
Blisko 100 dzielnych wolonta-
riuszy kwestowało na każdej ulicz-
ce w Łomży. Niektórzy mieli kilka, 
kilkanaście lat, zaś inni kilkadzie-
siąt. Wszyscy jednak pracowali na 
wspólny cel, bo w myśl hasła 27. 
Wielkiego Finału uważają, że po-
maganie jest dziecinnie proste. 

- W Łomży świętowaliśmy tak 
naprawdę przed trzy dni. Najpierw 
wspólne granie w Piwiarni Warka, 
później bajkowe granie w Galerii 
Veneda i podwodne kwestowa-
nie i w końcu niedzielny Wielki 
Finał, Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy – mówi Monika 
Orłowska – Laskowska, szefowa 
Łomżyńskiego sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. - 
Mieszkańcy Łomży bardzo szczo-
drze wrzucali pieniądze do puszek. 
Mimo niesprzyjającej pogody, 
deszczu daliśmy radę. Naszych 
wolontariuszy można było spotkać 
w całym mieście. W tym wszyst-
kim najważniejsza jest pomoc 
i ludzka empatia. Najważniejsze 
jest to, że widzimy ludzką krzywdę 

i na nią regujemy. W Łomży tak 
właśnie jest – kontynuuje szefowa 
łomżyńskiego sztabu. 

Niektórzy pomagają już od 
urodzenia. Tak jak dwaj, 5 – let-
ni superbohaterowie, którzy wraz 
z rodzicami przyjeżdzają z Anglii 
na każdy Wielki Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
I nie wyobrażają sobie, by tego 
dnia mogło ich w Łomży zabrak-
nąć. I z pewnością nie jeden doro-
sły mógłby pozazdrosić im nie tyl-
ko czerwonej peleryny, ale przede 
wszystkim determinacji i zaanga-
żownaia. To jednak nienajmniejsi 
kwestujący. Najmłodszy wolonta-
riusz miał ledwo rok. Podczas 26. 
Wielkiego Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy kwesto-
wał jeszcze razem z mamą, w jej 
brzuchu. Urodził się zaledwie kilka 
dni później. W tym roku miał ofi-
cjalnie swoją własną puszkę.  

- Kwestuję pierwszy raz, bo 
chcę pomóc. Nie widziałam, że at-
mosfera na Starym Rynku w Łom-
ży może być taka fantastyczna 

– mówi Natalia, uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Łomży. -  To 
drugi raz, kiedy kwestuję z Wiel-
ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Uważam, że warto pomagać i robić 
coś dobrego dla drugiego człowie-
ka. Uśmiech, który można dzię-
ki temu wywołać na jego twarzy 
jest bezcenny – tłumaczy Amelia, 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 
5 w Łomży, która wraz z koleżan-
ką zachęcały do wrzucania datków 
na Starym Rynku w Łomży. – 
Mieszkańcy naszego miasta chęt-
nie wrzucają pieniądze do puszek, 
czasami są to bardzo duże kwoty, 
co zaskakuje i jednocześnie bardzo 
cieszy – dodaje Amelia. 

Gorąca atmosfera, czerwonych 
serc roztaczała się po całym mieście. 
Zalała nawet Plażę Miejską i Narew. 
Około 200 odważnych i chętnych 
doznań osób zażywało orzeźwiają-
cej kąpieli. Nikt jednak nie zanurzył 
się w wodzie, póki nie dołożył swo-
jej cegiełki do orkiestrowej puszki. 

Szkolne 
perspektywy

Pierwsza setka najlepszych w Polsce 
liceów to dobre osiągnięcie. Czwarta 
pozycja w województwie podlaskim to 
także powód do dumy. Nie sposób jed-
nak nie wspomnieć, że w przeszłości 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tedeusza 
Kościuszki w Łomży bywało w jeszcze 
ściślejszej krajowej czołówce i liderem 
wojewódzkim. Wśród łomżyńskich szkół 
technicznych wielka nowość – tradycyjny 
przodownik „Mechaniak” został wyprze-
dzony przez „Ekonomik”.

Portal edukacyjny „Perspektywy” 
opublikował swój doroczny ranking 
liceów i techników, najbardziej li-
czące się w tej dziedzinie zestawie-
nie w Polsce. „Głównym kryterium 
rankingowym w klasyfikacji liceów 

i techników są wyniki matury, zarów-
no z przedmiotów obowiązkowych, 
jak i dodatkowych. W połączeniu 
z kryterium opartym na sukcesach 
szkół w olimpiadach oraz – w przy-
padku techników – z wynikami eg-
zaminów zawodowych, daje to ze-
staw obiektywnych i sprawdzalnych 
kryteriów oceny. Kryteria te zostały 
uwzględnione w rankingu z różnymi 
wagami, adekwatnymi do ich zna-
czenia w ocenie pracy szkoły” - piszą 
organizatorzy.

W Rankingu Liceów Ogólno-
kształcących doszło do doniosłego 
wydarzenia. Wieloletni lider, czyli 
XIII LO w Szczecinie, ustąpił pierw-
szego miejca XIV LO im. Stanisława 
Staszica w Warszawie. Na podium 
awansowało z dalszych pozycji V LO 
im. Adama Witkowskiego w Krako-
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Łomżyniacy  
   i ich gorące 
96 202,97 złotych. Tyle znalazło się w puszkach podczas 
27. Wielkiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Łomży. Najcięższa puszka dała wynik około 3000 złotych. Średnia natomiast 
wyniosło około 1000 złotych. Tegoroczny efekt zbiórki, to o kilkanaście tysięcy więcej 
niż w roku ubiegłym. Wówczas do puszek trafiło 83 600 złotych. Nadal jednak trwają 
aukcje Allegro, które z pewnością pozwolą przekroczyć kwotę 100 tysięcy złotych. 

Młodzież z I LO w studiu Telewizji Narew
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O podatkach 
- spotkania 

informacyjne

Najważniejszym zmianom m.in. 
w podatku dochodowym i podatku 
VAT, będą poświęcone spotkania infor-
macyjne organizowane w najbliższym 
czasie przez podlaskie urzędy skarbo-
we – informuje Radosław Hancewicz, 
rzecznik Izby Administracji Skarbowej 
w Białymstoku.

Przed nami kolejna kampania 
rozliczania się z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. W związ-
ku z tym, że w tym roku zarówno 
podatników, jak i pracodawców 
czekają zmiany i nowe usługi, 
podlaska Krajowa Administracja 
Skarbowa organizuje spotkania 
informacyjne, w trakcie których 
pracownicy urzędów skarbowych 
udzielą informacji odnośnie naj-
nowszych zmian w podatkach 
dochodowych, VAT, rozliczeniach 
rocznych PIT, elektronicznej for-
mie składania dokumentów, no-
wych obowiązkach płatników, 
w tym kół gospodyń wiejskich.  

Poniżej harmonogram i szcze-
góły dotyczące spotkań, które odbę-
dą się w najbliższym tygodniu:

Urząd Skarbowy w Suwałkach 
15 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 
w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Sejnach

Urząd Skarbowy w Kolnie za-
prasza do swojej siedziby 15 stycz-
nia 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 na 
dyżur podatkowy.

Urząd Skarbowy w Sokółce or-
ganizuje spotkanie 16 stycznia 2019 

r. o godz. 10.00 (sala 
konferencyjna). 

17 stycznia 2019 r. 
o godz. 11.00 do swojej 
siedziby zaprasza Urząd 
Skarbowy w Siemiaty-
czach.

Urząd Skarbowy 
w Zambrowie organi-
zuje tego rodzaju spo-
tkanie 17 stycznia 2019 
r. o godz. 9.00 w swojej 

siedzibie (sala konferencyjna). 
Urząd Skarbowy w Mońkach 

zaprasza z kolei 18 stycznia 2019 r. 
o godz. 10.00. 

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy, a o kolej-
nych spotkaniach będziemy infor-
mować na bieżąco – dodaje Rado-
sław Hancewicz.  

Również Łomża przygotowuje 
się informacyjnie do zmian w pra-
wie pracy i w podatkach w 2019 
roku. Jak podaje Urząd Miejski, 
25 stycznia o godzinie 10:00 roz-
pocznie się spotkanie organizo-
wane przez Park Przemysłowy 
Łomża we współpracy z Państwo-
wą Inspekcją Pracy i Urzędem 
Skarbowym w Łomży. Spotkanie 
skierowane jest do przedsiębior-
ców prowadzących działalność go-
spodarczą oraz osób planujących 
założyć swoją firmę. Rozpocznie 
przedstawiciel PIP, a potem o taj-
nikach e-PIT i innych rozwiązań 
podatkowych poinformuje repre-
zentant US.   

wie. W pierwszej 10 są jeszcze szkoły 
m.in. z: Gdyni, Torunia, Wrocła-
wia, Warszawy, Kielc. Widać w tym 
pewną tendencję. Jeszcze kilka lat 
temu czołówkę rankingu tworzy-
ly wspólnie licea z miast wielkich, 
średnich i mniejszych. Teraz zdecy-
dowanie przeważają ośrodki duże, 
miasta akademickie, ale przeważnie 
też zamożniejsze, które mają atuty, 
aby zapraszać do siebie utalentowaną 
młodzież z różnych części kraju i za-
trudniać nauczycieli o wyjątkowym 
darze „szlifowania diamentów”. Takie 
miasta, jak Bielsko-Biała, Skierniewi-
ce czy Krosno są wśród najlepszych 
wyjątkami, a obecność Żar, Łowicza, 

Nysy albo Garwolina to już prawdzi-
we rarytasy. Dlatego mniej dziwi 97. 
miejsce łomżyńskiego LO.            

Także w województwie podla-
skim to zjawisko zaczyna być odczu-
walne. Trzy najlepsze licea to szkoły 
z Białegostoku: II LO im. Księżnej 
Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (31 
miejsce w kraju), I Liceum Ogólno-
kształcące im. Adama Mickiewicza 
(58), Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące STO (69). Dalej jest I LO 
z Łomży. W drugiej setce I LO w Su-
wałkach, a na jeszcze odleglejszych 
miejscach kolejne szkoły z Suwałk 
i Białegostoku, a także placówki 
z Puńska, Hajnówki, Augustowa, 
Bielska Podlaskiego, II LO z Łomży, 
z Kolna, Zambrowa, Wysokiego Ma-
zowieckiego.     

W rankingu techników sytuacja 
się powtarza. Najlepsze placówki to 

Technikum Mechatroniczne w War-
szawie i Technikum Łączności w Kra-
kowie. Trzecie miejsce wydaje się być 
zaskoczeniem, bo to szkoła z miejsco-
wości Kleszczów, ale jest to najbogat-
sza – dzięki elektrowni Bełchatów – 
gmina w Polsce i może sobie pozwolić 
na prowadzenie szkoły o doskonałej 
kadrze i wyposażeniu.

Mamy wśród szkół branżowych 
jednak miłą i zaskakującą regio-
nalną niespodziankę. W krajowym 
zestawieniu na 14 miejscu znalazło 
się Technikum w Zespole Szkół 
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz 
w Krzyżewie w powiecie wysoko-
mazowieckim. Ta szkoła nie była 
w ogóle w poprzednich latach klasy-
fikowana i w swoim debiucie od razu 
wdarła się do krajowej czołówki

Kolejne szkoły z regionu wśród 
najlepszych to już tradycyjnie: Tech-

nikum Elektryczne w Białymstoku, 
Technikum Leśne w Białowieży, 
Technikum Handlowo - Ekonomicz-
ne w Białymstoku. 

Łomżyńskim „numerem 1” 
w tej klasyfikacji był od dawna Ze-
spół Szkół Mechanicznych i Ogólno-
kształcących nr 5. Tym razem jednak 
został wyprzedzony przez przez Ze-
spół Szkół Ekonomicznych i Ogól-
nokształcących nr 6. Mają w rankingu 
wojewódzkim miejsca na pograniczu 
pierwszej i drugiej dziesiątki, ale 
w Polsce to dopiero piąta setka.   

Edukacja to od wieków jedna 
z najważniejszych wizytówek Łom-
ży. Wymaga jednak jeszcze więcej 
zaangażowania (wszelkiego rodzaju, 
z finansowym włącznie), bo i nam, 
i wielu podobnym ośrodkom w kraju, 
coraz trudniej jest rywalizować z naj-
bogatszymi i największymi.     
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Szkolne 
perspektywy

Ponad 1 miliard 800 milionów litrów 
mleka skupiła Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol w 2018 roku od swoich dostaw-
ców – to rekordowy wynik w historii 
Spółdzielni. Mlekpol utrzymuje pozycję 
lidera skupu  mleka na polskim rynku.

- Spodziewaliśmy się nowe-
go rekordu i osiągnęliśmy sukces! 
To kolejny znakomity wynik po 
ubiegłym roku, kiedy skupiliśmy 
1 miliard 770 milionów litrów. To 

przede wszystkim zasługa naszych 
dostawców, którzy inwestują i roz-
wijają swoje gospodarstwa. - mówi 
Kazimierz Czernewski, dyrektor 
Wydziału Skupu SM MLEKPOL.

Pod koniec grudnia ubiegłe-
go roku Spółdzielnia  przekroczy-
ła rekordową ilość 1 miliarda 800 
milionów litrów mleka skupionego 
i przerobionego w ciągu 12 miesię-
cy. Ten wynik Mlekpol osiągnął, po-

zyskując mleko wyłącznie z własnej 
bazy skupowej, od 9,5 tysiąca człon-
ków Spółdzielni. 

- Mlekpol inwestuje w swój 
rozwój technologiczny, a obser-
wowane przez nas  zaangażowanie 
dostawców, powiększanie gospo-
darstw i ich konsolidacja, pozwalają 
nam zakładać, że już w najbliższej 
przyszłości Mlekpol przekroczy 
granicę 2 miliardów litrów skupio-

nego mleka.  – dodaje Kazimierz 
Czernewski.

Mlekpol zamknął rok nowym rekordem

Życzeń, wspomnień i wrażeń arty-
stycznych nie brakowało na spotkaniu  
noworocznym  zorganizowanym przez 
łomżyński Oddział Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Łomżyńskiej

- Można śmiało powiedzieć, 
że to spotkanie osób najbardziej 
kochających Łomżę.   Ale to tak-
że okazja do podsumowania naszej 
działalności. Za kilka dni zostanie 
wydana publikacja dokumentująca 
60-lecie działalności 
łomżyńskiego oddziału 
Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej. 
Będzie to wydawnictwo 
opisujące historię dzia-
łalności naszego od-
działu a także wydarze-
nia związane z dziejami 
miasta - powiedziała 
Krystyna Michalczyk- 
Kondratowicz, prezes 
łomżyńskiego oddziału. 

O działalności 
wydawniczej TPZŁ 
z uznaniem mówił tak-
że biskup łomżyński Ja-
nusz Stepnowski.

- To nie tylko doku-
mentacja dziejów mia-
sta i regionu. Publikacje 
przyczyniają się też do 
integracji mieszkań-
ców- powiedział dusz-
pasterz diecezji.

Noworoczne życzenia człon-
kom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej złożyli także parla-
mentarzyści i przedstawiciele samo-
rządu.

- O działalności i zasługach To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Łom-
żyńskiej dla budowania lokalnej   
tożsamości warto pamiętać teraz, 
kiedy Łomża świętowała 600-lecie 
nadania praw miejskich - powie-

dział Marek Olbryś,  wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

W czasie noworocznego spo-
tkania w programie artystycznym 
postacie związane z historią Łomży 
przypomnieli uczniowie Zespołu 
Szkół Weterynaryjnych i Ogólno-
kształcących w Łomży. Wszystkich 
wzruszyła "Kolęda dla nieobec-
nych"  przypominająca  związane 
z Łomżą  osoby, które  odeszły.

Kiedy się spotykają 
przyjaciele...

Spotkania noworoczne organizowane przez Łomżyński Oddział TPZŁ zawsze są okazją do składania 
życzeń i serdecznych rozmów przyjaciół. Na zdjęciu Krystyna Michalczyk-Kondratowicz, prezes
łomżyńskiego oddziału TPZŁ i Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego.
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- Zaprosiliśmy wielu gości. Cie-
szymy się, że frekwencja dopisała. 
Co prawda, jest nieco cieplej niż 
zwykle, kiedy morsujemy, ale cel 
szczytny to i pogoda mało istotna 
– przyznaje Andrzej Polkowski, or-
ganizator zimnych kąpieli w Narwi. 
- To kolejny sezon, w którym mor-
suje. Wiedziałam, że jest to sport 

dla mnie już od pierwszego wejścia 
do wody. My, łomżyńskie morsy 
zawsze, kiedy jest taka możliwość 
staramy się uczestniczyć w wyjąt-
kowych akcjach. Dlatego gramy 
i pomagamy razem z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy – mówi 
pełna energii Dorota, tuż po wyjściu 
z wody. 

Gdy jedni morsowali inni na-
tomiast pokonywali kilometry 
w I biegu WOŚp Łomża. I nie 
straszna im była nawet niesprzy-
jająca aura. Byli też tacy, którzy 
wspólnie spalali kalorię w mara-
tonie fitness, który przygotowało 
Studio Treningowe Elite. Można 

było przez kilka godzin tańczyć 
i śpiewać, uzupełniając przy tym 
orkiestrową puszkę.

Nie zabrakło także ciekawych 
i atrakcjnych licytacji, jak chociaż-
by wycieczka po wnętrzach fabryki 
maszyn rolniczych marki Case IH, 
w St. Valentin w Austrii czy unika-
towa książka opowiadająca o historii 
Łomży. 

I choć deszcz nie dawał za wy-
graną, skryci pod parasolami czy 
kapturami łomżyniacy wypuścili 
maleńkie światełko do nieba, wień-
cząc koncertowy dzień na Starym 
Rynku w Łomży. I to również dzię-
ki nim do specjalistycznych szpitali 
dziecięcych trafi nowoczesny i nie-
zwykle potrzebny sprzęt. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy  w Łomży 

ogłasza przetarg nieograniczonu w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego:

 Miejska Hala Targowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 176A w Łomży:

2Pawilon nr 40 -      powierzchnia:   13,30 m
2

 1. Cena wywoławcza: 17,00 zł/m  + VAT,  podlega co kwartał waloryzacji
                o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z

                Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia /dostawa mediów/ 
 2. Termin wnoszenia opłat: z góry do 10 dnia każdego miesiąca

3 . Termin zagospodarowania lokalu: luty 2019 roku
            4. Wadium: 400,00 zł (czterysta złotych),     

            5. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, zimna i ciepła woda,
                                        centralne ogrzewanie, energia elektryczna.

30
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 8  w siedzibie 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy ulicy Nowogrodzkiej 7A (w świetlicy).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr  97 1560 0013 2462 2801 3000 0001,
a dowód wpłaty dołączyć do oferty. Ofertę składa się na ręce przewodniczącego komisji przetargowej, 

po otwarciu przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy

00 00 ulicy Nowogrodzkiej 7a w Łomży, pokój nr 5, w dni robocze w godz. 7  – 15 .

Oferta przetargowa powinna zawierać:
 1. Dane o osobie przystępującej do przetargu
2 . Oznaczenie numeru pawilonu handlowego

2
3 . Proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto za m

 4. Informacje o zamierzonej w danym lokalu działalności (z wyłączeniem usług
     w zakresie małej gastronomii), okres wynajmu lokalu.

5 . Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej
      oceny jego propozycji przez Komisję Przetargową
            6. Potwierdzenie dokonania przelewu wadium

Łomża, 9 stycznia 2019 roku

Podst.prawna: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.089.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2147)

Łomżyniacy i ich gorące serca 

Ciężki oddech nie daje ulgi, słowa nie potrafią ubrać tego, co stara 
się oswoić rozum. Jak ludzka nienawiść i złość może zniszczyć pokój, 
dobro i człowieczeństwo. 
Nie we wszystkich poglądach musimy się zgadzać, nie wszystko 
musimy pochwalać, ale nigdy, ale to nigdy nie możemy podnosić ręki 
na człowieczy los. 
Śmierć prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, zaatakowanego 
podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
wstrząsnęła całą Polską. To nie miało prawa się zdarzyć.         

siostra Małgorzata Chmielewska przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”.
Po przekroczeniu licznych granic pogardy, poniżania, obrażania, 
dzielenia przekroczona została ostatnia. Rozbudzona nienawiść, na 
którą jest przyzwolenie - nienawiść do inaczej myślących, tych "wrogów": 
z innej partii, innej narodowości, innej orientacji, innego koloru skóry, 
niewierzących, wierzących, wierzących inaczej wypłynęła jak rzeka. 
Budowana narracja o winie "tych" za wszystkie nasze nieszczęścia osobiste 
i narodowe znajduje łatwy posłuch. 
Czy się opamiętamy? W jakim kraju żyć będzie młode pokolenie? 
Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi pana Adamowicza. 
Nie reagujmy na tę tragedię kolejną agresją.
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W dniach 1 – 2 lutego odbędzie 
się II Gala Ekonomii Społecznej 
w Piątnicy oraz Konferencja pn. 

Akademia Legislacji i Procesu 
Stanowienia Prawa – czyli szkolenie 
eksperckie dla przedstawicieli NGO. 

Organizatorem wydarzenia jest 
Podlaska Federacja Organizacji 
Pozarządowych oraz Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Łomży. 

Rozmowa z Pawłem Backielem 
– dyrektorem Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Łomży; 
prezesem Podlaskiej Federacji Or-
ganizacji Pozarządowych; człon-
kiem Rady Działalności Pożytku 
Publicznego VI kadencji.

- Przed nami II Gala Ekonomii Społecz-
nej

- Na moment chciałbym 
wrócić do I Gali Ekonomii Spo-
łecznej, która cieszyła dużym 
zainteresowaniem podmiotów 
z III sektora z subregionu łom-
żyńskiego. Wręczyliśmy czeki 
dotacyjne na powstanie nowych 
przedsiębiorstw społecznych i dziś 
możemy oglądać pierwsze owoce 
naszej wytężonej pracy. Doskona-
łym przykładem jest Spółdzielnia 
Łomżanka czy Fundacja Zdrowa 
Żywność, które rozwijają się zdo-
bywając nowych klientów. Mamy 
nadzieję teraz będzie podobnie; 
wręczymy czeki dotacyjne dla 
nowych przedsiębiorstw społecz-
nych. To jest jeden aspekt naszego 

spotkania. Drugim jest chęć pod-
niesienia kompetencji organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
ekonomii społecznej.

- Co ma Pan na myśli używając terminu 
„podniesienie kompetencji”?

