
Narew ma swoje morsy od dawna. 
Grupa Medialna Narew dorobiła 

się swoich  morsów. Trójka naszych 
redakcyjnych kolegów zaryzykowała 
bardzo dużo i zanurzyła się w rzece 

9 grudnia. Przy temperaturze 
powietrza około 4 stopni Celsjusza, 
zatem pewnie woda nie miała też 

wiele więcej. Dlaczego? Twierdzą, że 
dla przygody i zdrowia.

Jak mówią  morsy - debiutanci, 
okazało się,  wrażenia są zupełnie 
inne niż się spodziewali.

Środowisko łomżyńskich mor-
sów to całkiem spora grupa. Kiedy 
jest jakaś szczególna okazja potra-
fi się ich zebrać nawet około set-
ki. W to niedzielne południe plaża 
miejsca przy moście Hubala się za-
pełniła. Ponad setka osób przyjecha-
ła, by zażyć kąpieli w zimnej wodzie. 

Okazuje się, że  w Łomży mor-
sowanie stało się „trendy”, a niemal 
z każdym chłodnym dniem miło-
śników zimnej kąpieli przybywa. 
Tym razem do wody weszło rów-
nież trzech naszych kolegów z re-
dakcji Grupy Medialnej Narew.

- Przed rozgrzewką i wejściem 
do wody każdy nas żartował sobie, 
że może jednak to głupi pomysł. 
Nie mając żadnego doświadczenia 
z  morsowaniem, nie wiedziałem 
czego się spodziewać. Po krótkiej 
serii ćwiczeń  przestało nam być 
zimno więc morale wzrosło. Posta-
nowiliśmy wejść do wody bez zasta-

nowienia - opowiada  Paweł, który 
na co dzień zajmuje się  montażem 
oraz jest operatorem  kamery w Te-
lewizji Narew.

Aż trudno w to uwierzyć, ale 
pogoda czasami przeszkadza miło-
śnikom morsowania. Było... za cie-
pło, ale - co grosza - padał deszcz, 
a zahartowane ciała najwyraźniej 
lubią zimną wodę tylko od dołu. 
Nie zepsuło to na szczęście nikomu 
humoru, a po wyjściu zarówno star-
si jak, i młodsi, mężczyźni i kobiety 
czuli się świetnie.

Po pierwszej w życiu kąpieli 
w Narwi  w grudniu  Artur,  Patryk 
i Paweł czuli się świetnie.

- Czułem jakby tysiące małych 
igieł wbijało mi się w całe cia-
ło...  Brzmi to może przerażająco 
lecz bardzo szybko jesteśmy w stanie 
się do tego przyzwyczaić. Z wody 
wyszliśmy po około minucie i w tym 
momencie pojawiła się największa 
dla nas niespodzianka, bo  to chyba 
tego momentu obawialiśmy się naj-
bardziej. Niepotrzebnie, bo nie było 
mi w ogóle zimno, wręcz przeciw-

nie. Czułem ulgę, miałem wrażenie, 
że moje ciało  pracuje na wyższych 
obrotach nie pozwalając mi się wy-
ziębić - opowiada po wyjściu z wody 
nasz operator. 

Zarówno dla naszych kolegów 
z pracy jak i innych nowicjuszy 
nie była to ostatnia zimowa kąpiel 
w Narwi. Wszyscy zastanawiają się 
jak będzie wyglądało „morsowanie” 
zimą, gdy temperatura zejdzie poni-
żej zera, a rzekę pokryje lód. 

No cóż, nazwa zobowiązuje. 
Grupa Medialna Narew i wszyst-

kie składające się na nią elementy 
tę nazwę noszą nieprzypadkowo. 
Kochamy rzekę, która dała ży-
cie naszemu miastu. Czasami po-
wtarzamy powiedzenie, że każdy 
łomżyniak przez całe życie nosi na 
skórze krople wody z Narwi (choć-
by w znaczeniu przenośnym). Po-
została część pracowników obawia 
się jednak nieco, aby nasze morsy 
nie stały się natchnieniem dla sze-
fostwa, co mogłoby się  skończyć 
wprowadzeniem obowiązkowych 
kąpieli od każdej porze roku.       

Sejmik. 
Kolejne starcie    

Oficjalny program III sesji Sejmiku opu-
blikowany na portalu Wrota Podlasia 
nadal przewiduje odwołanie Karola 
Pileckiego z Koalicji Obywatelskiej 
z funkcji przewodniczącego Sejmiku. 
Z rozmów, jakie się w ubiegłym tygo-
dniu odbyły, wynika  jednak,, że tak 
się nie musi stać i region przestanie być 
maruderem w zabieraniu się do pracy 
w nowej kadencji.  

Uczestnicy rozmów, czyli prze-
wodniczący i przedstawiciele trzech 
klubów radnych Sejmiku (PiS, KO 
i PSL) zadecydowali, że będą bar-
dzo powściągliwi w udzielaniu in-
formacji, aby nie zepsuć kruchego 
porozumienia. Jedynym oficjalnym 
głosem przed kolejną odsłoną III 
sesji Sejmiku (ma się odbyć we 
wtorek 11 grudnia) stał się wywiad, 
jakiego udzielił przewodniczący 
Karol Pilecki (KO) Lechowi Pilar-
skiemu w Polskim Radiu Białystok.     

Zapis fragmentów rozmowy 
opublikowanej na internetowej 

stronie Polskiego Radia Biały-
stok:

Lech Pilarski:  Jeszcze wczoraj 
tak sytuacja wyglądała, przed chwilą 
opisana - w porządku wybór no-
wego przewodniczącego. Teraz już 
wiadomo, że do tego nie dojdzie.

Karol Pilecki:  Czy wiadomo, 
to okaże się na sesji, ale faktycz-
nie taki przedmiot zdjęcia tego 
z porządku obrad był elementem 
wczorajszego spotkania, wczoraj-
szych negocjacji.

I wczoraj także zapadła decy-
zja, że na temat tego, co się dzieje 

w sejmiku województwa podlaskie-
go wypowiada się dla mediów tylko 
pan.

I wydaje mi się, że już sam ten 
fakt, to oznaka takiego jakiegoś 
wspólnego kompromisu. A jak wie-
my kompromis jest wtedy kiedy 
każdy tak naprawdę z czegoś zrezy-
gnuje i wczoraj na spotkaniu każda 
ze stron miała...

Okazję do rezygnacji?
Dokładnie - okazję do rezy-

gnacji. To nie było wczoraj spo-
tkanie przy herbatce, jak u cioci 
na imieninach, tylko to naprawdę 

była twarda dyskusja, ale meryto-
ryczna dyskusja.

Czyli gra polityczna. Wiadomo, 
że PiS gra o władzę, to o co gra Ko-
alicja Obywatelska?

Panie redaktorze, my szanuje-
my też większość sejmikową, którą 
wyłoniły wybory, ale też większość 
wybrała mnie na stanowisko prze-
wodniczącego. 

Czyli robicie to z szacunku dla 
większości?
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Zimno jest zdrowe,  
czyli z „Narwi” do Narwi  
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Samorząd Łomży przypomina trochę 
kolejkę górską. U progu poprzedniej 
kadencji całe trzyosobowe prezydium 
Rady Miejskiej utworzyły panie (Ber-
nadeta Krynicka, Alicja Konopka i Bo-
gumiła Olbryś). Teraz nie będzie chyba 
żadnej. Padł wówczas także postulat 
powołania dla oszczędności tylko jed-
nej komisji Rady – Rewizyjnej, bo jest 
obowiązkowa – teraz jest ich aż 9.

Ale przynajmniej Rada Miej-
ska kadencji 2018 – 2023 ruszyła 
z miejsce, chociaż sporym kosztem.

Problemem od pierwszych dni 
po wyborach okazał się brak zdecy-
dowanej większości. Na 23 mandaty 
w samorządzie, 8 przypadło kandy-
datom z listy Prawa i Sprawiedliwo-
ści, 6 – KW Mariusza Chrzanow-
skiego (wygrał wybory prezydenckie, 
a zatem na jego miejsce wszedł do 
Rady Witold Chludziński), po 4 – 
Koalicji Obywatelskiej (choć w tym 
przypadku wyłącznie działaczom 
Platformy Obywatelskiej) oraz lokal-
nego ugrupowania Przyjazna Łomża. 
Jednego radnego mają też Bezpar-
tyjni Samorządowcy (Zbiegniew 
Prosiński). Jeszcze przed ostatnią 
sesją z Przyjaznej Łomży do grupy 
„prezydenckiej” przeniósł się Andrzej 
Wojtkowski. W każdym razie bez 
zbudowania porozumień czy koalicji 
żadna grupa nie miała szans zdobyć 
większości.

I – nie licząc dokonanego 
z trudem wyboru Jana Olszewskie-

go (PiS) na przewodniczącego – to 
był mechanizm patowej sytuacji 
w Radzie Miejskiej. Nie udawało się 
dwukrotnie wybrać wiceprzewodni-
czących, ustalić liczby i składu ko-
misji. Kilka dni przed sesją wyzna-
czoną na 5 grudnia udało się znaleźć 
porozumienie. Działające nie bez 
zgrzytów - jak się okazało.

Przedstawiciele wszystkich sił 
uzgodnili, że metodą będzie stwo-
rzenie jak największej puli „miejsc 
funkcyjnych” w samorządzie, aby 
zaspokoić prestiżowe (a pewnie i fi-
nansowe) oczekiwania. Ma być za-
tem trzech, a nie dwóch zastępców 
przewodniczącego oraz 9 komisji 
z przewodniczącymi wiceprzewod-
niczącymi. Efekt – tylko jeden rad-
ny nie miałby żadnej funkcji i mu-
siałby poprzestać na podstawowej 
diecie samorządowca.

-Mieszkańcy i ich dobro – tłu-
maczył ideę zmian przedwodni-
czący Jan Olszewski. - Musimy 
poukładać Radęi wreszcie ruszyć 
z miejsca do pracy – dodawał Da-
riusz Domasiewicz (PŁ).

Mimo zakulisowych uzgodnień 
– że każdy z czterech klubów będzie 
miał wiceprzewodniczącego i od-
powiednio zostaną też podzielone 
funkcje w komisjach -     projekt 
wzbudził dyskusje. Wiesław Grzy-
mała (PiS), poprzedni przewodni-
czący Rady i Zbigniew Prosiński 
kwestionowali sens powoływania 

trzech wiceprzewodniczących.
- Do pracy potrzebny jest jeden, 

dla dobrego samopoczucia – drugi, 
trzeci – nie wiem co miałby robić, 
ani nawet gdzie siedzieć – żartował 
Wiesław Grzymała.

Obaj też domagali się szerszego 
uzasadnienia zmian.

- Takie są ustalenia klubów rad-
nych, a swoje zdanie można wyrazić 
w głosowaniu – zakończył debatę 
Jan Olszewski.

„Wielka koalicja” zadziałała 
z początku tylko częściowo. Dariusz 
Domasiewicz został bez problemów 
wiceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej, ale Alicja Konopka (komitet 
„prezydencki) zdobyła tylko 10, 
a nie 12 wymaganych głosów. Ko-
lejnym zgłoszonym reprezentantem 
tego ugrupowania został Andrzej 
Grzymała i także bez problemów 
uzyskał poparcie.

W ten sposób ukształtowało się 
trzyosobowe szefostwo Rady Miej-
skiej: przewodniczący – Jan Ol-
szewski, zastępcy – Dariusz Doma-
siewicz i Andrzej Grzymała. Trzeci 
dołączy za dwa tygodnie i będzie to 
prawdopodobnie Maciej Boryse-
wicz (Koalicja Obywatelska).

Gładko przebiegło także ustala-
nie władz i składów komisji. Rewi-
zyjną pokieruje Wiesław Grzymała 
(zastępca - Marek Dworakowski).;  
Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdro-
wia - Agnieszka Białobrzewska 
(zastępca - Zofia Kurkowska);  
Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zago-
spodarowania Przestrzennego - Wi-
told Chludziński (zastępca - Mariusz 
Tarka); Bezpieczeństwa - Ireneusz 
Cieślik (zastępca - Stanisław Oszki-
nis) ; Gospodarki Komunalnej - Ma-
rek Dworakowski (zastępca - Witold 
Chludziński);   Skarg, Wniosków 
i Petycji - Hanka Gałązka (zastępca - 
Piotr Serdyński);  Finansów i Skarbu 
Miasta - Marianna Jóskowiak (za-
stępca - Andrzej Podsiadło); Edu-
kacji i Kultury - Tadeusz Kowalew-
ski (zastępca - Edyta Śledziewska); 
Sportu, Turystyki i Rekreacji - An-
drzej Wojtkowski (zastępca - Artur 
Nadolny). Bez funkcji w prezydium 
Rady i w komisjach pozostali: Maciej 
Borysewicz (prawdopodobnie będzie 
wiceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej), Alicja Konopka, Wojciech Mi-
chalak i Zbigniew Prosiński.                      
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Sejmik. Kolejne starcie    
Oczekujemy po prostu też uszanowania wyników wyborów na prze-

wodniczącego i to było elementem rozmów. To nie jest tajemnica, o tym 
mogę powiedzieć. A jednocześnie też nikt nie chce doprowadzić do roz-
wiązania sejmiku województwa, bo taka możliwość też by istniała, gdyby 
ktoś dokonywał jakieś obstrukcji przez okres trzech miesięcy i w tym okre-
sie nie został wybrany Zarząd Województwa. No i teraz przedstawiciele 
wszystkich klubów spotykają się i rozmawiają na temat funkcjonowania 
w sejmiku.

Mają być kolejne rozmowy, to co jest jeszcze do ustalenia?
No panie redaktorze, tu chodzi tak naprawdę o funkcjonowanie w sej-

miku województwa przez okres zbliżającej się kadencji, czyli aktywność 
radnych w komisjach sejmikowych, aktywność radnych w prezydium sej-
miku, jakieś merytoryczne kwestie dotyczące innych organów, w których 
samorząd województwa bierze aktywny udział.

Czyli odchodzący bronią swoich na przykład w Urzędzie Marszałkow-
skim?

Nie nazwałbym tego ani jakąś obroną, okopywaniem się, ani atakiem 
drugiej strony, tej która ma większość. Dobre zasady i tradycje sejmikowe 
pokazują, że zawsze ta mniejsza liczba radnych, ta opozycja miała swoich 
przedstawicieli w prezydium sejmiku i w komisach sejmiku i tu nie ma nic 
jakiegoś nadzwyczajnego.

Ale pytałem o Urząd Marszałkowski, czy także chodzi o to, żeby obro-
nić część swoich ludzi na posadach?

Nie, panie redaktorze, tutaj jakby mamy świadomość tego, że Zarząd 
Województwa będzie składał się z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości 
i akceptujemy to - oni mają większość, niech oni wybierają zarząd, niech 
mają taką możliwość i to nie jest przedmiotem negocjacji.

Ten kompromis będzie też polegał na tym, że ustalono okres kiedy pan 
będzie przewodniczącym, czy już do końca kadencji?

Wychodzimy z założenia, że będę przewodniczącym do końca kadencji, 
aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że większość sejmikowa będzie w rę-
kach Prawa i Sprawiedliwości.

Czyli można liczyć, że w najbliższy wtorek jednak zarząd województwa 
podlaskiego zostanie wybrany?

Jest to w porządku obrad i nikt nie zamierza tego punktu z porządku 
obrad zdejmować.

Dziękuję bardzo.

Rada Miejska Łomży. 
Ruszyło się!

Przewodniczący 
Sejmiku 
Karol Pilecki

Prezydium Rady Miejskiej w Łomży, od lewej: Dariusz Domasiewicz, Jan Olszewski, Andrzej Grzymała
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Mieszkańcy Łomży niejeden raz udowod-
niali, że potrafią jednoczyć się w słusznej 
sprawie. Wrzucają datki na hospicjum, reno-
wację zabytków czy pieką ciasta by wspomóc 
osoby potrzebujące. Tym razem internet 
zalewa fala zdjęć oznaczonych hasztagiem 
#WalczDaniel. Wszystko po to, by podnieść 
wiarę młodego człowieka w sens walki 
o swoje życie.

Akcję organizuje Placówka Opie-
kuńczo-Wychowawcza w Łomży, w tym 
Arkadiusz Rzepnicki. 

- Jestem opiekunem wyjątkowego 
chłopca o imieniu Daniel, któremu ży-
cie dało w kość. Jego historia w skrócie 
to: zaniedbania rodziców, umieszczenie 
w Placówce Opiekuńczo- Wychowaw-
czej, rozłąka z rodzeństwem, śmierć 
ojca i najgorsze - choroba nowotworo-
wa. Dwukrotna chemia, po której jest 
już Daniel wyniszczyła jego organizm, 
ale przede wszystkim psychikę. Daniel 
podjął decyzję, której nie potrafię zaak-
ceptować. Odmawia dalszego leczenia, 
zabierając sobie tym samym szansę na 
życie – pisze w mediach społecznościo-
wych Arkadiusz Rzepnicki. - I tu moja 
prośba o pomoc... Chcę zaatakować Da-
niela pozytywną energią przekazaną od 
Ciebie. Mimo, że być może go nie znasz, 
pozwól mu uwierzyć, że jest ważny i po-
trzebny na tym świcie. Daj mu siłę do 
walki. - kontynuuje opiekun. 

Aby przekazać Danielowi swoje 
wsparcie wystarczy na zwykłej kartce 
napisać #walczDaniel, zrobić sobie z nią 
zdjęcie i wstawić na swój profil w me-
diach społecznościowych. 

- Opisz to zdjęcie hasztagiem #wal-
czDaniel. Jeśli chcesz nagraj film. Po-
wiedz Danielowi, co myślisz, daj mu siłę. 
Tylko o to Cię proszę! Z całego serca 
zachęcam do włączenia się w tę akcję – 
dodaje Arkadiusz Rzepnicki. 

W mediach społecznościowych po-
jawiły się już zdjęcia sportowców, pra-
cowników urzędu miejskiego czy też po 
prostu łomżyniaków, którzy wierzą że 
Danielowi uda się wygrać z chorobą. 

My także mówimy #WalczDaniel. 

Znana jest amerykańska piosenka o dziewczynie 
"Jednej z miliona", wykorzystana  zresztą w komedii 
o polskim tytule "Miss Agent", którego akcja dzieje 
się w czasie wyborów Miss USA. Elwira Talkowska 
z Łomży biorąca udział w wyborach Miss Polski 
oczywiście jest unikalna wśród milionów pań, ale 
jeszcze lepsze jest to, że jest jedną z dziesiątki naj-
piękniejszych Polek.

W niedzielę odbył się w Krynicy Zdroju fi-
nał elekcji królowej, która łączyć potrafi  urodę, 
wdzięk i osobowości. Elwira Talkowska, Miss 
Ziemi Łomżyńskiej z tego roku,  była jedną 
z 28 kandydatek .  Wszystkie odznaczające się 
wyjątkową aparycją, gracją, piękną sylwetką,  
miłym uśmiechem, a także determinacją  by 
zdobyć tytuł najpiękniejszej kobiety w Polsce. 
Blondynki i ciemnowłose, studentki i reprezen-
tantki różnych zawodów.    

Z promiennym uśmiechem i pewnością sie-
bie Elwira Talkowska, reprezentująca Ziemię 
Łomżyńską kroczyła po estradzie w Krynicy  
Zdroju. Pokazała się z pięknej strony i  choć nie 
zdobyła korony czy tytułu, może być z siebie 
dumna - dotarła do czołowej dziesiątki finalistek.    

To duży sukces. Chyba nigdy dotąd repre-
zentantka Łomży i Ziemi Łomżyńskiej nie za-
wędrowała tak wysoko w wyborach Miss Polski. 
Przełamała wewnętrzne bariery  i zdecydowa-
ła się wziąć udział w castingu na Miss Ziemi 
Łomżyńskiej. Wygrała  regionalną  rywalizację. 
W dobrym stylu przeszła też półfinał w Kozie-
nicach i wreszcie w finale Miss Polski 2018 we-
szła do grona 10 najpiękniejszych i pozostawiła 
znakomite wrażenie.    

