialu z Pana udziałem, w jego 
zwiastunie pojawiają się takie słowa: „ 
Nigdy nie wolno niczego udawać. Trze-
ba wejść w prawdę. Prawda to wielkie, 
piękne otwarte drzwi”. A ile tej prawdy 
jest w życiu aktora? 

C.P: - Aktor musi uwie-
rzyć w tę prawdę, którą niesie ze 
sobą bohater i jego tekst. Marek 
Koterski, z którym ostatnio pra-
cowałem przy filmie „7 uczuć” 
- miałem w nim malutką rolę - 
każdemu aktorowi wysłał kilka 
kartek wskazówek, jak ma so-
bie poradzić z rolą. Zgadzam się 
w 100 procentach, że aktor musi 
grać na swoim poziomie. Ja to 
odkrywam, co wieczór grając ka-
baret, bo w momencie gdybym 
udawał 30-latka, jak w „13 po-
sterunku”, skakał i fikał nóżkami, 
mogłoby to być trochę głupie. Po-
wiedzieliby, że się dziadek wygłu-
pia. Trzeba grać na swoim pozio-
mie i nie wolno uciekać od siebie. 
Prawda to są te wielkie otwarte 
drzwi i każdy ma swoje. I właśnie 
Ty musisz się znaleźć w tej praw-
dzie, za tymi wielkimi, otwartymi 

drzwiami. O tym jest też mój ka-
baret. Po co przychodzimy do te-
atru? Po co czytamy książki? Żeby 
odnaleźć siebie. To jest ta prawda 
której szukamy. 
M.S: - Nowy kanał w sieci, „Kanał Wujka 
Czarka”... Nowy sposób na siebie?

C.P: - Nie, to jest właśnie pró-
ba odnalezienia siebie, we współ-
czesnych mediach. Kiedyś było 
tylko radio. Nie było telewizji. Pa-
miętam jak telewizję oglądałem 
w szkole na świetlicy. Potem tata 
kupił pierwszy telewizor, oczywi-
ście czarno-biały. Teraz jest taka 
epoka, że mamy ekran w telefonie, 
komputerze. Wszędzie są ekrany. 
Mamy inne narzędzia do komu-
nikacji, do kreacji rzeczywistości. 
Ja z tych narzędzi korzystam. Nie 
mogę się zamknąć. Pamiętam 
bunt mojego pokolenia przed ko-
mórkami. Świętej pamięci Marek 
Perepeczko, z którym graliśmy 
w „13 posterunku”, powiedział, że 
on nigdy nie kupi sobie komórki, 
bo nie chce, bo tyle lat przeżył bez 
komórki i teraz nie będzie uza-
leżniony od jakiegoś urządzenia. 
I pamiętam, że wtedy mieliśmy 
bardzo utrudniony z nim kontakt. 
Nie wiedzieliśmy gdzie jest, kiedy 
się spóźnił na spektakl, bo zepsuł 
mu się samochód, ani co się z nim 
dzieje. Tak to byśmy mu pomogli, 
prawda? Trzeba korzystać z tego, 
co daje nam świat. Ja pamiętam jak 
jeździłem po Polsce z kabaretami, 
dojeżdżałem do różnych miejsc, 
w różnych miastach pytając o dro-
gę. A gdy mieliśmy dojechać do 
jakiejś mniejszej miejscowości, 
trzymałem mapę w dłoni i mówi-
łem koledze: „Teraz w lewo, albo 
nie, to nie ta była”. A teraz wbi-
jasz nazwę w nawigację, jedziesz, 
możesz przysnąć i tak samo Cię 
wyprowadzi. Tak, musimy korzy-
stać z tych narzędzi, które są nam 
oferowane. Wydaje mi się, że prę-
dzej czy później, każdy z nas po to 
sięgnie. Nie można powiedzieć, że 
internet to nie dla mnie, YouTube 
to nie dla mnie. Ja broniłem się 
przed pocztą mailową, a teraz nie 
mogę w to uwierzyć. 
M.S: - Ale mogłoby się wydawać, że po 
co to aktorowi, który właściwie ma już 
wszystko? 