- Odnoszę się zawsze do 
trzech atrybutów tj. wiedzy, umie-
jętności i postawy. Pokrótce cha-
rakteryzując, zależy mi osobiście, 
aby organizacje pozarządowe 
miały wiedzę o tym co dzieje się 
w III sektorze. Tutaj chciałbym 
podkreślić szczególną rolę Naro-

dowego Instytutu Wolności, który 
wprowadza szereg zmian np. nowe 
programy grantowe i ułatwienia 
w aplikowaniu o środki finansowe. 
Postanowiłem zaprosić Wojciecha 
Jachimowicza,  Przewodniczącego 
Rady NIW, aby podmioty mogły 
uzyskać informację tzw. pierwszej 
ręki. 

Oczywiście sama wiedza nie wy-
starczy, dlatego tak ważne jest zdo-
bycie umiejętności, które najlepiej 
jest nabyć poprzez specjalistyczne 
szkolenia: w jaki sposób aplikować 
o środki finansowe, jak stosować 

metodę uczenia się na własnych 
błędach. Czyli, nie zrażamy się jak 
zostanie odrzucony nasz wniosek; 
tylko chcemy go ulepszyć poprawić 
i jeszcze raz spróbować. 

- Dochodzimy do trzeciego atrybutu 
czyli odpowiedniej postawy… 

- Według mnie to postawa 
proaktywna – to nastawienie do 
działania, które charakteryzuje 
się  chęcią zmieniania naszej rze-
czywistości na lepsze, a to wła-
śnie mają zapisane swoim DNA 
organizację pozarządowe. Podam 

przykład: z pomocą doradców 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Łomży dwie orga-
nizację dostały środki finansowe 
z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich na działanie pn. Spotkanie 
z Niepodległą. Projekt był kiero-
wany do łomżyńskich seniorów, 
który został przyjęty z  entuzja-
zmem. Podziękowaniom dla reali-
zatorów nie było końca.

- Przewodniczący Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego podjął decyzję 
o powołaniu członków Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego VI kadencji re-
prezentujących organizacje pozarządo-
we. Nominację otrzymał również Pan.

- Tak. Nominację odebrałem  
w listopadzie z rąk wicepremie-
ra, prof. Piotra Glińskiego, jest to 
zaszczyt, że mogę reprezentować 
organizacje pozarządowe z woje-
wództwa podlaskiego w Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego. 
Mam nadzieję, że współpraca za-
owocuje rozwiązaniami, które po-
prawią sytuację organizacji pozarzą-
dowych w naszym województwie. 
Również chciałbym podkreślić, 
że jestem otwarty na pomoc oraz 
współpracę z III sektorem.

Serdecznie zapraszamy orga-
nizacje pozarządowe, spółdzielnie 
socjalne do udziału w konferencji 
zaplanowanej w Piątnicy na 1 i 2 lu-
tego. Podmioty ekonomii społecznej 
będą mogły wystawić stoiska, aby 
zaprezentować swoją prezentacji 
swojej działalności.

Zapraszamy do Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Łomży, gdzie odbywa się reje-
stracja uczestników: ul. Polowa 45 
(parter), 18-400 Łomża,  tel. 794 
000 782.

II GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Wicepremier prof. Piotr Gliński wręcza Pawłowi Backielowi nominację do Rady Działalności Pożytku Publicznego
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Biznes  
na śniadanie

Śniadania biznesowe, na które zapra-
szają władze Łomży od poprzedniej ka-
dencji, okazały się jedną z ciekawszych 
propozycji dla budowania dobrych re-
lacji w środowisku przedsiębiorców. Nic 
zatem dziwnego, że wróciły z nowym ro-
kiem. Pierwsze w tej kadencji odbyło się 
w Parku Przemysłowym Łomża. Honory 
gospodarza pełnił zastępca prezydenta 
Andrzej Garlicki, a specjalnymi gośćmi 
byli  biskup łomżyński Janusz Stepnow-
ski oraz poseł Bernadeta Krynicka.

Jak relacjonuje portal lomza.
pl, witając w imieniu prezydenta 
Mariusza Chrzanowskiego przyby-
łych gości, Andrzej Garlicki życzył 
przedsiębiorcom w nowym roku 
sukcesów w biznesie, nadążania za 
zmianami w prawie, które staje się 
coraz bardziej przyjazne przedsię-
biorcom, sił w pokonywaniu co-
dziennych przeciwności oraz po-
mnażania dochodów. 

- Mówię to bardzo in-
teresowanie, bo z Państwa 
dochodów biorą się po-
datki, z których my mo-
żemy realizować przed-
sięwzięcia w wymiarze 
miasta – nie ukrywał An-
drzej Garlicki.

Noworoczne życzenia 
przedsiębiorcom przekazała 
także poseł Bernadeta Kry-
nicka. - Deklaruję współ-
pracę z władzami miasta 
w zapraszaniu na spotkania 
do Łomży przedstawicieli 

rządu, których obecnością będziecie 
zainteresowani – powiedziała. 

Obecny na spotkaniu biskup Ja-
nusz Stepnowski zauważył, że rok 
2018 był dobrym okresem dla biz-
nesu. - Tym wskaźnikiem jest to, że 
brakuje ludzi do pracy i trzeba było 
ich ściągać z zagranicy – powiedział 
ordynariusz łomżyński, który w wie-
lu swoich ostatnich publicznych wy-
stąpieniach wyrażał nadzieję na 
ekonomiczny rozwój miasta i Ziemi 
Łomżyńskiej. Podkreślił, że na wła-
ścicielach firm spoczywa duża odpo-
wiedzialność za pracowników, którzy 
z rozwojem przedsiębiorstw wiążą 
przyszłość swoją i swoich rodzin.

Zastępca prezydenta Andrzej 
Garlicki przedstawił plany doty-
czące głównych tematów spotkań 
środowiskowych na najbliższy rok. 
Kolejne śniadanie biznesowe, które 
odbędzie się 7 lutego, będzie do-
tyczyło edukacji na rzecz przed-
siębiorczości w ramach Akademii 
Biznesu. Miesiąc później planowa-

ny jest „Biznes na obcasach”, czyli 
zaakcentowanie sukcesów i ocze-

kiwań kobiet prowadzących 
działalność gospodarczą, 
zarządzających firmami, czy 
realizujących się w rodzin-
nych przedsięwzięciach. 

Nie zabraknie też in-
nych aktywności w promo-
waniu życia gospodarczego. 
Jest w planach spotkanie 
z przedsiębiorcami zainte-
resowanymi inwestowaniem 
w Łomży w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji (II połowa 
lutego), organizacja kolejnej 
edycji konkursu gospodar-
czego Łomżyńskie Anioły 

Biznesu oraz dwudniowej konfe-
rencji „Invest in Łomża” z udziałem 
radców handlowych z różnych kra-
jów świata. 

Andrzej Garlicki poinformował 
także o rozpoczęciu prac nad przy-
gotowaniem ponad 100 ha terenów 
inwestycyjnych na zachód od ul. 
Meblowej. – Planujemy objęcie ich 
Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego z przezna-
czeniem na produkcję i usługi – po-
wiedział Andrzej Garlicki dodając, 
że podjęcie uchwały w sprawie stu-
dium planowane jest na przełomie 
III i IV kwartału, zaś realny termin 
uchwalenia planu zagospodarowa-
nia dla tego obszaru to 2021 rok. 

Zachęcał również do udziału w ra-
dzie gospodarczej przy Prezyden-
cie Miasta, która ma być nie tylko 
organem doradczym i opiniotwór-
czym, ale jej celem będzie przede 
wszystkim integracja środowiska 
przedsiębiorców i instytucji około-
biznesowych. Zgłoszenia kandyda-
tów do Rady przyjmowane są do 15 
stycznia 2019 r. mailowo na adres 
com@um.lomza.pl lub telefonicznie 
86 215 58 52.

W trakcie noworocznego śnia-
dania biznesowego nowe obowiąz-
ki pracodawców wobec Urzędu 
Skarbowego po krótce przedstawił 
Tadeusz Zysik, naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łomży. 

Łomża

Hat tricka, czyli trzecie zwycięstwo 
z rzędu w województwie podlaskim, 
"ustrzeliła" Łomża w plebiscycie fir-
my Energa na najpiękniej świątecznie 
oświetlone miejscowości w Polsce  

Za sprawą  głosowania uczestni-
ków akcji "Świeć z Energą" Łomża 
znalazła się w gronie 16 finalistów 
(po jednym z województwa krajowej 
fazy rywalizacji) . Zdobyła 208 gło-
sów wyprzedzając m. in. Białystok, 
Suwałki, Grajewo i Bielsk Pod-
laski. To oznacza, że Łomża: "już 
wygrała" - jak podkreślają Energa. 
Prestiżowy tytuł Świetlnej Stoli-
cy Województwa  już na pewno, 
ale przede wszystkim sprzęt AGD 
(chłodziarki, lodówki, kuchenki) za 
10 tysięcy złotych  dla uboższych 
mieszkańców.    

- Cieszę się, że kolejny raz udało 
nam się wejść do wielkiego finału. 
Sukces ten, podobnie jak w latach 
ubiegłych, przyczyni się do tego, że 
do osób potrzebujących z naszego 
miasta trafi energooszczędny sprzęt 
AGD o wartości 10 tys. zł. Wszyst-
ko dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców, którzy są dumni ze swojego 
pięknie oświetlonego miasta, za co 
serdecznie im dziękuję - mówi pre-
zydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski.

O sukcesie Łomży zadecydo-
wały przede wszystkim zimowe 

iluminacje Starego Rynku w Łom-
ży, z roku na rok coraz bogatsze. 
Pierwszą z nich był Miś Łomżat-
ek, który w 2015 roku usiadł obok 
tradycyjnie od lat ustawianej na 
Starówce choinki. W kolejnych la-
tach pojawiły się również kolorowy 
pociąg, „cukierkowy” domek, czer-
wona bombka (ufundowana przez 
PEPEES S.A.) oraz świecąca deko-
racja „Wesołych Świąt” na tle której 
do zdjęcia można wcielić się w rolę 
wesołego Świętego Mikołaja albo 
jego pomocnika skrzata w świetli-
stej czapce z pomponem strzegą-
cego świątecznych prezentów. Na 
fasadzie Ratusza wyświetlana jest 
zimowa projekcja multimedialna. 
W tym roku do świątecznego wy-
stroju Starówki dołączyły srebrzyste 
skrzydła anioła oraz retro Mikołaj 
na motocyklu.

Jak informują organizatorzy, 
w ogólnopolskim plebiscycie na 
najpiękniej świątecznie przystro-
jone wzięło udział 159 miejsco-
wości. Rekordowe zainteresowanie 
rywalizacją było w Wielkopolsce 
- wystartowały aż 22 miejscowości. 
Teraz finaliści „Świeć Się z Energą” 
powalczą o tytuł „Świetlnej Stolicy 
Polski” i kolejne nagrody - do po-
trzebujących ze zwycięskiego miasta 
trafi sprzęt AGD o łącznej wartości 
50.000 zł.  Runda finałowa rozpo-

czyna się 11 stycznia i potrwa do 18 
stycznia.

Wśród finalistów są tak wielkie 
ośrodki jak Łódź, Kraków, Kato-
wice, Wrocław, Kielce czy Toruń, 
ale mistrzami województw zosta-
ły także znacznie mniejsze miasta 
jak Łomża, Zamość (lubelskie), 
Wschowa (lubuskie), Nysa (opol-
skie) czy Sędziszów Małopolski 
(podkarpackie) czy Mrągowo (war-
mińsko - mazurskie).    

Akcja „Świeć się z Energą” już 
od dziesięciu lat zachęca do zabawy 
w wybór najładniej oświetlonych 
świątecznie miejsc w Polsce. Miasta 
walczą nie tylko o prestiż, ale tak-
że o sprzęt AGD, który trafia do 
potrzebujących,   m.in. do domów 
dziecka, ubogich rodzin i osób star-
szych. 

Głosować można SMS-owo 
lub „klikiem” do 18 stycznia. W jaki 
sposób oddać głos dowiemy się na 
stronie  www.SwiecSie.pl/plebiscy-
t-miast. Więcej informacji o plebi-
scycie i konkursach w ramach „Świeć 
się z Energą” na stronie:    SwiecSie.
pl,  Facebooku i  Instagramie.

Współorganizatorami i part-
nerami X edycji akcji "Świeć się 
z Energą" są: Grupa Energa, Grupa 
Polska Press, spółka Energa Oświe-
tlenie oraz oficjalny sklep akcji - 
sklep.energa.pl

Co roztacza taki blask? 
Łomża!

Odszedł ostatni 
naczelnik 

W wieku 83 lat zmarł w Łomży Igna-
cy Kosiński. Na przełomie lat 60. i 70. 
ubiegłego wieku był jedną z najważ-
niejszych osób w Łomży. Jako prawdo-
podobnie jedyny w historii nosił przez 
pewien czas tytuł Naczelnika Miasta 
i wprowadził Łomżę w epokę prezy-
dencką w połowie lat 70.

W pamięci mieszkańców Łom-
ży, nawet bardziej niż przeciętnie 
interesujących się historią, nazwisko 
Ignacego Kosińskiego nie wywołuje 
zbyt głośnego odzewu. Nieco szcze-
gółów biograficznych udało się nam 
poznać dzięki życzliwości Danuty 
Bzury kierującej łomżyńskim od-
działem Archiwum Państwowego 
w Białymstoku. 

Urodził się w lipcu 1935 roku 
w Budach Stawiskich. Już od lat 
młodości angażował się w działal-

ność w organizacjach młodzieżo-
wych, a zawodowo w organach ad-
ministracji. W efekcie jeszcze przed 
trzydziestką, w listopadzie 1963 
roku został przewodniczącym Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Łomży i pełnił tę funkcję – jed-
ną z najważniejszych w ówczesnym 
systemie władzy lokalnej – aż do li-
stopada 1973 roku. 

Wtedy został naczelnikiem mia-
sta i dotrwał na stanowisku do roku 
1975, kiedy to w związku z reformą 
administracyjną, ostatni naczelnik 
Łomży przekazał rządy pierwszemu 
w czasach powojennych prezyden-
towi Łomży.

Później Ignacy Kosińska usuwa 
się na ubocze życia politycznego 
(choć pracuje w Komitecie Miej-
skim PZPR). Zajmuje kierownicze 
stanowisko w Wojewódzkiej Spół-
dzielni Spożywców w Łomży, ale 
śladów wieszej aktywności w życiu 
publicznym miasta czy wojewódz-
twa już w archiwach nie ma.

- Wziąłem udział w pożegna-
niu Ignacego Kosińskiego nie tyl-
ko dlatego, że pełnił ważną funkcję 
w moim mieście i był świadkiem jego 
historii, ale także dlatego, że przyjaź-
nił się z moim ojcem – mówi Artur 
Filipkowski, szef Grupy Medialnej 
Narew. – Długo będę wspominał 
spotkania i rozmowy na Łomżyń-
skiej Starówce, bo Pan Ignacy zawsze 
z życzliwością i humorem mówił 
o naszym rodzinnym mieście.

Ignacy Kosiński spoczął na za-
bytkowej nekropolii w Łomży przy 
ul. Mikołaja Kopernika.
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Uczelnie wyższe są wielką siłą 
i szansą województwa podlaskiego. 
Dorównują lub nawet przewyższają 

szanse i możliwości, jakie tworzy 
gospodarka tego regionu – mówił 

wicepremier, minister nauki 
Jarosław Gowin, który odwiedził 
Białystok i spotkał się z władzami 

województwa oraz rektorami 
największych publicznych uczelni 

w regionie.

Jak informuje portal Wrota Pod-
lasia, rektorzy Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Politechniki Białostockiej, 
Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku oraz Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Suwałkach 
i Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
relacjonowali wicepremierowi swoje 
uwagi dotyczące nowych przepisów 
o szkolnictwie wyższym. Algorytm, 
ewaluacja, zmniejszający się budżet 
uczelni – to ich główne zmartwienia. 

Mieli też okazję zapytać wice-
premiera Jarosława Gowina o przy-
szłość i zasady działania uczelni 
wyższych po wejściu w życie no-
wych przepisów a także opowie-
dzieć o swoich planach i nadziejach 
na rozwój uczelni, którymi kierują.

- Deklaruję, że Wasze uczelnie 
będą dla mnie zawsze w centrum 
uwagi. Cieszę się, że podobnie 
ważne są one też dla marszałka 
Kosickiego, który zapowiedział re-
alne wsparcie dla podlaskich szkół 
wyższych – podsumował wicepre-
mier Jarosław Gowin. W rozmo-
wie brali udział również marszałek 
województwa Artur Kosicki i wice-
marszałek Stanisław Derehajło oraz 
Jacek Żalek, poseł PiS.

Tego samego dnia, w nieco 
mniejszym składzie, odbyło się tak-
że spotkanie  wicepremiera rządu 
z władzami województwa w Urzę-
dzie Marszałkowskim.      

- To było bardzo owocne spo-
tkanie, w czasie którego rozma-
wialiśmy o szansach i zagrożeniach 
w rozwoju województwa. Otrzyma-
liśmy zapewnienie wsparcia i bardzo 
dziękuję za te słowa panu premie-

rowi – przytaczają Wrota Podlasia 
słowa marszałka Artura Kosickiego.

W spotkaniu oprócz członków 
zarządu województwa uczestniczył 
również Jacek Żalek, poseł na Sejm 
RP i szef podlaskich struktur „Po-
rozumienia”, partii kierowanej przez 
Jarosława Gowina.

***
Do Łomży i Drozdowa trafią 

fundusze na inwestycje z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
Zarząd województwa podlaskiego 
podpisał umowy o dofinansowa-
niu Łomżyńskiego Centrum Me-
dycznego oraz Muzeum Przyrody 
w Drozdowie. 

W pierwszym przypadku pro-
jekt dotyczy zakupu sprzętu i apara-
tury medycznej do gabinetów opieki 
zdrowotnej podstawowej i specja-
listycznej (m. in. echokardiograf 

i densytometr, ambulans i wózek in-
walidzki, sprzęt do fizjoterapii oraz 
wyposażenie komputerowe do koor-
dynacji procesu diagnostyczno-lecz-
niczego i opieki zdalnej), aby chorzy 
„nie musieli korzystać z oddziałów 
szpitalnych”. Inwestycja jest warta 1 
mln zł, dofinansowanie z RPOWP 
pokryje 834,9 tys. zł.

Natomiast Muzeum Przyro-
dy w Drozdowie, dzięki dotacji 
z RPOWP, wykona remont ele-
wacji zewnętrznej na południowej 
fasadzie budynku. W ramach robót 
zaplanowano m.in.: skucie tynków, 
mycie, impregnowanie grzybobój-
cze, położenie nowych tynków, re-
mont dwóch tarasów. Wartość tego 
projektu to 272,7 tys. zł, a dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego wynosi 177,4 zł.    

Konkursy na promocję ekologii 
i ochrony środowiska

Zarząd województwa ogłosił konkursy na edukację ekologiczną oraz m.in.: ochro-
nę i popularyzację wartości przyrodniczych i walorów parków krajobrazowych oraz 
wspieranie roli zadrzewień w regionie. 

Konkursy są dwa a łączna ich pula to 150 tys. zł :
1. 130 tys. zł – przeznaczonych jest na dwa rodzaje zadań realizowanych 

od 1 marca do 31 grudnia br. Pierwsze z nich (80 tys. zł) to monitoring, in-
wentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycz-
nych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych i obszarów chronionego 
krajobrazu w woj. podlaskim. Drugie zadanie obejmuje edukację ekologicz-
ną – łączna kwota przeznaczona na to zadanie: 50 tys. zł.

2. 20 tys. zł – zadanie dotyczy „podnoszenia świadomości społecznej 
o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego” i ma być 
realizowane w formie regrantingu. Konkurs wyłoni operatora, który opracu-
je system grantowy i zleci realizację konkretnych przedsięwzięć wybranych 
organizacjom. Zadania te również winny być prowadzone w terminie do 1 
marca do 31 grudnia br.

Wnioski konkursowe (za pośrednictwem systemu witkac.pl) można 
składać do 4 lutego 2019 r.

W roku poprzednim w  ramach podobnych konkursów udało się zreali-
zować szereg ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć. Były to m.in.:

- Program „Dbamy o drzewa 2 – miejskie inicjatywy społeczne”  – re-
alizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Bia-
łymstoku;

-  Monitoring i ochrona puchacza na obszarach chronionego krajobrazu 
Podlasia – prowadzony przez Komitet Ochrony Orłów w Olsztynie;

- Popularyzacja i ochrona użytków ekologicznych leżących na terenie 
Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi – projekt realizowa-
ny przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego 
Doliny Narwi w Drozdowie;

- Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł i związanych z nimi 
zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej  - prowadzone przez 
Stowarzyszenie Uroczysko w Supraślu.

Naukowa  
siła i szansa 
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Latający  
jeleń 

Nie przypuszczaliśmy nawet, że to na-
granie zyska tak ogromną popularność 
– mówi Dariusz Godlewski, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łomża. 

W początkach stycznia pracow-
nik Nadleśnictwa Jarosław Matysie-
wicz wykonywał służbowe obowiąz-
ki w wielkim kompleksie leśnym 
Czerwony Bór między Łomżą 
a Zambrowem. Jechał samochodem 
z zainstalowaną na stałe kamerą. 
Dzięki temu powstało nagranie, 
które zachwyciło internautów w ca-
łej Polsce i na świecie. Nadleśnictwo 
umieściło filmik na swojej stronie 
internetowej pod tytułem „Latający 
jeleń” z kilkoma jeszcze zdaniami 
wprowadzenia:

„Podczas wykonywania obo-
wiązków służbowych pracownik 
Nadleśnictwa Łomża ( Jarosław 
Matysiewicz) zarejestrował lecą-
cego jelenia. Bohater filmu wyko-
nał ponad dziesięciometrowy skok, 
osiągający przy tym pułap przekra-
czający dwa metry. Uspokajam - nie 
wszystkie jelenie latają, zdecydowa-
na większość biega, co jest potwier-

dzone w dalszej części filmu. Jedno-
cześnie w filmie można podziwiać 
czerwonoborski las w zimowe aurze. 

Jeżeli ktoś się zastanawia jaka 
jest geneza loga Nadleśnictwa 
Łomża, to po obejrzeniu filmu nie 
będzie miał już wątpliwości”.

- Na szczęście wszystko ro-
zegrało się w taki sposób, że nic 
nikomu się nie stało. Zwierzęta 

przebiegające przez leśnie drogi to 
Czerwonym Borze zjawisko naj-
zupełniej normalne. Nie w każdym 
jednak pojeździe wykorzystywanym 
do celów służbowych mamy kame-
ry – tłumaczy nadleśniczy Dariusz 
Godlewski.

Jak ocenia na podstawie fil-
mu i znajomości natury, jeleń był 
niemniej zaskoczony niż kierujący 

samochodem i dlatego wykonał im-
ponujący skok próbując ominąć nie-
spodziewanego „intruza” na drodze, 
zamiast po prostu przebiec. W dal-
szej części filmiku zresztą widać, 
że grupa zwierząt przekracza leśną 
drogę spokojnym biegiem, a nie 
skokami.