Elwira Talkowska z Łomży, podobnie jak jej 
rywalki, zaprezentowała się w cekinowej, krót-
kiej sukience, stroju kąpielowym, rockowym 
wydaniu, sukience koktajlowej, sukni ślubnej 
i sukni wieczorowej.

Wygląda zresztą na to, że mieszkamy w re-
gionie wyjątkowo urodziwych pań. W dziesiąt-
ce znalazły się - łącznie z Elwirą Talkowską 
- trzy mieszkanki województwa  podlaskiego. 
Pierwszą wicemiss została Karina Szczepanek 
z Siemiatycz, a drugą - Joanna Babynko pocho-
dząca z Sokółki studentka z Białegostoku (zdo-
była także tytuły Miss Widzów Polsatu oraz 
Miss Polski Wirtualnej Polski). Miss Polski 
została Olga Buława ze Świnoujścia.

Wszystkim najpiękniejszym gratulujemy 
i prosimy kolejne - nie unikajcie takich kon-
kursów, czyńcie ten smutny zbyt często świat 
piękniejszym.    

Elwira Talkowska z Łomży  
wśród najpiękniejszych 
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Ruszyła jubileuszowa edycja plebiscy-
tu "Świeć się z Energą" w którym po 
raz 10. Grupa Energa wybiera najpięk-
niej świątecznie przystrojone miasta 
w Polsce i pomaga charytatywnie. Na 
zwycięskie miasta czekają nagrody 
o wartości 200 000 zł, które trafią do 
potrzebujących. Łomża jeszcze kon-
kursu nie wygrala, ale dwukrotnie już 
okazała się najlepsza w województwie 
podlaskim, co oznaczało sprzęt AGD za 
łącznie 20 tysięcy złotych dla najuboż-
szych rodzin.   

Jak informuje Grupa Energa, 
o tytuł najładniej oświetlonych na 
święta walczą miasta z całej Pol-
ski. Najpierw regionalni zwycięzcy 
plebiscytu miast zostaną wybrani 
w każdym województwie, a następ-
nie powalczą w ogólnopolskim fina-
le. Do miejscowości nagrodzonych 
w akcji realizowanej pod patronatem 
Grupy Energa trafi energooszczęd-
ny sprzęt AGD o wartości aż 200 
000 zł. Będą to m.in. lodówki, zmy-
warki, kuchenki i inne praktyczne 

i nowoczesne urządzenia. O tym, 
gdzie trafi pomoc zadecyduje 2-eta-
powe głosowanie.

Jak zgłosić kandydaturę miasta?
SMS-owe głosowanie rozpocz-

nie się 14 grudnia. Pierwszy etap 
zakończy się 7 stycznia 2019 wy-
braniem mistrzów wojewódzkich. 
Zmierzą się oni w ogólnopolskim 
finale, który zakończy się 18 stycz-
nia 2019.

- W tym roku plebiscyt "Świeć 
się z Energą" odbywa się już po 
raz 10. i zbiega się z  100. roczni-
cą odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Zachęcam wszystkich do 
patriotyzmu i pokazania przywią-
zania do własnego miasta i regionu 
– przekazuje Lucjan Brudzyński, 
Dyrektor Departamentu Marketin-
gu i Komunikacji Energa SA. - Ak-
cja Energi łączy zdrową rywalizację 
z chęcią niesienia pomocy bliźnim. 
Wybierzmy najładniejsze miejsca 
w kraju i wspólnie zanieśmy tam 
dobroczynną pomoc! – dodaje.

Ostatnie dwie edycje plebiscy-
tu wygrywał Zamość, dzięki czemu 
jego mieszkańcy otrzymali ponad 
80 różnych przydatnych urządzeń 
AGD. Na kolejnych miejscach 
znalazły się Częstochowa i Stara-
chowice. Wśród zwycięzców tytułu 
"Świetlnej Stolicy Polski" 
znaleźli się dotychczas tak-
że Połczyn-Zdrój, Bielsko-
-Biała, Szczecin i Rzeszów.

Które miasto tym ra-
zem okaże się zwycięzcą 
plebiscytu na najładniej 
oświetlone na Podlasiu? 
Czy  Łomża  znowu poko-
na  Bielsk Podlaski, Biały-
stok  i inne miasta w woje-
wództwie? 

Gdzie trafi charytatywne 
wsparcie?  

Od początku akcji 
"Świeć się z Energą" cha-
rytatywna pomoc trafiła już 
do podopiecznych z ponad 
190 placówek w całej Polsce 
a całkowita kwota wsparcia 
przekroczy w tym roku 

barierę 1 miliona zł. Każdy z 16. 
zwycięzców wojewódzkiego etapu 
otrzyma energooszczędny sprzęt 
AGD o wartości 10 000 zł i prawo 
walki o tytuł Świetlnej Stolicy Pol-
ski. Miasto, które wygra w finale, 
otrzyma dodatkową pulę sprzętu 
o wartości 40 000 zł. Wszystkie na-
grody trafią m.in. do domów dziec-
ka, ubogich rodzin i osób starszych 
ale konkretne decyzje dotyczące 
tego kto powinien otrzymać pomoc 
podejmować będą włodarze miast.  

Szukamy mistrzów świątecz-
nej fotografii. Plebiscytowi miast 
towarzyszy konkurs fotograficzny, 
który adresowany jest nie tylko do 
osób interesujących się fotografią ale 
również do amatorów, którzy uwiel-
biają robić zdjęcia podczas świąt. 
Organizator wyznaczył pięć katego-
rii tematycznych: Moje Miasto, Mój 
Dom, Moi Bliscy, Moja Iluminacja 
i Moja Ulubiona Szopka. Jury kon-
kursu, pod przewodnictwem Lidii 
Popiel, fotografki i ambasadorki 
„Świeć się z Energą”, będzie doce-
niać przede wszystkim kreatywność. 
Na autorów najlepszych zdjęć cze-
kają wspaniałe nagrody o wartości 
40 tysięcy złotych m.in. aparaty fo-
tograficzne, bony do sklep.energa.pl 
oraz weekend w hotelu w Gdańsku 
dla dwóch osób. Nagrody można 

zdobyć również walcząc o głosy in-
ternautów. W głosowaniu, które po-
trwa od 14 grudnia do 18 stycznia 
w każdym z województw wybrane 
zostaną trzy najlepsze zdjęcia i na-
grodzone bonami do sklep.energa.pl

Konkurs na Instagramie  
W ramach „Świeć się z Ener-

gą” miłośnicy mediów społeczno-
ściowych i fotografii mobilnej będą 
mogli rywalizować na Instagramie 
(https://www.instagram.com/swi-
ec_sie/). Spośród zdjęć zamieszczo-
nych i oznaczonych #SwiecSiezE-
nerga jury nagrodzi nowoczesnymi 
smartphonami 3 zwycięzców, a 10 
wyróżni bonami na zakupy w sklep.
energa.pl.  

Aktualne informacje na temat 
akcji „Świeć Się” znajdziecie na Fa-
cebooku (https://www.facebook.
com/swiecsie/).  

Współorganizatorami i part-
nerami X edycji akcji "Świeć się 
z Energą"

są: Grupa Energa, Grupa Polska 
Press, spółka Energa Oświetlenie 
oraz

oficjalny sklep akcji - sklep.
energa.pl (http://sklep.energa.pl) 

Grupa Energa jest jedną z czte-
rech największych grup energetycz-
nych w Polsce.

Łomża
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Blisko 50 procent miała wynieść pod-
wyżka opłat za przyjmowanie i uniesz-
kodliwianie śmieci w Zakładzie Go-
spodarowania Odpadam w Czartorii 
w przyszłym roku. Jak informuje Urząd 
Miejski, prezydent Mariusz Chrzanow-
ski nie zaakceptował wniosku spółki.

Co prawdopodobnie nie znaczy, 
że obejdzie się bez podwyżek opłat 
dla mieszkańców. Za kilka miesię-
cy dobiegną końca umowy miast 
i gmin na usuwanie śmieci. Jak wy-
nika z już prowadzonych przetar-
gów, firmy, które się tym zajmują, 
oczekują znacznie większych kon-
traktów niż to przewidywały samo-
rządy. Wzrosły przede wszystkim 
koszty pracy (np. minimalna płaca), 

ale też paliwa, zapowiada się pod-
wyżka cen energii. 

ZGO ma także swoje kalkulacje 
związane np. z obowiązkiem spalania 
części odpadów, co nie odbywa się 
w Czartorii, wzrostem opłat środo-
wiskowych, niezbędnymi inwestycja-
mi. Mimo to, skala zaproponowanej 
podwyżki wstrząsnęła samorządow-
cami 18 miast i gmin, korzystających 
z RIPOK w Czartorii.          

Jak głosi informacja Urzędu 
Miejskiego,  "prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski odesłał do 
ponownej analizy wniosek, który 
30 listopada br. wpłynął z Zakła-
du Gospodarowania Odpadami sp. 
z o.o. w sprawie zatwierdzenia opłat 

za przyjęcie i unieszkodliwienie od-
padów w RIPOK – Czartoria na 
rok 2019". 

"Po spotkaniu 4 grudnia br. 
z władzami gmin należącymi do 
w/w instalacji oraz analizie otrzy-
manego materiału, Prezydent Łom-
ży odesłał wniosek do ponownego 
przeanalizowania przez ZGO sp. 
z o.o. pod kątem możliwości roz-
łożenia w czasie pokrycia ewentu-
alnej straty za rok bieżący, której 
rzeczywista wysokość znana będzie 
po przedstawieniu sprawozdania 
finansowego za rok 2018, potwier-
dzonego corocznym badaniem 
przez biegłego rewidenta" - czyta-
my w komunikacie Ratusza.  

Śmieci coraz bardziej kosztowne 

Czy Łomża wreszcie zostanie Świetlną Stolicą Polski? 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy

ogłasza
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert 

na najem lokali użytkowych w Miejskiej Hali Targowej przy 
ul. gen. Wł. Sikorskiego 176A w Łomży:

Pawilon nr 27 -      powierzchnia:   13,30 m2
Pawilon nr 69 -      powierzchnia:   16,50 m2.

 Miejsce i termin odbycia przetargu: 
 28.12.2018 r., godz. 8:30, siedziba 

przy ulicy Nowogrodzkiej 7A (w świetlicy).
Informacje podstawowe:

 1. Wadium: Pawilon nr 27:  450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt),
            Pawilon nr 69:  600,00 zł  (sześćset złotych)         

 2. Cena wywoławcza-      17,00 zł/m2 + VAT, podlega co kwartał 
waloryzacji o wskaźnik w     zrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych + opłaty za świadczenia: z     użycie wody, 
odprowadzenie ścieków, centralne o      grzewanie,wywóz śmieci

Oferenci mogą zapoznać się z regulaminem przetargu 
 zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

przy ulicy Nowogrodzkiej 7a 
w Łomży, pokój nr 5, w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

 Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 
6 i I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Łomży spotkali 
się w auli szkolnej z przedstawicielką 
Grupy Medialnej Narew,  Marleną Siok 
oraz  przedstawicielką Stowarzyszenia 
edukacyjno ekologicznego Ed & Eco, 
Moniką Strzelecką w ramach projektu 
pod nazwą „Szkolenia oraz edukacja 
społeczności lokalnej” finansowanego 
przez Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich. 

Projekt jest odpowiedzią 
na problem niskiego poziomu 
zainteresowania historią i tra-
dycją Polski. Jego uczestnicy 
biorą udział w szkoleniach z 

zakresu mediów społecznościo-
wych, prasy oraz telewizji, które 
pomagają w przeprowadzeniu 
sondażu ulicznego wśród miesz-
kańców Miasta Łomża. Podczas 
spotkań młodzież zapoznaje się 
z pracą ankietera oraz sposobu 
publikacji danych w Internecie, 
montowaniem, przygotowa-
niem sondażu ulicznego a także 
autoprezentacji lub konstruowa-
niu kwestionariusza.   Jak przy-
znaje młodzież projekt ten to 
nie tylko szansa na pogłębienie 
wiedzy historycznej, ale także na 
zapoznanie się  ze światem tra-
dycyjnych oraz nowoczesnych 
mediów.  

Na jednym ze spotkań uczest-
nicy poznawali funkcjonowanie no-
woczesnej redakcji. Przypatrywali 
się mechanizmom jej działania, a 
także narzędziom wykorzystywa-
nym do szeroko rozumianej komu-
nikacji. Dowiadywali  się jak w XXI 
wieku możliwe jest połączenie tra-
dycyjnych metod funkcjonowania 
redakcji z nowoczesnymi kanałami, 
wykorzystywanymi do promocji, 
zwiększenia zasięgu oddziaływania 
czy dotarcia do szerszego grona od-
biorców. 

                                                                                                                              
PAULA RAFAŁOWSKA 

(UCZENNICA I LO W ŁOMŻY)
MARLENA SIOK

Szkolenia oraz edukacja społeczności lokalnej 
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SumoMasters na 
podium w Estonii

Drugie i trzecie miejsce wywalczyli studenci Politech-
niki Białostockiej w finałach międzynarodowych za-
wodów robotycznych Robotex. Rywalizacja odbywała 
się w stolicy Estonii, Tallinie, na przełomie listopada 
i grudnia.

Drużyna SumoMasters w składzie: Piotr 
Wasilewski, Marcin Dziubek, Łukasz Kotarski 
i opiekun merytoryczny dr inż. Rafał Grądzki 
zabrała na zawody cztery swoje konstrukcje: Ma-
sakrator, Speedster, Ace oraz Javelin.

Roboty Javelin oraz Ace awansowały z fazy 
grupowej. W finałowej Javelin pokonał robota 

łotewskiego oraz swego „brata” Ace’a. W walce 
o 1. miejsce uległ jednak najlepszej rumuńskiej 
konstrukcji – robotowi Cheetah. Ostatecznie 
Javelin zajął miejsce drugie,  a robot Ace miejsce 
trzecie.

To kolejny sukces studentów zespołu Su-
moMasters – mistrzów świata w konstruowaniu 
i walkach robotów na ringu. Studenci Wydzia-
łu Mechanicznego PB zdobywali już miejsca na 
podium na międzynarodowych zawodach robo-
tycznych w Chinach, Stanach Zjednoczonych 
i Rumunii.

Wsparcie finansowe na budowę i udosko-
nalanie swoich konstrukcji oraz na udział w za-
wodach drużyna otrzymała w ramach projektu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Najlepsi z najlepszych! 3.0.

Nie szczędzą krwi 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Białymstoku doceniło wkład 
funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu 
Karnego w Czerwonym Borze w propagowanie 
idei krwiodawstwa. Na specjalnie zorganizo-
wanej uroczystości otrzymali podziękowania 
i gratulacje. 

Jak przypomina kpt. Dariusz Śmie-
chowski z zespołu prasowego ZK w Czer-
wonym Borze, honorowe krwiodawstwo 
to jednocześnie wspaniała idea oraz nie-
zastąpiona metoda leczenia. Człowiek jest 
jedynym źródłem tego leku. Oddawanie 
krwi można traktować jako wprost rato-
wanie życia ludzkiego. W Polsce jest ono 
bezpłatne i całkowicie dobrowolne. Za-
potrzebowanie na krew i jej składniki jest 
stale aktualne.

- Funkcjonariusze Służby Więziennej 
nie pozostają głusi na apele o taką formę 
pomocy. Na terenie jednostki działa zorga-
nizowany klub honorowych krwiodawców. 
Regularnie krew oddaje ponad 50 funk-
cjonariuszy. Akcje honorowego oddawania 
krwi organizowane są również na terenie 
jednostki. Tylko w ciągu jednej akcji zorga-
nizowanej pod hasłem „Nasza krew- nasza 
Ojczyzna” oddali oni ponad 20 litrów krwi 
– dodaje funkcjonariusz.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z siedzibą w Białym-
stoku doceniło wkład czerwonoborskiej 
jednostki w propagowanie idei krwio-
dawstwa i przekazało specjalne podzię-
kowania, które w imieniu swoim i funk-
cjonariuszy przyjął dyrektor ppłk Adam 
Kozioł. Jeszcze w grudniu planowane są 
kolejne akcje. 

Pomagamy pieskom  
ze schroniska 

Studenci Państwowej Wyższej Szko-
ły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży przeprowadzili zbiórkę 
karmy, koców, kołder, poduszek, 
zabawek oraz preparatów przeciw 
kleszczom i pchłom. Dary trafią do 
czworonogów ze schroniska „Canis” 
w Kruszewie, które znajduje się kilka-
dziesiąt kilometrów od Ostrołęki. 

– Nie każdy z nas może po-
zwolić sobie na adopcję psa, dla-
tego zachęcamy, aby pomagać 
w prostszy sposób – zachęcała 
Klaudia Kuligowska, studentka 
prawa w PWSIiP. – Na wagę zło-
ta są preparaty przeciw pchłom 
i kleszczom – dodaje. 

Klaudia oraz jej kolega z roku 
i jednocześnie pomysłodawca 
zbiórki, Konrad Sienkiewicz, sami 
są właścicielami czworonogów. 

- Mieszkam w miejscu, gdzie 
jest dużo lasów, otwartej zielonej przestrzeni, często wychodzę ze swoim 
psem Aleksem na spacery, niestety kleszcze to istna plaga – mówi Klau-
dia. Konrad dodaje, że studencka akcja pomocy schronisku, promowana jest 
w szkołach średnich Łomży i Ostrołęki.

– Liczymy na ludzi dobrego serca, każda pomoc jest bardzo ważna – 
mówi. Aleksandra Siemieniuk, przewodnicząca studenckiego koła nauko-
wego Akademickie Forum Samorządowe, zwraca uwagę na praktyczny wy-
miar zbiórki: – Z pewnością wielu z nas posiada w domu niepotrzebne koce, 
kołdry, można je oddać, pomóc zwierzakom i jednocześnie uporządkować 
swoje szafy – wyjaśnia. Wszyscy podkreślają, że psy najbardziej potrzebują 
ludzkiej, bezwarunkowej miłości, którą można okazywać na wiele sposób, na 
przykład pomagając porzuconym, bezdomnym i schorowanym zwierzętom 
ze schronisk. 

Schronisko „Canis” utrzymuje się z darowizn otrzymanych od ludzi 
dobrej woli, brakuje mu niezbędnych funduszy na karmę, koce, podusz-
ki, zabawki, legowiska, obroże, smycze i preparaty zwalczająca pchły oraz 
kleszcze.

Organizatorami zbiórki były koło naukowe, Akademickie Forum Sa-
morządowe oraz Samorząd Studencki PWSIiP.  

Medale  
na 100 lat 

„50. Podlasian zasłużonych m.in. 
w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz 
działalności społecznej i samorządo-
wej otrzymało w poniedziałek Medale 
100-lecia Odzyskania Niepodległości. 
Odznaki przyznane przez premiera 
Mateusza Morawieckiego wręczył wo-
jewoda podlaski Bohdan Paszkowski” - 
informuje Podlaski Urząd Wojewódzki.

Ziemia Łomżyńska ma wśród 
uhonorowanych swoich reprezen-
tantów. Medale otrzymali m.in. 
łomżyński biskup senior Stanisław 
Stefanek, ksiądz Czesław Oleksy, 
ważna postać w duszpasterskiej hi-
storii Diecezji Łomżyńskiej, Lech 
Feszler, były senator i burmistrz 
Zambrowa, profesor Kazimierz 
Pieńkowski, założyciel i pierwszy 
rektor Państwowej Wyższej Szko-
ły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży oraz związany z uczelnią 
profesor Jan Górski..

Jak dodają autorzy informacji, 
Medal 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości to odznaka okoliczno-
ściowa ustanowiona uchwałą Rady 
Ministrów w maju tego roku dla 
uczczenia 100-lecia odrodzenia 
Państwa Polskiego.