C.P: - Nic tak szybko nie mija, 
jak kariera i popularność, zwłasz-
cza w tych czasach. Znamy takie 
sławy, które były jednosezonowe. 
Pracowałem tyle lat w swoim za-
wodzie, zrobiłem wiele różnych 
rzeczy i to jest bardzo ważne 

i cenne. Jednak trochę poprzez 
namowy młodych ludzi doszliśmy 
do wniosku, że szkoda by było, 
żeby to tak umknęło, żeby ludzie 
znali mnie tylko z tego, co jest 
w internecie, z kabaretowych wy-
stąpień. Nie każdy wraca do tych 
filmów, których powstaje masa. 
Przepraszam bardzo, ale ja gra-
łem już w archiwalnych filmach. 
Także szkoda żeby to umknęło. 
I stąd pomysł na kanał. On jest 
specyficzny. On jest mój. Mój... 
I widzi Pani znowu dotykamy tej 
prawdy. To jest moja prawda. To 
jest dołożenie cegiełki do tej wła-
śnie kreacji. 

po godzinach

REPERTUAR KINA MILLENIUM 
30.11- 06.12

MISJA YETI 2D – 30.11-05.12, 
Duża sala, godz.: 16.00
01-02.12, Duża sala, godz.: 10.00

MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM – 
30.11-06.12, Duża sala, godz.: 
18.00, 20.45
30.11, Duża sala, godz.: 11.30
01-02.12, Duża sala, godz.: 13.30

NARODZINY GWIAZDY – 30.11-
06.12, Mała sala, godz.: 15.45, 
18.15

CREED II – 30.11- 06.12, Mała 
sala, godz.: 20.45

MIŚKÓW DWÓCH – 06.12, Duża 
sala, godz.: 16.00

HOTEL TRANSYLWANIA 3 – 01-
02.12, Mała sala, godz.: 11.00

KLER – 01-02.12, Mała sala, 
godz.: 13.30

A w najbliższym czasie:

*Narodziny Gwiazdy 
od 30 listopada
*Fuga od 7 grudnia
*Aquamen od 19 grudnia
*Kursk od 14 grudnia
*Marry Poppins powraca 
od 19 grudnia
*Miśków 2-óch w Nowym Jorku  
od 6 Grudnia
*Pech to nie Grzech 
od 21 Grudnia
*Teraz Albo Nigdy 
od 28 Grudnia
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Poezja Współczesna  
na grudniowy wieczór  

zaprasza Witold Długozima
Jest tylko jedna rzecz ważna na świecie/ wiara. I mocne ręce; i gorące serce/ 

żeby ta lampa,/  którą w ciemnościach trzymamy na wietrze,/  na tej skale rozbit-
ków, nie zgasła./  Bo jest tylko jeden obowiązek/ w ciemnościach: świecić.    

K. I. Gałczyński

Klub Wojskowy w Łomży i Teatrzyk Żywego Słowa "Logos„ zaprasza-
ją na Koncert Finałowy XXXIV Łomżyńskiego Konkursu Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Współczesnej, który odbędzie się 1 grudnia 2018 r, o godzi-
nie 10:00, przy Alei Legionów 33. 

Wernisaż 
Kruszewskich 

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych zaprasza na 
otwarcie wystawy Malarstwa Wiesławy i Zenona Kruszew-
skich, które odbędzie się 30 listopada (godz.18.00) w Galerii 
Pod Arkadami.

- Malarstwo Wiesławy Kruszewskiej jest bardzo 
rozpoznawalne przez zastosowane techniki, polegające 
na budowaniu kompozycji z różnej wielkości, różno-
barwnych kół, a przestrzeń między nimi wypełniona 
ciemnym tłem. To autorska metoda transpozycji form 
rzeczywistych na kod oparty o powtarzalne elementy. 
Uzyskany w ten sposób efekt jest zdecydowanie abs-
trakcyjny, to desygnat wzięty z realnej rzeczywistości 

pejzażowej. Sposób operowania kolorem 
został zamknięty przez  Zenona Kru-
szewskiego w ściśle określonym obsza-
rze kolistego rastra. Paleta kolorystyczna 
obejmuje ciepłe zestawienia czystych 
akordów barw. Przekaz jest jednak reali-
styczny, a figuracje podporządkowane są 
realnym obiektom, co w całości tworzy 
czytelny i spójny układ kompozycyjny – 
objaśniają eksperci.

Wiesława Tomasik-Kruszewska
Urodziła się w 1958 r. w Gorlicach. 

Od dziecka chciała być malarką. W czasie
nauki w szkole średniej uczęszczała na 

zajęcia Państwowego Liceum Plastyczne-
go im. Antoniego Kenara w Zakopanym. 
W 1989 roku wyjechała do USA. Dyplom 
artystyczny z grafiki uzyskała w 1995 r. na 
Columbia Collage Chicago filia Procom. 
Uczestniczyła w ośmiu wystawach zbio-
rowych w Chicago.