- Tego nie sposób jest prze-
widzieć. Oczywiście zwierzęta 

w Czerwonym Borze mają swoje 
dosyć stałe szlaki przemieszczania 
i przejścia przez drogi – nazywa-
my je wekslami – i leśnicy je zna-
ją. Wiedzą zatem, gdzie należy być 
jeszcze bardziej czujnym niż zwy-
kle. Żeby uniknąć trudnych sytuacji 
często pomaga też intuicja, a przede 
wszystkim wiedza o zwyczajach 
mieszkańców lasu – mówi nadleśni-
czy z Łomży.

„Latający Jeleń” z Czerwonego 
Boru, czyli wielkiego kompleksu 
leśnego, który w przeszłości słu-
żył wojsku jako poligon (teraz też 
ma tu swój ośrodek Grom Group), 
a obecnie skrywa m.in. zakład kar-
ny i ośrodek dla uchodźców, bardzo 
przypadł do gustu internautom. 
Lasy te są ostoją wielu zwierząt. Kil-
kanaście lat temu stały się głośne za 
sprawą króla Hiszpanii Juana Car-
losa, który polował w Czerwonym 
Borze na bażanty.

A latające jelenie są nam w re-
gionie naprawdę bliskie. Łomża ma 
przecież takie zwierzę w herbie. 
Tyle że skaczące ponad kamienia-
mi. Może warto byłoby pomyśleć 
o nowocześniejszej wersji herbu, np. 
z jeleniem szybującym nad samo-
chodami. Albo przynajmniej nad 
internetowymi kamerkami.                               

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści 
dla firmy oraz miasta wygodę dla 
mieszkańców ma przynieść współpra-
ca samorządu Łomży z firmą Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 
Podobny plan mają także Suwałki. Obaj 
prezydenci miast, Mariusz Chrzanowski 
i Czesław Renkiewicz, oraz wicepre-
zes PGNiG Marcin Szczudło  podpisali 
w łomżyńskim Ratuszu listy intencyjne.

Jak przekazuje Rafał Pazura, 
rzecznik prasowy PGNiG Ob-
rót Detaliczny, deklaracje dotyczą 
przede wszystkim budowy przez 
PGNiG Obrót Detaliczny stacji tan-
kowania paliw CNG w Łomży i Su-
wałkach. W przypadku obu miast 
chodzi głównie o flotę komunikacji 
miejskiej i infrastrukturę związaną 
z komunalnymi przedsiębiorstwami 
transportowymi.

- Już w ubiegłym roku, jako 
pierwszy samorząd w Polsce, zgłosi-
liśmy akces do udziału w programie 
elektromobilności. Jesteśmy otwarci 
na nowe technologie, sprzyjamy po-
szukiwaniu rozwiązań korzystnych 
ekonomicznie i ekologicznie. Cieszy, 
że partnerem jest w tym przedsię-
wzięciu tak szanowany i uznawany 
potentant jak PGNiG – mówił pre-
zydent Mariusz Chrzanowski.

List intencyjny podpisał w Łom-
ży także prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz.

- Realizujemy w mieście pro-
gram gospodarki niskoemisyjnej, 
a dodatkowo duży projekt gazyfi-
kacji miasta, w tym osiedli domów 
jednorodzinnych. Czyste powietrze, 
sprawdzony partner - dziękuję za za-
proszenie na to spotkanie – stwier-
dził.

Łomża planuje zakup 10 au-
tobusów zasilanych ekologicznym 
gazem CNG dla swojego MPK, co 
stanowić będzie ok. 25 proc. całego 
taboru w mieście. Są już także pierw-
sze z zaplanowanych mniejszych 
pojazdów, a mają przybyć jeszcze 2 

o napędzie elektrycznym.  
- Nasza flota komunikacji miej-

skiej wymaga nowych autobusów, 
to wielkie wyzwanie. Chcemy sko-
rzystać z możliwości dofinansowa-
nia, jakie daje Regionalny Program 
Operacyjny. Wniosek będzie goto-
wy jeszcze przed końcem stycznia. 
W oparciu o innowacyjne techno-
logie planujemy stworzenie sieci no-
woczesnej i przyjaznej komunikacji 
miejskiej. Rozwój ekologicznego 
transportu w miejskiej sieci MPK 
oznacza czystsze powietrze, przeciw-
działanie niskiej emisji oraz wzrost 
komfortu życia mieszkańców. To 
proekologiczne działanie zwalczające 
problemy dzisiejszych czasów jak np. 
smog. Ale też dzięki temu liczymy na 
mniejsze koszty eksploatacji, które 

pozwolą nam wprowadzić bezpłat-
ną komunikację dla mieszkańców. 
Jestem przekonany, że list intencyj-
ny jest początkiem naszej owocnej 
współpracy – powiedział prezydent 
Mariusz Chrzanowski.

Suwałki wybrały podobną drogę 
rozwoju komunikacji miejskiej, choć 
na razie nie planują wprowadzania 
do floty autobusów elektrycznych. 

- Dbałość o środowisko natu-
ralne oraz zdrowie mieszkańców to 
nasz priorytet. Zakup 15 nowych 
autobusów na CNG to pierwszy 
krok do tego, by wymienić całkowi-
cie stary tabor na nowoczesny i eko-
logiczny. Ważny dla nas jest także 
fakt, że autobusy gazowe są zarazem 
niskoemisyjne jak i wyraźnie tańsze 
od elektrycznych. Dlatego będzie-

my w stanie spełnić wymogi ujęte 
w Ustawie o elektromobilności i pa-
liwach alternatywnych  – powiedział 
Czesław Renkiewicz, Prezydent 
Miasta Suwałki.

Marcin Szczudło, wiceprezes 
PGNiG Obrót Detaliczny, wskazu-
je, że są już ośrodki w Polsce, które 
z rozmachem stawiają na bezpieczne 
i tańsze (biorąc pod uwagę nie tylko 
sam koszt paliwa) gazowe technolo-
gie. Na Śląsku np. są miasta, w któ-
rych zbiorowy transport całkowicie 
przejmą pojazdy na gaz.  

– Autobusy zasilane CNG są 
ekologiczne i ciche, świetnie spraw-
dzają się  w środowisku miejskim. To 
dojrzała technologia, która gwaran-
tuje długoletnią bezawaryjną pracę 
i duży zasięg wynoszący nawet do 

500 kilometrów. Polskie miasta coraz 
częściej decydują się na wybór tego 
typu pojazdów, ponieważ ich cena 
jest porównywalna do autobusów na 
olej napędowy przy zdecydowanie 
niższych emisjach zanieczyszczeń. 
Zakładając równie powszechny i ła-
twy dostęp do paliwa, gdy przyjmie-
my koszty zakupu i eksploatacji po-
jazdu z napędem dieslowskim za 100, 
to w przypadku gazowego będzie to 
88 – podkreślił Marcin Szczudło. 

Jak poinformował, duże zakupy 
– ponad 100 autobusów – planu-
je Warszawa. Komunikacja na gaz 
działa np. w Tarnowie czy Tychach. 
Przygotowują się Kielce.    

Jak podkreśla rzecznik PGNiG, 
władze polskich miast coraz częściej 
doceniają korzyści ekonomiczne 
związane z wykorzystaniem auto-
busów na CNG. Koszt przejechania 
100 kilometrów takim pojazdem jest 
o ok. 10 proc. niższy niż w przypad-
ku autobusu zasilanego olejem napę-
dowym. Ponadto, w nadchodzących 
latach, oszczędności mogą wzrosnąć 
nawet do ok. 20 proc., co ma związek 
z planowanym zniesieniem akcyzy 
na gaz ziemny CNG do celów na-
pędowych. Odpowiednia ustawa zo-
stała już podpisana przez Prezydenta 
RP w sierpniu 2018 roku i oczekuje 
na zatwierdzenie przez Komisję Eu-
ropejską.

Według danych wymiana tabo-
ru napędzanego olejem napędowym 
na rzecz CNG, pozwala na znacz-
ną redukcję emisji zanieczyszczeń: 
tlenków azotu do 50 proc., dwu-
tlenku węgla do ok. 15 proc. oraz 
pyłów PM do 99 proc.  Problemem 
jest jednak jeszcze skromny zasięg 
sieci stacji tankowania tego paliwa. 
Jest ich w Polsce niewiele ponad 
20, przy np. 150 w znacznie mniej-
szych terytorialnie Czechach i około 
900 w Niemczech. Stąd inicjatywa 
PGNiG współpracy z samorządami.    

Łomżyńska komunikacja pójdzie w gaz 
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KATARZYNA WARNKE.  
Prowokuje, kusi, mówi, co chce – charakteryzują ją Elle. 

Przyciąga wzrok i dyktuje warunki.

Mam plan  
na siebie

„Założyłam, że mój wizerunek będzie się kojarzyć  
ze zmysłowością, z kobiecością, feminizmem, niezależnością”.

Jest obecna we wszystkich pismach interesujących się gwiazdami. Gala tak ją scharakteryzowała:
„Aktorka teatralna, filmowa i serialowa oraz żona aktora Piotra Stramowskiego uchodzi za jedną 

z najodważniejszych postaci w polskim show-biznesie. Warnke pozowała nago do „Playboya", zagra-
ła rozbierane sceny w kontrowersyjnym filmie „Botoks" Patryka Vegi, a także wystąpiła w „Kobietach 
mafii" tego samego reżysera. Katarzyna zgoliła głowę do filmu, który ostatecznie nie powstał. Jej nowy 
wizerunek ma tyle samo fanów, co przeciwników, dlatego Warnke aktywnie walczy z hejtem. A jego fala 
spadła na nią zwłaszcza po tym, jak rozebrała się do naga podczas performance'u na pokazie Macieja 
Zienia. Jak na artystkę przystało, ceni sobie brawurę, a także zawsze podkreśla swoją inność”.

Na Instagramie zamieściła wypowiedź-komentarz do jej zdjęcia z ogolona głową:
„Szanuję ogolenie głowy. Pani ma taką klasę w sobie, a włosy to tylko mały dodatek. Mam tylko 

jedną prośbę, proszę nie grać już u Vegi... Zły reżyser, oj bardzo zły”.
Warnke szybko zareagowała i odpowiedziała:
„Lubię grać u Vegi i szanuję tę pracę i widownię, która te filmy ceni. Proszę wybaczyć, ale Pani/Pana 

»prośba« jest nie na miejscu”.
Elle zapytało aktorkę jak sobie poradziła z bezprecedensowym wybuchem popularności i krytyki 

wokół „Botoksu”?
– Praca nad tą rolą była dla mnie dużym wyzwaniem, musiałam zmierzyć się z paletą trudnych, 

często traumatycznych emocji. Podczas premiery byłam zbyt przejęta, żeby zdobyć się na dystans, przez 
połowę filmu nie podobałam się sobie. Napięcie ustąpiło, kiedy pojawiły się najtrudniejsze dla mnie 
sceny. Poczułam, że się udało. Bankiet po premierze był prawdziwym świętem, ale już na drugi dzień 
zaczęły pojawiać się druzgocące recenzje, w których, o dziwo, mnie oszczędzano, a nawet chwalono. Na 
premierach w Poznaniu i w Pile spotykałam się z gorącym przyjęciem widzów. Jednocześnie mierzyłam 
się z negatywnymi opiniami krytyków na temat filmu. To bardzo dziwne doświadczenie, prawdziwy 
emocjonalny rollercoaster”. 

– Weszłam w show-biznes z celem stania się osobą popularną – czytamy na stronie kultura.onet.pl. 
Brakowało mi tego. Wiedziałam, że jestem dobrą aktorką, że umiem grać i że mam wiele do zapropo-
nowania, ale byłam już dojrzałą aktorką, nie można mnie było już odkryć czy kształtować. Jakoś nie było 
na mnie zapotrzebowania. Wiedziałam, że jeżeli zdobędę popularność, sięgną po mnie nawet, jeśli nie 
reżyserzy, to producenci, bo oni dziś współdecydują o obsadzie. 

Wymyśliłam więc sobie plan na siebie. Istotne miały być dla mojego wizerunku zmysłowość i femi-
nizm. Zdawałam sobie sprawę, że nie ma sensu być cały czas na serio. Wiedziałam, że w konsekwencji 
będę musiała się odnaleźć w wielu dziwnych sytuacjach. Podczas pierwszego wyjścia na ściankę prawie 
zemdlałam od zalewu światłem fleszy i byłam straszliwie speszona. Ale postanowiłam w tym znaleźć 
jakiś rodzaj przyjemności.

Bankiet, dobre alkohole, zabawni, fajnie ubrani ludzie. I ja ubrana jak księżniczka. Takie spełnienie 
marzeń z podstawówki [śmiech].

– Nie mam przyjaciół wśród aktorów, choć wielu lubię. Rywalizacja, porównywanie się są dla tego 
środowiska bardzo naturalne. W zawodzie aktorskim jest się non stop pod ostrzałem, a to budzi dużo 
napięcia. Nie da się obiektywnie porównać talentu albo urody, a jednak jesteśmy ciągle umieszczani 
w rankingach. W jednej chwili można wiele stracić albo wszystko zyskać. I nie do końca ma się na to 
wpływ.

Jeżeli chodzi o tremę w pracy, chyba jej się pozbyłam. Mam zaufanie do tego, co umiem, bo 
ciężko nad tym pracowałam. Udaje mi się też przezwyciężać stres związany z oceną, bo sama jestem 
bardzo wymagająca wobec siebie. Nauczyłam się też sobie trochę odpuszczać, a kiedyś tego nie 
potrafiłam. 

Ale największym stresem jest to, czy praca będzie, czy też nie. Nie do końca potrafię sobie poradzić 
z tym, że to nie zawsze zależy ode mnie. Stąd się wzięło moje pisanie, reżyserowanie, muzyka. Zazwyczaj 

miałam dużo pracy i jestem bardzo zaniepokojona, gdy nie jestem całkowicie zajęta.
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Wydział Informatyki i Nauk o Żywności Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży ogłosił nabór na studia dru-
giego stopnia z Technologii żywności i żywienia 
człowieka. Jak podkreśla Jolanta Święszkowska, 
rzecznik PWSIiP, to pierwsza rekrutacja, w  paź-
dzierniku 2018 roku uczelnia otrzymała zgodę 
na prowadzenie studiów magisterskich na tym 
kierunku. 

– Aby zetknąć się  z solidną dawką wie-
dzy, spotkać fascynujących, doświadczonych 
wykładowców, nie musimy wyjeżdżać do du-
żych ośrodków akademickich. Wartościowe 
studia są w Łomży, na państwowej uczelni 
– zachęca dziekan WINŻ profesor Bożena 
Waszkiewicz-Robak. Specjaliści Polskiej Ko-
misji Akredytacyjnej oceniają, że kierowany 
przez nią wydział „dysponuje najlepiej wypo-
sażoną halą technologiczną dla technologii 
żywności w kraju”. – Trudno wyobrazić sobie 
lepszą rekomendację naszych studiów – ko-
mentuje dziekan.  

Obecnie Wydział Informatyki i Nauk 
o Żywności „Państwówki” szkoli technolo-
gów żywności na studiach pierwszego stop-
nia, które pozytywnie oceniła w marcu 2018 
roku –  chwaląc unikalność sprzętu, infra-
struktury – Polska Komisja Akredytacyjna. 
To niezależna instytucja, która czuwa, aby 
spełniane były standardy dla szkolnictwa 
wyższego. Tworzy ją od osiemdziesięciu do 
dziewięćdziesięciu członków powołanych 
przez ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego, którzy posiadają co najmniej stopień 
naukowy doktora. Właśnie to merytoryczne 
gremium stwierdziło, że łomżyński wydział 
kształcący technologów żywności posiada 
znakomity potencjał. 

Wydział Informatyki i Nauk o Żywno-
ści PWSIiP może pochwalić się nowocze-
sną halą technologiczną, ale także specjali-

stycznymi laboratoriami, które umożliwiają 
praktyczne przygotowanie do zawodu. Są to 
laboratoria mikrobiologiczne, analiz instru-
mentalnych, właściwości fizycznych żywno-
ści, gastronomiczne, analizy sensorycznej. 
W raporcie Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
z 2018 roku jak mantra przewijają się słowa 
„unikalne, unikatowe, nowoczesne”. Mowa 
o sprzęcie, który umożliwia studentom za-
poznanie się z procesami: suszenia, roz-
drabniania, liofilizacji, filtracji, fermentacji, 
rektyfikacji, destylacji, ekstruzji, ekstrakcji 
i obróbki termicznej. Niezależni specjaliści 
napisali wprost – „infrastruktura udostępnio-
na studentom znacznie przewyższa wyma-
gania kształcenia na ocenianym kierunku”, 
„wydział dysponuje najlepiej wyposażoną 
halą technologiczną dla technologii żywno-
ści w kraju” oraz „studenci mogą zapoznać się 
z przebiegiem i przeprowadzić samodzielnie 
niemal wszystkie procesy technologiczne, ty-
powe dla branży spożywczej, mając do dys-
pozycji aparaturę umożliwiającą programo-
wanie jej pracy i zbieranie danych.”.

– Jakość kształcenia wspierana jest przez 
umowy o współpracy ze Szkołą Główną Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uni-
wersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsz-
tynie, Politechniką Białostocką oraz firmami 
przemysłu spożywczego i zaplecza rolnictwa 
– uzupełnia listę atutów dziekan prof. dr hab. 
Bożena Waszkiewicz-Robak. 

Wydział Informatyki i Nauk o Żywno-
ści Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza także 
na studia magisterskie z Informatyki. 

Ostateczny termin przyjmowania zgło-
szeń na studia drugiego stopnia z Technolo-
gii żywności i żywienia człowieka oraz Infor-
matyki mija 27 lutego 2019 roku. 
Więcej informacji na stronie internetowej uczelni: 

Ziściły się 
marzenia 

Ziściły się nasze marzenia – tak Wanda Grzyma-
ła, mama piętnastoletniego Kuby z czterokoń-
czynowym porażeniem mózgowym, komentuje 
podpisanie listu intencyjnego pomiędzy trzema 
łomżyńskimi instytucjami: Urzędem Miejskim, 
Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przed-
siębiorczości oraz Zespołem Szkół Specjalnych. 

Jak przekazuje Jolanta Święszkowska, 
rzecznik PWSIiP, dzięki nawiązaniu współ-
pracy niepełnosprawni podopieczni Ośrodka 
Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łom-
ży zostaną otoczeni wszechstronną opieką 
fizjoterapeutyczną. Od 1 marca 2019 roku 
zostanie tam utworzony etat fizjoterapeuty, 
a studenci fizjoterapii PWSIiP będą odbywać 
w ośrodku część praktycznych zajęć dydak-
tycznych. 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
działa od 2009 roku, znajduje się w struktu-
rach Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.  
Przebywają w nim nastolatkowie z głębokim  
stopniem niepełnosprawności, osiem godzin 
dziennie, pięć dni w tygodniu. Ich schorzenia 
oraz dolegliwości są niezwykle dotkliwe i wy-
magają intensywnej terapii fizjoterapeutycz-
nej: wykonywania codziennie masaży oraz 
ćwiczeń biernych. 

Tak jest w przypadku Kuby, piętnastolet-
niego syna Wandy Grzymały, który ma czte-
rokończynowe porażenie mózgowe. Jakub 
nie widzi, nie chodzi, uwielbia muzykotera-
pię i masaż. Urodził się z tak zwanej zdrowej 
ciąży, ale okręcona wokół szyi pępowina spo-
wodowała rozległy ropień mózgu. 

- Przez dwa lata walczyliśmy o życie 
syna, później była walka o usprawnienie jego 
chorego ciała – wspomina Wanda Grzymała. 
Opisuje, że życie z niepełnosprawnym dziec-
kiem to szereg wyrzeczeń, także ekonomicz-
nych, bo trzeba mieć niemałe pieniądze na 
prywatne zabiegi rehabilitacyjne. Z mężem 
wygospodarowali w domu przestrzeń fizjote-
rapeutyczną dla Kuby, kupili sprzęt. Ćwiczą 
z nim sami. Sami zdobywają zalążki fizjote-
rapeutycznej wiedzy z książek i z internetu. 
Cieszą się z tego, że Jakub, pomimo schorzeń, 
jest niezwykle radosnym dzieckiem.

Rodzice chłopca, aby móc normalnie 
funkcjonować, czyli pracować, zająć się obo-
wiązkami domowymi i wychowaniem pozo-
stałej trójki dzieci, na kilka godzin dziennie 
przywożą syna do Ośrodka Rewalidacyj-
no-Wychowawczego w Łomży. Tam Kubą 
opiekują się wspaniali pedagodzy specjalni, 
ale nie fizjoterapeuci. Tych ostatnich dyrek-
cja Zespołu Szkół Specjalnych nie mogła za-
trudnić, bo jest instytucją edukacyjną, a nie 
leczniczą…. Zamknięte koło niemocy trwało 
przez lata. – Nasze dzieci nie były systema-

tycznie rehabilitowane, aby dostać się do pla-
cówki na Rybakach musimy czekać, pobierać 
skierowania, a na prywatne, intensywne za-
biegi, stać tylko bogatych ludzi – komen-
tuje Wanda Grzymała i dodaje, że nadzieja 
pojawiła się, gdy dyrektorką Zespołu Szkół 
Specjalnych w Łomży została Lucyna An-
tecka, wcześniej prezes Stowarzyszenia „Czas 
Rozwoju” oraz zaangażowana nauczycielka 
z piętnastoletnim stażem pracy z niepełno-
sprawnymi. 

Właśnie dyrektor Lucyna Antecka za-
inicjowała rozmowy z rektorem PWSIiP 
dr. hab. Dariuszem Surowikiem oraz pre-
zydentem UM dr. Mariuszem Chrzanow-
skim, co poskutkowało podpisaniem listu 
intencyjnego. W nim prezydent Łomży 
deklaruje utworzenie w Ośrodku Rewa-
lidacyjno-Wychowawczym etatu fizjote-
rapeuty, a uczelnia zobowiązuje się pro-
wadzić na rzecz ośrodka wolontariat oraz 
odbywać w nim część zajęć dydaktycznych 
z fizjoterapii. 

- Po raz kolejny nawiązujemy z uczelnią 
współpracę, która jest istotnym działaniem 
w sferze społecznej – komentuje dr Mariusz 
Chrzanowski, prezydent Łomży. W praktyce 
oznacza to, że nastolatkowie z głęboką niepeł-
nosprawnością, zostaną otoczeni wszechstron-
ną opieką, między innymi pracowników na-
ukowo-dydaktycznych i studentów PWSIiP.  
Żacy, pod okiem wykładowców uczelni, będą 
wykonywać z podopiecznymi ośrodka ćwi-
czenia bierne, masaże, usprawniać ciała i du-
sze. – Mój syn kocha dotyk, to cudowne, że 
będzie mógł korzystać z jego leczniczej mocy 
codziennie – mówi Wanda Grzymała.