W jubileuszowym roku pre-
mier Mateusz Morawiecki wyróżnił 
osoby szczególnie zasłużone, które 
swoją postawą rozsławiły dobre imię 
naszego kraju, aktywnie włączały się 
w budowę wspólnoty i wzmacniały 
suwerenność i tożsamość narodową.

W województwie podlaskim 
wyróżnionych zostało pięćdziesięciu 
przedstawicieli różnych środowisk 
i obszarów – m. in. kultury i sztuki, 

nauki, mediów, Kościoła, działalno-
ści społecznej czy samorządowej.

Wykaz wyróżnionych Medalem 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości:

1. Andrzej Bajkowski
2. Bernard Bujwicki
3. Jan Chojnowski
4. Andrzej Józef Chwalibóg
5. Tadeusz Citko
6. Bohdan Hieronim Cywiński
7. Piotr Damulewicz
8. Fabian Daniłowicz
9. Marian Dec
10. Antoni Dydycz
11. Lech Feszler
12. Czesław Gładczuk
13. Stanisław Gniedziejko
14. Jan Górski
15. Marzena Juczewska
16. Maciej Kaczmarski
17. Danuta Kaszlej
18. Edward Konkol
19. Stanisława Korolkiewicz
20. Jakub Kostiuczuk
21. Halina Krukowska
22. Kazimierz Henryk Leszczyński

23. Barbara Maria Łękawa
24. Bogdan Malinowski
25. Stanisław Marczuk
26. Józej Maroszek
27. Bernard Michniewicz
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Świąteczne zakupy - Tylko w Polskim sklepie!

Najpiękniejszy z bogów greckiej mito-
logii, Apollo, trafił do Centrum Symu-
lacji Medycznej Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. I choć mądrość to atrybut 
jego przyrodniej siostry Ateny (ojcem 
obojga był Zeus), to ten Apollo także 
jest inteligentny.

Tyle tylko, że jest fantomem. Jak 
informuje Jolanta Święszkowska, 
rzecznik PWSIiP, Apollo potrafi 
symulować choroby i dolegliwości.

Najlepsza elektronika
W klatce piersiowej, szyi oraz 

kończynach ma umieszczoną elek-
tronikę, która jest podłączona do 
zaawansowanej technologicznie 
aplikacji na laptopie, z interfejsem 
szpitalnego kardiomonitora.

– Apollo posiada najlepszy na 
świecie model fizjologiczny, czyli 
jeżeli zmienimy mu jeden parametr 
medyczny, na przykład włączymy 
krwawienie, to automatycznie spada 
mu ciśnienie krwi, fantom wchodzi 
we wstrząs, zmienia mu się rytm 
serca, częstotliwość mrugania, głę-
bokość oddechów, tętno na obwo-
dzie się wyłącza – wyjaśnia Kamil 
Hać z firmy Reago Training z War-
szawy, która zajmuje się dystrybucją 

amerykańskich symulatorów w Pol-
sce.

Apollo stanowi wyposażenie 
Centrum Symulacji Medycznej, 
które powstaje przy ulicy Wiejskiej 
16 w prowadzonym przez PWSIiP 
Akademickim Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Szkoleni w nim 
będą studenci pielęgniarstwa. Projekt 
CSM uzyskał w ubiegłym roku dofi-

nansowanie z Ministerstwa Zdrowia 
na ponad dwa i pół miliona złotych.

– Symulator daje nam gwaran-
cję, że nasze centrum rozwija skrzy-
dła. Musimy jeszcze poczekać na 
podłączenie fantomu do serwerow-
ni, wtedy będzie mógł zademonstro-
wać pełnię swoich technologicznych 
możliwości – mówi dr Joanna Chi-
lińska, prodziekan Wydziału Nauk 

o Zdrowiu PWSIiP. Apollo to 
pierwszy inteligentny symulator 
zakupiony przez „Państwówkę” 
i jednocześnie najdroższa część 
Centrum Symulacji Medycznej. 
Kosztował 221 tysięcy złotych. 
Wyprodukowała go amerykań-
ska firma CAE, która nadaje sy-
mulatorom imiona greckich bo-
gów, a sprzedała już ponad dwa 
tysiące egzemplarzy Apolla. 
Trafiły do wielu uczelni, wśród 
nich jest prestiżowy kanadyjski 
Uniwersytet McGilla w Mon-
trealu.

Gdy umrze, wystarczy go 
zrestartować

Apollo to dobrze zbudo-
wany mężczyzna, Amerykanin, 
w wieku pomiędzy 30-40 lat. 
Jego niezwykle realistyczna, 
mrugająca i wydająca odgło-

sy twarz, posiada przebarwienia, 
jest porowata, „ludzka” w dotyku. 
To fantom tzw. wysokiej wierności, 
umożliwia studentom kierunków 
medycznych rozpoznanie konkret-
nego schematu chorobowego i za-
reagowanie zgodnie ze schematem 
procedury medycznej.

– Możemy go programować na 
zróżnicowane funkcje, procedury 

medyczne, zabiegi: sztywna intu-
bacja, krwotok, kardiowersja, urazy, 
zaburzenia rytmu serca, niedrożne 
drogi oddechowe, obrzęk języka, 
odma, niedotlenienie, anafilaksja, 
zmiany ciśnienia śródczaszkowego, 
typowy dla udarów efekt splątania. 
Właściwie możemy zrealizować 
z fantomem wszystko, co wymyśli-
my w scenariuszu dydaktycznym – 
mówi Kamil Hać, dodając, że polski 
dystrybutor symulatorów działa na 
rynku od półtora roku i sprzedał 
już piętnaście fantomów wysokiej 
wierności. Trafiły one do Warszawy, 
Katowic, Białegostoku, Gdańska, 
Bydgoszczy, Krakowa i wielu innych 
miast.

– Symulatory to przyszłość 
polskiej medycyny. W Szwecji 
i Dani standardem jest, że chirurg 
może operować pacjenta dopiero 
po ukończeniu kursu na symula-
torze chirurgicznym Wolałbym 
być operowany przez lekarza oraz 
obsługiwany przez pielęgniarza, 
którzy najpierw poćwiczą na sy-
mulatorze, niż przez kogoś kto 
przychodzi do szpitala po studiach, 
bierze do ręki narzędzia i nie wie, 
jak się nimi posługiwać – komen-
tuje Kamil Hać.

To zasadna uwaga. Zwłaszcza, 
że Apollo potrafi symulować nie 
tylko choroby, ale także, w przy-
padku nieprawidłowej interwencji 
medycznej, fizjologiczną śmierć. 
Na szczęście w takiej skrajnej sytu-
acji…. wystarczy go tylko zrestarto-
wać. I wraca do życia.

Najpiękniejszy i inteligentny.  
Apollo, który potrafi symulować   
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Magdalena Stużyńska. Co jakiś czas decyduje się  
na zmiany w swoim życiu. Odeszła z Kabaretu Moralnego 

Niepokoju, wróciła na deski teatralne.

Zaraża pozytywną 
energią

Choć uśmiech nie schodzi jej z twarzy, przyznaje, że też miewa problemy. 
Nieustannie jednak szuka powodów do radości – pisze Plejada.

Jest świetną aktorką i znakomitą śpiewaczką. Dysponuje sopranem koloraturowym. Przez pięć lat 
uczyła się śpiewu operowego pod opieką Bogny Sokorskiej. Jej hobby to śpiew, pływanie, gotowanie 
i malarstwo. Najbardziej lubi kupować stare meble na targach w Warszawie i przemalowywać je na swój 
ulubiony niebieski kolor. Z takich przeróbek pochodzi wielkie lustro w jej sypialni i małe komódki. 
Biegle mówi po angielsku, francusku, niemiecku. Włoski i rosyjski opanowała w stopniu podstawowym.

Sympatyczna, ciepła blondynka z pięknym uśmiechem. W połowie lat 90. rozkochała w sobie mi-
liony Polaków grając Marcysię w serialu „Złotopolscy". Aktorka była tuż po studiach aktorskich w War-
szawie, więc prosto z uczelni trafiła w sam środek celebryckiego życia. Była na wielu okładkach, stała się 
niekwestionowaną ulubienicą publiczności – czytamy na stronie grzeski.wp.pl.

Potem była rola w bardzo popularnym serialu Polsatu „Przyjaciółki" – który wiosną pokaże już 13.(!) 
sezon. Grała też w serialach „Na dobre i na złe”, „Dom”, „Pokój 107”, „Hotel 52”. Nie możemy zapo-
minać także o charakterystycznej roli w „Rodzince.pl”. Dołączyła do Kabaretu Moralnego Niepokoju, 
gdzie mogła w pełni zaprezentować swój komediowy talent. 

Po pięciu latach zdecydowała się odejść z kabaretu.
– Nosiłam się z tą decyzją dość długo – powiedziała Plejadzie. Czułam, że potrzebuję zawodowej 

zmiany. Wiedziałam, że z kabaretem więcej już nie osiągnę. Było mi tam dobrze, więc trudno było zde-
cydować się na taki krok. 

Aktorstwo to jest mój zawód wyuczony i wymarzony. I mimo że jest mi szkoda kabaretu, zwłaszcza 
tego czasu z chłopakami i tego, że praca tam jest przeciwieństwem pracy w teatrze pozbawionym aspek-
tu stresu i napięcia, musiałam w końcu podjąć tę decyzję – wyznaje na łamach afiszteatralny.pl.

– Wracam z planu do domu, w którym czeka mąż, Łukasz, i dwaj synowie: Brunon (12) i Gustaw 
(6). Żyję w męskim świecie. 

W jednym tygodniu pracowałam z czterema facetami z Kabaretu Moralnego Niepokoju, a w drugim 
z trzema dziewczynami na planie „Przyjaciółek”. To mi pozwalało przetrwać. Bo rola Anki jest ciężka. 
W kabarecie odreagowałam emocje z planu.

– Czy jestem szczęśliwa? Nie lubię takich deklaracji. Uważam, że coś takiego jak szczęście nie ist-
nieje. To iluzja, wymysł, który może być wręcz szkodliwy. Im bardziej wierzymy, że może istnieć takie 
stałe zjawisko czy poczucie, które nazywamy szczęściem, tym bardziej prowadzi nas to do frustracji. 
Natomiast wierzę w harmonię. Na to mamy wpływ i to możemy sobie sami wytworzyć.

Jestem postrzegana jako optymistka. Nieustannie szukam powodów do radości i skupiam się na 
konstruktywnych aspektach życia – wyznaje Plejadzie.

Należę do takich ludzi, którym harmonia i chwile zadowolenia wystarczą. Dokonałam świadomych 
wyborów. Doceniam to, co mam – mówi Pomponikowi.

– Przeżyłam dramatyczne chwile. Kilka lat temu trafiłam do szpitala. Miałam powikłania pogrypo-
we i bardzo złe wyniki. Lekarze nie bardzo wtedy wiedzieli dlaczego, próbowali dobrać odpowiednie 
leki. Kiedy otrzymałam sakrament namaszczenia chorych, wyniki radykalnie poprawiły się. Ale czy to 
był cud, musiałaby ustalić specjalna komisja. Natomiast z pewnością sakrament przyniósł mi spokój 
ducha, oddalił lęk – powiedziała w wywiadzie dla gazety Dobry Tydzień.

– Przez to, że uprawiam tak nieregularny zawód, mam silną potrzebę celebrowania pewnych rytu-
ałów. Zawsze przed świętami piekę pierniki, robię wianki adwentowe, a na co dzień pilnuję, żeby chłopcy 
chodzili spać o tej samej godzinie, żeby wieczorem zapanował spokój, żeby sobota była dniem porząd-
ków. Wprowadzam mały reżim, ale nie jestem despotką. 

Prezenty pod choinkę mam już kupione w listopadzie, a w szafie jest zawsze taki „dyżurny” prezent. 
Na wszelki wypadek. „Kto chleb ze sobą nosi, jeść nie prosi” – mówi moja babcia, która ma przy sobie 
naprawdę wszystko na każdą okazję.

Wierzę, że zło całego świata bierze się z braku miłości – zwierza się na stronie styl.pl. Ludzie złem 
i agresją odreagowują swoje krzywdy. Mając tę świadomość, podchodzę z większą tolerancją do różnych 
dziwnych i nieprzyjemnych sytuacji, które mnie spotykają. Po prostu nie biorę wszystkiego do siebie. 
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Łomżyniak 
dekoruje na 

Ukrainie
W Lwowskim Narodowym Uniwersyte-
cie Medycyny Weterynaryjnej i Biotech-
nologii im. Grzyckiego we Lwowie na 
Ukrainie odbyła się dwudniowa konfe-
rencja "Lwowska  Akademia Medycyny 

Weterynaryjnej - Weterynaryjne dzie-
dzictwo historyczne narodów Europy 
Środkowo - Wschodniej.

Konferencji patronowali Woje-
woda Lwowski Urzędu Wojewódz-
kiego Oleg Synjutki oraz Konsul 
Generalny Rzeczypospolitej Pol-
skiej we Lwowie Rafał Wolski. 

Na początku programu kon-
ferencji odbyła się uroczystość 
wręczenia Srebrnego Medalu Sto-
warzyszenia "Wspólnota Polska"  
profesorowi Lwowskiego Uniwersy-
tetu Antoniemu Gamocie. Laudację 

wygłosił zaprzyjaźniony z naszą 
redakcją Emilian Kudyba z Łomży. 
On też w imieniu prezesa Krajowej 
Rady Stowarzyszenia "Wspólnoty" 
dokonał aktu wręczenia odznacze-
nia (na zdjęciu).

Laudacja Emiliana Kudyby 
(fragment)

"Oto zgodnym pragnieniem 
Krajowej Rady Stowarzyszenia 
WSPÓLNOTA POLSKA  wy-
różniamy dziś srebrnym medalem 

tej organizacji Profesora Antoniego 
Gamotę. Profesora Katedry Chirur-
gii Wydziału Medycyny Wetery-
naryjnej Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu Medycyny Weteryna-
ryjnej i Biotechnologii im. Stefana 
Grzyckiego. Większość z nas tu 
obecnych doskonale zna działalność 
naukową i organizatorską Pana Pro-
fesora, ale pozwolę sobie w skrócie 
przypomnieć tylko niektóre aspekty 
jego bogatej i wielopłaszczyznowej 
działalności.

Pan Profesor Gamota po ukoń-

czeniu w 1968 r. (a więc 50 lat temu) 
studiów weterynaryjnych w Lwow-
skim Instytucie Zooweterynaryj-
nym został skierowany do pracy 
na stanowisku Naczelnego Lekarza 
Weterynarii w kołchozie  „Dub-
lanskim” k/Lwowa. 4 lata później  
w roku 1972  związał swoją karierę 
zawodową z lwowską uczelnią wete-
rynaryjną a ściślej mówiąc z Katedrą 
Chirurgii Wydziału Weterynaryj-
nego gdzie pracował nieprzerwanie, 

zdobywając kolejne ty-
tuły naukowe i obejmu-
jąc różne stanowiska. 

W latach 1993-
2010 pełnił funkcję 
Kierownika tej Kate-
dry. Do dzisiaj pomimo 
przejścia na emeryturę 
z dużą ochotą, tempera-
mentem i powodzeniem 
prowadzi wykłady i ćwi-
czenia dla studentów.

Myślę, że warto 
w tym miejscu przy-
wołać inne spostrze-
żenie, które znacząco 
charakteryzuje osobę 
Dostojnego, Zacnego 
Pana Profesora. Mam tu 
na myśli wielką umie-
jętność intensywnego 
koncentrowania się 
na bieżącym działaniu 
a także dbałość i troskę 
o pielęgnowanie pol-
skiej tradycji  na ziemi 
ukraińskiej.

Prawie trzydzie-
ści lat temu Pan Profesor Gamota 
z powodzeniem rozpoczął działania 
zmierzające do zbliżenia i współ-
pracy środowisk weterynaryjnych 
Ukrainy i Polski. 

Prof. Antoni Gamota jest, obok 
autorstwa ukraińskich publikacji 
naukowych, autorem i współauto-
rem 15 prac z zakresu historii pol-
skiej weterynarii, zamieszczanych 
w naszym miesięczniku „ Życie We-
terynaryjne". Godzi się wspomnieć, 
że Pan Profesor  jest  również człon-
kiem Rady Programowej tego cza-

sopisma. Dodam jeszcze , że prace 
Pana Profesora publikowano  także 
w materiałach konferencyjnych wy-
dawanych w związku z  sesjami na-
ukowymi  odbytymi w Ciechanow-
cu, Chełmnie i Łomży. 

Na oddzielny szacunek zasłu-
guje bezinteresowne od wielu lat  
angażowanie się Pana Profesora  
w otoczeniu polskich i ukraińskich 
studentów w akcje opieki nad gro-
bami polskich lekarzy i profesorów 
spoczywających na cmentarzu Ły-
czakowskim. W miarę możliwości 
Pan Profesor podejmuje również 
starania związane z prowadzeniem 

prac konserwatorskich w tamtym 
historycznym miejscu jak wymiany 
zniszczonych płyt i tablic nagrob-
nych.

Prof. Antoni Gamota jest rów-
nież wspaniałym nauczycielem aka-
demickim, który szczodrze dzieli 
się swoją wiedzą i doświadczeniami 
z młodym pokoleniem. Jego talent 
jest wszechstronny, ma w sobie nie-
samowite pokłady energii, chętnie 
wszystkim pomaga. Jest człowie-
kiem, który nie posiada w sobie ani 
odrobiny złości. Zawsze opanowany 
i zrównoważony.  

Ad multos annos, Drogi Panie 

Nielegalny hazard
Trzy nielegalne automaty do gier hazardowych wykryli funkcjonariusze Krajowej 
Administracji Skarbowej z Łomży w wyniku ostatnich działań nakierowanych na 
zwalczanie hazardowej szarej strefy.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali jeden z łom-
żyńskich lokali, co do którego zachodziło podejrzenie, że są w nim urządza-
ne nielegalne gry hazardowe. Podejrzenia mundurowych okazały się trafne. 

Po wejściu do pomieszczeń wyposażonych m.in. w monitoring służący 
do selekcji klientów funkcjonariusze zabezpieczyli 3 nielegalnie działające 
urządzenia do gier hazardowych. 

Automaty na których możliwe było prowadzenie gier hazardowych 
wbrew przepisom zostały zajęte do sprawy karnej skarbowej. Oprócz sankcji 
karnych osoby urządzające tego typu nielegalne gry muszą liczyć się z karą 
pieniężną w wysokości 100 tys. od każdego automatu.

Człowiek poszkodowany niegroźnie, 
dom i słup też powierzchownie (choć 
naprawy będą konieczne), szyld re-
klamowy ucierpiał poważniej, ogro-
dzenie też, a bmw – naprawdę moc-
no. 

Do wypadku doszło 
w czwartkowe przedpołudnie na 
ulicy Sikorskiego w Łomży, na 
wysokości „Labiryntu”. Wstępne 
oceny policji i relacje świadków 
wskazują, że kierowca bmw jadą-

cy w stronę mostu Hubala, z nie-
znanych na razie przyczyn zje-
chał na prawe pobocze. Uderzył 
w podporę szyldu reklamowego, 
który przewracając się uszkodził 
budynek. Potem na drodze auta 

znalazło się jeszcze ogrodzenie 
i słup. 

Samochód ma skasowany cały 
przód. Kierowca po oględzinach le-
karskich w szpitalu, został zwolnio-
ny do domu.       

Osobliwy 
wypadek
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W jednym tygodniu pracowałam z czterema facetami z Kabaretu Moralnego Niepokoju, a w drugim 
z trzema dziewczynami na planie „Przyjaciółek”. To mi pozwalało przetrwać. Bo rola Anki jest ciężka. 
W kabarecie odreagowałam emocje z planu.