Zenon Zbigniew Kruszewski 
Urodził się w 1952 r. w Łomży. Ab-

solwent Instytutu Wychowania Arty-
stycznego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa w

pracowni Mariana Bogusza w 1979 r. 
Współtwórca grupy artystycznej AS

(Lublin, 1975). Od 1984 r. przebywał 
w USA. Uczestnik licznych sympozjów

artystycznych oraz kilkudziesięciu 
wystaw w Polsce i USA.

Do Polski powrócili jako małżeństwo 
w 2010 roku i zamieszkali we wsi Ptaki 
koło Nowogrodu. Od tego czasu brali 
udział w pięciu wystawach poplenero-
wych. Ich prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą, m.in.: 
Belgii, Francji, Kanadzie i USA.

Wystawa czynna będzie do 28 grud-
nia 2018 r.

Z Japonii, Korei Południowej i Chin 
wywodzą się najlepsze duety fortepia-
nowe, które wzięły udział w VII Między-
narodowym Konkursie Duetów Forte-
pianowych w Białymstoku. Łomżyńscy 
melomani także mieli okazję zetknąć 
się ze wspaniałą muzyką i maestrią 
wykonania.

Z koncertami przyjechali do 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Łomży oraz do Dworku 
Rodziny Lutosławskich, czyli Mu-
zeum Przyrody w Drozdowie przy-
jechali półfinaliści konkursu. 

- Idea konkursu powstała z umi-
łowania tej formy kameralnego mu-
zykowania i od 1999 roku gromadzi 
co trzy lata międzykulturowe grono 
w pianistycznym turnieju duetów.  
Każda kolejna edycja Konkursu 
cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem środowiska muzycznego - 
podkreśla  Barbara Halska, dyrektor 
artystyczny Konkursu.

Wyniki:
Pierwsza Nagroda:  Risa Saka-

moto i Aya Sakamoto z Japonii;
Druga Nagroda: Samuel San-

gwook Park i Clara Mijung Shin z  
Korei Południowej; 

Trzecia Nagroda: Shi Rong Ra-
inie i Shi Wei Amy z Chi;

Czwarta Nagroda: Yuije Kang 
i Yuxin Jiao z Chin.

Wyróżnienie: Marharyta Koz-
lovska i Matteo Zoli z Ukrainy 
i Włoch.

Inne wyróżnienia i nagrody:  
Marszałka Województwa Pod-

laskiego za najlepsze wykonanie 
trzech części „Album  Tatrzańskie” 
I.J. Paderewskiego - Risa Sakamoto 
i Aya Sakamoto; 

Narodowego Instytutu F. Cho-
pina  za najlepsze wykonanie „Ron-
da C-dur op. 73” F. Chopina.- Shi 
Rong Rainie, Shi Wei Amy; 

Związku Kompozytorów Pol-
skich za najlepsze wykonanie utwo-
rów muzyki polskie - Marta Wój-
cik-Sikora i Jakub Sikora z Polski; 

Burmistrza Augustowa za kon-
cert w PSM im. E. Młynarskiego 
w Augustowie w ramach „Festiwalu 
Duetów Fortepianowych prof. Wi-
talisa Raczkiewicza in memoriam”: 
- Dominka Grzybacz i Klara Kraj 
z Polski oraz Keiko Kawabata i Ry-
osuke Yanase z Japonii;       

Towarzystwa Przyjaciół Uni-

wersytetu Muzycznego za koncerty 
w ramach „Festiwalu Duetów For-
tepianowych prof. Witalisa Racz-
kiewicza in memoriam” w PSM 
I i II stopnia w Łomży oraz w dwo-
rze Lutosławskich w Drozdowie 
- Anna Włodarczyk i Małgorzata 
Zdebska oraz Julia Skakovska i Ma-
ciej Baczyński z Polski.

Nagroda Europejskiego Cen-
trum Kultury „Matecznik Mazow-
sze” -  Keiko Kawabata i Ryosuke 
Yanase;

Rektora Akademii Muzycznej 
im. St. Moniuszki w Gdańsku, czy-
li  zaproszenie na koncert jednego 
z nagrodzonych duetów w III Mię-
dzynarodowym Festiwalu Duetów 
Fortepianowych w 2019 roku - Risa 
Sakamoto, Aya Sakamoto;

Zaproszenie na Koncert na Fe-
stiwalu Duetów Fortepianowych 
„Duettissimo” w Krakowie w czerw-
cu 2019 roku - Risa Sakamoto, Aya 
Sakamoto;

Pani Janiny Raczkiewicz  nagro-
da im. prof. Witalisa Raczkiewicza 
dla najmłodszego duetu w Konkur-
sie - Lidia Efimovich i Vladimir Ry-
bakov z Białorusi i Rosji.