Dr Monika Gałczyk z Zakładu Fizjote-
rapii i Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdro-
wiu PWSIiP, akcentuje, że będzie to korzyść 
nie tylko dla podopiecznych ośrodka, ale tak-
że dla studentów starszych roczników fizjo-
terapii. – Nie wszyscy nasi absolwenci będą 
pracować w SPA. Chcemy, aby przed uzy-
skaniem dyplomu, zetknęli się z trudnym pa-
cjentem. Być może część z nich pokocha wła-
śnie taką pracę – mówi i dodaje, że pierwsze 
zajęcia z fizjoterapii w ośrodku odbędą się już 
w semestrze letnim,  czyli od 1 marca 2019 r. 

Doktor Monika Gałczyk podkreśla, że 
osoby z głęboką niepełnosprawnością są nie-
samodzielne, z ich schorzeniami nie poradzi 
sobie jedna osoba. Powinny być otoczone 
wszechstronną i zespołową opieką medycz-
ną: pielęgniarki, lekarza, a także fizjoterapeu-
ty, który zajmie się ich codzienną pielęgnacją 
ruchową. – Masaże i kinezyterapia rozluź-
niają spastyczne mięśnie, niwelują ból, często 
potworny, którego niepełnosprawni w stop-
niu głębokim nie mogą nam w żaden sposób 
zakomunikować. Dlatego w ich imieniu, my 
zdrowi, rodzice i przedstawiciele instytucji, 
powinniśmy przemawiać wspólnym, silnym, 
głosem… – mówi wykładowczyni PWSIiP.

MATERIAŁ PWSIIP  

PWSIiP z najlepszą 
halą technologiczną 

w kraju 



HALO TV NA WEEKEND 18–20.01
Fo

t. m
wm

ed
ia

KATARZYNA WARNKE.  
Prowokuje, kusi, mówi, co chce – charakteryzują ją Elle. 

Przyciąga wzrok i dyktuje warunki.

Mam plan  
na siebie

„Założyłam, że mój wizerunek będzie się kojarzyć  
ze zmysłowością, z kobiecością, feminizmem, niezależnością”.

Jest obecna we wszystkich pismach interesujących się gwiazdami. Gala tak ją scharakteryzowała:
„Aktorka teatralna, filmowa i serialowa oraz żona aktora Piotra Stramowskiego uchodzi za jedną 

z najodważniejszych postaci w polskim show-biznesie. Warnke pozowała nago do „Playboya", zagra-
ła rozbierane sceny w kontrowersyjnym filmie „Botoks" Patryka Vegi, a także wystąpiła w „Kobietach 
mafii" tego samego reżysera. Katarzyna zgoliła głowę do filmu, który ostatecznie nie powstał. Jej nowy 
wizerunek ma tyle samo fanów, co przeciwników, dlatego Warnke aktywnie walczy z hejtem. A jego fala 
spadła na nią zwłaszcza po tym, jak rozebrała się do naga podczas performance'u na pokazie Macieja 
Zienia. Jak na artystkę przystało, ceni sobie brawurę, a także zawsze podkreśla swoją inność”.

Na Instagramie zamieściła wypowiedź-komentarz do jej zdjęcia z ogolona głową:
„Szanuję ogolenie głowy. Pani ma taką klasę w sobie, a włosy to tylko mały dodatek. Mam tylko 

jedną prośbę, proszę nie grać już u Vegi... Zły reżyser, oj bardzo zły”.
Warnke szybko zareagowała i odpowiedziała:
„Lubię grać u Vegi i szanuję tę pracę i widownię, która te filmy ceni. Proszę wybaczyć, ale Pani/Pana 

»prośba« jest nie na miejscu”.
Elle zapytało aktorkę jak sobie poradziła z bezprecedensowym wybuchem popularności i krytyki 

wokół „Botoksu”?
– Praca nad tą rolą była dla mnie dużym wyzwaniem, musiałam zmierzyć się z paletą trudnych, 

często traumatycznych emocji. Podczas premiery byłam zbyt przejęta, żeby zdobyć się na dystans, przez 
połowę filmu nie podobałam się sobie. Napięcie ustąpiło, kiedy pojawiły się najtrudniejsze dla mnie 
sceny. Poczułam, że się udało. Bankiet po premierze był prawdziwym świętem, ale już na drugi dzień 
zaczęły pojawiać się druzgocące recenzje, w których, o dziwo, mnie oszczędzano, a nawet chwalono. Na 
premierach w Poznaniu i w Pile spotykałam się z gorącym przyjęciem widzów. Jednocześnie mierzyłam 
się z negatywnymi opiniami krytyków na temat filmu. To bardzo dziwne doświadczenie, prawdziwy 
emocjonalny rollercoaster”. 

– Weszłam w show-biznes z celem stania się osobą popularną – czytamy na stronie kultura.onet.pl. 
Brakowało mi tego. Wiedziałam, że jestem dobrą aktorką, że umiem grać i że mam wiele do zapropo-
nowania, ale byłam już dojrzałą aktorką, nie można mnie było już odkryć czy kształtować. Jakoś nie było 
na mnie zapotrzebowania. Wiedziałam, że jeżeli zdobędę popularność, sięgną po mnie nawet, jeśli nie 
reżyserzy, to producenci, bo oni dziś współdecydują o obsadzie. 

Wymyśliłam więc sobie plan na siebie. Istotne miały być dla mojego wizerunku zmysłowość i femi-
nizm. Zdawałam sobie sprawę, że nie ma sensu być cały czas na serio. Wiedziałam, że w konsekwencji 
będę musiała się odnaleźć w wielu dziwnych sytuacjach. Podczas pierwszego wyjścia na ściankę prawie 
zemdlałam od zalewu światłem fleszy i byłam straszliwie speszona. Ale postanowiłam w tym znaleźć 
jakiś rodzaj przyjemności.

Bankiet, dobre alkohole, zabawni, fajnie ubrani ludzie. I ja ubrana jak księżniczka. Takie spełnienie 
marzeń z podstawówki [śmiech].

– Nie mam przyjaciół wśród aktorów, choć wielu lubię. Rywalizacja, porównywanie się są dla tego 
środowiska bardzo naturalne. W zawodzie aktorskim jest się non stop pod ostrzałem, a to budzi dużo 
napięcia. Nie da się obiektywnie porównać talentu albo urody, a jednak jesteśmy ciągle umieszczani 
w rankingach. W jednej chwili można wiele stracić albo wszystko zyskać. I nie do końca ma się na to 
wpływ.

Jeżeli chodzi o tremę w pracy, chyba jej się pozbyłam. Mam zaufanie do tego, co umiem, bo 
ciężko nad tym pracowałam. Udaje mi się też przezwyciężać stres związany z oceną, bo sama jestem 
bardzo wymagająca wobec siebie. Nauczyłam się też sobie trochę odpuszczać, a kiedyś tego nie 
potrafiłam. 

Ale największym stresem jest to, czy praca będzie, czy też nie. Nie do końca potrafię sobie poradzić 
z tym, że to nie zawsze zależy ode mnie. Stąd się wzięło moje pisanie, reżyserowanie, muzyka. Zazwyczaj 

miałam dużo pracy i jestem bardzo zaniepokojona, gdy nie jestem całkowicie zajęta.
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dla siebie
Nora Roberts  

– Niebo Montany
TV Puls piątek 16.00

Obyczajowy. Trzy przyrodnie siostry dziedziczą ranczo. 

Zgodnie z wolą zmarłego fortuna ma im zostać 

przekazana po roku, który muszą spędzić razem na 

farmie. Wkrótce zaczyna ginąć bydło. Ktoś próbuje otruć 

ulubionego konia jednej z nich. W chatce na odludziu 

zostaje zamordowany pracownik. Do akcji wkracza szeryf.

Sekrety i kłamstwa
TVP Kultura piątek 20.20

Komediodramat. Ciemnoskóra Hortense postanawia 

odszukać swoją biologiczną matkę. Ku jej zdumieniu 

okazuje się, że jest nią biała kobieta – zagubiona, 

uboga, samotnie wychowująca nieślubną córkę. Mimo 

wątpliwości Hortense decyduje się na spotkanie z nią. 

Z czasem udaje im się zaprzyjaźnić.

Wredne dziewczyny 
TVN sobota 22.00

Komedia. 16-letnia Cady całe dotychczasowe 

życie spędziła w Afryce. Teraz państwo Heronowie 

przeprowadzają się do Ameryki, do miasteczka niedaleko 

Chicago. Cady przekonuje się, że w tutejszej szkole panują 

nie mniej bezwzględne zasady niż w afrykańskiej dżungli.

Gra tajemnic
TVP Kultura sobota 20.20

Thriller. Brytyjski matematyk Alan Turing w kluczowym 

momencie II wojny światowej łamie niemiecki kod 

Enigmy. Po wojnie prowadzi badania, których efektem 

jest powstanie komputera. Mimo ogromnych zasług 

geniusz staje się ofiarą opresyjnego brytyjskiego prawa, 

które w tamtych czasach piętnuje osoby homoseksualne.

Peacemaker
TVN7 niedziela 20.00

Sensacyjny. George Clooney i Nicole Kidman na tropie 

terrorystów. Gdy rokowania rozbrojeniowe zostały 

pomyślnie zakończone, daleko na Syberii doszło do 

potężnej eksplozji. Nikt się nie spodziewał wybuchu 

nuklearnego o tak ogromnej sile rażenia. Rządy Stanów 

Zjednoczonych i Rosji postanawiają wyjaśnić przyczyny 

katastrofy.

Parodia amerykańskich oper mydlanych z udzia-
łem znanych artystów kabaretowych. 

Seria jest realizowana podczas inscenizowanych 
przed publicznością spektakli. Pomysł opiera się 
na braku sztywnego scenariusza, a uczestnicy im-
prowizują na bazie ogólnego zarysu fabuły danego 
odcinka, który poznają tuż przed wyjściem na scenę. 
W programie występują też goście – znane osoby 
spoza sceny kabaretowej, a często także spoza świata 
aktorskiego.

Spontaniczny, improwizowany, kreatywny i two-
rzony przez czołówkę polskiej sceny kabaretowej 
jedyny w swoim rodzaju serial komediowy realizo-

wany na żywo na scenie to dzieło: Artura Andru-
sa, Roberta Górskiego, Piotra Bałtroczyka, Marcina 
Wójcika, Joanny Kołaczkowskiej, Agnieszki Litwin, 
Michała Wójcika, Marka Grabie, Bartosza Gajdy, 
Katarzyny Michalskiej i Łukasza Pietscha.

Pomysłodawcą, reżyserem i głównym scenarzy-
stą „Spadkobierców" jest Dariusz Kamys.

Spadkobiercy
TV4 sobota 17.00, 18.00 odc. 79, 80; 

niedziela 17.00, 18.00 odc. 80, 81.

„Echo serca" – nowy serial

Szpitalny świat 
Główna bohaterka, psycholog Magdalena Bor-

ska, po trudnych doświadczeniach w Londynie wra-
ca do kraju i znajduje pracę w szpitalu. 

Każdy odcinek kontynuuje historię Magdy i roz-
wija jej, niekiedy trudne, relacje ze współpracowni-
kami oraz zawiera nowy przypadek medyczny, z któ-
rym muszą zmierzyć się lekarze. 

W roli głównej Kamilla Baar-Kochańska.
Już pierwszego dnia Magda musi zmierzyć się 

nie tylko z problemami pacjentów, ale też niechęcią 
całego zespołu medycznego, szczególnie ordynatora 
chirurgii Andrzeja Stommy (Przemysław Sadowski). 
Jan Sowiński (Antoni Pawlicki), jeden z najlepszych 
chirurgów szpitala, właśnie powraca do pracy po sze-
ściomiesięcznej nieobecności. Anestezjolog – Joan-
na ( Julia Pogrebińska), ma z nim od kilku miesięcy 

romans. Jej mąż – Bartek (Maciej Mikołajczyk), ra-
townik medyczny, nie ma o niczym pojęcia…

Echo serca
TVP1 sobota 15.00 odc. 1 (premiera wtorek 21.40)

Improwizowana parodia oper mydlanych

Znakomita  
zabawa!



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Nora Roberts  

– Niebo Montany
TV Puls piątek 16.00

Obyczajowy. Trzy przyrodnie siostry dziedziczą ranczo. 

Zgodnie z wolą zmarłego fortuna ma im zostać 

przekazana po roku, który muszą spędzić razem na 

farmie. Wkrótce zaczyna ginąć bydło. Ktoś próbuje otruć 

ulubionego konia jednej z nich. W chatce na odludziu 

zostaje zamordowany pracownik. Do akcji wkracza szeryf.

Sekrety i kłamstwa
TVP Kultura piątek 20.20

Komediodramat. Ciemnoskóra Hortense postanawia 
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wątpliwości Hortense decyduje się na spotkanie z nią. 

Z czasem udaje im się zaprzyjaźnić.

Wredne dziewczyny 
TVN sobota 22.00

Komedia. 16-letnia Cady całe dotychczasowe 

życie spędziła w Afryce. Teraz państwo Heronowie 

przeprowadzają się do Ameryki, do miasteczka niedaleko 

Chicago. Cady przekonuje się, że w tutejszej szkole panują 

nie mniej bezwzględne zasady niż w afrykańskiej dżungli.

Gra tajemnic
TVP Kultura sobota 20.20
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momencie II wojny światowej łamie niemiecki kod 
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Peacemaker
TVN7 niedziela 20.00
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pomyślnie zakończone, daleko na Syberii doszło do 
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Zjednoczonych i Rosji postanawiają wyjaśnić przyczyny 

katastrofy.

Parodia amerykańskich oper mydlanych z udzia-
łem znanych artystów kabaretowych. 

Seria jest realizowana podczas inscenizowanych 
przed publicznością spektakli. Pomysł opiera się 
na braku sztywnego scenariusza, a uczestnicy im-
prowizują na bazie ogólnego zarysu fabuły danego 
odcinka, który poznają tuż przed wyjściem na scenę. 
W programie występują też goście – znane osoby 
spoza sceny kabaretowej, a często także spoza świata 
aktorskiego.

Spontaniczny, improwizowany, kreatywny i two-
rzony przez czołówkę polskiej sceny kabaretowej 
jedyny w swoim rodzaju serial komediowy realizo-

wany na żywo na scenie to dzieło: Artura Andru-
sa, Roberta Górskiego, Piotra Bałtroczyka, Marcina 
Wójcika, Joanny Kołaczkowskiej, Agnieszki Litwin, 
Michała Wójcika, Marka Grabie, Bartosza Gajdy, 
Katarzyny Michalskiej i Łukasza Pietscha.

Pomysłodawcą, reżyserem i głównym scenarzy-
stą „Spadkobierców" jest Dariusz Kamys.

Spadkobiercy
TV4 sobota 17.00, 18.00 odc. 79, 80; 

niedziela 17.00, 18.00 odc. 80, 81.

„Echo serca" – nowy serial

Szpitalny świat 
Główna bohaterka, psycholog Magdalena Bor-

ska, po trudnych doświadczeniach w Londynie wra-
ca do kraju i znajduje pracę w szpitalu. 

Każdy odcinek kontynuuje historię Magdy i roz-
wija jej, niekiedy trudne, relacje ze współpracowni-
kami oraz zawiera nowy przypadek medyczny, z któ-
rym muszą zmierzyć się lekarze. 

W roli głównej Kamilla Baar-Kochańska.
Już pierwszego dnia Magda musi zmierzyć się 

nie tylko z problemami pacjentów, ale też niechęcią 
całego zespołu medycznego, szczególnie ordynatora 
chirurgii Andrzeja Stommy (Przemysław Sadowski). 
Jan Sowiński (Antoni Pawlicki), jeden z najlepszych 
chirurgów szpitala, właśnie powraca do pracy po sze-
ściomiesięcznej nieobecności. Anestezjolog – Joan-
na ( Julia Pogrebińska), ma z nim od kilku miesięcy 

romans. Jej mąż – Bartek (Maciej Mikołajczyk), ra-
townik medyczny, nie ma o niczym pojęcia…

Echo serca
TVP1 sobota 15.00 odc. 1 (premiera wtorek 21.40)

Improwizowana parodia oper mydlanych

Znakomita  
zabawa!

będzie się działo

Jak znaleźć się po porażce

Nowy szef, 
nowa miłość, 
nowe kłopoty

51-letni Dan Foreman jest szefem 
działu reklamy jednego z największych 
magazynów sportowych. Przykładny mąż 
i kochający ojciec uroczej studentki Alex. 

Po wyjątkowo pomyślnym roku pod 
względem sprzedaży reklam, Dan dowia-

duje się, że już nie jest szefem działu. Wpraw-
dzie nie traci posady, ale zostaje przesunięty na 
niższe stanowisko, bo nowy właściciel zatrudnił 
swojego człowieka, 26-letniego Cartera Dury-
ea. Nie dość, że Dan ma podlegać młokosowi, 
to na domiar złego ukochana córka wkrótce 
zakocha się w jego nowym szefie. 

Pewnie nie wiesz…
Scarlett Johansson (grająca Alex) przeszła 

wielotygodniowy trening gry w tenisa ziemne-
go. Przed realizacją filmu nigdy nie trzymała 
rakiety w ręku.

W doborowym towarzystwie
TVN 7 piątek 20.00, niedziela 22.35

Zbrodnia  
i wyrok

Śmierć  
za śmierć?

28 dni dzieli Sama Cayhalla (Gene Hackman) od egzekucji w komorze gazowej. 
Ten fanatyczny rasista, członek Ku-Klux-Klanu, został skazany za podłożenie bomby 
w kancelarii żydowskiego adwokata, obrońcy praw cywilnych czarnej ludności. W wy-
buchu zginęły dzieci prawnika, a on sam odniósł ciężkie obrażenia. 

Adam Hall, ambitny, młody prawnik ze znanej kancelarii w Chicago, rozpoczyna 
batalię o życie skazańca. Występuje jako przeciwnik kary śmierci, ponadto więzień 
jest jego dziadkiem. Walcząc w trudnej sprawie, odkrywa mroczne tajemnice własnej 
rodziny.

Pewnie nie wiesz…
Studio Universal zapłaciło 7 milionów dolarów za prawa do ekranizacji powieści 

Johna Grishama „Komora”.
John Grisham do tej pory sprzedał ponad 60 milionów egzemplarzy swoich książek. 

W 1992 roku powieść „Raport Pelikana” sprzedano w ponad 11 milionach egzemplarzy 
tylko w samych Stanach Zjednoczonych.

Gene Hackman i Faye Dunaway grają ojca i córkę, chociaż w prawdziwym życiu 
Hackman jest tylko 11 lat starszy od Dunaway.

W filmie pokazano rzeczywistą komorę gazową w więzieniu Parchman w stanie 
Missisipi.

Komora
Metro TV piątek 23.25

„Trzymaj przyjaciół blisko siebie,  
ale bliżej wrogów”

Wielki  
film

Sycylia, początek XX wieku. Antonio Andolini i jego starszy syn Paolo zostają 
zamordowani przez mafię. Młodszemu, dziewięcioletniemu Vito (Robert De Niro), 
udaje się uciec. Chłopak dociera do Ameryki, gdzie zaczyna nowe życie pod zmie-
nionym nazwiskiem – Corleone. Tworzy w Nowym Jorku potężne struktury mafijne. 

W latach 50. XX w. schedę przejmuje jego syn, Michael (Al Pacino). Brakuje mu 
charyzmy, którą miał ojciec. Mimo dużych ambicji przywódczych i chłodnej kalku-
lacji Michael nie potrafi utrzymać jedności w rodzinie i zapobiec kryzysowi. Michael 
popada w paranoję i z niebywałym okrucieństwem eliminuje swoich wrogów. 

Film nominowano do Oscara w jedenastu kategoriach, spośród nich twórcom 
wręczono sześć statuetek, w tym dla najlepszego filmu, dla najlepszego reżysera, 
a Robert De Niro otrzymał Oscara za najlepszą męską rolę.

Pewnie nie wiesz…
Robert De Niro przez cztery miesiące uczył się mówić w dialekcie sycylijskim, aby 

grać Vito Corleone. Mieszkał na Sycylii przez trzy miesiące. W filmie mówi tylko osiem 
słów po angielsku.

Francis Ford Coppola otrzymał od Paramount Pictures limuzynę Mercedes-Benz 
jako nagrodę za rekordowy sukces Ojca Chrzestnego I i zachętę do reżyserowania dru-
giego filmu.

Ojciec chrzestny II
Polsat sobota 21.50



literatura

Powieść z nieznaną  
historią w tle 

„Meandry Losu” to cykl powieściowy o trud-
nej polskiej historii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża i okoliczne po-
wiaty), w którym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, okupacji 
sowieckiej, a potem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wydaniu Tygodnika 
Narew powracamy do publikacji kolejnych frag-
mentów powieści. 
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Uwielbiajcie ze mną Pana,
Imię Jego wspólnie wywyższajmy.

Ps. 34,4

Dwudziestego drugiego października 
Elian i Hannah byli małżeństwem dopie-
ro od tygodnia. Tych kilka dni wspólnego 
przebywania wydawały im się oboj-
gu najwspanialszym okresem, jaki 
dotychczas przeżyli. Niemal cały 
czas siedzieli w domu i cieszyli się 
sobą, dużo rozmawiając. Dobrze im 
było razem. Wspominali dzień ślu-
bu ze wszystkimi rytuałami uświę-
conej tradycji, który był prawdzi-
wym wyzwaniem dla ich duchowej 
równowagi. Uroczyste obrzędy, 
praktykowane w ich środowisku od 
wieków sprawiły, że czuli się dumni 
i szczęśliwi, iż stanowią cząstkę na-
rodu posiadającego tak niezmiernie 
bogatą tradycję, historię i kulturę. Zabawa, 
która nastąpiła po zakończeniu głównych 
uroczystości zaślubin, choć była wyciszona 
z obawy przed wtargnięciem nieproszonych 
gości, spowodowała całkowite wyczerpanie 
nowożeńców już późnym wieczorem, noc 
poślubna została więc grzecznie przespana 
i dopiero nad ranem Elian docenił  jak do-
brze jest mieć młodą, energiczną i chętną na 
pieszczoty małżonkę. Nikt w obydwu spo-
krewnionych rodzinach nie dziwił się wcale, 
że młodzi małżonkowie przez następne dni 
woleli zajmować się sobą, wcześnie chodzili 
spać i nie śpieszyli się z wczesnym opusz-
czaniem łóżka następnego ranka.