– Czy jestem szczęśliwa? Nie lubię takich deklaracji. Uważam, że coś takiego jak szczęście nie ist-
nieje. To iluzja, wymysł, który może być wręcz szkodliwy. Im bardziej wierzymy, że może istnieć takie 
stałe zjawisko czy poczucie, które nazywamy szczęściem, tym bardziej prowadzi nas to do frustracji. 
Natomiast wierzę w harmonię. Na to mamy wpływ i to możemy sobie sami wytworzyć.

Jestem postrzegana jako optymistka. Nieustannie szukam powodów do radości i skupiam się na 
konstruktywnych aspektach życia – wyznaje Plejadzie.

Należę do takich ludzi, którym harmonia i chwile zadowolenia wystarczą. Dokonałam świadomych 
wyborów. Doceniam to, co mam – mówi Pomponikowi.

– Przeżyłam dramatyczne chwile. Kilka lat temu trafiłam do szpitala. Miałam powikłania pogrypo-
we i bardzo złe wyniki. Lekarze nie bardzo wtedy wiedzieli dlaczego, próbowali dobrać odpowiednie 
leki. Kiedy otrzymałam sakrament namaszczenia chorych, wyniki radykalnie poprawiły się. Ale czy to 
był cud, musiałaby ustalić specjalna komisja. Natomiast z pewnością sakrament przyniósł mi spokój 
ducha, oddalił lęk – powiedziała w wywiadzie dla gazety Dobry Tydzień.

– Przez to, że uprawiam tak nieregularny zawód, mam silną potrzebę celebrowania pewnych rytu-
ałów. Zawsze przed świętami piekę pierniki, robię wianki adwentowe, a na co dzień pilnuję, żeby chłopcy 
chodzili spać o tej samej godzinie, żeby wieczorem zapanował spokój, żeby sobota była dniem porząd-
ków. Wprowadzam mały reżim, ale nie jestem despotką. 

Prezenty pod choinkę mam już kupione w listopadzie, a w szafie jest zawsze taki „dyżurny” prezent. 
Na wszelki wypadek. „Kto chleb ze sobą nosi, jeść nie prosi” – mówi moja babcia, która ma przy sobie 
naprawdę wszystko na każdą okazję.

Wierzę, że zło całego świata bierze się z braku miłości – zwierza się na stronie styl.pl. Ludzie złem 
i agresją odreagowują swoje krzywdy. Mając tę świadomość, podchodzę z większą tolerancją do różnych 
dziwnych i nieprzyjemnych sytuacji, które mnie spotykają. Po prostu nie biorę wszystkiego do siebie. 
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W ciemności. 

Star Trek
Polsat piątek 22.55

SF. Kiedy bezwzględny geniusz znany jako Khan (Benedict 
Cumberbatch) wypowiada wojnę Federacji, Kapitan Kirk 
z całą nieustraszoną załogą U.S.S. Enterprise wyruszają 

na obławę. Wykorzystają wszystkie możliwości bogatego 
arsenału, by obronić Ziemię i wyeliminować śmiertelne 

zagrożenie, jakie stanowi Khan.

Intruz
TVP Kultura piątek 20.25

Dramat obyczajowy. Szwedzka prowincja. Nastoletni 
John w przypływie zazdrości zabija swoją dziewczynę. Po 

spędzeniu dwóch lat w poprawczaku wraca w rodzinne 
strony. Lokalna społeczność nie potrafi jednak zapomnieć 

o czynie, jakiego się dopuścił. Uważa, że poniósł karę 
niewspółmierną do winy. Chłopak na każdym kroku 

spotyka się z wrogością otoczenia

Alex Cross
TVP2 sobota 22.10

Thriller. W Detroit pojawia się seryjny morderca Picasso. 
Ten były żołnierz uważa, że torturowanie i zabijanie ludzi 

przynosi im wolność. Jego tropem podąża agent FBI 
Alex Cross. Gdy udaje mu się udaremnić kolejną zbrodnię 
psychopaty, ten zapowiada zemstę. Crossowi i jego żonie 

grozi niebezpieczeństwo. 

Szarada
TVP Kultura sobota 17.05

Komedia sensacyjna. Regina Lampert chce rozwieść 
się z Charles'em. Tymczasem on zostaje zamordowany. 
Kobieta dowiaduje się, że przed śmiercią sprzedał cały 

majątek. Okazuje się też, że podczas wojny ukradł 
pieniądze należące do rządu. Wiele osób wciąż ich szuka. 
Ludzie ci zaczynają interesować się wdową. Kobieta jest 

w niebezpieczeństwie

Zatańcz ze mną
TVP1 niedziela 23.15

Komedia romantyczna. Prawnik z Chicago (Richard 
Gere), ma kochającą żonę (Susan Sarandon) i dwójkę 

wspaniałych dzieci. Odniósł też sukces zawodowy. 
W tajemnicy przed rodziną zapisuje się na lekcje tańca. 

Poznaje tam piękną instruktorkę, Paulinę (Jennifer 
Lopez). Zaczyna spędzać na kursie coraz więcej czasu. Jego 

żona nabiera podejrzeń…

Jeden z najlepszych polskich filmów dotykają-
cych szeroko pojętego tematu lustracji. Świetnie za-
grany, który trzyma widza w napięciu i ciekawości 
do końca.

Ojciec (Marian Dziędziel) i syn (Borys Szyc) 
prowadzą wspólny interes – sprowadzają z zagra-
nicy używaną odzież do polskich ciucholandów. 
Cieszący się powszechnym szacunkiem ojciec, 
Zygmunt Kowal, jest bohaterem, byłym przywód-
cą strajku w kopalni, za co potem trafił do wię-
zienia. 

Pewnego dnia wybucha sensacja, okazuje się, że 
tak naprawdę Zygmunt był agentem SB i donosił na 
kolegów. Dla najbliższych to szok, zwłaszcza dla jego 
syna Pawła, który próbuje dociec prawdy. 

Otoczenie się od nich odwraca, a małżeństwo 
Pawła przechodzi poważny kryzys, bo ojciec jego 
żony, walczącej o ukaranie winnych, był jednym 
z tych, którzy w owym strajku stracili życie.

Zaletą filmu Rafaela Lewandowskiego jest to, że 
nic nie jest w nim albo czarne, albo białe. Pokazuje, 
że nie można oceniać człowieka, jeżeli już w ogóle 
się to robi, nie znając sytuacji, w której się znalazł, 
jego motywów i okoliczności, które zaważyły na 
podjęciu takiej, a nie innej decyzji. 

Kret
TVP2 piątek 22.35

Znakomita komedia

Kto zasługuje 
na rękę 

„królewny”?
Sztuka Juliusza Machulskiego, to współczesna 

opowieść oparta na motywie przedstawienia rodzi-
com nowego narzeczonego przez córkę – jedynaczkę. 

Ta niełatwa konfrontacja w zabawny sposób 
ujawnia prawdziwe oblicze biorących w niej udział 
bohaterów. 

Ojciec rodziny poszukuje idealnego partnera dla 
swojej „królewny”. Żaden z przyprowadzanych przez 
nią chłopców nie jest w jego oczach odpowiednim 
kandydatem do jej ręki, i dlatego każdy, prędzej czy 
później staje się tytułowym „next-ex” (następnym-
-byłym). To podsuwa córce pewien pomysł, który 

okaże się zaskakujący także dla widzów. Przepro-
wadzona przez nią mistyfikacja ujawnia jak zgubne 
mogą okazać się nadmierne ambicje, i że decydującą 
musi być miłość a nie zdanie innych. 

W spektaklu wystąpili: Małgorzata Zajączkow-
ska, Anna Seniuk, Julia Rosnowska, Jan Englert, 
Krzysztof Stelmaszyk oraz Jakub Firewicz.

Next-Ex
TVP Kultura niedziela 19.35

Rodzinne rozliczenia

Bohater  
czy donosiciel?



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
W ciemności. 

Star Trek
Polsat piątek 22.55

SF. Kiedy bezwzględny geniusz znany jako Khan (Benedict 
Cumberbatch) wypowiada wojnę Federacji, Kapitan Kirk 
z całą nieustraszoną załogą U.S.S. Enterprise wyruszają 

na obławę. Wykorzystają wszystkie możliwości bogatego 
arsenału, by obronić Ziemię i wyeliminować śmiertelne 

zagrożenie, jakie stanowi Khan.

Intruz
TVP Kultura piątek 20.25

Dramat obyczajowy. Szwedzka prowincja. Nastoletni 
John w przypływie zazdrości zabija swoją dziewczynę. Po 

spędzeniu dwóch lat w poprawczaku wraca w rodzinne 
strony. Lokalna społeczność nie potrafi jednak zapomnieć 

o czynie, jakiego się dopuścił. Uważa, że poniósł karę 
niewspółmierną do winy. Chłopak na każdym kroku 

spotyka się z wrogością otoczenia

Alex Cross
TVP2 sobota 22.10

Thriller. W Detroit pojawia się seryjny morderca Picasso. 
Ten były żołnierz uważa, że torturowanie i zabijanie ludzi 

przynosi im wolność. Jego tropem podąża agent FBI 
Alex Cross. Gdy udaje mu się udaremnić kolejną zbrodnię 
psychopaty, ten zapowiada zemstę. Crossowi i jego żonie 

grozi niebezpieczeństwo. 

Szarada
TVP Kultura sobota 17.05

Komedia sensacyjna. Regina Lampert chce rozwieść 
się z Charles'em. Tymczasem on zostaje zamordowany. 
Kobieta dowiaduje się, że przed śmiercią sprzedał cały 

majątek. Okazuje się też, że podczas wojny ukradł 
pieniądze należące do rządu. Wiele osób wciąż ich szuka. 
Ludzie ci zaczynają interesować się wdową. Kobieta jest 

w niebezpieczeństwie

Zatańcz ze mną
TVP1 niedziela 23.15

Komedia romantyczna. Prawnik z Chicago (Richard 
Gere), ma kochającą żonę (Susan Sarandon) i dwójkę 

wspaniałych dzieci. Odniósł też sukces zawodowy. 
W tajemnicy przed rodziną zapisuje się na lekcje tańca. 

Poznaje tam piękną instruktorkę, Paulinę (Jennifer 
Lopez). Zaczyna spędzać na kursie coraz więcej czasu. Jego 

żona nabiera podejrzeń…

Jeden z najlepszych polskich filmów dotykają-
cych szeroko pojętego tematu lustracji. Świetnie za-
grany, który trzyma widza w napięciu i ciekawości 
do końca.

Ojciec (Marian Dziędziel) i syn (Borys Szyc) 
prowadzą wspólny interes – sprowadzają z zagra-
nicy używaną odzież do polskich ciucholandów. 
Cieszący się powszechnym szacunkiem ojciec, 
Zygmunt Kowal, jest bohaterem, byłym przywód-
cą strajku w kopalni, za co potem trafił do wię-
zienia. 

Pewnego dnia wybucha sensacja, okazuje się, że 
tak naprawdę Zygmunt był agentem SB i donosił na 
kolegów. Dla najbliższych to szok, zwłaszcza dla jego 
syna Pawła, który próbuje dociec prawdy. 

Otoczenie się od nich odwraca, a małżeństwo 
Pawła przechodzi poważny kryzys, bo ojciec jego 
żony, walczącej o ukaranie winnych, był jednym 
z tych, którzy w owym strajku stracili życie.

Zaletą filmu Rafaela Lewandowskiego jest to, że 
nic nie jest w nim albo czarne, albo białe. Pokazuje, 
że nie można oceniać człowieka, jeżeli już w ogóle 
się to robi, nie znając sytuacji, w której się znalazł, 
jego motywów i okoliczności, które zaważyły na 
podjęciu takiej, a nie innej decyzji. 

Kret
TVP2 piątek 22.35

Znakomita komedia

Kto zasługuje 
na rękę 

„królewny”?
Sztuka Juliusza Machulskiego, to współczesna 

opowieść oparta na motywie przedstawienia rodzi-
com nowego narzeczonego przez córkę – jedynaczkę. 

Ta niełatwa konfrontacja w zabawny sposób 
ujawnia prawdziwe oblicze biorących w niej udział 
bohaterów. 

Ojciec rodziny poszukuje idealnego partnera dla 
swojej „królewny”. Żaden z przyprowadzanych przez 
nią chłopców nie jest w jego oczach odpowiednim 
kandydatem do jej ręki, i dlatego każdy, prędzej czy 
później staje się tytułowym „next-ex” (następnym-
-byłym). To podsuwa córce pewien pomysł, który 

okaże się zaskakujący także dla widzów. Przepro-
wadzona przez nią mistyfikacja ujawnia jak zgubne 
mogą okazać się nadmierne ambicje, i że decydującą 
musi być miłość a nie zdanie innych. 

W spektaklu wystąpili: Małgorzata Zajączkow-
ska, Anna Seniuk, Julia Rosnowska, Jan Englert, 
Krzysztof Stelmaszyk oraz Jakub Firewicz.

Next-Ex
TVP Kultura niedziela 19.35

Rodzinne rozliczenia

Bohater  
czy donosiciel?

będzie się działo

W poszukiwaniu seryjnych morderców

Dramat  
w kabriolecie

Podniecenie, przygoda... i niewyobrażalny strach cze-
kają na drodze do Kalifornii. 

Brian Kessler (David Duchovny) i Carrie Launghlin 
(Michelle Forbes) wyruszają w podróż po kraju, by zebrać 
materiał do książki o seryjnych mordercach. 

W drodze, dzieląc się kosztami, towarzyszy im ledwo 
poznana para – Early Grayce (Brad Pitt) i jego dziew-
czyna Adele ( Juliette Lewis). W samochodzie zmierza-
jącym na zachód czwórka podróżników stara się znaleźć 
wspólną płaszczyznę porozumienia. Kiedy wreszcie się 

to udaje, dochodzi do głosu gwałtowna natura Early'ego. 
Przerażeni Brian i Carrie zdają sobie sprawę, że wcale nie 
muszą daleko jechać, by poznać naturę seryjnych mor-
derców... ponieważ właśnie stoją twarzą w twarz z ich 
przedstawicielem.

Pewnie nie wiesz…
Samochód, którym poruszają się bohaterowie filmu to 

Lincoln Continental z 1960 roku, rzadka wersja cztero-
drzwiowego kabrioletu. W podobnym zginął prezydent 
USA John F. Kennedy.

Brad Pitt złamał sobie ząb otwierając butelkę z na-
pojem przed zdjęciami i …stwierdzono, że grany przez 
niego bohater może tak właśnie wyglądać.

Kalifornia
Stopklatka TV sobota 22.55

Demony przeszłości wracają

Dramat  
w willi-twierdzy

Thriller sensacyjny, trzymający w napięciu i pełen intryg.  
Trzeba nieco pogłówkować, kto jest po czyjej stronie.

Po przeżyciu osobistej tragedii, policyjny negocjator Jeff Talley (Bruce Willis) re-
zygnuje z pracy w Los Angeles i przyjmuje posadę szefa policji w sennym miasteczku 
Bristo Camino w hrabstwie Ventura. Jednak w pewien poniedziałkowy poranek jego 
spokojna egzystencja zostaje nagle zakłócona i wszystko wskazuje na to, że życie Tal-
leya – tak zawodowe, jak i osobiste – zmieni się bezpowrotnie. 

Trójka nastolatków włamuje się na teren prywatnej posesji, skąd zamierza ukraść 
samochód. Na miejscu czeka ich jednak nieprzyjemna niespodzianka. Warta wiele 
milionów dolarów posiadłość okazuje się prawdziwą twierdzą. Gdy złodzieje orientują 
się, że nie mają żadnych szans na ucieczkę, wpadają w panikę i biorą zakładników, 
stawiając Talleya w sytuacji, której tak bardzo pragnął uniknąć. 

Pewnie nie wiesz…
„Mieliśmy na planie płonących facetów zwisających z sufitu na linach. Były sceny, w któ-

rych benzyna lała się na aktorów wiadrami. W takich sytuacjach trzeba być bardzo ostroż-
nym, ponieważ ognia nie da się zgasić w ułamku sekundy” – mówił szef ekipy kaskaderów. 

Bruce Willis sam uczestniczył w niemal wszystkich niebezpiecznych sekwencjach. 
Córkę Bruce'a Willisa w filmie gra jego prawdziwa córka, Rumer Willis. 

Osaczony
TVP2 sobota 00.00

Koniec spokojnego życia

Przez pustynię 
na motorze

Chciał zerwać z przeszłością, musiał jednak wyciągnąć pistolet.
John Link (Mel Gibson) po wyjściu z więzienia wiedzie spokojne pustelnicze 

życie trzymając się z dala od problemów. Pewnego dnia w jego drzwiach staje nagle 
17-letnia córka (Erin Moriarty), której nie widział od lat. Ścigana przez członków 
meksykańskiego gangu narkotykowego dziewczyna ma nadzieję, że ojciec wybawi ją 
z kłopotów.

Pewnie nie wiesz…
Laureat dwóch Oscarów Mel Gibson urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale 

jego kariera jest ściśle związana z Australią, do której wyemigrował wraz z rodzicami 
w 1968 roku. Tam stawiał pierwsze kroki jako aktor, tam też rolą w filmie „Mad Max" 
zdobył popularność. W 1997 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem 
krajowym – Orderem Australii.

W 1980 roku poślubił Robyn Moore, którą poznał poprzez agencję matrymonialną. 
Małżeństwo trwało do roku 2009, w jego trakcie aktorowi urodziła się córka i sześciu 
synów. W 2010 roku głośny był rozpad jego związku z Oksaną Grigorievą – Gibson 
został oskarżony o przemoc domową i rasizm. Z tego związku ma córkę.

Dziedzictwo krwi
TV Puls piątek 21.55



zostać Miss

1.  Ewelina Kossakowska
24 lata
Mały Płock
Moją pasją jest muzyka i 
fotografia. Wolne chwile 
staram się spędzać ze swoimi 
znajomymi lub z rodziną . Za 
największy życiowy autorytet 
uważam swoją kochaną Mamę, 
ponieważ dzięki Niej nauczyłam 
się jak żyć, słuchać innych ludzi 
i troszczyć się o najbliższych. 
Słowa, które najlepiej mnie 

opisują to: "Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”. Jeśli 
masz marzenia pamiętaj, że trzeba walczyć do samego 
końca, by osiągać postawiony sobie cel. Jeśli zostanę 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019, będę starała się wzorowo 
wykonywać swoje obowiązki. Będzie to dla mnie także miła 
niespodzianka i dowód na to, że każda kobieta zasługuje 
na to, by czuć się piękną.

2.  Natalia 
Kościelecka
18 lat.
Łomża
Aktualnie uczęszczam do 
drugiej klasy III Liceum 
Ogólnokształcącego.  
Moją pasją jest czytanie 
książek. Dzięki nim mogę 
ćwiczyć swoją pamięć 
oraz rozwijać wyobraźnię. 
W przyszłości chciałabym 
zostać psychologiem, jest 
to dziedzina nauki która 

interesuje mnie od wielu lat. Za największy życiowy 
autorytet uważam moją Mamę. Podziwiam Ją za Jej 
cierpliwość, dobre serce oraz bezinteresowność. Bez Niej 
nie poradziłabym sobie z trudnościami dnia codziennego, 
a Jej uśmiech jest moją największą motywacją. Najlepiej 
opisują mnie słowa Marylin Monroe: "Chęć stania się kimś 
innym jest marnotrawstwem osoby, którą jesteś",moim 
zdaniem bez względu na sytuację oraz okoliczności zawsze 
należy być po prostu sobą.  Gdybym została Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2019, to godnie reprezentowała bym nasze 
miasto. Chciałabym także wspierać akcje charytatywne 
oraz pokazałabym młodym dziewczynom, że warto w 
siebie wierzyć.