N jak najprzyjaźniejsza
Już ćwierć wieku działa 
w Łomży Galeria N. Wśród 
różnych przybytków sztu-
ki wyróżnia się tym, że 
współdziała z wojskiem 
i jest drugim domem dla 
środowiska twórców, dla 
których plastyka nie jest 
zawodem, a pasją. 

Z okazji 25-lecia 
Klub Wojskowy oraz 
Regionalny Ośrodek 
Kultury w Łomży, które 
współtworzą tę placów-
kę, zapraszają do Galerii 
przy al. Legionów 133 
na  wystawę stanowią-
ca przegląd dokonań 
łomżyńskich plastyków 
amatorów. 

W okresach wysta-
wienniczych  od stycznia 
do czerwca i od września 
do grudnia każda wysta-
wa organizowana przez 
Galerię trwa około jed-
nego miesiąca a  zapo-
czątkowana jest werni-
sażem, czyli uroczystym 
spotkaniem z autorem  
lub autorami prezento-
wanych prac.

Elementem tych 
szczególnym tych in-
auguracji bardzo często 
jest tzw. część  arty-
styczna, podczas której 
odbywają się recitale 
zaproszonych zespołów,  
grup wokalnych, teatrów, 
poetów, recytatorów, ar-
tystów z Filharmonii  
Narodowej z Warszawy. 
Od wielu lat wernisaże 
odbywają się we wtorki 
o godz. 18.00.

Muzycy z Azji bezkonkurencyjni
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

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

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego i  
i ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, 

montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

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

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to 
kompleksowa obsługa firm pod 
względem BHP, PPOŻ oraz ABI – do-
kumentacja ochrony danych oso-
bowych. Zadzwoń, my zajmiemy 
się szkoleniem i dokumentacją. Te. 
501  627  081, 86  219 93 94, Łomża, 
ul. Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI TRANSPORTOWE
Transport maszyn rolniczych, au-
toholowanie 24/h, przewóz rzeczy 
różnych. Tel. 514 805 123. 

USŁUGI FINANSOWE
Pożyczki pozabankowe pod grunty 
rolne i nieruchomości bez BIK, umo-
wa notarialna, RRSO 36%, szybko 
i uczciwie. Tel. 577 873 616.

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

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Kupię ziemię, nieużytki, las w Czar-
nocinie, Nagórkach, Pęzie, Drożęci-
nie, Lubijewie lub innej miejscowo-
ści w sąsiedztwie rzeki lub jeziora. 
Tel. 600 588 666.

Sprzedam 1,28 ha pola, 2,76 ha lasu 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

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

Sprzedam 1,28 ha pola i 2,76 ha lasu, 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam M-5, 80 m2, I piętro w Kol-
nie. Tel. 600 343 819.

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

Sprzedam las 1,3 ha koło Morgow-
nik. Tel. 604 261 674.

Sprzedam gospodarstwo rolne 3,4 
ha z budynkami. Nowe Kupiski. Tel. 
862 179 234, 518 273 277. 

Sprzedam  9 ha łąki, okolice Łomży 
plus ciągnik 363 P z turem. Tel. 512 
807 562.

RÓŻNE

Sprzedam kostkę brukową używaną 
NASTOLIT,  7-letnią 300 m2, 15 zł/m. 
Tel. 600 289 289.

ZGUBIONO BURSZTYNOWY RÓŻA-
NIEC, PROSZĘ O ZWROT, NAGRODA. 
Tel. 508 479 725.

Sprzedam kredens dębowy, po re-
nowacji. Tel. 512 996 615. 

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIEN-
TA. DOBRE CENY. 18 – 400 Grzy-
mały k.Łomży. Tel. 602  259  306, 
734 857 500. 

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

Kupię Mercedesa „kaczke” ze skrzy-
nią ładunkową, kontener lub samą 
ramę. tel..600 588 666.  oraz do ru-
bryki Różne: Kupię silosy płaskoden-
ne o średnicy min. 4metry, zatrudnię 
stolarzy z doświadczeniem do pro-
dukcji mebli ogrodowych. Tel. 600 
588 666.

PRACA
Zatrudnię do budowy domów drew-
nianych i przyuczę do zawodu cieśli. 
Tel. 600 289 289.