Tego dnia była jednak nie zwyczajna, 
a wyborcza niedziela. Władze sowieckie, 
którym w końcu przypadły te ziemie po 
faktycznym handlu o nie z hitlerowskimi 
Niemcami, chciały jak najszybciej „upra-
womocnić” swoją aneksję, więc na ten dla 
większości mieszkańców wolny od pracy 
dzień wyznaczyły wybory do Zgromadze-
nia Ludowego Zachodniej Białorusi, któ-
re miało zatwierdzić wcielenie tych, jakże 
rdzennie polskich ziem, do Sowieckiej 
Białorusi. Krótka, aczkolwiek intensywnie 
prowadzona kampania wyborcza wykazała 
jak priorytetowo Sowieci traktują te „wybo-
ry”, więc większość społeczności żydowskiej 

w Łomży ze względów jak najbardziej ko-
niunkturalnych zdecydowała wziąć w nich 
udział. 

Młode małżeństwo Wierników również 
uznało, że będzie dobrze widziane przez 
władze podniesienie przez nich frekwencji 
wyborczej. Uważając, że lepiej nie drażnić 
niedźwiedzia i spełnić ten przykry obowią-
zek wcześniej w ciągu dnia, nie odkładając 
go na później, wstali z samego rana, tuż po 
ósmej.

- Śliczna jesteś, moja żono – zauważył 
Elian, przypatrując się Hannah w trakcie 
szczotkowania przez nią kruczoczarnych 
włosów.

- To miłe, mój mężusiu, że ci się podo-
bam – odpowiedziała z zalotnym uśmie-
chem.

- Zawsze mi się podobałaś i wiesz o tym 
od dawna – podkreślił Elian, całując ją 

w szyję.
- Ale kilka tygodni temu przyszedłeś do 

mnie, żeby oznajmić mi o zerwaniu. Wtedy 
byłeś zdeterminowany, chciałeś zrezygno-
wać z bycia razem. Przykro mi, ale trudno 
mi ci tego postępku nie wypomnieć – dro-
czyła się z nim Hannah.

- Nie przesadzaj z tymi wymówkami. 
Wtedy kierowałem się impulsem. W dniu 
wybuchu wojny byłem w szoku, zresztą jak 
wszyscy. A działanie pod wpływem szoku 
jest inne niż normalne. To chyba już wiesz.

- Wiem, wiem. Tak tylko mówię, żeby 
się z tobą podroczyć.

- Po co ci to? Chcesz mnie zdenerwo-
wać?

- Wcale nie. Mógłbyś mieć jednak jakieś 
wyrzuty sumienia od czasu do czasu i tym 
bardziej mnie lubić.

- Hannah, ja bardzo poważnie traktuję 
życie.

- Tak, życie to obowiązek – zgodziła się 
z nim pół żartem, pół serio. Słyszałam to już 
wiele razy.

- Żebyś wiedziała. Wtedy wszystko, co 
dla mnie najważniejsze w  życiu przestało 
mieć jakikolwiek sens. Uznałem, że woj-
na zniszczy nasze szczęście. Zabierze nam 
wszystko, razem z życiem. Myślałem, że 
wojna wyklucza szczęście osobiste, plany, 

marzenia…
- A tu zobacz. Wojna, wojna i po wojnie. 

A żyć jakoś trzeba.
- Nie masz racji. To prawdopodobnie 

tylko przerwa w wojnie. Obydwaj drapieżcy 
upolowali zdobycz i nieco czasu im zajmie 
jej przeżucie, a potem rzucą się na siebie. 
Niemcy z Rosją długo nie będą współpraco-
wać. To przecież dwa jakże odmienne i wro-
gie sobie państwa. Dwie wrogie ideologie. 
Połączyło ich tylko wspólne polowanie na 
upatrzoną ofiarę.

- Dobrze, panie mężu. Dość tego po-
litykowania przed śniadaniem – Hannah, 
kończąc nagle szczotkowanie, drastycznie 
przerwała wywody Elian. – Co chcesz zjeść?

- Może być jajecznica?
- Może, jeśli w spiżarce znajdę jakieś 

jajka. Nasza rodzina jest spora. Mogły już 
zniknąć. Zaraz sprawdzę.

Hannah wyszła do kuchni, a za nią udał 
się jej niedawno poślubiony mąż.

- Mamy jajka, masło i czarny chleb – 
stwierdziła po lustracji zapasów. – Mięsko 
zostawimy zatem dla reszty towarzystwa.

- No to proszę o jajecznicę z trzech jaj, 
bo wrzucanie kartki bez skreśleń kandyda-
tów może być bardzo wyczerpujące. Psy-
chicznie.

- Potrafisz być czasem bardzo śmieszny, 
ale ten dowcip ci się nie udał, jeśli chcesz 
wiedzieć – dodała. – Polityka w ogóle mnie 
nie śmieszy, a szczególnie w sowieckim wy-
daniu.

- A swoją drogą, trzeba przyznać, że 
Sowieci wynaleźli inną, lepszą rzecz jasna, 
formę demokracji przedstawicielskiej. Bo 
po co wyborca ma się trudzić i wysilać mó-
zgownicę, zastanawiając się nad wyborem. 
Oni podadzą jemu nazwisko jak na tacy. 
Może na nie wyrazić zgodę, albo się nie 
zgodzić, ale w razie sprzeciwu musi sięgnąć 
po pisak, żeby dokonać skreślenia, a taki 
czyn już wymaga pewnej odwagi, zakłada-
jąc, że nasi obecni władcy posiadają swoich 
obserwatorów w lokalach wyborczych. Na-
wet gdy nie mają jeszcze aż tak wielu szpicli, 
od czego jest tak zwany aktyw robotniczo-
-włościański.

- Ale my będziemy głosować bez skre-
śleń? – upewniła się Hannah, energicznie 
mieszając jajecznicę na patelni.

- Skreślanie nazwiska, gdy nie ma 
prawdziwego wyboru byłoby tylko zbędną 
i możliwe, że niebezpieczną demonstracją 
podczas gdy wiadomo, że sowieccy demo-
kraci dawno już sami wybrali. W razie na-
głej potrzeby są też w stanie dokonać szyb-
kiego cudu nad urną. A w końcu to oni będą 
przecież liczyć głosy.

- Z dwojga złego wolę ich niż Niemców. 
Zastanawiam się po co Szwaby ostrzeliwali 
i bombardowali miasto, jeśli mieli wcześniej 
uzgodnione z Sowietami, że im je oddadzą.

- Widocznie coś pomajstrowali w tych 
uzgodnieniach. Niemcy są zbyt praktycz-
ni, żeby dla Sowietów wyjmować kasztany 
z ognia.

Hannah wyłożyła jajecznicę na talerze.
- Podano do stołu – oznajmiła wesoło.
Przyniosła chleb i herbatę, podczas gdy 

Elian zasiadł do stołu, rozglądając się za sol-
niczką.

- Nie wiesz czy sól, a może i pieprz są 
w tym domu?

- A jakże, wżeniłeś się w rodzinę kupca 
wielobranżowego. Mamy zapasy.

- No to jedzmy póki ciepłe. Cieszmy się 
smacznym posiłkiem w trudnych czasach.

Po śniadaniu ubrali się i wyszli na uli-
cę. Mimo w miarę wczesnej pory panował 
tam wzmożony ruch. Katolicy podążali na 
mszę do katedry, wokół której widoczne 
drobniejsze zniszczenia pośpiesznie usunię-
to. Poza katolikami na ulicy było też sporo 
wyznawców mojżeszowych. Nie udawali 
się oni jednak do synagogi, którą przecież 
Niemcy zburzyli we wrześniu, więc musieli 
mieć inny cel przechadzki. Wiernik przy-
puszczał, że niechybnie zdążali, żeby oddać 
swój głos w zakłamanych wyborach. Po uli-
cach kręcili się także agitatorzy i żołnierze 
sowieccy, kierując ludzi do lokali wybor-
czych. Jeden z agitatorów z czerwoną opa-
ską na ramieniu podszedł do Wierników.

- Czy towarzysz – zwrócił się najpierw 
do Eliana – oddał już swój głos?

- Nie, ale właśnie z towarzyszką – spoj-
rzał na żonę, nieznacznie się uśmiechając 
-zmierzamy do lokalu w tym celu.

- To rozumiem. Wysoka świadomość 
obywatelska. Niektórych trzeba stanowczo 
zachęcać – przyznał agitator, z uśmiechem 
i aprobatą przyglądając się Hannah.

- W naszym wypadku perswazja jest 
zbędna. W tym celu wyszliśmy z domu.

- Czyli znacie kierunek i miejsce? – do-
pytał dla pewności agitator.

- Owszem, trafimy bez problemu – ski-
nęli mężczyźnie głowami, udając się w dół 
ulicy, gdzie na jej końcu znajdował się lokal 
wyborczy.

Małżeństwo Wierników  szybko upora-
ło się z głosowaniem, bez zbędnych ceregieli 
wrzucając podane kartki do urny. Potem udali 
się na dłuższy spacer w górę miasta, na ulubio-
ny przez Elian stary kirkut, aby wyciszyć się  
i pokontemplować dolinę Narwi. Po drodze 
byli jednak zatrzymywani przez agitatorów, 
którzy dopytywali się czy wzięli już udział 
w wyborach. Elian niezmiennie odpowiadał, 
że tak i deklarował chęć podania nazwiska 
kandydata, które było umieszczone na wrzu-
conej przez niego kartce. Hannah potwier-
dzała jego słowa. Pozwalano im przejść i po 
długim spacerze udało im się w końcu wrócić 
do domu. Była pełnia jesieni i już nie tak cie-
pło, aby móc bezkarnie przebywać godzinami 



rozmowa

Marlena Siok: - Panie dyrektorze, kiedy spotka-
liśmy się ostatnio, rozmawialiśmy o najnowszej 
płycie łomżyńskich filharmoników - „Polskie 
Koncerty Współczesne”. Mijają niespełna dwa 
miesiące i pojawia się nowa, jubileuszowa płyta 
- „Łomża Chamber Players”. 

Jan Miłosz Zarzycki: - To prawda. Tuż 
przed końcem 2018 roku na rynku pojawiła 
się płyta "Łomżyńscy kameraliści", znana też 
pod tym angielskim tytułem, którego Pani 
użyła. Ale skoro wspominamy naszą po-
przednią płytę, chciałbym się pochwalić, że 
jeden z najwybitniejszych polskich znawców 
i autorytetów w dziedzinie muzyki poważnej, 
Jan Popis, napisał wspaniałą recenzję tej płyty. 
„Polskie Koncerty Współczesne” autor okre-
ślił jako płytę, jakiej dawno nie było. Jan Popis 
pisze: „Słucha się jej jednym ciągiem. I chce 
się jej słuchać. Zaciekawia i wciąga m.in. tym, 
że tak wiele może się dziać w orkiestrze i to 
tylko smyczkowej. Może się dziać, bo sfe-
ra niuansów brzmieniowych i wyszukanych 
możliwości artykulacyjnych bywa, jak w tym 
nagraniu przeogromna. Muszę przyznać po 
raz kolejny, po płycie z koncertami fletowymi, 
że moją uwagę przyciąga sposób, w jaki łom-
żyńska Filharmonia Kameralna pod batutą 
jej szefa, Jana Miłosza Zarzyckiego, partne-
ruje solistom, jakże wiele wnosząc w dzieło 
osiągania tak znakomitych rezultatów wy-
konawczych. Podkreślając wysokie walory 
akustyczne tej płyty pragnę zaznaczyć, że jej 
stronę dźwiękową stworzył zasiadający za 
konsoletą nagrań Andrzej Brzoska”. Jest to 
dla nas zaszczytna ocena tak wielkiego auto-
rytetu. Ponadto uwagi te potwierdzają słusz-
ność doboru repertuaru czy solistów. Jednak 
zawsze najważniejszym tego potwierdzeniem 
jest dla nas opinia Słuchaczy, Publiczności. 
Nagranie dopiero trafia do dystrybucji, więc 
jesteśmy bardzo ciekawi. Przechodząc jednak 
do naszej najnowszej płyty, na wstępie mu-
szę powiedzieć, że jest to bardzo ważne wy-
darzenie. „Łomża Chamber  Players” została 
wydana z okazji 40–lecia Filharmonii Kame-
ralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 
i 600–lecia nadania Łomży praw miejskich. 
Poprzednia tak ważna jubileuszowa płyta, 
„Trzech tenorów w Nadnarwiańskim Gro-
dzie”, powstała 10 lat temu. Jednak łączy je 
pewien element wspólny, oprócz naszej or-
kiestry. To osoba Jacka Szymańskiego. Tym 
razem do udziału, jako solistów,  zaprosiliśmy 
wybitnych łomżyńskich artystów oraz mu-
zyków naszej orkiestry. Mamy wśród nich 
wspaniałego tenora, Jacka Szymańskiego, 
znakomitego klarnecistę, Kornela Wolaka, 
który przed laty wyjechał do Kanady, ale od-
wiedza nas. Pretekstem do takich odwiedzin 
był czerwcowy koncert, zorganizowany na 
jubileusz miasta. Oprócz tego w roli solistów 

występują także osoby, które publiczność do-
skonale zna z naszych koncertów. Tym razem 
jednak melomani będą mogli poznać ich 
z nieco innej strony. Jest to np. Kamil Boru-
siewicz czy Jeremiasz Klark. I tu pojawia się 
pewna ciekawa sprawa. Na jednej z pierw-
szych płyt łomżyńskiej filharmonii, można 
było usłyszeć ojca Kamila, czyli Waldemara 
Borusiewicza. Są jeszcze inni soliści. Mowa 
tu o Adrianie Stanciu czy Edycie Moskwie. 
Są to prowadzący grupę altówek i grupę wio-
lonczel w naszej orkiestrze. Osoby doskonale 
znane z widzenia, lecz tym razem w innej roli. 
Warto jeszcze wspomnieć o takich muzykach 
jak: Cezary Gójski, który jest naszym kon-
certmistrzem, Michał Waszkiewicz oraz Piotr 
Sawicki. Na płycie możemy usłyszeć również 
dwa utwory na całą orkiestrę. Na otwarcie 
słynną aria Jana Sebastiana Bacha, a na za-
kończenie  niemniej słynne dzieło - "Orawa" 
Wojciecha Kilara. Oprócz tego, że są to kom-
pozycje klasycznie  piękne, to również są to 
dzieła popularne. Myślę, że powinny przypaść 
do gustu wszystkim melomanom, nie tylko 
koneserom, ale również tym, którzy dopiero 
chcą zainteresować się muzyką klasyczną. 
M.S: -  Mozart, Vivaldi, Bach a do tego łomżyński 
akcent, dzieło kompozytorki – Marii Pokrzywiń-
skiej. Musi Pan przyznać, że połączenie nietypo-
we... 

J.M.Z: - Rzeczywiście, jest to dla nas 
bardzo ważny utwór, napisany przez kom-
pozytorkę urodzoną w Łomży, właśnie przez 
Marię Pokrzywińską, do słów Henryka Gały, 
a wykonany przez Jacka Szymańskiego. Jak 
widać,  jest to absolutnie łomżyńskie dzieło, 
w pełnym tego słowa znaczeniu. A w do-
datku przepiękne. Refleksyjna muzyka, a do 
tego wspaniała poezja. Czegóż można chcieć 
więcej?  Od pewnego czasu popularyzuje-

my ten utwór i myślę, że wielu melomanów 
zna go bardzo dobrze. Cieszę się, że został  
utrwalony w takich okolicznościach. 
M.S: - A repertuar? Podkreśla Pan, że jest on bar-
dzo komunikatywny. Czyli jaki? 

J.M.Z: - Jest bardzo komunikatywny. 
To muzyka popularna, jak chociażby słynna 
aria Jana Sebastiana Bacha, która jest jednym 
z największych "przebojów" muzyki poważ-
nej, podobnie jak "Orawa" Wojciecha Kilara. 
Niemniej znana, choć odległa od arii Bacha 
o około 250 lat. Jednak, mimo różnorodnej 
stylistyki, obie te kompozycje zyskały nie-
zwykłą popularność. Dotyczy to również in-
nych dzieł znajdujących się na płycie. Oczy-
wiście nie wszystkie są aż tak popularne, ale 
wszystkie przyjazne i bliskie w odbiorze. Je-
stem przekonany, że ta płyta podobnie, jak 
poprzednia,  jubileuszowa, zyska dużą przy-
chylność i popularność. 
M.S: Trzynasta płyta w 40-letniej historii filhar-
monii.... Czy można czymś jeszcze zaskoczyć? 

J.M.Z: - Odpowiadając na to pytanie 
najlepiej będzie, gdy zdradzę nasze najbliższe 
plany nagraniowe. Jako łomżyńska filharmo-
nia zebraliśmy już kilka utworów współcze-
snych kompozytorów dedykowanych właśnie 
naszej orkiestrze. Są to utwory do tej pory 
nie rejestrowane profesjonalnie, a często na-
wet wcześniej nie wykonywane. Wśród tych 
dzieł są również te, które znalazły się w na-
szym repertuarze. I tak np. Stanisław Mory-
to, dedykował suitę na orkiestrę smyczkową 
skromnemu Pani rozmówcy. Z racji tego, że 
stanowię część zespołu, można uznać, że jest 
to utwór właśnie nam dedykowany. Mamy 
również kompozycje dedykowane  przez 
Romualda Twardowskiego czy Piotra Mossa. 
To jednak nie wszystko. Wśród tych utwo-
rów są również dzieła łomżyńskich kom-

pozytorów, o czym nie wszyscy pamiętają. 
Mowa tu o znakomitym twórcy Zbigniewie 
Bargielskim, który przez długie lata przeby-
wał w Wiedniu, gdyż był tam wykładowcą. 
W ostatnich latach wrócił już do Polski. 
A urodził się tu, w Łomży, i on również  de-
dykował nam jeden ze swoich utworów. I tak 
zebrał się piękny repertuar na nową płytę, 
jeszcze nawiązującą do jubileuszu 40-lecia. 
Warto jeszcze wspomnieć o najnowszym 
utworze, który został nam zadedykowany. 
Mam tu na myśli koncert na harmonijkę 
ustną z orkiestrą smyczkową napisany przez 
Krzysztofa Herdzina, wielkiego polskiego 
jazzmana. Dzieło dopiero powstaje, a jego 
prawykonanie będzie miało miejsce jesienią. 
Chcielibyśmy je od razu nagrać. Będzie to 
wyjątkowy akcent, zwieńczający materiał na 
nową płytę. To jednak dopiero pomysł. Mam 
nadzieję, że uda się go zrealizować. Byłoby to 
coś niezwykłego. 
M.S: - Panie dyrektorze przed łomżyńską filhar-
monią kolejne 12 miesięcy. Jaki to będzie czas? 
Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o pro-
pozycje koncertów, muzycznych wydarzeń? 

J.M.Z: - Bardzo ciekawie zapowiadają się 
nasze najbliższe spotkania ze słuchaczami. Już 
17 stycznia odbędzie się koncert „Musica Ita-
liana”. W całości ułożony z włoskich utworów. 
Mało tego, poprowadzi go włoski dyrygent, 
Andrea Vitello, a solistami będą   CHRI-
STOS GRIMPAS (GRECJA) – wiolonczela 
i ADRIAN STANCIU – altówka. Wykonają 
oni wspólnie koncert, w założeniu skompo-
nowany na dwie wiolonczele. Tym razem bę-
dzie to wiolonczela z altówką. Będzie to iście 
włoski wieczór. Kolejny koncert otworzy taką 
karnawałową triadę. Na „Hiszpański Karna-
wał” zapraszamy już 31 stycznia. Orkiestrę 
poprowadzi hiszpański dyrygent Daniel Gil 
De Tejada. Wspaniały, młody i utalentowany 
człowiek. Laureat międzynarodowego kon-
kursu dyrygenckiego, który dokładnie rok 
temu odbył się w Bułgarii. Miałem zaszczyt 
zasiadać w Jury tego konkursu. I przyznałem 
jedną z konkursowych nagród temu właśnie 
dyrygentowi. Była tam możliwość poprowa-
dzenia koncertu z naszą orkiestrą. Z czego 
bardzo się cieszę. Przywiezie on ze sobą solist-
kę, śpiewaczkę, którą jest Elisa Valez. Będzie 
nie tylko śpiewać,  ale także grać na kastanie-
tach. Będzie to piękny, hiszpański repertuar, 
utwory które dotąd nie były prezentowane na 
naszej estradzie. Do tego udało nam się za-
prosić Krzysztofa Pełecha, jednego z najzdol-
niejszych gitarzystów. Będzie to prawdziwe 
rozpoczęcie karnawału. Następnie czeka nas 
koncert walentynkowy, 14 lutego z udziałem 
Grażyny Brodzińskiej i Krzysztofa Zimnego. 
Jest on już praktycznie  wyprzedany, mimo iż 
nie pojawił się jeszcze na plakacie. Tę karna-
wałową triadę zakończymy 28 lutego, kiedy 
zapraszamy grupę artystów ze Lwowa. Będzie 
to ciekawostka, ponieważ przyjadą do nas 
bandurzystki, czyli panie grające na bardzo 
ciekawych instrumentach o nazwie bandura. 
Będą to trzy bandurzystki i jeden skrzypek. 
Wystąpią w podwójnej roli wokalistów i mu-
zyków. W tym przypadku repertuarem będzie 
muzyka ukraińska, ludowa zmieszaną z muzy-
ką karnawałową, rozrywkową. Z całą pewno-
ścią tego w Łomży jeszcze nie było. Serdecz-
nie zapraszamy Państwa na nasze koncerty. 

Rozmowa w Telewizji Narew 
i na www.narew.info.

Łomżyńska kameralistyka  
i roztańczony karnawał 

Jedna z najnowszych płyt Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży jest jeszcze gorąca , a oto pojawiła się już nowa – 
Łomża Chamber Players. O repertuarze, słowach uznania z ust znakomitych znawców muzyki klasycznej i nadchodzących, wyjątkowych 

koncertach z Janem Miłoszem Zarzyckim, dyrektorem Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży rozmawia Marlena Siok. 



a to ciekawe
Katastrofy nie zdarzają się 

same. Są skutkiem łańcucha 
krytycznych wydarzeń. 

Serial dokumentalny odtwarzający 
i poddający naukowej analizie tragiczne 
wydarzenia z najnowszej historii świata. 
Dogłębne badania, komputerowe sy-
mulacje, eksperymenty, pozwalają zro-
zumieć przyczynę, niekiedy do końca 
niewyjaśnionych, wypadków. Do przed-
stawienia wydarzeń użyto realistycznych 
rekonstrukcji scen z udziałem aktorów. 

Każdy odcinek serii poświęcony jest 
jednej tragedii, to między innymi kata-
strofa Titanica, sterowca Hindenburg, 

czy rosyjskiego okrętu Kursk, masakra 
na Olimpiadzie w Monachium w 1972 
oraz tragiczny pożar w Londynie na sta-
cji metra King's Cross z 1987 roku.