3. Diana Zielińska
20 lat
Wąsosz
Jestem studentką filologii polskiej na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie. Moją pasją jest 
taniec.  Wolne chwile z chęcią 
poświęcam bliskim, jak
i samej sobie w celu 
rozwojowym. W przyszłości 
chciałabym móc powiedzieć, 
że jestem spełnionym 
człowiekiem, a że przyszłość 
zaczyna się już dziś to czas na 
słowa: jestem spełniona !  Za 
największy autorytet życiowy 
uważam swoją rodzinę, 
ponieważ Mama pokazuje mi 
jak walczyć o dobro drugiego 
człowieka, Tata uczy troski oraz 

odpowiedzialności za innych, a Siostra uświadamia, jak 
bardzo ważna w życiu jest obecność. Dzięki ukochanym 
wzorcom wiem, co oznacza poświęcenie.  Najlepiej opisują 
mnie słowa: „Szukam pomysłów na tyle dużych, by się bać.” 
Jeśli zostanę Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019, to chciałabym 
brać czynny udział w życiu mojego regionu.

4. Magda Mrozicka
Mam 18 lat
Jedwabne  
Jestem uczennicą Szkoły 
Branżowej I stopnia w 
Jedwabnem. Moją pasją jest 
muzyka. W wolnych chwilach 
lubię spotykać się z przyjaciółmi 
i pozytywnie spędzać czas.
W przyszłości chciałabym 
podróżować po świecie. Moim 
największym autorytetem jest 
Mama, kiedy Jej potrzebuje 
zawsze mogę na Nią liczyć . 

Najlepiej opisują mnie słowa: sympatyczna, dowcipna, 
szalona. Tytuł Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019 jest moim 
marzeniem, jeśli bym wygrała godnie bym reprezentowała 
nasz region.

5. Karolina Piaścik
18 lat.
Gawrychy
Jestem uczennicą III klasy 
Technikum w Zespole Szkół 
Technicznych
i Ogólnokształcących im. Marii 
Konopnickiej nr. 4 w Łomży. 
Moją pasją jest turystyka. W 
wolnych chwilach chętnie 
pomagam mojemu Tacie w 

motoryzacji, spędzam czas aktywnie, spotykam się ze 
znajomymi oraz oglądam filmy.  W przyszłości chciałabym 
poznać jak najwięcej nowych miejsc na świecie, marzę 
także, aby poznać pracę stewardessy.  Za największy 
życiowy autorytet uważam mojego Tatę, ponieważ 
pokazuje mi jak właściwie postępować w życiu, osiągnąć i 
poznać wiele nowych
i pozytywnych rzeczy, bez Niego na pewno nie byłabym 
takim człowiekiem jakim jestem teraz. Najlepiej opisują 
mnie słowa które mówią, że, aby poznać siebie, trzeba 
się wystawiać na próbę. Tylko w taki sposób każdy z nas 
może się przekonać na co go stać. Nie boję się nowych 
doświadczeń. Nie warto stać w miejscu, należy poddawać 
się nowym wyzwaniom, bo to właśnie przez nie, kształtuje 
się nasza osobowość i to, jak postępujemy.

6. Iwona Mocarska
19 lat
Poniat
Jestem studentką filologii 
polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Moją 
największą pasją są ludzie, 
rozmowa z nimi, poznawanie 
ich głębiej niż „Hej, co tam?”. 
Jestem ekstrawertyczką i 
to właśnie wiązanie relacji 
daje mi najwięcej energii do 
życia. Interesuje się również 
teatrem. Bycie aktorem jak i 

widzem nie jest mi obce.
W przyszłości chciałabym pracować w kobiecych mediach. 
Uważam, że każda z nas jest wyjątkowa i piękna. Czuję, 
że jedną z moich życiowych misji jest pomoc kobietom 
w zauważeniu swoich zalet. Moimi największymi 
autorytetami są Mama i Ciocia Ania. To one ukształtowały 
moje postrzeganie kobiecości i tego, że wrażliwość to 
często okaz siły, a nie słabości. Gdy zostanę Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2019, to chciałabym zorganizować misskową 
kampanię przeciwko kompleksom wśród kobiet. Myślę, 
że to bardzo ważny problem, który hamuje nas przed 

dawaniem z siebie tego co 
najlepsze, a przecież każda z nas 
ma swoje supermoce!

7. Paulina Kozioł
     18 lat
     Kolno
Jestem uczennicą Szkół 
Weterynaryjnych i 
Ogólnokształcących nr 
7 w Łomży.  Moją pasją 

Najpiękniejsze na Ziemi Łomżyńskiej
Pełne wdzięku, naturalnej urody i marzeń o zdobyciu tytułu najpiękniejszej dziewczyny Ziemi Łomżyńskiej. To uczestniczki IV już edycji wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej.Kilka tygodni temu organizatorka regionalnej odsłony 

wyborów, których finałem może być korona Miss Polski, Anna Kurządkowska  rozesłala wici, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu.  Za nimi już próby choreograficzne, a także pierwszy kontakt z obiektywem aparatu i kamery. 



zostać Miss

Najpiękniejsze na Ziemi Łomżyńskiej
Pełne wdzięku, naturalnej urody i marzeń o zdobyciu tytułu najpiękniejszej dziewczyny Ziemi Łomżyńskiej. To uczestniczki IV już edycji wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej.Kilka tygodni temu organizatorka regionalnej odsłony 

wyborów, których finałem może być korona Miss Polski, Anna Kurządkowska  rozesłala wici, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu.  Za nimi już próby choreograficzne, a także pierwszy kontakt z obiektywem aparatu i kamery. 

jest gotowanie, ponieważ sprawia mi ono ogromną 
przyjemność.  W wolnych chwilach spędzam czas z 
przyjaciółmi, gotuję oraz ćwiczę na siłowni.  W przyszłości 
chciałabym otworzyć własną restaurację i rozwijać swoje 
marzenia. Za życiowy autorytet uważam swoją Mamę, 
ponieważ to Ona  zawsze we mnie wierzy.
Chciałabym jak jak i moja Mama być dobrym i pomocnym 
człowiekiem. Najlepiej opisują mnie słowa: ,,Zawsze trzeba 
podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć 
jak wielkim cudem jest życie”.  Jeśli zostanę Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2019, to spełnię postawiony sobie cel do 
którego tak bardzo dążę.

8. Justyna Zaczek
    18 lat
    Drozdowo
Jestem uczennicą 
III Liceum 
Ogólnokształcącego 
imienia Żołnierzy 
Obwodu Łomżyńskiego 
Armii Krajowej w 
Łomży . Moją pasją 
jest gotowanie. W 
wolnych chwilach uczę 
się grać na gitarze. W 
przyszłości chciałabym 
spełniać się zawodowo. 
Za najważniejszy 
życiowy autorytet 

uważam Rodziców, ponieważ przekazują mi swoje cenne 
doświadczenia życiowe. Najlepiej opisują mnie słowa: 
"Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś 
jest Twoje." Jeśli zostanę Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019, to 
będę godnie reprezentować mój region oraz postaram się 
jak najlepiej wykorzystać daną mi szansę.

9. Marta Sobocińska
18 lat
Łomża
Jestem uczennicą 
Technikum 
weterynaryjnego 
w Łomży na profilu 
weterynaryjnym.
W wolnych chwilach 
lubię zaszyć się gdzieś 
z książką i muzyką, w 
przyszłości chciałabym 
zostać weterynarzem 
ponieważ bardzo 
kocham zwierzęta. 
Moim autorytetem jest 

Mama ponieważ zawsze umie poradzić sobie z każdym 
problemem oraz potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. 
Najlepiej opisują mnie słowa: “Lepiej zaliczać się do 
niektórych , niż do wszystkich” Andrzej Sapkowski. Jeśli 
zostanę Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019, to pokazałabym 
dziewczynom, że wcale nie potrzebują tony makijażu ani 
operacji plastycznych żeby czuć się kobieco i pięknie.

10. Klaudia 
Kałamacka
18 lat
Łomża
Jestem uczennicą 
III Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Żołnierzy Obwodu 
Łomżyńskiego Armii 
Krajowej w Łomży, w klasie 
na profilu społecznym.
Moją pasją jest śpiewanie, 
od najmłodszych lat 
jestem związana z 
muzyką. Uważam, ze 
przez śpiewanie mogę 

wyrazić siebie i swoje uczucia. Oprócz tego bardzo lubię 
czytać wiersze, bardzo często są to mało znani poeci. 
Podróżowanie również jest czymś, co uwielbiam.
W wolnych chwilach lubię spędzać czas z przyjaciółmi i 
rodziną. Uwielbiam rozmowy na różne tematy, nie  tylko 
dlatego, że mogę się dowiedzieć mnóstwo ciekawostek 
z przeróżnych dziedzin, ale także dlatego, że ja mogę 
podzielić się swoją wiedzą w zależności od tematu.
W przyszłości chciałabym zwiedzić jak największą część 
świata, gdyż bardzo ciekawi mnie kultura, zwyczaje i 
wszystko to, co odróżnia inne państwa od siebie. Piękne 
zabytki i różnorodne widoki, to zdecydowanie coś, co mnie 
bardzo interesuje.
Za największy życiowy autorytet uważam osoby które 
dążą do spełnienia swoich marzeń, ponieważ mimo 
przeciwności, które spotykają na swojej drodze, nie 
poddają się i dzięki determinacji i cierpliwości są w stanie 
spełnić postawione sobie cele.
Jeśli zostanę Miss Ziemi Łomżyńskiej 2019, to godnie będę 
reprezentowała nasze miasto oraz nasz region.

11. Karolina 
Ksepka
18 lat
Zbójna
Jestem uczennicą II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży  
Moją pasją jest rysowanie. 
W wolnych chwilach zajmuję się amatorskim robieniem 
makijażu oraz spędzam czas

z rodziną i przyjaciółmi.  
W przyszłości chciałabym 
rozwijać się w kierunku 
kosmetologii oraz zostać 
profesjonalistką w tym 
zawodzie.  Największym 
życiowym autorytetem 
jest dla mnie Mama, 
ponieważ jest wspaniałą 
silną, kochającą kobietą, 
która zawsze mnie wspiera i 
wiem, że mogę na Nią liczyć. 
W przyszłości chciałabym 
być taka jak Ona.  Najlepiej 
opisują mnie słowa: „Chęć 

stania się kimś innym jest marnotrawstwem osoby, 
która jesteś”- Marylin Monroe  Jeśli zostanę Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2019, będzie to dla mnie naprawdę duże 
wyróżnienie, będę szczęśliwa
i zmotywowana do działania w tym kierunku. Będę godnie 
reprezentowała Łomżę i angażować się we wszystkie 
zadania, przy czym pozostanę nadal sobą. Zwykłą
w swej niezwykłości dziewczyną, skromną, nieco zakręconą 
osobą, którą byłam przed otrzymaniem tytułu.   

12.  Małgorzata  
Konopka
Lat 23
Łomża
Moją pasja jest sport 
. Jestem trenerką 
personalną. W wolnych 
chwilach  słucham 
muzyki, czytam książki, 
spędzam czas ze 
znajomymi oraz rodziną. 
W przyszłości chciałabym 
poszerzyć swoją wiedzę 
w dziedzinie sportowej 
jak i w dietetyce . Za 
największy autorytet 

uważam sportowców za ich ciężka pracę w osiągnięciu 
swojego upragnionego celu. Przy tym czerpie motywację 
i przenoszę to w życie i swoją pracę . Najlepiej opisują 
mnie słowa: "Nie musisz być wielki żeby zacząć, ale 
musisz zacząć żeby być wielki ".



nasz nowy dom

W zeszłym tygodniu w tym miejscu 
pokazaliśmy, jak wyglądał zapuszczony 
dom pani Teresy i jej wnuczki – Zuzi.  
Dziś możemy zobaczyć jego metamorfozę.
Do niedawna dom był w tragicznym stanie, z dziurawym 
dachem, bez łazienki i miejsca do spokojnego wypoczynku. 
Dziś dom pani Teresy i Zuzy wygląda ZUPEŁNIE inaczej. 
Popatrzmy… Te zdjęcia mówią wszystko.  
Ale więcej powie filmowa projekcja na IPLA.TV:
„Nasz nowy dom” - sezon 11, odcinek 12: Złota Góra

Nowy dom dzięki „czarodziejskim”  
zabiegom Katarzyny Dowbor
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Jak do tego dojść…

Wymarzona 
szczupła 
sylwetka

Bohaterami serialu są 
osoby, które zdecydowały 
się na chirurgiczny zabieg 
zmniejszenia żołądka. 

Waga każdej z nich gru-
bo przekracza 100, a nawet 
200 kg. Pozbycie się znie-
nawidzonej, utrudniającej 
normalne życie otyłości to 
ich największe marzenie. 
Widzowie poznają poru-
szające historie tych osób. 
Będą także towarzyszyć pa-
cjentom podczas kolejnych 
etapów leczenia i zobaczą, 
jakie efekty przyniosą ich 
zmagania. Operacje prze-
prowadzi pionier chirur-

gicznego leczenia otyłości w Polsce, prof. dr 
hab. Krzysztof Paśnik. 

Podjęta przez bohaterów serialu decyzja 
o zabiegu chirurgicznego zmniejszenia żołądka 
nie była ani prosta, ani spontaniczna. Wszyst-
kim im towarzyszył silny strach, z jednej stro-
ny związany z samym przebiegiem operacji, 
a z drugiej z własnym słabościami i obawami 
przez nowym życiem, z którym wiążą duże 

nadzieje. Dlatego potrzebna 
jest również pomoc psycholo-
ga. Jak twierdzi prof. Paśnik: 
W szpitalu nie „operują cho-
rego żołądka" tylko „chorą 
głowę". W proces leczenia 
włączony jest również diete-
tyk oraz trener personalny. 

W każdym odcinku ob-
serwujemy kilku bohaterów, 
znajdujących się na różnych 
etapach dochodzenia do 
szczupłej sylwetki. W ostat-
nim, ósmym odcinku, zoba-
czymy ich metamorfozy. 

Sala operacyjna:  
waga ciężka

Focus TV niedziela 23.10, 
23.40 odc. 1 i 2

Tłumy wiwatują na cześć  
Kim Ir Sena

Wspaniała 
defilada 

Dokument Andrzeja Fidyka 
ukazuje Koreańską Republikę Lu-
dowo-Demokratyczną w momencie 
obchodów 40. rocznicy jej istnienia 
(1988 rok). 

Zmanipulowani przez propa-
gandę i cenzurę mieszkańcy Korei 
Północnej z przejęciem opowiadają 
historie z życia rządzącego krajem 
Kim Ir Sena, niczego nie wiedząc 
o jego potwornych zbrodniach.

Fidyk dokumentuje przebieg 
uroczystości, niezliczoną masę ludzi 
ubóstwiających swojego wodza, oraz 
filmuje to tylko, co chcieli pokazać 
Koreańczycy. Nie zamieszcza wła-
snych komentarzy. Pozwala, by ob-
raz mówił sam za siebie. 

W swoich wspomnieniach z krę-
cenia filmu, Andrzej Fidyk mówił 

o tym, jak to jego ekipa filmowa wy-
różniała się spośród wszystkich fil-
mowców tym, że… byli najbardziej 
posłuszni Koreańczykom i kręcili 
to, co im pokazywano. To jednak im 
całkowicie wystarczyło do zrealizo-
wania rewelacyjnego filmu doku-
mentalnego. Co ciekawe, „Defilada” 
została ciepło przyjęta przez cenzo-
rów zarówno w Polsce, jak i Korei 
Północnej. Andrzej Fidyk otrzymał 
nawet podziękowania od władz pół-
nocnokoreańskich za ten film. Do-
piero po jakimś czasie zorientowano 
się, jakie jest prawdziwe przesłanie 
tego filmu.

Pewnie nie wiesz…
Fragment książki, w której An-

drzej Fidyk opisuje sposób realizacji 
tego niezwykłego filmu znajdziesz 
pod adresem https://menway.interia.
pl/historia/news-andrzej-f idyk-de-
f ilada-pieklo-jest-wybrukowane,-
nId,2339861

Defilada
TVP Historia piątek 20.10

Jak wrócić w Himaleje?

Przyjaźń 
lekarstwem  
na smutki

Sympatyczna, pełna ciepła opowieść o niecodziennej 
przyjaźni.

Jedenastoletnia Pia cierpi po stracie ojca. Jest smutna 
i zagubiona. Pewnego dnia w jej życiu pojawia się Yoko, ta-
jemniczy mały yeti, który ukrywa się przed kłusownikiem van 
Sneiderem. 

Obdarzony niezwykłymi mocami Yoko szybko zaprzy-
jaźnia się z Pią i wspólnie próbują przeciwstawić się van Sne-
iderowi. Pia musi także pomóc przyjacielowi wrócić w Hi-
malaje, gdyż europejski klimat jest dla niego nieodpowiedni.

Yoko: przygody małego yeti
Puls2 sobota 14.30

Trzeba szybko  
rozwieźć prezenty

35-letni, rozwiedziony busi-
nessman Scott Calvin (Tim Al-
len) spędza Wigilię wraz z synem 
Charliem. W nocy budzi ich nie-
zwykły łoskot – to Święty Miko-
łaj spadł z dachu. Scott zmuszony 
jest go zastąpić. 

Nakłada jego magiczny, czer-
wony płaszcz i... przyjmuje na sie-
bie wszystkie związane z tym obo-
wiązki – gwałtownie tyje, na twarzy 
pojawia mu się śnieżno-biała broda. 
Scott zaczyna sobie zdawać spra-
wę, że w trakcie najbliższych Świąt 
Bożego Narodzenia to właśnie on 
będzie wyczekiwany i wypatrywany 
przez dzieci na całym świecie.

Razem z synem wsiadają do sań 
i rozpoczynają podróż do domów 
grzecznych dzieci, żeby rozdać im 
prezenty. 

Pewnie  
nie 

wiesz…

Film zaro-
bił w kinach na 

świecie prawie 200 
milionów dolarów, 

kosztował 22 miliony.
Kiedy Scott z Char-

liem opuszczają na sa-
niach Biegun Północny 
to na tle księżyca widać 
wyraźny znaczek Mysz-
ki Miki.

Tim Allen był nie-
szczęśliwy podczas kręce-

nia tego filmu. Pracował 
latem w nieklimatyzowa-

nym studiu. Kiedy był w peł-
nym kostiumie, z maską i bro-

dą na twarzy było mu bardzo 
gorąco, często żądał przerw, 
klął, mimo że na planie były 
dzieci. Na dodatek strój Miko-
łaja spowodował u niego bole-
sną wysypkę.

Śnięty Mikołaj
TV Puls sobota 18.00

Zastępstwo 
za Świętego 

Mikołaja
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Jak do tego dojść…

Wymarzona 
szczupła 
sylwetka

Bohaterami serialu są 
osoby, które zdecydowały 
się na chirurgiczny zabieg 
zmniejszenia żołądka. 

Waga każdej z nich gru-
bo przekracza 100, a nawet 
200 kg. Pozbycie się znie-
nawidzonej, utrudniającej 
normalne życie otyłości to 
ich największe marzenie. 
Widzowie poznają poru-
szające historie tych osób. 
Będą także towarzyszyć pa-
cjentom podczas kolejnych 
etapów leczenia i zobaczą, 
jakie efekty przyniosą ich 
zmagania. Operacje prze-
prowadzi pionier chirur-

gicznego leczenia otyłości w Polsce, prof. dr 
hab. Krzysztof Paśnik. 

Podjęta przez bohaterów serialu decyzja 
o zabiegu chirurgicznego zmniejszenia żołądka 
nie była ani prosta, ani spontaniczna. Wszyst-
kim im towarzyszył silny strach, z jednej stro-
ny związany z samym przebiegiem operacji, 
a z drugiej z własnym słabościami i obawami 
przez nowym życiem, z którym wiążą duże 

nadzieje. Dlatego potrzebna 
jest również pomoc psycholo-
ga. Jak twierdzi prof. Paśnik: 
W szpitalu nie „operują cho-
rego żołądka" tylko „chorą 
głowę". W proces leczenia 
włączony jest również diete-
tyk oraz trener personalny. 