Przyjmę pracownika do gospo-
darstwa rolnego. Tel. 515  830  196, 
696 619 679. 

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

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

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 
REUMATYZM, BOLERIOZA, AUTYZM, 

STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. 

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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W dniu ważnym dla Polaków dniu 11 
listopada 2018 roku w 100. rocznicę  
odzyskania niepodległości przez Polskę 
łomżyniak przysporzył naszemu kra-
jowi chwały w  stolicy unijnej Europy. 
W rozgrywanych w Brukseli Mistrzo-
stwach Świata w kulturystyce Zbigniew 
Turowski zajął pierwsze miejsce w ka-
tegorii Masters.  

- Po wielomiesięcznych wyczer-
pujących treningach na sali ćwiczeń 
w Bursie Szkolnej Nr 2 w Łomży, 
wspomaganych ściśle przestrzeganą 
dietą, osiągnąłem w końcu swój wy-
marzony cel - tytuł Mistrza Świata 
w Kulturystyce – przekazał mediom 
sportowiec.

Zbigniew Turowski zajął I miej-
sce w kat. Masters + 50 lat, gdzie 
w jego kat. wiekowej startowało 11 
zawodników. Była to jedna z najsil-
niej obsadzonych rywalizacji w tym 
roku. Dzięki wysokim lokatom za-
wodników drużynowo Team Polski 
zajął I miejsce.

Zbigniew Turowski od 1990 
roku jest wychowawcą w Bursie 
Szkolnej Nr 2 w Łomży. Zawsze 
życzliwy i przyjazny, ale również 
twardziel z zasadami,  mocnym cha-
rakterem – mówią o nim znajomi. 

W bursie prowadzi siłownię, która 
jest największą atrakcją dla dojrze-
wającej młodzieży. Kształtuje tam 
silną wolę oraz wyrabia zdyscypli-
nowanie nie tylko u samych grzecz-

nych chłopców. Jest wychowawcą 
wielu młodych ludzi, którzy w przy-
godzie ze sportem znaleźli    sens 
i własne drogi.  

Swoją przygodę ze sportem 

Zbigniew Turowski rozpoczął 36 
lat temu. Nie było wtedy jeszcze, tak 
jak dzisiaj ogólnie dostępnych klu-
bów fitness czy siłowni, ani nawet 
profesjonalnego sprzętu. „Sztangi 

robiło się z puszek po marmoladzie, 
zalewanych betonem. Ćwiczyliśmy 
w domu z chłopakami. Było wśród 
nas wielu łobuziaków”   - wspomina.  
Jak mówi, dzięki sportowej pasji wy-
rósł na porządnego człowieka. 

W 2000 roku jako pierwszy 
w Łomży otworzył własną siłownię, 
która cieszyła się ogromną popular-
nością w środowisku lokalnym.

Kariera sportowa Zbigniewa 
Turowskiego koncentruje się wokół 
sportów siłowych. Jest propagato-
rem i pasjonatem trójboju siłowego 
oraz kulturystyki. Od 36 lat startuje 
w trójboju siłowym z międzynaro-
dowymi sukcesami, a od 5 lat w za-
wodach kulturystycznych.

- Dziękuję za wsparcie finan-
sowe prezydentowi Mariuszowi 
Chrzanowskiemu, jedynemu w tych 
36 latach prezydentowi Łomży, któ-
ry pomógł w realizacji moich ma-
rzeń oraz pani Barbarze Zawrotnej 
– podkreśla kulturysta.        

Zbigniew Turowski to także 
m.in. trzykrotny mistrz świata 
i czterokrotny Europy w trójboju 
siłowym, wielokrotny mistrz Pol-
ski w sportach siłowych i kultury-
styce.    

Szybkie pływanie 
w Parku Wodnym
Mamy w Łomży utalentowanych pływaków 
w szkołach podstawowych i wśród młodzieży 
gimnazjalnej. Okazuje się też, że są dobrze 
rokujący zawodnicy w tej ważnej dyscypliniue 
sportu w szkołach średnich miasta, chociaż 
trochę laurów zgarnęli łomżyniakom pływacy 
z Zambrowa.     

W Parku Wodnym przy ulicy Wyszyń-
skiego w Łomży odbyły się zawody, które 
każdego roku organizuje Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Celem zawodów jest 
popularyzacja tej dyscypliny oraz przegląd 
umiejętności, aby  wyłowić talenty trenują-
ce w szkołach i sekcjach pływackich.