W tym odcinku:
1 lutego 2003 roku – podczas misji 

powrotnej na Ziemię – prom kosmiczny 
Columbia uległ katastro� e. Zginęła cała 
siedmioosobowa załoga. Co sprawiło, że 
wahadłowiec podczas wejścia w atmos-
ferę ziemską rozpadł się na kawałki?

Katastrofa spowodowała zawie-
szenie dalszych lotów wahadłowców 
NASA aż do startu promu Discovery 26 
lipca 2005.

Tuż przed tragedią
Focus TV piątek 22.50 odc. 1 seria 2

Odkrywanie przyczyn katastrof

Wielkie tragedie 
okiem naukowców

Załoga promu Columbia (od lewej): David Brown, Rick Husband, Laurel Clark, 
Kalpana Chawla, Michael P. Anderson, Willie McCool, Ilan Ramon.

Nieprawdopodobne historie

Dziwy 
w świecie 
zwierząt

Twórcy programu starają się odpowie-
dzieć na pytanie, czy zwierzęta potra� ą na-
wiązywać przyjaźnie z innymi gatunkami. 
Czy są w stanie zaprzyjaźnić się z człowie-
kiem, a nawet ze swoimi o� arami?

Dokumentaliści prezentują najdziw-
niejsze sytuacje, w których koty domowe 
i dzikie zaprzyjaźniły się ze zwierzętami 
z innych gatunków. Bohaterami odcinka 
są kot, który uwielbia bawić się z sową pło-
mykówką, ryś spędzający czas z jeleniem 
i czarny lampart, który zaprzyjaźnił się 
z jednym z białych królików.

W innych odcinkach autorzy progra-
mu prezentują takie niesamowite przypad-
ki: pies spędza czas na pływaniu ze swoim 
przyjacielem del� nem, człowiek zaprzyjaź-
nia się z gęsią i przestaje jeść mięso, pawian 
opiekuje się galago (małpiatką). 

Uchwycone okiem kamery związki 
z pewnością sprawią, że na twarzy widzów 
pojawi się uśmiech.

Niezwykli przyjaciele ze świata zwierząt
Zoom piątek 18.55, sobota 11.10 odc. 1, 

seria 3

Karol Okrasa zaprasza na ucztę

Pyszny 
pstrąg 
i indyk

W kolejnym odcinku Karol 
Okrasa przygotuje potrawy szybkie 
i lekkie. 

Karol wyruszy na Pomorze, nad 
rzekę Wieprzę, która ma niezwykle 
czyste wody, prawie górski charakter 
i jest bogata w ryby. Miejscowe go-
spodarstwa rybackie hodują wspa-
niałe pstrągi łososiowe. Drugim 
produktem w tym odcinku będzie 
lekkostrawne i bogate w składniki 
odżywcze mięso z indyka. 

Karol przygotuje trzy dania: in-
dyka z makaronem ryżowym, cukinią, 
kiełkami fasoli i orzeszkami ziemny-
mi. Druga propozycja to pieczony 
pstrąg łososiowy z sałatką z pieczo-
nego bakłażana i papryki. A trzecia 

to pierś indyka podana z burakami 
i ciecierzycą w sosie curry z mlekiem 
kokosowym. Przepisy na stronie 
http://karolokrasa.pl/okrasa-lamie-
-przepisy/210-odcinek-119#� rst.

Karol Okrasa na swojej stronie 
internetowej zdradził, że w dzieciń-
stwie... jadł kanapki z połowy bo-
chenka chleba, jego ulubioną przy-
prawą jest świeża kolendra, kmin 
rzymski, marynowane i kiszone 
cytryny, wędzona polska węgierka. 
Nigdy w życiu... nie zje świadomie 
koniny. Jego popisowym daniem są 
polędwiczki cielęce z sosem ze smar-
dzów 

Okrasa łamie przepisy
TVP1 sobota 13.30
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Cyrkowcy kontra banda koników polnych

Nie pozwolić na rabunek
Wielokrotnie nagradzana pełnome-

trażowa animacja koprodukcji Disneya 
i Pixara. Przedstawia barwną i pełną hu-
moru opowieść o tym, jak to każdego lata 
gang chciwych koników polnych – kiero-
wany przez przebiegłego Skoczka – na-
pada na kolonię mrówek na Ant Island, 
rabując ciężko zdobyte plony. 

W końcu myśliciel Flik postanawia 
wziąć sprawy w swoje ręce i wybawić 
mrówki od tyranii koników polnych. Wy-
rusza na poszukiwanie sprzymierzeńców i przez pomyłkę angażuje do 
pomocy trupę owadzich artystów cyrkowych. Czy wspólnymi siłami 
uda im się ochronić mrówki

Dawno temu w trawie TV Puls2 sobota 18.00, niedziela 12.10

Uratować siedem pięknych koni

Czarny Rycerz zwiastuje nieszczęście
Dwunastoletnia Mickey przenosi 

się z mamą i młodszym bratem z Nowe-
go Jorku do Longwood w Irlandii. Dla 
nastolatki z wielkiego miasta przepro-
wadzka na wieś, i to na końcu świata, to 
istne zesłanie, ale wkrótce znajduje tam 
wyjątkowych przyjaciół – wspaniałego 
rumaka i Seana. 

Okazuje się, że istnieje tajemniczy 
związek między nią, a liczącą ponad 300 
lat legendą o tragicznej postaci Czar-
nego Rycerza, który nawiedza wieś za 
każdym razem, kiedy ma się wydarzyć 
coś złego. Mickey i Sean podejmują się 
trudnej misji przywrócenia spokoju Ry-
cerzowi i mieszkańcom wioski, ale wcześniej Mickey musi uratować 
od śmierci siedem pięknych koni i pokrzyżować plany pewnej chciwej 
i ambitnej kobiety.

Legenda Longwood TV4 sobota 8.40

Poplamiony list przyniósł złe wieści

Fałszywy alarm!
Kończą się wakacje. Krzyś, najlepszy na świecie przyjaciel Kubusia 

Puchatka, musi uświadomić misiowi o bardzo małym rozumku, że od 
jutra, kiedy pójdzie do szkoły, dużo się zmieni i nie będą mogli spędzać 
razem tyle czasu co dawniej. 

To trudne wyznanie nie może mu jednak przejść przez gardło, więc 
zostawia Puchatkowi list. 

Niestety na kartkę rozlewa się miód i wiadomość staje się prawie 
nieczytelna, zwłaszcza dla kogoś kto i tak nie umie czytać… 

Puchatek razem z Prosiaczkiem, Kłapouchym, Tygryskiem i Kró-
likiem idą po pomoc do Sowy. Z rozmazanych słów wyłania się nie 
mające wiele wspólnego z oryginałem – za to bardzo niepokojące – 
przesłanie. Przerażeni przyjaciele dowiadują się, że Krzyś poszedł do 
strasznej „Skały" i potrzebuje pomocy. Postanawiają wyruszyć na ra-
tunek chłopcu.

Zarozumiały  
i leniwy kot  
na kanapie

Koniec spokojnego 

życia?

Garfield, najsłynniejszy kot świata, wiedzie 
życie, którego wielu mogłoby mu pozazdrościć. 
Całe dnie spędza przed telewizorem na swym 
ulubionym fotelu i czuje się panem wszechświa-
ta. Czar pryska, gdy właściciel Garfielda, Jon, 
przyprowadza do domu uroczego, choć niezbyt 
rozgarniętego psiaka Odie. Garfield uświadamia 
sobie, że jego świat legł w gruzach i postanawia 
pozbyć się uciążliwego konkurenta raz na zawsze. 

W polskiej wersji językowej głosu bohate-

rom filmu użyczyli m.in.: Marek Kondrat, Joanna 
Brodzik, Maria Peszek.

Pewnie nie wiesz…
Garfield – to bohater popularnego komiksu 

stworzonego przez Jima Davisa. Po raz pierwszy 
ukazał się w czerwcu 1978 roku. Był drukowany 
w 41 gazetach, obecnie w 2000 na całym świecie.

Garfield Polsat sobota 20.10, niedziela 13.40
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Podajmy ręce, 
by pomóc 
więcej… 

„Jakże tu gościna była dla nas miła. 
Niech wam błogosławi Święta Dziecina. 
Niech pokój i dobro w waszym domu 
gości, niech radość i miłość płyną w ob-
fitości”. 

Radości Bożego Narodzenia nie 
można zatrzymać tylko dla siebie! 
Pomnaża się, gdy jest dzielona, na-
wet gdy trzeba iść pod wiatr, a nogi 
odmawiają posłuszeństwa. 

Doświadczyło tego podczas 
dwóch dni tradycyjnego kolędo-
wania misyjnego, ognisko misyjne 
działające przy Szkole Podstawowej 
nr2 w Łomży i parafii Matki Bożej 
Bolesnej, które włączyło się w ogól-
nopolską akcję kolędników. 

W przeddzień święta Trzech 
Króli dwie grupy kolędnicze wyru-
szyły z Dobrą Nowiną, głosząc ją 
mieszkańcom Łomży. Natomiast 
w Uroczystość Objawienia Pań-
skiego członkowie ogniska misyj-
nego przygotowali oprawę liturgii 
i przedstawili scenkę kolędniczą 
na Mszy świętej z udziałem dzie-
ci, a następnie radośnie kolędowali 
przed kościołem.

Wszyscy podziwiali piękne stro-
je Maryi, Józefa, anioła i króla. Pod-

czas wędrowania od domu do domu, 
zdarzało się, że na widok kolędni-
ków zatrzymywały się samochody, 
min limuzyna wioząca nowożeńców 
oraz dzieci i ich opiekunowie.

Kolędnicy misyjni zapukali m.in. 
do drzwi naszych Pasterzy: Eksce-
lencji bp. Janusza Stepnowskiego 
i bp. Stanisława Stefanka, Domu 
Wspólnoty Kapłańskiej, Sióstr 
Nazaretanek, Sióstr Służek, Braci 
Mniejszych Kapucynów oraz wie-
lu rodzin naszej parafii. Wszędzie 
przyjmowano ich bardzo serdecznie.

Dzięki małym łomżyńskim 
misjonarzom, wsparcie otrzymają 
dzieci w Rwandzie i Burundi. Do-
tyczy ono ochrony życia, edukacji 

i formacji chrześcijańskiej dzieci. 
Pomoc dotrze również do buszu i na 
tereny, gdzie brakuje niemal wszyst-
kiego. Dzieci mieszkające tam nie 
mają dostępu do edukacji i opieki 
medycznej, cierpią z powodu niedo-
żywienia i braku wody nadającej się 
do picia.

Z pomocy kolędników misyj-
nych należących do PDMD sko-
rzystają nieletnie ofiary konflik-
tów i mali mieszkańcy obozów dla 
uchodźców na terenie Rwandy. Na 
wsparcie „małych misjonarzy” cze-
kają również dzieci niepełnospraw-
ne i chore, które zostały odrzucone 
przez swoją społeczność lub są izo-
lowane.

- Podczas kolędowania spotka-
liśmy się z ogromną serdecznością, 
a i nam nie brakowało entuzjazmu. 
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 
potrzebującym dzieciom w Afryce. 
Szczególnie cenne dla nas są te od-

wiedziny, które wywoływały wzru-
szenie i wlewały w nasze i gospo-
darzy serca otuchę i nadzieję. Bogu 
niech będą dzięki za ten błogosła-
wiony czas – mówi siostra Małgo-
rzata Szyszka. 

Cyrkowcy kontra banda koników polnych

Nie pozwolić na rabunek
Wielokrotnie nagradzana pełnome-

trażowa animacja koprodukcji Disneya 
i Pixara. Przedstawia barwną i pełną hu-
moru opowieść o tym, jak to każdego lata 
gang chciwych koników polnych – kiero-
wany przez przebiegłego Skoczka – na-
pada na kolonię mrówek na Ant Island, 
rabując ciężko zdobyte plony. 

W końcu myśliciel Flik postanawia 
wziąć sprawy w swoje ręce i wybawić 
mrówki od tyranii koników polnych. Wy-
rusza na poszukiwanie sprzymierzeńców i przez pomyłkę angażuje do 
pomocy trupę owadzich artystów cyrkowych. Czy wspólnymi siłami 
uda im się ochronić mrówki

Dawno temu w trawie TV Puls2 sobota 18.00, niedziela 12.10

Uratować siedem pięknych koni

Czarny Rycerz zwiastuje nieszczęście
Dwunastoletnia Mickey przenosi 

się z mamą i młodszym bratem z Nowe-
go Jorku do Longwood w Irlandii. Dla 
nastolatki z wielkiego miasta przepro-
wadzka na wieś, i to na końcu świata, to 
istne zesłanie, ale wkrótce znajduje tam 
wyjątkowych przyjaciół – wspaniałego 
rumaka i Seana. 

Okazuje się, że istnieje tajemniczy 
związek między nią, a liczącą ponad 300 
lat legendą o tragicznej postaci Czar-
nego Rycerza, który nawiedza wieś za 
każdym razem, kiedy ma się wydarzyć 
coś złego. Mickey i Sean podejmują się 
trudnej misji przywrócenia spokoju Ry-
cerzowi i mieszkańcom wioski, ale wcześniej Mickey musi uratować 
od śmierci siedem pięknych koni i pokrzyżować plany pewnej chciwej 
i ambitnej kobiety.

Legenda Longwood TV4 sobota 8.40

Poplamiony list przyniósł złe wieści

Fałszywy alarm!
Kończą się wakacje. Krzyś, najlepszy na świecie przyjaciel Kubusia 

Puchatka, musi uświadomić misiowi o bardzo małym rozumku, że od 
jutra, kiedy pójdzie do szkoły, dużo się zmieni i nie będą mogli spędzać 
razem tyle czasu co dawniej. 

To trudne wyznanie nie może mu jednak przejść przez gardło, więc 
zostawia Puchatkowi list. 

Niestety na kartkę rozlewa się miód i wiadomość staje się prawie 
nieczytelna, zwłaszcza dla kogoś kto i tak nie umie czytać… 

Puchatek razem z Prosiaczkiem, Kłapouchym, Tygryskiem i Kró-
likiem idą po pomoc do Sowy. Z rozmazanych słów wyłania się nie 
mające wiele wspólnego z oryginałem – za to bardzo niepokojące – 
przesłanie. Przerażeni przyjaciele dowiadują się, że Krzyś poszedł do 
strasznej „Skały" i potrzebuje pomocy. Postanawiają wyruszyć na ra-
tunek chłopcu.

Zarozumiały  
i leniwy kot  
na kanapie

Koniec spokojnego 

życia?

Garfield, najsłynniejszy kot świata, wiedzie 
życie, którego wielu mogłoby mu pozazdrościć. 
Całe dnie spędza przed telewizorem na swym 
ulubionym fotelu i czuje się panem wszechświa-
ta. Czar pryska, gdy właściciel Garfielda, Jon, 
przyprowadza do domu uroczego, choć niezbyt 
rozgarniętego psiaka Odie. Garfield uświadamia 
sobie, że jego świat legł w gruzach i postanawia 
pozbyć się uciążliwego konkurenta raz na zawsze. 

W polskiej wersji językowej głosu bohate-

rom filmu użyczyli m.in.: Marek Kondrat, Joanna 
Brodzik, Maria Peszek.

Pewnie nie wiesz…
Garfield – to bohater popularnego komiksu 

stworzonego przez Jima Davisa. Po raz pierwszy 
ukazał się w czerwcu 1978 roku. Był drukowany 
w 41 gazetach, obecnie w 2000 na całym świecie.

Garfield Polsat sobota 20.10, niedziela 13.40
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Niezwykła Przygoda 
Kubusia Puchatka 
Polsat sobota 8.35
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Cała społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Łomży wzięła udział w koście-
le parafialnym  Matki Bożej Bolesnej 
w Łomży w Jasełkach Bożonarodzenio-
wych. 

Występy w wykonaniu uczniów 
klas I - VIII wprawiły zaproszonych 
gości w prawdziwie świąteczny na-
strój. Wszyscy zgromadzeni w świą-
tyni przenieśli się myślami i emo-
cjami do domu w Nazarecie, gdzie 
Anioł Gabriel zwiastował Maryi, 
że zostanie Matką Zbawiciela. Na-
stępnie gwiazda betlejemska popro-
wadziła nas wraz z pasterzami aż do 
Betlejem, gdzie w Nowonarodzo-
nym Dzieciątku objawiła się Mi-
łość. Trzej Królowie złożyli w na-
szym imieniu dary: złoto, kadzidło 
i mirrę.  W stajence nie zabrakło 
również dzieci, które zapewniły Je-

zusa o swojej szczerej miłości. Każ-
da scena była wzbogacona o kolędy 
i pastorałki w wykonaniu scholi 
i ogniska misyjnego.    

Po zakończeniu jasełek na te 
wyjątkowe dni przedstawiciele Sa-
morządu  Uczniowskiego i ogniska 
misyjnego złożyli życzenia bożona-
rodzeniowe dla dyrekcji, nauczycieli, 
pracowników szkoły oraz  rodziców. 
Życzyli -  wiele zadowolenia i suk-
cesów z podjętych wyzwań oraz po-
koju, Bożej Radości i Miłości, a tak-
że łask Bożych w 2019 roku. 

Dyrektor Jolanta Kowalewska 
pogratulowała pięknego występu 
i złożyła bardzo ciepłe i z serca pły-
nące życzenia wszystkim obecnym 
oraz ich najbliższym rodzicom i ro-
dzinom. 

S.M.SZ.

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…

Indeks za matematykę 
stosowaną

Tylko do 18 stycznia Politechnika Białostocka oczekuje na zgłoszenia do konkur-
su "Matematyka stosowana". Jest o co walczyć - można wygrać indeks na dowolny 
kierunek studiów dziennych prowadzony na tej uczelni. To już czwarta edycja kon-
kursu organizowana przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające 
przy Wydziale Informatyki PB.

Do zmagań PB zaprasza drużyny dwuosobowe, złożone z uczniów 
szkół średnich. Zaraz po rejestracji uczestnicy otrzymają dostęp do platfor-
my z przykładowymi zadaniami matematycznymi. Dzięki temu będą mogli 
przygotować się do kolejnych etapów konkursu. Etap pierwszy – w lutym 
(18 – 22.02.2019 r.) – to specjalny test sprawdzający zdolności matema-
tycznego myślenia w praktyce, obejmujący wcześniej określone zagadnienia. 
Każdy z uczestników musi zaliczyć ten etap indywidualnie, wypełniając quiz 
elektronicznie w swojej szkole. 

W połowie marca (13-14.03.2019 r.) na terenie kampusu Politechniki 
Białostockiej zespoły będą rozwiązywały zadania przygotowane przez na-
uczycieli akademickich. To praktyczne pomiary i obliczenia prowadzone 
w pracowniach i laboratoriach na poszczególnych wydziałach. Najlepsi uzy-
skają prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnym kierunku poza 
formalną rekrutacją uwzględniającą wyniki maturalne.

Konkurs cieszy się co roku dużym zainteresowaniem i gromadzi uzdol-
nionych matematycznie uczniów z Polski północno-wschodniej i nie tylko. 
Konkurs Matematyka Stosowana - rejestracja uczestników do 18 stycznia 
2019 r.

Szczegóły na: signum.pb.bialystok.pl/konkurs



18 www.narew.info

Obserwatorami spotkania byli 
uczniowie klasy policyjnej z Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego w Łomży.

W Łomży 

Komendant Miejski Policji nad-
komisarz Marek Sienkiewicz omó-
wił stan bezpieczeństwa na terenie 
powiatu łomżyńskiego i przedstawił 
efekty pracy funkcjonariuszy osią-
gnięte w 2018 roku. Jak wskazują 
dane, w 2018 roku zmalała ogólna 
liczba przestępstw z 2429 do 1365. 
Wykrywalność ogólna kształtowała 
się na poziomie 73%. Zmniejszyła 
się liczba przestępstw kryminal-
nych, która wyniosła 910 w stosun-
ku do 980 w 2017 roku, a także o 5 
w stosunku do poprzedniego roku 
spadła liczba przestępstw w 7 kate-
goriach najbardziej uciążliwych spo-
łecznie – 430. Znacząco spadła licz-
ba kradzieży samochodów. W 2017 
policjanci odnotowali 21 takich 
zdarzeń, natomiast w 2018 było 7.

Warto odnotować również, że 
w 2018 roku znacząco wzrosła licz-
ba tymczasowych  aresztowań z 16 
w 2017 roku do 36 w 2018 roku, 
a na rekordowym poziomie ukształ-
towała się wartość ujawnianego, 
zabezpieczanego i odzyskiwanego 
mienia pochodzącego z przestęp-
stwa – to blisko 19 115 000 zł. 

Na terenie powiatu łomżyń-
skiego mundurowi podjęli ogółem 
10613 interwencji. Doszło do 1235 
kolizji i 63 wypadków drogowych, 
natomiast rok wcześniej odnotowa-
no 1149 kolizji i 55 wypadków dro-
gowych. W 2018 roku na drogach 
powiatu zginęło 9 osób, a 69 zostało 
rannych (w 2017 było to odpowied-
nio: 9 i 65). Policjanci zatrzymali 
168 nietrzeźwych kierujących. Jako 
najczęstsze przyczyny zdarzeń dro-
gowych wskazane zostały niezmien-
nie: nadmierna prędkość, nieustą-
pienie pierwszeństwa przejazdu czy 
niezachowanie bezpiecznej odległo-
ści od pojazdu poprzedzającego.

Komendant Marek Sienkie-
wicz podkreślił rolę Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako 
skutecznego narzędzia współpracy 
policji ze społeczeństwem. Wskazał, 
że w 2018 roku mieszkańcy nanieśli 
na mapę 3569 zgłoszeń, natomiast 
w wyniku sprawdzenia wskazanych 
miejsc zagrożeń, 43,23 % z nich 
zostało potwierdzonych, co stanowi 
1543 zgłoszeń. Najczęściej miesz-
kańcy wskazywali miejsca gdzie 
nielegalnie spożywany jest alkohol, 
przekraczana jest dozwolona pręd-
kość czy samochody parkowane są 
w niewłaściwy sposób.

Jako najważniejsze wydarze-
nie w życiu łomżyńskiej jednostki, 
Komendant Sienkiewicz wskazał 
inicjatywę społeczną zakończoną 

nadaniem sztandaru Komendzie 
Miejskiej Policji w Łomży.