W każdym odcinku ob-
serwujemy kilku bohaterów, 
znajdujących się na różnych 
etapach dochodzenia do 
szczupłej sylwetki. W ostat-
nim, ósmym odcinku, zoba-
czymy ich metamorfozy. 

Sala operacyjna:  
waga ciężka

Focus TV niedziela 23.10, 
23.40 odc. 1 i 2

Tłumy wiwatują na cześć  
Kim Ir Sena

Wspaniała 
defilada 

Dokument Andrzeja Fidyka 
ukazuje Koreańską Republikę Lu-
dowo-Demokratyczną w momencie 
obchodów 40. rocznicy jej istnienia 
(1988 rok). 

Zmanipulowani przez propa-
gandę i cenzurę mieszkańcy Korei 
Północnej z przejęciem opowiadają 
historie z życia rządzącego krajem 
Kim Ir Sena, niczego nie wiedząc 
o jego potwornych zbrodniach.

Fidyk dokumentuje przebieg 
uroczystości, niezliczoną masę ludzi 
ubóstwiających swojego wodza, oraz 
filmuje to tylko, co chcieli pokazać 
Koreańczycy. Nie zamieszcza wła-
snych komentarzy. Pozwala, by ob-
raz mówił sam za siebie. 

W swoich wspomnieniach z krę-
cenia filmu, Andrzej Fidyk mówił 

o tym, jak to jego ekipa filmowa wy-
różniała się spośród wszystkich fil-
mowców tym, że… byli najbardziej 
posłuszni Koreańczykom i kręcili 
to, co im pokazywano. To jednak im 
całkowicie wystarczyło do zrealizo-
wania rewelacyjnego filmu doku-
mentalnego. Co ciekawe, „Defilada” 
została ciepło przyjęta przez cenzo-
rów zarówno w Polsce, jak i Korei 
Północnej. Andrzej Fidyk otrzymał 
nawet podziękowania od władz pół-
nocnokoreańskich za ten film. Do-
piero po jakimś czasie zorientowano 
się, jakie jest prawdziwe przesłanie 
tego filmu.

Pewnie nie wiesz…
Fragment książki, w której An-

drzej Fidyk opisuje sposób realizacji 
tego niezwykłego filmu znajdziesz 
pod adresem https://menway.interia.
pl/historia/news-andrzej-f idyk-de-
f ilada-pieklo-jest-wybrukowane,-
nId,2339861

Defilada
TVP Historia piątek 20.10

Jak wrócić w Himaleje?

Przyjaźń 
lekarstwem  
na smutki

Sympatyczna, pełna ciepła opowieść o niecodziennej 
przyjaźni.

Jedenastoletnia Pia cierpi po stracie ojca. Jest smutna 
i zagubiona. Pewnego dnia w jej życiu pojawia się Yoko, ta-
jemniczy mały yeti, który ukrywa się przed kłusownikiem van 
Sneiderem. 

Obdarzony niezwykłymi mocami Yoko szybko zaprzy-
jaźnia się z Pią i wspólnie próbują przeciwstawić się van Sne-
iderowi. Pia musi także pomóc przyjacielowi wrócić w Hi-
malaje, gdyż europejski klimat jest dla niego nieodpowiedni.

Yoko: przygody małego yeti
Puls2 sobota 14.30

Trzeba szybko  
rozwieźć prezenty

35-letni, rozwiedziony busi-
nessman Scott Calvin (Tim Al-
len) spędza Wigilię wraz z synem 
Charliem. W nocy budzi ich nie-
zwykły łoskot – to Święty Miko-
łaj spadł z dachu. Scott zmuszony 
jest go zastąpić. 

Nakłada jego magiczny, czer-
wony płaszcz i... przyjmuje na sie-
bie wszystkie związane z tym obo-
wiązki – gwałtownie tyje, na twarzy 
pojawia mu się śnieżno-biała broda. 
Scott zaczyna sobie zdawać spra-
wę, że w trakcie najbliższych Świąt 
Bożego Narodzenia to właśnie on 
będzie wyczekiwany i wypatrywany 
przez dzieci na całym świecie.

Razem z synem wsiadają do sań 
i rozpoczynają podróż do domów 
grzecznych dzieci, żeby rozdać im 
prezenty. 

Pewnie  
nie 

wiesz…

Film zaro-
bił w kinach na 

świecie prawie 200 
milionów dolarów, 

kosztował 22 miliony.
Kiedy Scott z Char-

liem opuszczają na sa-
niach Biegun Północny 
to na tle księżyca widać 
wyraźny znaczek Mysz-
ki Miki.

Tim Allen był nie-
szczęśliwy podczas kręce-

nia tego filmu. Pracował 
latem w nieklimatyzowa-

nym studiu. Kiedy był w peł-
nym kostiumie, z maską i bro-

dą na twarzy było mu bardzo 
gorąco, często żądał przerw, 
klął, mimo że na planie były 
dzieci. Na dodatek strój Miko-
łaja spowodował u niego bole-
sną wysypkę.

Śnięty Mikołaj
TV Puls sobota 18.00

Zastępstwo 
za Świętego 

Mikołaja

literatura

„Meandry losu” to cykl powieściowy o trudnej pol-
skiej historii w I połowie XX wieku na wschodnim 
Mazowszu (Łomża i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane losy Polaków i Ży-
dów w obliczu wojny, okupacji sowieckiej, a po-
tem niemieckiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew publikujemy 
kolejny fragment powieści.
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I poślubię sobie na wieki
Poślubię przez sprawiedliwość i prawo,

przez miłość i miłosierdzie.
Poślubię cię sobie przez wierność, 

A poznasz Pana.
Oz. 2, 21-22

Symboliczne zaręczyny Eliana i Hannah 
odbyły się w piękne, słoneczne, październiko-
we popołudnie na nadnarwiańskich błoniach, 
niemniej jednak warunki powiązania dwóch 
kupieckich rodzin poprzez małżeństwo ich 
dzieci omówione zostały kilka dni później 
na spotkaniu rodziców młodej pary, co w 
społeczności żydowskiej uświęcone było wie-
lowiekową tradycją. Przyszły teść Wiernika 
zadeklarował utrzymanie młodych w pierw-
szym roku ich małżeństwa. Z kolei drugi z 
przyszłych teściów, ojciec Eliana, uznał że 
bardziej sprawiedliwe będzie wspomaganie 
młodych po połowie przez obydwie rodziny, 
mimo że utrwalony od lat zwyczaj zakładał 
pierwsze rozwiązanie w sytuacji nie przygo-
towania młodych do samodzielnego życia. 
Obydwie rodziny zgodziły się, że Hannah nie 
będzie pracować, zaś Elian, podobnie jak jego 
bracia, miał pomagać ojcu w jego działalności 
handlowej, aby z czasem się usamodzielnić 
jak sytuacja na to pozwoli.

Małżeństwo to według Pisma związek 
dwojga ludzi, bo jedna osoba przywiązuje do 
siebie drugą, która z kolei przywiązuje się do 
tej pierwszej na wieczność. Dwa oddzielone 
na początku cyklu dziejów ciała odnajdują się 
zatem w małżeństwie, odbudowując w ten 
sposób naturalną jedność. 

Człowiek jest ponoć istotą poszukującą 
swojej drugiej połowy, aby odnaleźć w niej 
to, co kiedyś utracił. W żydowskiej tradycji 
małżeństwo jest przeznaczeniem człowieka, 
bowiem poprzez nie wypełniają się słowa bło-
gosławieństwa „rośnijcie i rozmnażajcie się”, 
które równocześnie są zobowiązaniem naro-
du wybranego wobec Boga. Właśnie w tym 
zobowiązaniu tradycja żydowska upatrywała 
wielką odpowiedzialność, gdyż bez stworze-
nia harmonijnego związku małżeństwo nie 
byłoby w stanie się rozwijać.

Obie rodziny, zdając sobie sprawę z oku-
pacyjnej rzeczywistości, zdecydowały się 
urządzić szybko cichy i skromny ślub, ko-
bieta związana słowem nie powinna bowiem 
zbyt długo czekać, gdyż - jak napisano przed 
wiekami - „nadzieja, która się odwłóczy, trapi 
duszę”, zaś „spełnione oczekiwania to drzewo 
życia”. Ustalono zatem, że uroczystość zaślu-
bin odbędzie się w tydzień później.

W dniu ślubu państwo młodzi pościli od 
rana. Post oznaczał nie tylko powstrzymanie 
się od spożywania pokarmów, ale także na-
pojów. Owe zachowanie ścisłego postu miało 
być pierwszym symptomem ich zjednoczenia, 
ale także miało ich skłaniać do refleksji, że 

wstępują w nowe życie, które jest ich własnym 
i wspólnym, przynależąc przy tym jednakże 
do całej społeczności. 

Ślub zaplanowano na wieczór w przydo-
mowym ogrodzie rodziców panny młodej. 
Uroczystość zaślubin miała odbyć się w świe-
tle księżyca. 

Nabożeństwo rozpoczęło się, kiedy zgro-
madził już się minjan, to jest dziesięciu doro-
słych mężczyzn. Na miejsce zaślubin młodzi 
przybyli oddzielnie. Panna młoda zjawiła się 
w orszaku przybocznych wraz z matki oboj-
ga narzeczonych. Nowożeńcy najpierw wy-
mienili się prezentami ślubnymi, które miały 
symboliczne znaczenie. Przyszła małżonka 
otrzymała książkę do modlitwy, zaś przyszły 
mąż – talit, szatę liturgiczną. Po wymianie 
symbolicznych prezentów państwo młodzi 
usiedli w pewnej odległości od siebie, przy 
dwóch stoliczkach przykrytych białymi ob-
rusami. Przy jednym zasiadła panna młoda z 
matkami, przy drugim pan młody z ojcami. 

W miejscu, gdzie miały odbyć się zaślubi-
ny, wzniesiono chupę - baldachim, czyli dach 
utworzony z ofiarowanej przez pannę młodą 
szaty liturgicznej – talitu. Obok, na stoliku, 
na którym stały zapalone świece, ustawiono 
amforę z winem, talerz z ziarnem pszenicy, a 
także przygotowany akt ślubu i obrączki. Jako 
pierwszy głos zabrał przewodniczący uroczy-
stości, wyrażając radość z powodu dojścia do 
skutku połączenia dwojga istnień, ale również 
troskę o to, aby ich los był szczęśliwy. Kończąc 
mówca przywołał werset z Księgi Rodzaju: 
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”, a następ-
nie werset psalmu 147: „Chwal Jerozolimo 
Pana, chwal Boga twego, Syjonie! Umacnia 
bowiem zawory bram twoich i błogosła-
wi synom w tobie. Zapewnia pokój twoim 
granicom, nasyca ciebie najlepsza pszenicą”. 
Podczas wypowiadania tych słów rzucił na 
młodą parę nieco ziaren z talerza, który mu 
podsunięto.

Inne przemówienia skierowane głównie 
do obojga młodych, ale i wszystkich obec-
nych zawierały najlepsze życzenia dla mło-
dej pary. Kiedy już wszystkie powinszowania 
i życzenia owocnego małżeństwa zostały 
wypowiedziane, rodzice nowożeńców pod-
prowadzili młodą parę pod chupę. Towarzy-
szyła im eskorta dwóch druhen i drużbów. 
W pierwszej kolejności podpisany został akt 
ślubu. Świadkowie uroczyście oświadczyli, że 
zgłosiła się do nich młoda para i że wszystkie 
oświadczenia potrzebne do zawarcia praw-
nie ważnego małżeństwa zostały przedsta-
wione, a wszystkie deklaracje wykraczające 
ponad zwyczajnie wymagane zobowiązania 
męża w stosunku do żony zostały wypełnio-
ne. Świadkowie stwierdzili też posiadanie 
ważnych atrybutów uroczystości - obrączek 
ślubnych.

Panna młoda zasiadła pod baldachimem 
po prawej stronie pana młodego. Podpro-
wadzający mężczyźni zasiedli obok pana 
młodego, zaś kobiety obok panny młodej. 
Jeszcze raz baal kiduszin, czyli przewodni-
czący uroczystości rabin, skierował ku no-
wożeńcom i  bliskim zgromadzonym ciepłe 
słowa radości i otuchy.  Następnie napełnio-
no kielich winem i przekazano go nowo-
żeńcom, aby wypili z niego po łyku, poczym 
pan młody włożył obrączkę na palec panny 
młodej, wypowiadając po hebrajsku formu-

łę: „Przez przyjęcie tego oto pierścienia stań 
się mi uświęconą wedle prawa Mojżesza i 
Izraela”. Po odczytaniu szetar czyli aktu ślu-
bu, wygłoszono formuły uświęcające. Sześć 
błogosławieństw wraz z winem i towarzy-
szącym mu błogosławieństwem stanowiło 
„siedem błogosławieństw” – szewa berachot. 
Odśpiewał je kantor recytując. Szewa bera-
chot wygłoszona została słowami z Księgi 
Jeremiasza: „To mówi Pan: Na tym miej-
scu, o którym mówicie: „Jest to pustkowie 
bez ludzi i bez trzody” – w miastach judz-
kich i na ulicach Jerozolimy, opuszczonych, 
bezludnych, niezamieszkałych i bez trzo-
dy rozlegnie się jeszcze głos radości i głos 
wesela, głos oblubieńca i oblubienicy”.  W 
ostatnim wersecie modlitwy kantor wyre-
cytował dziękczynienie: „Pochwalony bądź 
ty, o Boże, który dajesz radość oblubieńcowi 
wraz z oblubienicą”. Wówczas druga para 
świadków podała młodym ten sam kielich z 
winem, aby obydwoje upili po łyku tego na-
poju. Po chwili obydwoje młodzi rzucili kie-
lich o ziemię a pan młody rozbił go obcasem 
swego buta, zaś świadkowie uroczystości 
wypowiedzieli podniosłym głosem senten-
cję: „Tak, jak nieprawdopodobne jest, aby to 
szkło rozbite na powrót się scaliło, tak mał-
żeństwo właśnie zawarte nie może się roz-
paść!”. Zaraz potem rozległy się dochodzące 
ze wszystkich stron życzenia dużo szczęścia 
dla młodej pary – mazeł tow!

Chupa zakończyła się wprowadzeniem 
młodych do pokoju, gdzie mogli spożyć 
pierwszy tego dnia i pierwszy wspólny posi-
łek już jako zaślubieni sobie małżonkowie, a 
także pozostać na chwilę sam na sam. Sym-
bolizowało to akt wprowadzenia żony do 
małżeńskiego mieszkania, czyli połączenie 
małżonków. Chwilę później rozpoczęła się 
radosna zabawa taneczna. Wszyscy uczest-
nicy uroczystości mogli wreszcie dać upust 
swojej radości. Ze względu na okupacyjną 
rzeczywistość weselnicy mimo to starali się 
nie zachowywać zbyt głośno. Nikt z gospoda-
rzy i gości nie życzył sobie wizyty sowieckich 
sołdatów, gdyż jej finał mógł być dla wszyst-
kich niezbyt miły. Uroczystość weselna za-
kończyła się po kilku godzinach, jeszcze tego 
samego wieczora.
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W pierwszej połowie października So-
wieci ogłosili wybory do rady, która miała 
zadanie zalegalizować ich zabór połowy Pol-
ski. Niezwłocznie przystąpiono do kampanii 
wyborczej. Na terenach rdzennie polskich, jak 
w regionie łomżyńskim, kampania ta przy-
brała wręcz kuriozalne formy. Miano wybie-
rać do Rady Sowietów Zachodniej Białorusi 
kandydatów, których albo nikt nie znał, albo 
powszechnie nie darzono ich szacunkiem ze 
względu na ich wcześniejsze zachowanie lub 
proweniencję. 

Polacy nie akceptowali Związku Sowiec-
kiego, ani wynaturzonego ustroju, który tam 
zbudowano. Naturalnymi przywódcami pro-
stego ludu polskiego byli księża katoliccy. 
Większość z nich natychmiast po przyjściu 
bolszewików zajęło postawę antysowiecką, co 
wymagało nie byle jakiej odwagi cywilnej, ale 
często oznaczało także brak należytej w takiej 
sytuacji rozwagi. 

Księża uważali się za strażników kato-
lickiej wiary, przeciwko której komunizm 
zawsze występował, więc głosili nawet z 
ambony, że nie będą wspierać przedsięwzięć 
władzy sowieckiej i nie wezmą udziału w 
głosowaniu. Niektórzy z nich byli tak bar-
dzo zdeterminowani, że nie tylko deklaro-
wali to otwarcie, ale także jawnie wzywali 
swoich parafian do niebrania udziału w wy-
borach, ostrzegając wiernych i zapowiada-
jąc im, iż nieposłuszeństwo będą traktowali 
jako wyrzeczenie się wiary. Byli jednak też 
i tacy księża, którzy zdając sobie sprawę z 
bezsensowności oporu, który tylko może 
rozsierdzić okupantów, wzywali swoich 
wiernych do wzięcia udziału w głosowaniu, 
uznając, iż Sowieci traktują je wyłącznie 
jako plebiscyt, bo najważniejsza jest dla nich 
frekwencja, którą ich propaganda przekłada 
na poparcie dla nowej władzy. Takie niby 
koncyliacyjne postawy zdarzały się jednak 
niezbyt często.

Społeczeństwo polskie, w swej masie, ale 
także indywidualnie nieakceptujące ani byt-
ności, ani polityki Sowietów na tych rdzennie 
polskich ziemiach, przybite zostało wrza-
skiem i rozmachem agitacji wyborczej, którą 
prowadzono na zebraniach wiejskich i miej-
skich. Obecność była obowiązkowa, ale trud-
na do wyegzekwowania.  Aktywiści komuni-
styczni, polscy, żydowscy i napływowi chodzili 
po domach. Na przemian obiecując i strasząc, 
zachęcali do udziału w wyborach. Miejscami 
agitacji były także zakłady pracy, ulice i parki. 
Na plakatach wyborczych, ogłoszeniach, de-
koracjach i transparentach dominowały dwa 
kolory: szary i czerwony.

Na zebraniach przedwyborczych cza-
sem ludzie nie wytrzymywali pień agitato-
rów o wspaniałym ustroju zbudowanym w 
Związku Sowieckim, powszechnej równości 
i  szczęśliwym życiu w Kraju Rad. Zdarzali 
się odważni ludzie, którzy nie mogąc słu-
chać kłamstw, rzucanych na przedwojenne 
państwo polskie, odpowiadali agitatorom, że 
Sowiety wprawdzie wyzwoliły mieszkańców 
ziem wschodniej Polski, ale tylko od chleba, 
mięsa i wolności. Wystąpienia o tak brawu-
rowej wymowie świadczyły o skrajnej despe-
racji ludzi karmionych prymitywnie kłamli-
wą propagandą. 

W czasie wiecu w Trzciannem polscy 
chłopi brutalnie potraktowali miejscowego 
komunistę, Wojciecha Safiejkę, który w swo-
im wystąpieniu dziękował władzy sowieckiej 
i Armii Czerwonej za wyzwolenie narodów 
zachodniej Białorusi spod panowania pol-
skich panów. Safiejko w czasie przemówienia 
został ściągnięty z mównicy i pobity. Potem 
zgromadzeni na wiecu chłopi poszli do bu-
dynku komitetu chłopskiego, a następnie do 
siedziby milicji chłopskiej w celu rozpędze-
nia komitetu i zabrania przechowywanej tam 
broni, co im się udało. Komitet rozpędzono, a 
broń przejęto.

Polacy mieli dość komunistycznych po-
rachunków z polskimi dziedzicami, rabun-
ków dworów lub bogatszych gospodarzy czy 
kupców w miastach oraz wypędzania całych 
rodzin z domów lub mieszkań i pozostawia-
nia ich bez dachu nad głową. Wystarczyło 
kilkanaście dni okupacji, aby mieli powyżej 
uszu sowieckiej sprawiedliwości i prawo-
rządności.