Uczestników powitał Andrzej Mo-
dzelewski, dyrektor MOSiR Łomża. Po 
krótkiej rozgrzewce w wodzie zawodni-
cy zmierzyli się na dystansie 50 metrów 
w stylach: dowolnym, grzbietowym, kla-
sycznym i motylkowym.

W tym roku udział w zawodach wzię-
li uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Łomży, Katolickiej 
Szkoły Podstawowej w Łomży, Gimna-
zjum Akademickiego w Łomży, Zespołu 
Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształ-
cących w Łom-
ży, Zespołu Szkół 
M e c h a n i c z n y c h 
i Ogólnokształcących 
w Łomży, II Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Łomży, I Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Zambrowie oraz 
w y c h o w a n k o w i e 
szkółek pływackich: 
Pupik, Pływak, Kofi 
Sport.

Po rywalizacji 
nastąpiło uroczyste 

wręczenie medali dla zwycięzców tej edy-
cji. „Wszystkim zawodnikom, opiekunom 
i trenerom serdecznie gratulujemy i za-
praszamy na drugą edycję zawodów, która 
zaplanowana jest w okresie wiosennym 
2019” - przekazują organizatorzy.

Wyniki. Najlepsze trójki uczestników 
w poszczególnych stylach:

dowolny – Julia Gałązka (I LO Zam-
brów), Paulina Krajewska (Łomża), Julia 
Bączek (Łomża); Wojciech Kowalczyk (II 
LO Łomża), Dawid Trzeciak (I LO Zam-
brów), Dawid Pańczyszyn (ZSMiO nr 5 
Łomża);

grzbietowy – Julia Gałązka (I LO 
Zambrów), Dominika Śleszyńska (SP1 
Łomża), Aleksandra Szeligowska (II LO 
Łomża); Wojciech Kowalczyk (II LO 
Łomża). Bartosz Oleksiak (I LO Zam-
brów), Dawid Pańczyszyn (ZSMiO nr 5 
Łomża);

klasyczny – Paulina Krajewska (Łom-
ża), Karolina Tomczuk (Łomża), Julia Ko-
złowska (II LO Łomża); Dawid Trzeciak 
(I LO Zambrów), Adam Kos (I LO Zam-
brów), Norbert Babiel (Gimnazjum Aka-
demickie Łomża);

motylkowy – Dominika Śleszyńska 
(SP 1 Łomża), Aleksandra Godlewska 
(I LO Zambrów).      

W Łomży mieszka mistrz świata w kulturystyce  
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Walka wieczoru gali Armia Fight Night 
4 w Siedlcach, której stawką był tytuł 
mistrzowski dostarczyła wielu emocji 
nie tylko łomżyniakom, zacięcie kibi-
cującym swojemu zawodnikowi. Patryk 
Surdyn (4 -0) swojego rywala, pocho-
dzącego z Ukrainy, Yuriia Bosyia (5 - 1) 
pokonał w pierwszej rundzie. 

- Mamy to! Zgodnie z planem 
pierwsza w historii organizacji Ar-
mia Fight Night Mistrzowska Sza-
bla przyjechała z nami do Łomży. 
Nasza wspólna praca, całego klu-
bu Black Horse MMA,  na czele 
z Piotrem Wieryszko zaowocowała 
trzema wygranymi walkami, które 
postawiły mnie przed szansą zdo-

bycia tego tytułu. Do tego sukcesu 
przyczyniło się bardzo wiele osób. 
W tym miejscu nie mógłbym za-
pomnieć o moich kibicach, którzy 
zapewniają mi ogromne wsparcie 
a ja odwdzieczam sie im niezapo-
mnianymi emocjami – komentuje 
zwycięstwo Patryk Surdyn.  

Choć początek walki był dla 
naszego faworyta groźny, z uwagi 
na sporo wymian ciosów w stójce, 
w których przeważał Ukrainiec, to 
jednak szybka rekcja Surdyna, a co 
za tym idzie zmiana i dobra praca 
w parterze, obijanie łokciami rywala 
i przechodzenie pozycji, a w konse-
kwencji zajście za plecy przeciwnika 

i dopięcie duszenia doprowadziło 
do sukcesu. Na 50 sekund przed 
końcem rundy Ukrainiec zmuszo-
ny był odklepać. W efekcie czego 
łomżyniak, Patryk Surdyn został 
mistrzem kategorii koguciej organi-
zacji Armia Fight Night. 

- Patryk Surdyn swoją przy-
godę ze sportami walki rozpoczął 
w 2011 r w Black Horse MMA 
Łomża. Przeszedł długą drogę. 
Jednak ciężka praca zaowocowała 
kolejnym sukcesem. Ta droga na 
pewno nie była łatwa. Jestem dum-
ny z tego chłopaka i wiem, że nie 
są to jeszcze wyżyny jego umie-
jętności. On cały czas się rozwija. 