Komendant Wojewódzki Policji 
w Białymstoku nadinspektor Daniel 
Kołnierowicz podsumowując na-
radę zaznaczył, że miniony rok był 
ogólnie dobry dla podlaskiej Policji. 
Podkreślił wysoką liczbę osób przy-
jętych do służby w Policji, co przy 
zerowej liczbie wakatów w przypad-
ku łomżyńskiej jednostki, spowo-
dowało również zwiększenie liczby 
etatów w zasobach całej jednostki. 
Nadinspektor Kołnierowicz pogra-
tulował łomżyńskim policjantom 
osiągniętych wyników.

W kraju

Podsumowując 2018 rok moż-
na stwierdzić, że Polska to spokoj-
ny i bezpieczny kraj na tle innych 
państw europejskich. Liczby, tabele 
i wykresy towarzyszące rocznym 
podsumowaniom są powodem do 
dumy z poprawiających się w ogrom-
nej większości danych związanych 
z bezpieczeństwem naszych obywa-
teli, stanowiąc jednocześnie wyzwa-
nie do dalszej pracy – głosi informa-
cja Komendy Głównej Policji. 

Czytamy w niej także, że rośnie 
zaufanie do Policji i poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców. „Ostania 
edycja badań CBOS pokazała, że 
74% Polaków dobrze ocenia dzia-
łania Policji. To najwyższa od 1990 
roku ocena, która jednocześnie spra-
wiła, że Policja jest najlepiej oce-
nianą instytucją publiczną w kra-
ju spośród ocenianych instytucji. 
Jednocześnie 86% Polaków ocenia 
Polskę jako bezpieczny kraj, zaś aż 
93% ankietowanych zadeklarowało, 
że czuje się bezpiecznie w miejscu 
zamieszkania. Tak dobre oceny naj-

większej w Polsce formacji mundu-
rowej są wynikiem wytężonej pracy 
policjantek, policjantów i wspoma-
gających ich pracowników Policji.

Spadek przestępczości.
W Polsce w roku 2018 popeł-

niono 795.976 przestępstw, a ich 
wykrywalność wzrosła w porówna-
niu z 2017 rokiem o 1,6 % i wynosi 
74,1%. Trzeba jednak wspomnieć 
w tym miejscu o mającej miejsce nie-
zwykle istotnej zmianie przepisów 
karnych dotyczących niealimentacji. 
Wprowadzone zmiany sprawiły, że 
liczba takich przestępstw wzrosła 
z16.893 w roku 2017 do 70.455 
w roku 2018 (wzrost o 317%). Nie 
licząc niealimentacji w roku 2017 
popełniono765.176 przestępstw, zaś 
w roku 2018 popełniono 725.521 
przestępstw, co wskazuje na spadek 
o aż 5,2%. Wykrywalność prze-
stępstw (bez niealimentacji) wynio-
sła 60,6%.

Niemal pięcioprocentowy spa-
dek (-4,8%) odnotowano w kate-
gorii siedmiu najważniejszych prze-
stępstw, najbardziej dokuczliwych 
dla obywateli. W roku 2017 po-
pełniono ich 243.102 zaś w roku 
2018 takich przestępstw popełnio-
no231.403. Jednocześnie wykry-
walność tych przestępstw wzrosła 
o 1,2% w porównaniu do roku 2017.

Znacząco spadła liczba bójek 
i pobić. Rok 2017 podsumowano 
liczbą 5.071 zaś miniony rok licz-
bą 4.406 co stanowi ponad trzyna-
stoprocentowy spadek (-13,1%).

Jeszcze większy spadek zano-
towano w kategorii: rozboje, wy-
muszenia i kradzieże rozbójnicze. 
Tutaj w roku 2017odnotowano 
8.114 przestępstw, zaś w roku 2018 
odnotowano ich 6.807, a zatem aż 
o 16,1% mniej.

Spadki odnotowano także w ka-
tegoriach „uciążliwych”, dotykają-
cych obywateli na co dzień. W roku 
2017 odnotowano111.291 kradzie-
ży mienia, zaś w roku 2018 stwier-
dzono 103.218 kradzieży (-7,3%).

Uszkodzenia mienia to w 2017 
roku 38.055 czynów przy 36.072 ta-
kich czynach w roku 2018 (-5,2%).

W minionym roku skradziono 
9.075 samochodów i jest to pierw-
szy w historii spadek poniżej 10 tys. 
W roku 2017 skradziono 10.240 po-
jazdów. Różnica to -11,4%, a jedno-
cześnie wykrywalność sprawców kra-
dzieży samochodów wzrosła o 3%.

Cieszy spadek liczby prze-
stępstw korupcyjnych. W roku 2017 

było ich 33.459, zaś w ubiegłym 
roku 32.601 (-2,6%).

W przypadku przestępstw go-
spodarczych spadek wynosi 4,5%. 
W 2017 roku było ich 190.645, na-
tomiast w 2018 roku182.023.

Policja jest też skuteczniejsza 
w zabezpieczaniu mienia przestęp-
ców. W 2017 roku funkcjonariusze 
zabezpieczyli majątek o łącznej 
wartości 1.453.745,554 zł, zaś rok 
miniony to już mienie o wartości 
1.814.753.642 zł.

Policja w ramach ustawowych 
zadań, mając na celu zwalczanie 
przestępczości narkotykowej ujaw-
niła i zabezpieczyła w roku 2018 
(bez CBŚ Policji) ponad 4 tony nar-
kotyków, co daje tendencję wzrosto-
wą do roku poprzedniego o 30,2 %.

Ponadto ujawniono i zlikwi-
dowano 1.224 nielegalne upra-
wy konopi innych niż włókniste, 
w których zabezpieczono103.873 
krzewów konopi, z których można 
potencjalnie otrzymać ponad 2 tony 
(2.285 kg) marihuany, której nie 
zdołano wprowadzić na rynek kon-
sumencki. W 2018 roku policjanci 
ujawnili i zlikwidowali 10 nielegal-
nych laboratoriów produkujących 
narkotyki syntetyczne.

Jednym z najbardziej dotkli-
wych dla instytucji finansów pu-
blicznych, są przestępstwa oszu-
stwa podatkowego, popełniane 
z wykorzystaniem „znikającego” 
podatnika, tzw. karuzela podatko-
wa. Sprawcy pozostający w łańcu-
chu karuzeli podatkowej, nie pła-
cą podatku VAT, bądź wyłudzają 
jego zwrot z jednoczesnym uchy-
laniem się należności publiczno-
prawnych w postaci podatku do-
chodowego.

bezpieczeństwo

Śmiertelny wypadek. 
Ciężarówka zderzyła się  

z osobówką w Zbrzeźnicy
Zima na drogach bywa śmiertelnie groźna. W ubiegłym tygodniu przy mroźnej 
pogodzie i opadach śniegu na drodze krajowej nr 63, w miejscowości Zbrzeźnica 
doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Jak podkreślali kierow-
cy podróżujący drogą Łomża – Zambrów, warunki panujące na jezdni tego dnia, 
były fatalne. 

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 63, między Łomżą a Zam-
browem. Mężczyzna jadący hyundaiem, z Łomży w kierunku Zambrowa, 
z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i wjechał pod 
prawidłowo poruszającą się ciężarówkę, którą prowadził około 50-letni Bia-
łorusin. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń kierowca osobówki zmarł. 
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura i policja.

Opady śniegu, które pojawiają się nad regionem stwarzają wyjątkowo 
trudne warunki na drodze. Dlatego apelujemy, by wsiadając za kierownicę 
zachować szczególną ostrożność. 

Policja podsumowuje rok 
W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyła się odprawa służbowa podsumowująca roczną pracę łomżyńskich 

policjantów. Jak informuje KMP, w naradzie uczestniczył komendant wojewódzki nadinspektor Daniel Kołnierowicz, 
kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łomży, przedstawiciele samorządów, prokuratury, sądu, służb 

mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących. 
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Oszuści działający metodą na tzw. 
„wnuczka” znów przypuścili atak na 
starszych mieszkańców, nie tylko 
Łomży, ale małych miejscowości! Do 
Komendy Miejskiej Policji wpłynęły 
informacje o wielu takich telefonach 
w okresie kilku dni. Niestety, w jed-
nym z przypadków 65-letnia kobieta 
uwierzyła swojemu rozmówcy i straciła 
5 tysięcy złotych. W innym szkoda oka-
zała  się jeszcze bardziej dotkliwa - 30 
tysięcy. 

Tak działają oszuści

Komenda Miejska Poli-
cji w Łomży otrzymała w okre-
sie dwóch dni około 10 sygnałów 
o próbach wyłudzenia pieniędzy 
z powodu rzekomego wypadku bli-
skiej osoby. Niestety dwa razy oszu-
ści zrobili to skutecznie. 65-letnia  
mieszkanka Łomży straciła 5 tysię-
cy złotych, a 75–letnia aż 30 tysięcy. 

Policjanci po raz kolejny apelują, 

aby nie podejmować decyzji finan-
sowych w emocjach. Sięgnęli też 
po niekonwencjonalna metodę - do 
parafii trafił specjalny komunikat 
z opisem wydarzeń i ostrzeżeniem, 
zwłaszcza dla osób starszych.   

Schemat działania bandytów 
zastosowany tym razem w Łomży 
i regionie to jedna z odmian meto-
dy "na wnuczka" znanej od lat. Jak 
wynika z informacji przekazanych 
policji przez osoby, do których dod-
zwonili się oszuści, tym razem cho-
dziło o rzekomy wypadek drogowy 
syna czy córki. Pieniądze konieczne 
były, aby uchronić dziecko przed 
aresztowaniem. Dla uwiarygodnie-
nia historii przez telefon mówił tak-
że "policjant" lub "prokurator".

Do 75-letniej mieszkanki mia-
sta zadzwonił mężczyzna, który pła-
czącym głosem powiedział „Mamo, 
ratuj”. Następnie w słuchawce ode-
zwała się kobieta podająca się za 
prokuratora i zaczęła opowiadać 

nieprawdziwą historię, o tym, że syn 
kobiety jest sprawcą wypadku i po-
trzebne jest 30 tysięcy złotych aby 
mężczyzna uniknął kary. 75–latka 
uwierzyła w te informacje, nie we-
ryfikując ich ze swoim synem, udała 
się do banku gdzie wypłaciła pie-
niądze. Gotówkę przekazała mło-
dej kobiecie, która - niby w imieniu 
„prokuratora”-  zgłosiła się po ich 
odbiór. Dopiero potem, kobieta za-
dzwoniła do syna i okazało się, że 
padła ofiarą oszustów. 

Dzień wcześniej na telefon 
stacjonarny 65-letniej mieszkanki 
Łomży zadzwonił mężczyzna, który 
podawał się za jej syna, informując, 
że spowodował wypadek drogowy. 
Opowiedział historię potrącenia 
kobiety na przejściu dla pieszych 
i zgłosił pilną potrzebę finansową na 
przynajmniej 5 tysięcy złotych, aby 
uniknąć zatrzymania przez policję. 
W trakcie rozmowy z pokrzywdzoną, 
przekazał telefon kobiecie podającej 
się za policjantkę, która od razu po-
prosiła o numer telefonu komórko-
wego pokrzywdzonej. Po ponownym 
połączeniu telefonicznym, oszustka 
na bieżąco udzielała już instruktażu 
w jaki sposób 65-latka przekazać ma 
pieniądze. Poleciła też nie rozłączać 
się, a podczas wizyty banku schować 
telefon do torebki. W ten sposób do-
szło do wykonania przelewu na kon-
to podane przez oszustów.

Kolejny telefon od oszustów 
odebrała ponad 80–letnia miesz-
kanka malutkiej miejscowości na 
terenie powiatu łomżyńskiego. 
W słuchawce usłyszała, że jej córka 
miała wypadek i potrzebne jest 6 
tysięcy złotych, aby wyszła na wol-
ność. Seniorka powiedziała, że nie 
ma pieniędzy, wtedy oszustka naj-
prawdopodobniej zorientowała się, 
że nie uda jej się zdobyć pieniędzy 
i odpowiedziała, że postara załatwić, 
aby jednak wypuścili jej córkę. Roz-
mowa się zakończyła.

Dwa niezbyt „grzeczne” telefo-
ny odebrały natomiast mieszkanki 
Łomży. W obu przypadkach oszu-
stem był mężczyzna przedstawiają-
cy się jako wnuczek. Tylko w jednym 
przypadku udało mu się opowiadać 
zmyśloną historię, gdyż pierwsza 
kobieta od razu powiedziała, że nie 

ma dzieci, natomiast druga "dowie-
działa się" o wypadku drogowym 
i potrzebie 20 tysięcy złotych na 
opłacenie lekarza. Obie kobiety, 
które nie dały się nabrać oszustowi, 
przed zakończeniem rozmowy usły-
szały w słuchawce wulgarne słowa 
w swoim kierunku.

Rozwaga 

Łatwowierność, naiwność, 
a czasem zwykłą bezmyślność star-
szych ludzi bezlitośnie wykorzystują 
pozbawieni jakichkolwiek skrupu-
łów oszuści. Ich łupem padają czę-
sto oszczędności całego życia. Spo-
sób działania oszustów metodą "na 
wnuczka” w większości przypadków 
jest podobny. Z reguły ktoś telefo-
nuje do starszej osoby i podaje się 
za syna, wnuczka, siostrzeńca lub 
dalekiego krewnego. W trakcie roz-
mowy próbuje zdobyć zaufanie star-
szego rozmówcy. Potem pieniądze 
przekazywane są zupełnie niezna-
jomej osobie. Często starsi ludzie 
dają się nabierać na te proste chwyty 
i tracą oszczędności całego życia.

PRZYPOMINAMY! Żeby nie 
stać się ofiarą takiego przestępstwa 
musimy zawsze działać rozważnie 
i nie ulegać emocjom oraz kierować 
się zasadą ograniczonego zaufania 
do nieznanych nam osób, które pu-
kają do drzwi lub dzwoniąc proszą 
o pieniądze. ROZMAWIAJMY 
ze starszymi osobami o zagroże-
niach i uczulajmy ich na fakt tego 

typu oszustw. W przypadku wzbu-
dzających niepokój telefonów od 
„wnuczka”, skontaktujmy się z oso-
bą do której pożyczka ma trafić lub 
porozmawiajmy z innymi członka-
mi rodziny. O każdej próbie wyłu-
dzenia natychmiast powinniśmy 
poinformować Policję. 

Pamiętajmy!

Opowieści i preteksty, jakie two-
rzą i wykorzystują oszuści bywają 
bardzo różne, jednak ich wspólnym 
elementem jest wytypowanie na 
przyszłe ofiary starszych i najczę-
ściej mieszkających samotnie osób, 
zdobycie ich zaufania i przychyl-
ności. Bardzo często zaczyna się od 
zwykłego telefonu od rzekomego 
wnuczka, wnuczki, kuzyna, czy syna 
z prośbą o pilne pożyczenie pie-
niędzy. Po ich odbiór może zgłosić 
się inna, wcześniej ustalona osoba. 
Oszuści proszą także o przelewy fi-
nansowe na podane wcześniej kon-
ta. Czasem instruują, aby zostawić 
pieniądze w ustalonym, nietypo-
wym miejscu.

Policjanci przypominają! Żeby 
nie stać się ofiarą takiego przestęp-
stwa musimy działać rozważnie i nie 
ulegać emocjom oraz kierować się 
zasadą ograniczonego zaufania do 
nieznanych nam osób, które puka-
ją do naszych drzwi lub dzwoniąc 
podszywają się za bliskich. 

Bądźmy także podejrzliwi, gdy 
ktoś zasłaniając się pośpiechem 
ponagla nas do szybkiego podję-
cia ważnych finansowych decyzji. 
Nie dajmy się również nabrać na 
zachrypnięty, zmieniony głos rze-
komego wnuczka oraz nie prze-
kazujmy pieniędzy obcym. Jednak 
najważniejsze jest, by w takim przy-
padku zawsze najpierw skontakto-
wać się z osobą, do której gotówka 
ma trafić, a o każdej próbie wyłu-
dzenia natychmiast informować 
Policję.

W szczególności pamiętajmy 
o tym, że funkcjonariusze Policji 
NIGDY nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach te-
lefonicznie! NIGDY też nie proszą 
o przekazywanie pieniędzy niezna-
nym osobom.

społeczeństwo

16 lutego godz. 16.30 i 19.00 Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, Sadowa 12.
Bilety w cenie 50 zł i 65 zł do nabycia w Telewizji Narew, Łomża, 

Stary Rynek 13, tel. 862 167 444

Na granicy
Amunicja

Funkcjonariusze Służby Celno-
-Skarbowej z polsko - białoruskiego 
przejścia granicznego w Bobrowni-
kach ujawnili amunicję przewożo-
ną bez wymaganych dokumentów. 
25 szt. amunicji gazowej kal. 8 mm 
próbował nielegalnie wwieźć do 
Polski 28-letni obywatel Białorusi.

Pociski funkcjonariusze KAS 
znaleźli podczas szczegółowej kon-
troli hondy, którą kierował 28-let-
ni Białorusin. Pudełka z nabojami 
gazowymi kal. 8 mm mężczyzna 
ukrył w podłokietniku japońskiego 
auta. Podróżny nie posiadał przy 
sobie żadnych dokumentów upraw-
niających do przywozu amunicji do 
Polski.

Ze względu na naruszenie przez 
obywatela Białorusi przepisów usta-
wy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 
i amunicji sprawę przekazano Poli-
cji.

Przywóz broni i amunicji przez 
cudzoziemców oraz Polaków mają-
cych miejsce stałego pobytu za gra-
nicą może odbywać się na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez wła-
ściwego konsula RP, w kraju z któ-
rego następuje przywóz. 

Papierosy 
Przemyt 1500 paczek papie-

rosów udaremnili funkcjonariu-
sze podlaskiej KAS z drogowego 
przejścia granicznego w Kuźnicy. 
Nielegalne wyroby tytoniowe o sza-
cunkowej wartości rynkowej ponad 
20 tys. złotych mundurowi zna-
leźli w głośniku zamontowanym 
w bagażniku chryslera kierowanego 
przez 31-letniego Białorusina.

Funkcjonariusze Służby Celno-
-Skarbowej z Kuźnicy wytypowali 
do szczegółowej kontroli chryslera 
na białoruskich numerach rejestra-
cyjnych, wewnątrz którego znajdo-
wał system nagłaśniający składający 
się m.in. z dużego głośnika zamon-
towanego w bagażniku auta. Pod-
czas rewizji pojazdu okazało się, że 
w środku głośnika znajduje się 1500 
paczek papierosów z białoruskimi 
znakami akcyzy. Otworzenie skrzy-
ni głośnika możliwe było dopiero po 
odblokowaniu zabezpieczeń w po-
staci dwóch elektrozamków i dwóch 
elektromagnesów.

Przeciwko kierowcy funkcjo-
nariusze wszczęli sprawę karną 
skarbową rekwirując przemycane 
papierosy oraz samochód z nagło-
śnieniem przystosowanym do prze-
wozu kontrabandy. Mężczyźnie 

Oszuści grasują. Niestety, udaje im się   
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Najnowsze dane wskazują na to, 
o czym badacze niechętnie mówią: bo-
gaci mają coraz więcej, biedni – coraz 
mniej. W innych krajach Europy trend 
jest podobny ale nie ma różnic, jakie 
u nas stają się coraz wyraźniejsze. Nie-
pokój może też budzić tradycyjna linia 
podziału na mapie naszego kraju.

W bieżącym roku każdy Euro-
pejczyk dysponuje średnio kwotą 14 
292 EUR na wydatki i oszczędno-
ści. To o 355 euro więcej w kieszeni 
każdego Europejczyka niż w 2017 
roku. Łącznie europejscy konsu-
menci dysponują kwotą około 9,7 
tryliona EUR. Dochód rozporzą-
dzalny na mieszkańca jest silnie 
zróżnicowany w zależności od kraju. 
W roku 2018 w Polsce siła nabyw-
cza na mieszkańca wyniosła dokład-
nie 7 228 euro, czyli 31 080 złotych 
według obecnego kursu (4,3 zł). 

Czym siła nabywcza? To tzw. 
dochód rozporządzalny na miesz-
kańca po odjęciu podatków i daro-
wizn na cele dobroczynne.

Konsumenci wykorzystują ogól-
ną siłę nabywczą do pokrycia wydat-
ków na artykuły spożywcze, miesz-
kanie, usługi, energię, składki na 
prywatne plany emerytalne i ubez-
pieczenia oraz innych wydatków, ta-
kich jak wakacje, koszty przejazdów 
czy wydatki konsumpcyjne.

Ten wskaźnik jest w Polsce nie-
wysoki – owe 31 tysięcy złotych to 
zaledwie połowa tego, czym dyspo-
nuje przeciętny Europejczyk. Nie 
ma się więc czym chwalić. Na doda-
tek okazuje się, że w Polsce tylko je-
den region zbliża się do europejskiej 
średniej. To rzecz jasna Warszawa, 
uważana za bogatą.

Stolica ma najwięcej
Z badania GfK Purchasing Po-

wer wynika, że mieszkańcy powiatu 
stołecznego dysponowali siłą na-
bywczą o 87 proc. wyższą od śred-
niej krajowej, wynoszącą niemal 95 

proc. średniej europejskiej. Średnia 
krajowa dla siły nabywczej wystąpi-
ła w powiecie kępińskim i mińskim. 
Mieszkańcy najbiedniejszego po-
wiatu (przysuskiego) dysponowali 
siłą nabywczą wynoszącą mniej niż 
60 proc. średniej dla Polski

Bardzo istotną sprawą jest to, 
że GfK w swoim badaniu skupiła 
się nie na województwach, ale po-
wiatach, czyli stosunkowo niewiel-
kich jednostkach samorządu tery-
torialnego. Według wielu badaczy 
badanie województw nie pokazuje 
całej prawdy o polskiej zamożności. 
W każdym województwie jest bo-
wiem bogaty ośrodek dominujący, 
otoczony przez "pas rdzy".

To obrazowe określenie pocho-
dzi ze Stanów Zjednoczonych. Na-
zywa się tak specyficzny region, któ-
ry kiedyś nosił dumne miano "pasa 
stali" – dominował tam przemysł 
ciężki. Kiedy stracił impet, całe „sta-
lowe miasta” zaczęły rdzewieć. Naj-
lepszym przykładem jest Detroit, 
wyludnione, rozpadające się, pełne 
patologii i przestępczości.

W Polsce mamy 380 powiatów, 
więc mapa bogactwa i biedy jest bar-
dziej kolorowa, niż gdybyśmy pod 
uwagę brali tylko całe województwa, 
jak robi to choćby Główny Urząd 
Statystyczny. Ale i tak niepokojąco 
podobne. Co z tego wyszło?

Mapa, jakich wiele – po jednej 
stronie Wisły dominuje jeden kolor, 
po drugiej – odmienny.