Powieść z nieznaną  
historią w tle 
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Na scenie uśmiechnięci artyści, na 
widowni gryzący palce z przejęcia ro-
dzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie, 
przyjaciele. "Hej, kolęda..." albo "Zaro-
zumiała bombeczka", czyli absolutna 
świąteczna klasyka na zmianę z  nowy-
mi piosenkami dobrymi na świąteczny 
czas.      

Regionalny Ośrodek Kultury 
w Łomży po raz 8. zaprosił dzieci 
i młodzież z Łomży oraz powiatu 
łomżyńskiego do udziału w Festiwa-
lu Piosenki Świątecznej "Gwiazd-
kowe Nutki 208". Na scenie za-

prezentowało się około 70 solistów 
(głównie solistek) i niewielkich ze-
społów. Były to dzieci m. in., z łom-
żyńskich przedszkoli 9, 10, "Wesołe 
Słoneczko", szkół podstawowych 
w Łomży, Jedwabnem, Piątnicy, 
Jarnutach, Kupiskach, Śniadowie, 
ćwiczące w ośrodkach kultury , np. 
łomżyńskim MDK - DŚT.

Rozśpiewanej imprezie towa-
rzyszył w ROK przedświąteczny 
jarmark z wszystkim, co pomoże 
udekorować choinkę i cały dom, 
a także da się umieścić pod choinką.  

Wykonawcy nie zapewnili  juro-
rom - Remigiusz Danelczyk, Kata-
rzyna Szmitko, Sławomir Śledziew-
ski - łatwego wyboru. Wszyscy dali 
z siebie wszystko. Oto laureaci.    

W kategorii  przedszkolaków: 
I nagroda – Ksawery Dużyński,  II 
nagroda – Marek Kalina, III nagro-
da – Wiktoria Nieszczółkowska, 
wyróżnienia - Ewa Czornak, Lena 
Błaszczak, Julia Bajkiewicz.

W kategorii klas I-III: I nagro-
da – Olga Szlesińska, II nagroda 
– Dominika Pogroszewska, III na-
groda – Anna Dziewa, wyróżnienia 
- Anastazja Duchnowska,  Amelia 
Piotrowska, Julia Goc, Zuzanna 
Skopek.

W kategorii  klas IV-VI: I na-
groda – Karolina Nowocińska, II 
nagroda – Aleksandra Sokołowska, 
III nagroda – Patrycja Chyl,  wyróż-
nienia - Oliwia Szmitko,  Konrad 
Kowalewski, Gabrysia Zubrzycka,  
Maja Niksa. 

W kategorii  klas VII, VIII SP, 
szkół gimnazjalnych oraz szkół 
średnich: I nagroda – Laura Naro-
lewska,  II nagroda – Emilia Sobo-
cińska,  III nagrody – Lidia Czaj-
kowska oraz Izabela Modzelewska, 
wyróżnienia - Wiktoria Rutkowska, 
Natalia Szabłowska, Sylwia Filter, 
Mateusz Niksa. 

Dzieci i młodzież kolędują najpiękniej 

Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży 
serdecznie zaprasza w środę 12 grudnia 
2018 roku, o godz. 18.00 na otwarcie 
wystawy „Choinkę ubrać czas”. Składają 
się na nią prace dzieci w wieku od 5 do 
12 lat uczestniczących w Kursie estety-
ki i kreatywności – autorskim projekcie 
edukacyjnym Ivayli Żivkowej, zapo-
czątkowanym w 2012 roku. 

Od 2 lat artystka realizuje go 
we współpracy z Galerią Sztuki 
Współczesnej. Wystawa czynna do 
16 stycznia 2019 roku.

Młodzi pasjonaci plastyki spo-
tykają się dwa razy w miesiącu 
w galerii – miejscu profesjonalnych 
wystaw, które sprzyja kontemplacji 
sztuki i własnej aktywności twór-
czej. W inspirującym otoczeniu 
dzieci uczą się malować, rysować, 
szyć, wyszywać, tworzyć dekoracyj-
ną i użytkową ceramikę oraz inne 
unikalne przedmioty. Zajęcia po-
zwalają im zdobyć nowe umiejętno-
ści i doświadczenia oraz kształtują 
gust i wrażliwość estetyczną. 

Efekty pracy pokazane na wy-
stawie mile zaskakują. Wykonane 
z dużą inwencją i zaangażowaniem 
prace malarskie, rysunki, ceramiczne 
aniołki, filiżanki, miseczki, koszycz-
ki, dzwonki, ozdoby na choinkę 
i kartki okolicznościowe oraz de-
koracyjne poduszki i obrusy tworzą 
w galerii świąteczny klimat i wróżą 
ciekawą przyszłość ich autorom. 

A oto oni: Zofia Antecka, Lena 

Cendrowska, Gabriela Chojnowska, 
Blanka Maja Danielewska, Michał 
Dembowski, Marianna Dobrowol-
ska, Magdalena Kalinowska, Lena 
Konert, Alicja Lutostańska, Anna 
Mościcka, Dominika Nadolna, Ga-
briela Nadolna, Kornelia Podeszwa, 

Marcelina Pruszko, Michalina Sie-
dlanowska, Dominika Siwik, Julia 
Sokołowska, Lena Sokołowska, 
Natalia Stypułkowska i Aleksandra 
Zapert.

W styczniu rozpoczyna się 
także nowa edycja Kursu estetyki 

i kreatywności. Na zainteresowa-
nych czekamy w galerii przy ul. 
Długiej 13 w Łomży. Oferujemy 
również inne zajęcia edukacyjne. Są 
to warsztaty z plastyką współczesną 
pod hasłem „SZTUKAmy” we-
dług pomysłu Natalii Tułowieckiej. 

Obecnie uczestnicy „przerabiają” 
I część zapoznając się z dadaizmem, 
pop-artem i sztuką poczty. Autorka 
tak dobrała tematy, by uzupełniały 
szkolny program plastyki, a jedno-
cześnie stanowiły zachętę do kre-
atywnej zabawy.

Choinkę ubrać czas z Ivaylą Żivkową  
i Galerią Sztuki Współczesnej
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O niezwykle ciekawym spotkaniu ku-
linarnym dwóch kultur w zajeździe 
Via Baltica koło Łomży poinformował 
nas zaprzyjaźniony z redakcją Emilian 
Kudyba. Tematem były dania wigilijne 
inspirowane kuchnią wietnamską .

Inicjatorami wydarzenia byli 
właściciele obiektu Wioletta 
i Krzysztof Mroczkowscy, a mode-
rował je właśnie Emilian Kudyba.

Jak podkreśla, kuchnia wiet-
namska to mnogość smaków 
i zapachów. Powstała z połączenia 
kilku różnych kuchni świata, ale 
przede wszystkim jest osadzona 
w tradycji południowo - wschod-
niej Azji z chińskimi naleciałościa-
mi oraz wpływem kuchni francu-
skich kolonizatorów. 

- W przygotowaniu potraw ba-
zuje się przede wszystkim na białym 
ryżu, ale w jakich formach! W kuch-
ni tej odnajdziemy ryżowe: zupki, 
naleśniki, papier jadalny, ciasta i sło-
dycze. Kuchnia wietnamska to rów-
nież świeża zielenina i przyprawy, 
słodki sos rybny z ostrymi paprycz-
kami i grillowane mięsa - zachwyca 
się Emilian Kudyba.

Na początku spotkania war-
szawski restaurator, gość wieczoru 
,Vu Anh Tuan, bardzo ciekawie 
opowiadał o kulturze Wietnamu. 
Następnym punktem był prowadzo-
ny przez jego małżonkę pokaz goto-
wania oraz wtajemniczenie w sztukę 
kulinarną Wietnamu i wreszcie de-
gustacja. 

Smaki i kolory dalekiego Wiet-
namu zostały entuzjastycznie przy-
jęte przez uczestników panelu. 

- Należy oczekiwać, że w nie-
dalekiej przyszłości  w jadłospisie 
przyległego do hotelu Bistra poja-
wią się dania inspirowane kuchnią 
wietnamską - dodaje Emilian Ku-
dyba. 

Roman Dmowski na ekranie
Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Muzeum Niepodległości w War-

szawie  zapraszają na projekcję filmu "Roman Dmowski - niedokończona 
kariera" .

Pokaz 22-minutowego filmu poprzedzi wprowadzająca widzów w te-
matykę prelekcja,  którą wygłosi Tomasz Szymański.

Muzeum w Drozdowie zaprasza w piątek 14 grudnia o godzinie 17.00, 
do salonu dworskiego dawnej siedziby Lutosławskich. 

Kino Millenium - gorące emocje 
na każdy zimowy dzień

Kino Millenium zaprasza na czwartą, 
specjalną odsłonę KLUBU MALUCHA w  
sobotę –  15 grudnia na godzinę 10.00. 
Zobaczymy nagrodzoną OSCAREM 
piękną i mądrą animację pt. „PIOTRUŚ 
i WILK” na podstawie baśni muzycznej 
Sergiusza Prokofiewa. Jest to opowieść 
o małym chłopcu, który żyje z dziad-
kiem na skraju lasu i pewnego dnia, 
wraz z dwójką przyjaciół: Ptaszkiem 
i Kaczuszką, musi stawić czoła groź-
nemu wilkowi. Spotkanie jak zwykle 
poprowadzi animatorka kultury – Pani 
Asia Chludzińska.
Wyjątkowość grudniowej edycji KLUBU 
MALUCHA zawiera się w tym, że prze-
pustką do kina tym razem jest nie bilet, 
a MAŁY POPCORN – to taki nasz drobny 
prezent świąteczny dla najmłodszych 
widzów. Zatem przyjdź do kina 15 
grudnia, kup mały popcorn i ciesz się 
seansem! ZAPRASZAMY!
*Jeden mały popcorn = wejście na seans dla 
jednej osoby
**Wejściówki wraz z popcornem do nabycia 
TYLKO przed seansem – brak sprzedaży inter-
netowej.

Repertuar Kina Millenium w Łomży 
od 14 do 20 grudnia  
14 grudnia (piątek)
• duża sala: Bohemian Rapsody, godz. 
17:00; Suspiria, godz. 20.  

• mała sala: Miśków 2-óch, godz. 16:00; 
Autsajder, godz. 18:00; Kursk, godz. 
20:30.
15 grudnia (sobota) 
• duża sala: Czarodziejka Lili ratuje 
święta, godz. 10:00 i 14:00; Dziadek, 
godz. 12:00;  Bohemian Rapsody, godz. 
17:00; Suspiria, godz. 20.  
• mała sala: Klub Malucha, godz. 10:00;  
Miśków 2-óch, godz. 12:00 i 16:30; Mi-
łość jest wszystkim, godz. 14:00; Aut-
sajder, godz. 18:30; Kursk, godz. 20:30.
16 grudnia (niedziela)
• duża sala: : Czarodziejka Lili ratuje 
święta, godz. 10:00 i 14:00; Dziadek, 
godz. 12:00;  Bohemian Rapsody, godz. 
17:00; Suspiria, godz. 20.  
• mała sala: Miśków 2-óch, godz. 12:00 
i 16:30; Miłość jest wszystkim, godz. 
14:00; Autsajder, godz. 18:30; Kursk, 
godz. 20:30.
17 grudnia (poniedziałek)
• duża sala: Czarodziejka Lili ratuje 
święta, godz. 14:00; Bohemian Rapso-
dy, godz. 17:00; Suspiria, godz. 20.  
• mała sala: Miśków 2-óch, godz. 16:00; 
Autsajder, godz. 18:00; Kursk, godz. 
20:30.
18 grudnia (wtorek)
• duża sala: Czarodziejka Lili ratuje 
święta, godz. 14:00; Bohemian Rapso-
dy, godz. 17:00; Suspiria, godz. 20.  
• mała sala:  Miśków 2-óch, godz. 16:00; 
Autsajder, godz. 18:00; Kursk, godz. 
20:30.
19 grudnia (środa)
• duża sala: Czarodziejka Lili ratuje 
święta, godz. 14; Aquamen, godz. 17:00 
i 20:00.
• mała sala: Mary Poppins wraca, godz. 
13:00 i 18:00; Autsajder, godz. 16:00; 
Kursk, godz. 20:30.
20 grudnia (czwartek)
• duża sala: Czarodziejka Lili ratuje 
święta, godz. 14; Aquamen, godz. 17:00 
i 20:00.
• mała sala: Mary Poppins wraca, godz. 
13:00 i 18:00; Autsajder, godz. 16:00; 
Kursk, godz. 20:30.

Smak Wietnamu pod Łomżą
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Marlena Siok: - Pas chyba byłby bar-
dziej poręczny. Domyślam się, że nieła-
two znaleźć miejsce na półce dla takich 
szabli... 

Patryk Surdyn: - Dokładnie tak 
jak mówisz, ale przy pomocy mo-
jego taty znaleźliśmy odpowiednie 
miejsce. W dużym pokoju nad łóż-
kiem. Cieszę się, że miałem możli-
wość zdobycia takiego tytułu. A ta 
szabla ma dla mnie wielką wartość. 
Jeżeli chodzi o jakieś przemieszcza-
nie się z tym trofeum, z pasem by-
łoby zdecydowanie łatwiej. Jednak 
wartości militarne, które symbolizu-
ją te szable są dla mnie dodatkowym 
atutem. 

M.S: - A tak już nieco poważniej... emo-
cje po walce opadły? 

P.S: - Na pewno. Minął już po-
nad tydzień od walki. Staram się 
wyciągnąć wnioski z tego pojedyn-
ku. Wszystko się uspokoiło. Tydzień 
odpocząłem. I wróciłem już na salę 
treningową. 

M.S: - Pojedynek bardzo dynamiczny 
i krótki... Ale sam przyznałeś, że poja-
wiło się w nim nieco błędów...

P.S: - Każde pojedynki, które 
kończą się w taki sposób, w pierw-
szej rundzie, gdzie uda mi się roz-
ciąć mojego przeciwnika, udusić, 
nie zawsze mi się podobają. Często 
widzę w tych walkach błędy. Jednak 
one bardzo mnie mobilizują. Zależy 
mi na tym, by je poprawiać i dążyć 
do tego, by być jeszcze lepszym.

M.S: - A jak myślisz z czego wynikają te 
błędy?

P.S: - Staram się zrozumieć 
dlaczego. To na pewno wynika też 
z faktu, że nie mam zbyt dużego do-
świadczenia jeżeli chodzi o walki za-
wodowe. Mam świadomość, że z każ-
dą kolejną będę bardziej obyty, będę 
mógł pozwolić sobie na więcej. Tak, 
żeby to wszystko wyglądało, jak na 
treningach, kiedy nie pojawia się stres 
i nie ma takiego dużego ciśnienia. 
W momencie, kiedy toczy się wal-
ka o tytuł i każdy jej element jest na 
wagę złota, nie mogę pozwolić sobie 
na jakikolwiek błąd czy rozproszenie. 
Chcę osiągnąć taki poziom, że na 
walkę będę wychodził z takim luzem,  
jak na sparingi podczas treningów. 

M.S: - Trwa gala. Stoisz przed klatką. 
Jest stres. Coś jeszcze? 

P.S: - Jak już jestem w tej klat-
ce, to wiem że jest to moje miejsce. 
Opada stres i czuję, że to jest wła-
śnie to.

M.S: - Ten tytuł ma także nieco inny 
wymiar... 

P.S: - Tak... W ostatnim czasie 
dotarły do nas wieści o śmierci pana 

Andrzeja Gmitruka. Chciałbym ten 
tytuł zadedykować Jemu. Dzięki 
uprzejmości Dariusza Wojtkow-
skiego miałem możliwość poznania 
Pana Andrzeja. Był to niesamowicie 
charyzmatyczny trener, z ponad-
przeciętną wiedzą bokserską. Wy-
chował wielu wspaniałych bokserów. 

M.S: - Od początku walczyłeś z tą myślą, 
że jeśli wygrasz, to zadedykujesz te sza-
ble właśnie Andrzejowi Gmitrukowi? 

P.S: - Tak. Przed rozpoczęciem 
mojego pojedynku o mistrzowski 
tytuł minutą ciszy uczciliśmy pa-
mięć Pana Andrzeja. Wtedy też po-
jawiła się taka myśl we mnie, ale też 
w moim  trenerze, że Pan Andrzej 
będzie z nami...  

M.S: - Obserwując Twoje walki, wydaje 
się, że lepiej czujesz się w parterze niż 
w stójce... 

P.S: - W moich wcześniejszych 
trzech pojedynkach trafiałem na 
zawodników typowo parterowych, 
gdzie ja musiałem walczyć defen-
sywnie, w zapasach. Udawało mi 
się przewracać przeciwników, wła-
śnie przez defensywę. Sam nie dą-
żyłem do tych utrwaleń, one same 
się znajdowały, kiedy moi rywale 
popełniali błędy. Podczas mojej 
przedostaniej walki w Łomży mia-
łem możliwość pokazania elemen-
tów stójkowych. Trenuję bardzo 
przekrojowo. Kładę tak samo na-
cisk na stójkę, jak i na parter. To jest 
MMA, tu do walki trzeba się do-
stosować. W przypadku ostatniego 
pojedynku wiedzieliśmy, że Jurij, 
z którym walczyłem o mistrzowski 

tytuł, jest bardzo dobrym stójkowi-
czem. Miał też w swoim rekordzie 
4 walki skończone w parterze. Pod-
czas przygotowań do walki, wie-
dzieliśmy z trenerem, że popełnia 
błędy w zapasach. Wiedzieliśmy, 
ze jeżeli sprowadzę go na ziemię, 
uderzeniami będę mógł go rozbić, 
że podczas moich uderzeń on bę-
dzie oddawał pozycję. I tak było. 
Każdy kolejny cios powodował, że 
on zaczynał popełniać błędy. I tak 
się skończyło, że poddał pojedynek.

M.S: - Czyli gameplan został zrealizo-
wany? 

P.S: - Mieliśmy takie założe-
nia i udało nam się je spełnić. Jurij 
wiedział, że my będziemy chcieli 
przewracać. Popełnił jednak błąd. 
Wszedł za bardzo. Skrócił dystans, 
co spowodowało, że to ja go prze-
wróciłem. Myśleliśmy, że walka 
będzie trwała dłużej i byliśmy na 
to gotowi. To jest MMA. Szukamy 
słabych punktów przeciwnika. On 
popełnił błąd. Ja działam instynk-
townie. Nie mam planu na walkę. 
Jest to wytrenowane przez wiele lat. 
I to właśnie ten instynkt kazał mi go 
przewrócić i w ten sposób udało się 
wygrać walkę. 

M.S: - Jurij był wymagającym przeciw-
nikiem? 

P.S: - Gdzieś tam w głowie da-
wałem mu dwie poprzeczki wyżej. 
Zawsze staram się tak robić, żeby nie 
lekceważyć nikogo. W moich wcze-
śniejszych walkach zawodowych 
nigdy nie byłem faworytem. W tym 
pojedynku tak samo, chociaż to była 

już moja czwarta walka. W trzech 
nie byłem faworytem, a jednak wy-
grałem. A jeżeli chodzi o formalne 
aspekty walki, ciężko było zwery-
fikować jego rekord. Na tamten 
moment miał 6 wygranych walk 
i jedną przegraną. Ja miałem 3 wal-
ki zawodowe. On miał ich 7. Ja nie 
byłem faworytem, a on brał udział 
w prestiżowych zawodach. Dlatego 
odczucia były mieszane. Jurij sporty 
walki trenuje od najmłodszych lat. 
Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo 
trudny pojedynek. On nie walczył 
nigdy w kategorii do 61 kilogramów, 
tylko wyżej. Wiedzieliśmy, że może 
być silniejszy. Jednak nie był. Na-
szym zdaniem był bardzo mocnym 
przeciwnikiem. W moim rekordzie 
zawodowym udało mi się dostać do 
kategorii koguciej mając tylko 4 za-
wodowe walki. Inni zawodnicy mają 
tych walk więcej, ale ja walczyłem 
z mocnymi przeciwnikami. Takie 
zwycięstwa dają więcej. 