Jeszcze większe sukcesy nadejdą 
wkrótce, możecie być tego pewn. 
Bardzo się cieszę, że możemy iśc 
wspólną drogą już od ładnych paru 
lat – mówi Piotr Wieryszko, trener 
Patryka i właściciel klubu Black 
Horse MMA Łomża.   

Zwycięzca został uhonorowany 
jednak nie mistrzowskim pasem, 
a z uwagi na militarny charakter 
organizacji, szablą. To już czwarte 
zwycięstwo młodego, choć obiecu-
jącego, zawodnika łomżyńskiego 
klubu Black Horse MMA. Należy 
dodać, że jest to trzecie zwycięstwo 
dla organizacji Armia Fight Night. 

Wyniki gali Armia Fight Night 4:
Walka o pas mistrzowski kategorii ko-
guciej:
61 kg Patryk Surdyn (4-0, 2 SUB) 
pokonał przez poddanie (duszenie 
zza pleców) w pierwszej rundzie 
Yuriia Bosyia (4-2, 1 KO, 2 SUB) 

77 kg Tomasz Jakubiec (9-2) po-
konał jednogłośną decyzją sędziów 
Ioanisa Palaiologosa (15-7-1)
K1 77 kg Szer. Maciej Garbaczew-
ski pokonał niejednogłośną decyzją 

sędziów (29:28, 30:28, 28:29) Mi-
chała Walczaka 

77 kg Karol Skrzypek (4-0, 4 KO) 
pokonał przez techniczny nokaut 
Dmitrija Grynchuka (3-1, 3 KO)
K1 77 kg Yauheni Lasheuski po-
konał przez niejednogłośną decyzją 
sędziów (29:28, 27:30, 29:28) szer. 
Rogera Garbaczewskiego
56 kg Olena Shydlovska (1-0, 1 KO) 
pokonała przez nokaut w pierwszej 
rundzie szer. Katarzyna Borowska 
(0-1)

Karta wstępna
pro-am 77 kg Michał Pach pokonał 
przez techniczny nokaut w pierw-
szej rundzie Adriana Żaka 
pro-am 66 kg Patryk Kaczmarczyk 
pokonał jednogłośną decyzją sę-
dziów (30:27 x 3) Jarosława Wróbla 
pro-am 70 kg Maciej Rębacz po-
konał przez duszenie zza pleców 
w drugiej rundzie Kacpra Kozikow-
skiego
pro-am 61 kg Pchor. Dawid Klo-
nowski pokonał niejednogłośną de-
cyzją sędziów (29:28, 28:29, 29:28) 
Shamhana Erzanukaeva

sport

Tym razem 
górą rywalki 

Był to kolejny bardzo wyrównany i dra-
matyczny mecz, choć tym razem bez bez 

pomyślnego zakończenia . Zawodniczki 
KU AZS PWSIP Metal - Technik Łomża 
przegrały z faworytem rozgrywek - UKS 
Chrobry Międzyzdroje 4:6. 

Był oto już ósme spotkanie 
łomżyńskich "Akademiczek" w roz-
grywkach I ligi kobiet w tenisie sto-

łowym.  Zmierzyły się we własnej 
hali z bardzo silną ekipą– UKS 
CHROBRY Międzyzdroje. 

Jak relacjonuje Weronika Łuba 
z PWSIiP, spotkanie od początku 
było bardzo wyrównane. Po dwóch 
seriach gier pojedynczych łomży-
nianki niespodziewanie prowadziły 
3-1. Gry podwójne przyniosły po 1 
punkcie każdej z drużyn. Niestety, 
dwie kolejne serie gier pojedynczych 
padły łupem przyjezdnych i spotka-
nie zakończyło się wynikiem 6:4 dla 
ekipy z Międzyzdrojów. Punkty dla 
Łomży zdobyły: 1.5 - Anna Moni-
ka Zielińska, 1.5 - Weronika Łuba, 
1 - Ren Bingran.

Zespół KU AZS PWSIP Me-
tal- Technik Łomża zajmuje pozy-
cję wicelidera rozgrywek z dorob-
kiem 11 punktów, tracąc zaledwie 1 
do lidera - UKS CHROBRY Mię-
dzyzdroje. Kolejne, a zarazem ostat-
nie spotkanie w I rundzie rozgrywek 
"Akademiczki" rozegrają we własnej 
hali 22. grudnia z MAR-BRUK 
ZRB GOSRiT Luzino.