M.S: - Walka się kończy, wiesz że wygra-
łeś. Co czułeś? 

P.S: - Było to duże spełnienie. 
Euforia. Zwieńczenie pracy całego 
roku. Dwie wcześniejsze walki do-
rowadziły do tego, że organizato-
rzy dali mi taką możliwość. Walka 
wieczoru z mocnym przeciwnikiem 
o tytuł mistrza. Po prostu spełnienie 
marzeń. 

M.S: - Czy traktujesz zatem to mistrzo-
stwo jako trampolinę do dalszych suk-
cesów?  

P.S.: Na pewno. Jeżeli chodzi 
o wcześniejsze lata, to ciągle tre-

nowałem. Poszedłen na studia wy-
chowania fizycznego. żeby być w re-
gularnym treningu. Miałem okres 
przerwy, ze względu na to, że nie 
mieliśmy możliwości zakontrakto-
wania walki, miałem kontuzję. Jed-
nak cały czas trenowałem. Od mo-
jego debiutu zawodowego minęły 
dwa lata, w trakcie których nie wal-
czyłem. Mimo wszystko cały czas 
trenowałem. Ten rok jest dla mnie 
przełomowy... Mogłem pokazać się 
w tym świecie. Zaistniałem. To  naj-
silniejszy czas w mojej karierze. 

M.S: - To teraz czas na obronę tytułu 
mistrza... 

P.S: - Tak, już były plany, żeby 
zorganizować obronę w moim ro-
dzinnym mieście, Łomży. Są prowa-
dzone rozmowy na ten temat. My-
ślę, że w najbliższym czasie uda nam 
się dograć termin. Z całą pewnością 
ta obrona będzie kolejnym spełnie-
niem marzeń.

M.S: - Mam nadzieję, że nie oddasz sza-
bli? 

P.S: - Na pewno nie! 

M.S: - Zdradziłeś mi wcześniej, że two-
im zawodowym marzeniem jest praca 
w służbach mundurowych. Rzeczywi-
ście chcesz zostać strażakiem? 

P.S: - Zobaczymy jak to wszyst-
ko się potoczy. Dopiero w  tym ty-
godniu zaczynamy przeprowadzać 
badania. To jeden z końcowych 
etapów całego przygotowania. Po-
stawiłem sobie kiedyś cel. Chcia-
łem robić wszystko, by trenować. 
I staram się podporządkować temu 
całe moje życie. Poszedłem na stu-
dia wychowania fizycznego, żeby 
móc się rozwijać pod kątem sportu 
zawodowego. Praca w Straży Po-
żarnej umożliwi mi to i będzie od-
zwierciedleniem mojej osobowo-
ści. Nie wyobrażam sobie żebym, 
pracował w biurze czy podobnym 
miejscu. Faktycznie chcę zostać 
strażakiem. 

M.S: - Mistrzowskie szable już masz... 
Pojawił się na horyzoncie nowy cel? 

P.S: - Cele to kolejne walki. 
I tak, jak rozmawialiśmy, obrona 
tytułu. Będę starał się ciągle moc-
no rozwijać. Małe plany na Nowy 
Rok mamy, choć nie chiałbym ich 
na razie zdradzać. Jedno wiem na 
pewno, że kolejny rok będzie ob-
fity w walki. W tym roku miałem 
możliwość pokazania trzech do-
brych pojedynków. Następny rok 
na pewno będzie jeszcze bardziej 
intensywny.

M.S: - Przed nami właśnie nowy rok. 
Czego zatem mogę Ci życzyć? 

P.S: - Na pewno dużo zdrowia, 
żeby kontuzje mnie omijały, żebym 
mógł jak najwięcej trenować. 

To przełomowy rok w mojej karierze 
W ostatniej walce w Siedlcach udusił swojego przeciwnika. Do Łomży wrócił z tytułem mistrza Federacji Armia Fight Night.  

O emocjach po wygranej walce, przełomowym dla jego kariery roku, planach dotyczących obrony mistrzowskich szabli i zdradzonych 
tajemnicach, o byciu strażakiem z Patrykiem Surdynem, zawodnikiem Black Horse MMA Łomża i pierwszym w historii mistrzem federacji  

AFN rozmawia Marlena Siok.  
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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. Pro-
jekt 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, auto-
holowanie 24/h, przewóz rzeczy róż-
nych. 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. 

CHOINKI DO KOŚCIOŁÓW OD 3 DO 7 
METRÓW Z DOSTAWĄ DO 30 KM OD 
ŁOMŻY. KONTAKT 608 412 919

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

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DO-
BRE CENY. 18 – 400 Grzymały 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 skrzynią 
ładunkową, kontener lub samą ramę. 
tel..600 588 666.  oraz do rubryki Róż-
ne: Kupię silosy płaskodenne o śred-
nicy min. 4metry, zatrudnię stolarzy 
z doświadczeniem do produkcji me-
bli 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

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
International Budo Kai Zambrów 2018 
odbyły się w hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Zambrowie. Walki pro-
wadzone były  na macie i w ringu dla 
starszych zawodników i zawodniczek. 

Organizatorem był Mazowiec-
ko - Podlaski Klub Karate  oraz 
Polska Federacja Instytut Budo-
kai  z shihanem Arturem Więzow-
skim, prezesem PF IBK. Zawody 
odbyły się pod Patronatem hono-
rowym starosty powiatu zambrow-
skiego oraz  burmistrza Zambrowa 
przy wparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego oraz sponsorów.

Jak relacjonują organizatorzy, 
rywalizację oglądali m. in. Stefan 
Krajewski z zarządu województwa 
podlaskiego, burmistrz Zambro-
wa Kazimierz Dąbrowski, starosta 
powiatu zambrowskiego Stanisław 
Ożlański  i wicestarosta Jacek Mu-
rawski. Honory gospodarza pełnił 

też Dyrektor SP5 Andrzej Szeli-
gowski. W tajniki sztuki walki wpro-
wadzali uczestników: przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego 
Michał Klimowicz, kancho Gerard 
Gordeau (9 dan) Kyokushin Karate 
Prezydent International Budo Kai,  
soke Bogdan Puczyński, mistrzowie 
Wietnamskich Sztuk Walki - Dang 
Tam Thuan, prezes Wietnamskiej 
Federacji Chu Van Truong. prezes 
Stowarzyszenia Wietnamskiego 
Kung Fu w Polsce mistrz Bui Qu-
ang Dien, sekretarz IBK Shihan 
Robert Pepels z Holandii. 

Mistrzostwa  przyciągnęły dużą 
liczbę zawodników i zawodniczek, 
którzy rywalizowali w kilkunastu 
kategoriach wiekowych i wagowych. 
W mistrzostwach wystartowało 
około 258  uczestników z Polski 
i Wietnamu. Walki były zacięte 
i emocjonujące, szczególnie w ka-
tegorii K1 oraz Mini MMAJuJitsu 

dzieci. Sędziami maty byli: shihan 
Robert Pepels. sensei Robert Gaź-
dzik, Robert Budniewski, sensei 
Krzysztof Bortnik. 

Wielką atrakcją mistrzostw były 
pokazy wietnamski mistrzów tech-
nik rozbijania i twardości mistrzów, 
leżenia na ostrych mieczach z jed-
noczesnym rozbijaniem pustaków 
na brzuchu leżącego mistrza zgina-
nia ostrych włóczni utrzymywanych 
na krtani. Mistrzowie zaprezen-
towali też piękny i barwny Taniec 
Lwa, który ma być zwiastunem po-
wodzenia.

Zawodnicy na zakończenie 
Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski International Budo Kai  IBK 
otrzymali pamiątkowe puchary, sta-
tuetki i dyplomy podpisane przez 
kancho Gordeau oraz dedykowane 
medale

Wsparcia finansowego udzielili 
również:.Zambrowskie Ciepłow-

nictwo i Wodociągi, 
Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej 
w Zambrowie. Wice-
prezes Polskiej Fede-
racji Instytut Budokai 
Karate Krzysztof Ko-
pania.

Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski 
odbyły się już po raz 8 
i były dużym sukcesem 
organizacyjnym,  gratu-
lujemy wszystkim zwy-
cięzcom.

Najlepsi w poszcze-
gólnych konkurencjach, 
grupach wiekowych 
i kategoriach wago-
wych: 

Grappling - Igor 
Prużanin, MPKK 
Wysokie Mazowiec-
kie;  Sebastian Uszyń-
ski, KKK Ronin; Jasin 

Tasztamirov, MPKK Zambrów; 
Mariusz Busma, KKK Ronin; 
Wiktor Antonowicz,  IBKKK 
Biała Podlaska; Filip Sozański, 
Krzyski KK; Izabela Spychała, 
Krzyski KK; Aniela Arseniuk-
-Chiluk,  IBKKK Biała Podlaska; 
Alicja Rola, IBKKK Biała Podla-
ska; Szymon Radulski, KKK Ro-
nin; Kacper Matkowski, Krzyski 
KK; Kuźmiński Tobiasz, KKK 
Ronin; Michał Busma, KKK Ro-
nin; Kacper Zalewski, KKK Ro-
nin; Nikodem Bartoszak, Krzyski 
KK; Zuzanna Korycińska, Krzyski 
KK; Katarzyna Busma, KK Ronin; 
Dominika Zaremba, KKK Ro-
nin; Jakub Szeląg, IBKKK Biała 
Podlaska; Julia Leoniak, MPKK 
Wysokie Mazowieckie; Kacper 
Łukasiuk, MPKK Ciechanowiec; 
Magomed Salamow, MPKK Za-
mbrów; Filip Faszczewski, KKK 
Ronin;  Dutaev Saj Pulla, MPKK 
Zambrów;  Gabriela Młynarczuk, 
KKK Ronin; Rafał Andrusieczko, 
Krzyski KK; Nikola Golon, 

Krzyski KK;  Abdulkhadzhiew 
Zelim, MPKK Zambrów; Alba-
skhanov Nika, MPKK Zamb-
rów; Mateusz Dłuski, KKK Ro-
nin.. 

Kumite - Ibragim Tasztamirov, 
 MPKK Zambrów;  Jakub Olecho-
wicz - ŁKSW Kobra; Adrian Ciesz-
kowski, ŁKSW Kobra; Tomasz Ty-
mecki,  Karatefitness Janów; 
Vu Pham Xuan Minh, Wietnam; 
Miłosz Woźniak, ŁKSW Kobra; 
Aleksander Anuszkiewicz, MPKK 
Zambrów; Patryk Hermanowski, 
ŁKSW Kobra; Olaf Czechowicz, 
ŁKSW Kobra; Daniel Gorczyca, 
ŁKSW Kobra; Jakub Smoczyk, 
ŁKSW Kobra; Damian Gałązka,  
ŁKSW Kobra; Antoni Zajko, IB-
KKK Biała Podlaska; Klaudia 
Łukasiuk, MPKK Ciechanowiec; 
Katarzyna Jakubska, Karatefitness 
Janów; Kinga Ważyńska,  K K K 
Ronin; Hanna Gettlich, ŁKSW 
Kobra; Ewelina Zalewska, MPKK 
Czyżew; Patrycja Kołodziejska, 
Krzyski KK; Łukasz Bojarzyński, 

sport

Świetnie pływają Terytorialsi
Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdobyli srebrny medal na Mi-
strzostwach Wojska Polskiego w Pływaniu. Jak podkreśla por. Łukasz Wilczewski, 
rzecznik prasowy 1 PBOT,  jest to pierwszy medal Wojsk Obrony Terytorialnej w za-
wodach tej rangi.

Mistrzostwa Wojska Polskiego w Pływaniu odbyły się w listopadzie 
w Zakopanem. Do reprezentacji WOT z 1PBOT zostali powołani: ppor. 
Paweł Józefiak, szer. Piotr Car i szer. Mariusz Domitrz. Dwaj pierwsi wspól-
nie z kpt. Michałem Lachowiczem 

(3 Podkarpacka Brygada OT) i szer. Sebastianem Waliszkiem (9 Łódzka 
Brygada OT) zdobyli srebro w sztafecie 4 x 50 metrów stylem dowolnym. 

Sukces jest tym większy, że - jak podkreślają żołnierze - mistrzostwa 
miały wysoki poziom sportowy. W zawodach startowali m.in. byli olimpij-
czycy oraz ustanowiono kilka rekordów Polski. 

Ppor. Paweł Józefiak pełni zawodową służbę wojskową w 14 batalionie 
lekkiej piechoty w Bielsku Podlaskim. Ukończył wychowanie fizyczne na 
Uniwersytecie Łódzkim. Jest ratownikiem wodnym.

Szer. Piotr Car jest żołnierzem OT w 11 batalionie lekkiej piechoty. Ka-
rierę sportową zaczynał w szkole podstawowej właśnie od pływania. Obec-
nie bardziej skupia się jednak na kolarstwie górskim. Piotr jest mistrzem 
województwa podlaskiego w maratonie 60 km. 

Szer. Mariusz Domitrz również pełni Terytorialna Służbę Wojskową 
w 11 batalionie lekkiej piechoty. Trenuje triathlon. W tym roku reprezen-
tował WOT także na Mistrzostwach Wojska Polskiego w Biegach Przeła-
jowych.

Budo Kai w Zambrowie
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Biegacze piszą 
do prezydenta 

Łomży 
Do naszej redakcji dotarł list otwarty,  
jaki do prezydenta Łomzy Mariusza 
Chrzanowskiego skierowali członkowie 
Stowarzyszenia "Biegamy dla Zdro-
wia". List niezbyt optymistyczny. 

<List otwarty w sprawie „Łom-
żyńskiego Półmaratonu”

Panie Prezydencie,
Niniejszym listem pragniemy 

przekazać wszystkim mieszkańcom 
Łomży informację, iż My Stowarzy-
szenie „Biegamy dla Zdrowia” dotych-

czasowy organizator „Łomżyńskiego 
Półmaratonu” pomimo najszczerszych 
chęci nie jesteśmy w stanie w roku 
2019 zorganizować kolejnego biegu. 

Przez ostatnie lata robiliśmy 
wszystko by impreza, która miała być 
wizytówką naszego stowarzyszenia, 
a jednocześnie największą PROMO-
CJĄ Łomży w biegach ulicznych dla 
każdego rozwijała się pomimo braku 
zainteresowania ze strony jakichkol-
wiek sponsorów.   

Chcemy podkreślić, iż co roku 
otrzymywaliśmy wsparcie finanso-
we w wysokości 10.000 zł od miasta 
Łomży za co bardzo dziękujemy, jed-
nak dla porównania możemy podać 
przykład Białegostoku, gdzie dofinan-
sowanie na taki sam półmaraton co 
roku jest w wysokości 120.000 zł, co 

oczywiście powoduje znacznie większe 
możliwości promocji takiego wydarze-
nia. 

Mając na uwadze dobro jak 
i ciągłość Łomżyńskiego Półmaratonu 
uważamy, że tak naprawdę taką im-
prezę powinno organizować Miasto 
w oparciu o funkcjonujący MOSiR, 
a naszą rolą powinno być wsparcie 
wynikające z  wiedzy i doświadcze-
niem co mogłoby wyjść tylko na plus 
dla tej imprezy i wszystkich uczest-
ników, dlatego zwracamy się z prośbą 
o organizacje kolejnego „IX Łomżyń-
skiego Półmaratonu” w 2019 roku 
przez Miasto Łomża. 

Z poważaniem 
- Prezes Stowarzyszenia 

„Biegamy dla Zdrowia”>.

Super. Jeden z najlepszych w historii 
klubu, a pod względem medali w im-
prezach rangi mistrzowskiej, wręcz re-
kordowy-  podsumowuje Andrzej 
Korytkowski rok swój i swoich pod-
opiecznych.

Statystycznie wygląda to tak: 13 
medali mistrzostw Polski (5 złotych, 
5 srebrnych 3 brązowe), 132 punk-
ty w krajowej rywalizacji sportowej 
dzieci i młodzieży. Lekkoatletyka 
w wydaniu podopiecznych Andrze-
ja Korytkowskiego to zdecydowanie 
"Królowa Sportu" w łomżyńskich 
warunkach.     

Założycie, prezes i trener klubu 
ceni jednak nie tylko namacalny do-
robek sportowców. 

- Przed sezonem nie zapowia-
dało się to tak różowo, bo liczyliśmy 
na 4-6 medali, ale było kilka miłych 
niespodzianek, a przede wszystkim 
jest dla mnie ważne, że potrafiliśmy 
wykorzystywać  wszystkie nadarza-
jące się  szanse  medalowe. To cenna 
umiejętność  - dodaje Andrzej Ko-
rytkowski. 

Do największych sukcesów 
należą na pewno brąz Olgi Ochal 
w mistrzostwach Polski na 10 000 
kilometrów czy jej sukcesy w woj-

skowych mistrzostwach  
świata. Przemysław Ły-
skawy w trójskoku i Rafał 
Pogorzelski w biegu prze-
szkodowym to złoty 
i srebrny medalista mi-
strzostw Polski juniorów. 
Piotr Łobodziński brylo-
wał jak zwykle w świato-
wej rywalizacji biegów na 
schodach, choć nie obronił 
Pucharu Świata. Nie bra-
kowało sukcesów w bie-
gach przełajowych i ulicz-
nych. I także w tej sferze 
jest bardzo ważny sukces 
mentalny. Do sportu na 
najwyższy poziomie wró-
ciła po urodzeniu córeczki 
Justyna Korytkowska. żona 
Andrzeja, jedna z najlep-
szych w kraju specjalistka 
od długich dystansów.                

- Moje marzenia się nie skoń-
czyły pomimo kontuzji i prze-
ciwności losu. Wyniki w drugiej 
połowie sezonu, po zaledwie kilku 
miesiącach treningu, uważam za 
bardzo dobry prognostyk przed 
moją ciężką drogą w najbliższych 
dwóch latach. Ten przyszły rok 

to na pewno nacisk na 5 i 10 km, 
przeszkody zostawiam w rezerwie, 
gdybym nie osiągnęła założonych 
wyników na długich dystansach. 
Wiadomo, że do przeszkód mam 
większą smykałkę, ale też i jest na 
tym dystansie dużo większe ryzy-
ko urazu - mówi Justyna Kory-
kowska.

Nie wspomina  o igrzyskach 
w Tokio, ale wiadomo, że cichym 
marzeniem jej męża jest start pod-
opiecznego "Prefbetu" w najwięk-
szej sportowej imprezie.  

Klub Andrzeja Korytkowskiego 
pokazał się ze znakomitej strony tak-
że jako organizator. Po raz pierwszy 
w historii na stadionie w Łomży od-

była się lekkoatletyczna ry-
walizacja o tytułu mistrzów 
Polski seniorów w biegu na 
10 000 metrów. Coraz więk-
sza renomę zyskuje tradycyj-
ny mityng "Prefbetu", jako 
jedno z ważniejszych wyda-
rzeń pierwszej części sezonu 
lekkoatletycznego w kraju. 
W tym roku uczestnikami 
zawodów byli m. in. tyczkarz 
Piotr Lisek, kulomiot Kon-
rad Bukowiecki czy później-
sze medalistki mistrzostw 
Europy w sztafecie 4x400 
metrów.       

- W przyszłym roku też 
będzie dobrze - wierzy An-
drzej Korytkowski.     

Było zatem  o czym mó-
wić, co wspominać i co pla-
nować podczas uroczystego 

podsumowania sezonu w klubowej 
rodzinie Prefbetu. Specjalne  Sta-
tuetki i puchary (w sumie 139) tra-
fiły w ręce: medalistów, najlepszych 
zdobywców punktów oraz zawod-
ników wyróżniających się postawa 
i zaangażowaniem, trenerów, współ-
pracowników, samorządowców, 
sponsorów.

Najlepszy w historii sezon lekkoatletów 
„Prefbetu Śniadowo” Łomża. Było co świętować 
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