Każdy fighter wrócił z medalem
Zadowoleni, bo z medalami każdego reprezentanta, wrócili zawodnicy Fight Club 
Łomża z XIV Pucharu Polski Submission  Fighting ADCC w Warszawie.

- Mamy się czym pochwalić - uważają przedstawiciele FC Łomża. 
Pierwsze miejsca w zawodach zajęli Dominika Steczkowska w kat. +60 

kg juniorek oraz  trener klubu Damian Zorczykowski , zawodnik MMA 
/ BJJi  w kategorii +76 kg masters zaawansowanych. Na trzecim stopniu 
podium znalazł   się Norbert Batogowski w kat.   -100 kg średnio zaawan-
sowanych. 

- Warto podkreślić, że był to debiut Norberta w tej kategorii. Po dwóch  
wygranych walkach uległ tylko zwycięzcy - relacjonuje Damian Zorczykow-
ski.

Również trzecie miejsce wywalczył Krystian Nosek w kat. Open począt-
kujących i średniozaawansowanych. 

- Podobnie jak Norbert, Krystian po dwóch zwycięskich walkach prze-
grał tylko ze zwycięzcą całej kategorii. Jesteśmy dumni z postawy wszystkich 
naszych zawodników, z progresu, jaki zrobili. Wielkie brawa za waleczność 
i mądrość w walkach.  Dziękujemy naszemu jedynemu i jakże wartościowe-
mu i niezastąpionemu sponsorowi głównemu firmie Sonarol Sp.j. Najda za 
pomoc i wsparcie - dodaje Damian Zorczykowski. 

Udusił Ukraińca. Łomżyniak,  
Patryk Surdyn pierwszym mistrzem 
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Miniony weekend był zwień-
czeniem całorocznych eliminacji 
w poszczególnych krajach wśród 

tancerzy z różnych zakątków 
świata. W największym wydarze-
niu World Artistic Dance Fede-
ration, które odbyło się w Libercu 
w Czechach, wzięły udział takie 
państwa jak: Ukraina, Francja, 
Holandia, Finlandia, Białoruś, 
Szwecja, Czechy, Rosja, Węgry, 
Kazachstan, Litwa, Estonia, Bel-
gia, Włochy, Serbia, Słowacja, 
Czarnogóra, Niemcy, Chorwacja, 
Korea i Polska. 

Łomżę tradycyjnie, dumnie 
i z powodzeniem reprezentowały 
grupy United, Homies Crew i soli-
ści z C.T.Young.

- Solidne treningi i włożone 
w nie zaangażowanie oraz serce 
trenerów Krystiana Pielocha, Ad-
rianny Rajkowskiej i Macieja Brzo-
stowskiego zaowocowały sukcesami 
– podkreśla Marek Kisiel.

Wyniki podopiecznych całej ekipy szko-
leniowej B.K. Step:

1 miejsce - Oliwia Krukowska 
i Aleksandra Brulinska wśród du-
etów w kategorii Hip Hop Juveni-
les;
3 miejsce – duet Jeremiasz Cienie-
wicz i Alicja Bojarska w kategorii 
Hip Hop Juniors; 
2 miejsce – solo Oliwia Krukowska 
w kategorii Hip Hop Juveniles;
6 miejsce - solo Jeremiasz Cienie-
wicz w kategorii Hip Hop Male;
2 miejsce -formacja Homies w kate-
gorii Show Case Juveniles;
3 miejsce - formacja Unitet w kate-
gorii Show Case Juniors;
4 miejsce - miniformacja Homies 
w kategorii Small Teams Juveniles;
2 miejsce - Szymon Dmoch w kate-
gorii Break Dance Juveniles;
2 miejsce - Kacper Zientalski w ka-
tegorii Break Dance Solo Adults.

Świat docenia B.K. Step 
Tancerze łomżyńskiego B.K.Step Marka Kisiela prawie nie schodzili z podium 

Mistrzostw Świata World Dance Championship federacji WADF.

2 miejsce - Kacper Zientalski w kategorii 
Break Dance Solo Adults

2 miejsce - Szymon Dmoch w kategorii 
Break Dance Juveniles

3 miejsce - formacja Unitet w kategorii Show Case Juniors;

Z numerem 295 Anna Chrapowicz Grupa Homies Crew

Duet Anna Chrapowicz i Katarzyna BoguskaMini Formacja Homies Crew

Wicemistrzowie Świata Grupa Homies Crew