– Socjologowie bardzo nie lubią 
map pokazujących granice dawnych 
zaborów i różnych danych na ich tle. 
Bardzo często zakłamują rzeczy-
wistość i pojawia się ich tak wiele, 
że można za ich pomocą udowod-
nić każdą bzdurę. Jakiś czas temu 
w jakimś prawicowym tygodniku 
widziałem zestawienie map religij-
ności i przestępczości. Autor pró-
bował udowodnić, że w dawnym 
zaborze rosyjskim ludzie są bardziej 

religijni a dzięki temu przestępczość 
niższa. Sensu to nie miało żadnego. 
Co innego z zamożnością i siłą na-
bywczą – tłumaczy Piotr Maliski, 
socjolog.

Polska A i B. Ten podział nie mija
Faktycznie, nie da się nie za-

uważyć podobieństwa map "rozbio-
rowych" i pokazujących zamożność. 
Szczególnie dobrze widać tzw. zie-
mie odzyskane, czyli coś, co przed 
II wojna światową  było Niemcami.

– Teoretycznie po wojnie 
wszystko powinno się wyrównać, 
przecież od jej zakończenia minę-
ło ponad 70 lat. Ale ciągle widać, 
gdzie przez lata była lepsza infra-
struktura, przemysł, nowoczesność. 
Oczywiście wykluczam możliwość 
twierdzenia, że jest jakaś mitycz-
na Polska A i B, bo zagłębia biedy 
czy społecznego zacofania znajdzie 
się nawet w centrach dużych miast 
a wsie potrafią być wspaniałymi 
miejscami do życia, ze wszystkimi 
wyznacznikami nowoczesności – 
mówi Maliski. Jego zdaniem dane 
o sile nabywczej pokazują raczej nie 
biedę i bogactwo, ale odległość od 
reszty Europy.

– W zasadzie w każdym pań-
stwie to stolice są najbogatsze. Ale 
czy Warszawę można uznać za boga-
tą, jeśli ona nawet nie dobija do eu-
ropejskiej średniej? To raczej pokaz 
tego, ile wszyscy mamy do zrobienia. 
To prawda, że dysproporcje rosną, ale 
to się odbywa na dość niskiej kwocie 
bazowej – przypomina socjolog.

Mimo wszystko niepokoi go ro-
snąca dysproporcja między regiona-
mi o największej i najmniejszej sile 
nabywczej w Polsce.

– Oczekiwałbym raczej ich 
niwelowania. Zrozumiałe jest, że 
w dużych miastach, gdzie pracują 
specjaliści i dobrze opłacani mene-
dżerowie średnia zarobków może  
być w miarę wysoka. Mówiąc ob-
razowo – jest komu ją podbijać. 
Ale różnice między regionami nie 
powinny tak szybko rosnąć – mówi 
nam Maliski.

W 24 z 380 polskich powiatów 
siła nabywcza była co najmniej o 20 
proc. wyższa od średniej krajowej. 
Czołowa dziesiątka wśród nich to 
Warszawa, Piaseczno, Sopot, Po-
znań, Warszawa Zachód, Katowice,  
Wrocław. Pruszków, Tychy i Gli-
wice.  Z kolei w 131 powiatach co 
najmniej o 20 proc. niższa. Dla po-
równania, w roku 2017 wyższa siła 
nabywcza wystąpiła w 22 powiatach, 
niższa – w 119.

Dla Łomży i powiatu łomżyń-
skiego szczegółowe dane w bada-
niach GfK nie zostały opublikowane. 
Na towarzyszącej im mapie jednak 

widać, że samo miasto ma kolor jasny, 
tak samo jak Białystok czy Suwałki, 
sygnalizujący średnią pozycję. "Mo-
tylek" powiatu ziemskiego jest  już 
jednak ciemnoniebieski, czyli o bar-
dzo niskim Indeksie Siły Nabywczej. 
W podobnej grupie jest jeszcze kilka 
powiatów z województwa podlaskie-
go, całkiem liczna "reprezentacja" 
Mazowsza i Podkarpacie.      

– Dysproporcje w zamożności 
przełożyły się na zróżnicowanie 
w potencjale nabywczym w handlu 
detalicznym. Dużą rolę odegrały 
również koszty życia w poszczegól-
nych klasach wielkości miejscowości 
oraz styl życia, który bezpośrednio 
przełożył się na wydatki miesz-
kańców na poszczególne kategorie 
zakupowe. Dane o sile nabywczej 
na kategorie zakupowe ujawni-
ły znaczące różnice w regionalnej 
dystrybucji potencjału zakupowe-
go – mówi Agnieszka Szlaska-Bąk, 
Client Business Partner w GfK.

Jesteśmy w Europie, więc po-
równujemy się do niej. Siła nabyw-

cza Europejczyków niewiele się 
zmieniła w porównaniu z rokiem 
2015. Zwiększyła się, lecz minimal-
nie, o 0,3 procent. Różnice wśród 
42 krajów uwzględnionych w bada-
niu GfK są oczywiście bardzo duże. 
Najwyższa średnia siła nabywcza 
jest w Liechtensteinie, Szwajcarii 
i Luksemburgu, a najniższa - na 
Białorusi, Mołdawii i Ukrainie. Cie-
kawostka - Ukraińcy posiadają 1/80 
średniej siły nabywczej mieszkań-
ców Liechtensteinu.

17 badanych krajów ma siłę 
nabywczą powyżej średniej, 25 po-
niżej średniej europejskiej. Ostatnie 
miejsce zajmuje Ukraina z zaledwie 
1 318 EUR na osobę. zindeksowa-
na. Badanie GfK Purchasing Power 
opiera się na nominalnym docho-
dzie rozporządzalnym, podane war-
tości nie uwzględniają zatem inflacji. 
Badanie opiera się na danych staty-
stycznych dotyczących wysokości 
dochodów, podatków i świadczeń 
społecznych oraz na prognozach in-
stytucji finansowych.

ekonomia

Podłącz auto do prądu i w drogę
Dzięki uprzejmości firmy Electric Vehicles Poland Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji w Łomży może bezpłatnie testować przydatność małego samochodu 
elektrycznego w warunkach łomżyńskich. Jest to kolejne działanie pozwalające 
przetestować rozwiązania z zakresu elektromobilności, w oparciu o czystą energię 
czerpaną z odnawialnych źródeł energii.

- Od półtora roku korzystamy z własnych ogniw fotowoltaicznych 
o mocy 28,6 kW, które produkowały w tym czasie czystą energię elektryczną 
przez co ograniczyliśmy pobór energii elektrycznej „węglowej” z sieci PGE 
i przyczyniliśmy się do zmniejszenia emisji CO2 i innych szkodliwych sub-
stancji. Ponadto posiadamy projekt budowy z pozwoleniem na budowę hali 
garażowej ze stanowiskami ładowania autobusów elektrycznych i bateriami 
słonecznymi na dachu o mocy ok. 300 kW - informuje dyrektor MPK Ja-
nusz Nowakowski w materiale przygotowanym przez przedsiębiorstwo.

Dodaje, że na jednej z wiat przystankowych zainstalowane zostały bate-
rie fotowoltaiczne i turbina wiatrowa do produkcji energii elektrycznej wy-
korzystywanej do oświetlenia przystanku i zasilania gniazd ładowarek USB.

- Dzięki władzom miasta od niedawna dysponujemy na bazie MPK 
profesjonalną ładowarką elektryczną o mocy 22 kW umożliwiającą ładowa-
nie za darmo do końca lipca 2019 r. samochodów elektrycznych wszystkim 
chętnym. Docelowo planujemy, aby taki, jak ten testowany, mały o niewiel-
kim zużyciu prądu, samochód był samochodem zastępczym dla naszych 
klientów na czas ładowania swojego samochodu. W jego trakcie można 
spokojnie zrobić zakupy lub załatwić jakąś sprawę na mieście - informuje 
dyrektor Nowakowski.

Wszystkie te działania są prowadzone, aby sprawdzić racjonalność po-
szczególnych rozwiązań przed podjęciem decyzji na większą skalę. 

W bazie MPK podczas „Dnia Otwartego” wszyscy zainteresowani mogli 
sprawdzić jak funkcjonują opisane wyżej systemy. Była też możliwość prze-
jazdu najnowszym modelem małego, miejskiego, osobowego samochodu 
elektrycznego.

W Polsce rośnie przepaść 
między biednymi  

i bogatymi. Linia podziału 
idzie wzdłuż Wisły
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

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

U s ł u g i 
d e k a r -
skie - Per-
fekt dach: 
p o k r y c i a 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.  
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i  i ogrodni-
czego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociński 
Sławomir: instalacje CO, instalacje wodno 
– kanalizacyjne, montaż urządzeń sanitar-
nych, kotłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen zakres usług. 
Tel. 516 376 389.  

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

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to komplek-
sowa obsługa firm pod względem BHP, 
PPOŻ oraz ABI – dokumentacja ochrony 
danych osobowych. Zadzwoń, my zaj-
miemy się szkoleniem i dokumentacją. 
Te. 501 627 081, 86 219 93 94, Łomża, ul. 
Sikorskiego 166/2. 

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

USŁUGI FINANSOWE
Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez BIK, umowa nota-
rialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie. Tel. 
577 873 616.

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska – twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: 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 Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862  115 343, 696  884 735. Usługi w za-
kresie 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 we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. www.ze-
spol-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 Czarnoci-
nie, Nagórkach, Pęzie, Drożęcinie, Lubije-
wie lub innej miejscowości w sąsiedztwie 
rzeki lub jeziora. Tel. 600 588 666.

Kupię mieszkanie w Łomży za gotówkę 
również do remontu w rozliczeniu mogę 
dać działkę budowlaną. Tel. 535 480 220.

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

Sprzedam 0.60 ha, siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, 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 Kolnie. 
Tel. 600 343 819.

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

Sprzedam las 1,3 ha koło Morgownik. 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.

Kupię drzewo sosnowe lub świerko-
we tzw.krzesaki gałęziaki, potrzebuje 
200mp. Tel. 600 588 666

Uwaga tartak,poszukuje dostawcy desek 
oflisiastych korowanych 150 m3/mie-
sięcznie, zlecę wykonanie altan, dom-
ków, studni ogrodowych, przyjmę do 
pracy. Tel. 600 588 666.

Sprzedam lodówkę, kuchnie gazową 
oraz ładne sanie. Lipniki. Tel. 721 807 932.

Sprzedam gęsie pióra, niedrogo. Dzwonić 
wieczorem. Tel. 29 594 02 75.

ZGUBIONO BURSZTYNOWY RÓŻANIEC, 
PROSZĘ O ZWROT, NAGRODA. 
Tel. 508 479 725.

Sprzedam kredens dębowy, po renowa-
cji. Tel. 512 996 615. 

CHOINKI DO KOŚCIOŁÓW OD 3 DO 7 ME-
TRÓW 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
Sprzedam Poloneza GLI, bordowy, 1998 
rok, mały przebieg. Tel. 508 223 884.

Kupie Mercedesa tzw.kaczke, poszukuje 
stolarza do produkcji domków 
drewnianych dla dzieci. Tel.600 588 666.

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

5. Tel. 518 362 426. 

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

Kupię Mercedesa „kaczke” ze skrzynią 
ładunkową, kontener lub samą ramę. 
tel..600 588 666.  

Kupię silosy płaskodenne o średnicy 
min. 4metry, zatrudnię stolarzy z do-
świadczeniem do produkcji mebli ogro-
dowych. Tel. 600 588 666.

PRACA
Zatrudnię do budowy domów drewnia-
nych i przyuczę do zawodu cieśli. Tel. 
600 289 289.

Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
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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Mechatronika 
to przyszłość  

i talent Lidii to 
przyszłość

Lidia Chętnik, uczennica kl. III (oddział 
gimnazjalny) Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Łomży, zdobyła I miejsce w etapie 
wojewódzkim konkursu „ZAWÓD PRZY-
SZŁOŚCI” w kategorii plakat.

Jak informuje Anna Zakrzew-
ska z SP 1, konkurs poświęcony 
różnym zawodom skierowany był 
do uczniów szkół gimnazjalnych 
w projekcie „ "Dobry zawód – faj-
ne życie. Popularyzacja kształcenia 
zawodowego w województwie pod-
laskim”.

W tym realizowanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 przedsięwzięciu 

uczniowie III klas gimnazjalnych 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łom-
ży uczestniczą od poprzedniego 
roku   szkolnego.  Głównym celem 
projektu jest popularyzacja kształ-
cenia zawodowego, zarówno wśród 
młodzieży szkół gimnazjalnych, jak 
i ich rodziców, którzy odgrywają 
kluczową rolę w planowaniu ścieżki 
edukacji swoich dzieci. Różnorodne 
działania  służą ukazaniu walorów 
i możliwości, ale głównie korzyści, 
jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, 
wybierając edukację prowadzącą 
do uzyskania uprawnień do pracy 
w określonym zawodzie i na kon-
kretnym stanowisku.

Jednym z nich był konkurs 
pod hasłem: „ZAWÓD PRZY-
SZŁOSCI”. Wzięły w nim udział 
(w kategorii plakat) dwie uczen-
nice naszej szkoły: Lidia Chętnik 
i Wiktoria Kaczmarek. W plastycz-
nych zmaganiach rywalizowało 116 
uczniów ze szkół gimnazjalnych 
z czterech subregionów wojewódz-
twa podlaskiego: białostockiego 

bielskiego, łomżyńskiego i suwal-
skiego. Ich zadaniem było stwo-
rzenie pracy przedstawiającej wizję 
zawodu przyszłości.

W etapie subregionalnym ko-
misja konkursowa spośród nadesła-
nych prac wyłoniła

28 najlepszych plakatów, które 
zostały zakwalifikowane do etapu 
wojewódzkiego. Wśród nich zna-
lazły się prace obydwu naszych 
uczennic, a zwycięzcą okazała się 
utalentowana Lidia Chętnik. Gra-
tulujemy!

W 2018 roku zostali najlepszymi spor-
towcami lotniczymi w Polsce zdobywa-
jąc Złotego Cumlusa 2017. W tym roku 
zdobyli ponowną nominację. Czy uda 
im się powtórzyć sukces sprzed roku? 

Kiedy rok temu cała Polska sza-
lała w prawdziwej euforii, bo oto 
Kamil Stoch zdobył złoty medal na 
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 
w PyeongChang, Łomża świętowa-
ła sukces Adama Pupka i Piotrka 
Kozikowskiego – Złotego Cumulu-
sa 2017. Po roku Kamil Stoch świę-
tuje drugie miejsce w plebiscycie 
na najlepszych sportowców Polski, 
a motoparalotniowy duet z Łomży 
zamierza powtórzyć swój sukces. 
Potrzebuje jednak wsparcia. 

Rok 2018 był dla Adama 
i Piotrka niezwykle intensywnym 
czasem. W przeciągu 12 minionych 
miesięcy zdobyli brąz (indywidu-
alnie) na Mistrzostwach Świata 

w Tajlandii, złoto (drużynowo) na 
tych samych mistrzostwach i dodat-
kowo jeszcze  złoto z całą  reprezen-
tacją Polski. 

A to jeszcze nie wszystko. Do 
ubiegłorocznych sukcesów zaliczyć 
można także brązowy medal (dla 
polskiej kadry) na Slalomowych 

Mistrzostwach Świata w Egipcie, 3 
miejsce na Mistrzostwach Polski we 
Wrocławiu, 3 miejsce na zawodach 
Pucharu Polski we Wrocławiu oraz 
3 miejsce w Pucharze Polski. 

To właśnie te sukcesy zadecy-
dowały o tym, iż lotnicy z Łomży 
ponownie znajdują się w grupie 
sportowców walczących o Złotego 
Cumulusa 2018. Głosowanie już się 
rozpoczęło. Aby wesprzeć Adama 
i Piotrka trzeba wysłać SMS o tre-
ści: Cumulusy.7

pod numer 7268 lub zajrzeć na 
stronę www.cumulusy.pl. 

Punkty za nominacje oraz zdo-
byte w tym etapie głosy są sumo-
wane. Tylko 15 nominowanych 
przechodzi do finału. Ten etap gło-
sowania trwa do 16 stycznia 2019. 
Lista finalistów zostanie ogłoszona 
17 stycznia, natomiast 25 stycznia  
będą wręczone nominacje zawodni-
kom podczas Cumulusy 2018 Open 
Day w siedzibie  Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego. Od 18 stycznia 
2019 do 31 stycznia 2019 będzie 
można głosować już tylko na 15 Fi-

nalistów. Czy wśród tej grupy znaj-
dzie się duet z Łomży?   

Obecnie Adam i Piotrek mają 
521 głosów, co plasuje ich na 7 po-
zycji. To jednak może się zmienić. 
Wszystko zależy od wsparcia kibi-
ców.  

- W tym roku ponownie zosta-
liśmy nominowani w VI Plebiscycie 
na 10 najlepszych sportowców lot-
niczych CUMULUSY 2018. Jeśli 
wspierasz to, co robimy – wyślij sms 
(raz dziennie). Dziękujemy!  Wspa-
niałego roku! - zachęcają do głoso-
wania Adam i Piotrek.  

po godzinach

Kino Millenium w Łomży  - 
gorące emocje zimą   

REPERTUAR KINA 18-24.01 2019

CHŁOPIEC Z BURZY 2D – 18-24.01, 
Duża sala, godz.:18.15
dodatkowo: 18.01, godz.: 08.30, 
24.01, godz. 09.00

SEKRETNY ŚWIAT KOTÓW – 18-20.01, 
Duża sala, godz.: 12.00

ASTERIKS I OBELIKS TAJEMNICA 
MAGICZNEGO WYWARU 3D - 
18.01, Duża sala, godz.: 14.00
19-20.01, Duża sala, godz.: 10.00, 
14.00
21-23.01, Duża sala, godz.: 10.00, 
12.00, 14.00
24.01, Duża sala, godz.: 12.00, 14.00

UNDERDOG – 18-24.01, Duża sala, 
godz.: 16.00, 20.30

RALPH DEMOLKA W INTERNECIE 2D - 
18.01, Mała sala, godz.: 13.00, 15.30, 
18.00
19-20, 22-24.01, Mała sala, godz.: 
10.30, 13.00, 15.30, 18.00
21.01, Mała sala, godz.: 09.30, 13.00, 
15.30, 18.00

DIABLO WYŚCIG O WSZYSTKO – 18-
23.01, Mała sala, godz. 20.30, 

W najbliższym czasie: 
Miszmasz czyli Kogel mogel 3 - od 25 
stycznia (Premiera)
Spiderman Uniwersun - od 25 
stycznia
Bumblebee - od 1 lutego
Lego przygoda - od 8 lutego (Premie-
ra)
Planeta Singli 3 -  od 8 Lutego 
(Premiera)
GreenBook - od 8 lutego (Premiera)
Jak wytresować Smoka - od 15 lute-
go (Premiera)
Kobiety Mafii 2 - od 22 lutego 
(Premiera)
Corgi-Psiak królowej - od 23 lutego 
(Przedpremiera)

Tkanina na wystawie 
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na wystawę zorgani-

zowaną z okazji 10-lecia istnienia Pracowni Tkaniny MOK.
Wernisaż wystawy odbędzie się 18 stycznia 2019 roku o godzinie 17.00 

w Galerii Sztuki "Labirynt" MOK w Zambrowie przy ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 2a.

Wstęp bezpłatny.

Adam i Piotrek ponownie walczą o miano 
najlepszych lotników w Polsce
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Już niebawem uczniowie rozpoczną 
zimowy odpoczynek od szkolnych 
obowiązków. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łomży zaprasza dzieci 
i młodzież na: ferie na Lodowisku „Bia-
ły Orlik” oraz półkolonie w Parku Wod-
nym! 

Trwają zapisy na obie formy 
atrakcyjnego wypoczynku i dobrej 
zabawy. Do wyboru są dwa termi-
ny 5-dniowych turnusów: od 21 do 
25 stycznia lub od 28 stycznia do 1 
lutego.

„Ferie na Lodzie” przy ul. Ka-
tyńskiej 3 to propozycja dla amato-
rów łyżwiarstwa w wieku od 7 do 14 
lat. W godzinach 10.40 -11.30 (II 
wejście) zajęcia prowadzone będą 
przez animatorów sportów zimo-
wych. Obejmować one będą gry 
i zabawy na lodzie oraz naukę i do-
skonalenie jazdy na łyżwach. Koszt 
turnusu (poniedziałek – piątek) wy-
nosi 25 zł, plus ewentualna dopłata 
20 zł za wypożyczenie łyżew.

W czasie "Ferii na Wodzie" 
w godzinach 12.00 – 14.00 lub 14.00 
- 16.00 w Parku Wodnym przy ul. 
Wyszyńskiego 15, odbywać się będą 
gry i zabawy w wodzie dla dzieci od 
7 do 14 roku życia, m.in.: wodne gry 
drużynowe, zjazdy rurą na czas czy 
wyławianie skarbów. Rozstawiony 

zostanie także DMUCHA-
NY TOR PRZESZKÓD!!! 
Koszt turnusu (poniedziałek 
– piątek) wynosi 70 zł.

Warunkiem uczestnic-
twa w zajęciach jest wypeł-
nienie deklaracji, którą na-
leży złożyć w kasie obiektu 
do soboty poprzedzającej 
dany tydzień feryjny oraz 
uiszczenie opłaty. Deklara-
cja uczestnictwa dostępna 
jest w kasach Lodowiska 
oraz Parku Wodnego. Warto 
się śpieszyć, ponieważ ilość 
miejsc jest ograniczona!

Poniżej regulamin oraz 
program.

Zapraszamy!

REGULAMIN 
„FERIE W WODZIE 2019”
CEL:
•   Upowszechnianie 

uprawiania sportu amatorskiego, 
w szczególności pływania
•   Zachęcanie dzieci i młodzieży 
do aktywnego spędzania czasu 
wolnego
•   Propagowanie zdrowego trybu 
życia
•   Integracja dzieci poprzez zajęcia 
w wodzie
 
ORGANIZATOR:
•   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży, ul. Zjazd 18, 18 – 400 
Łomża
 
MIEJSCE I TERMIN:
•   Park Wodny, ul. Wyszyńskiego 15, 
18-400 Łomża
•   I turnus – 21-25.01.2019
•   II turnus – 28.01-1.02.2019
•   Godziny: 12.00 – 14.00 lub 14.00- 
16.00
 
ZGŁOSZENIA:
•   Zgłoszenia uczestników – 
Recepcja PARK WODNY
•   W zajęciach prowadzonych przez 
Organizatora uczestniczyć mogą 
dzieci a także młodzież w wieku 
7 - 14 lat.
•   Każdy uczestnik zobowiązany 
jest do złożenia pisemnej deklaracji 

uczestnictwa, podpisanej przez 
rodzica/opiekuna prawnego 
(dostępnych na recepcji pływalni).
•   Podczas zajęć uczestnicy 
zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminu pływalni oraz 
dostosowywania się do poleceń 
prowadzących.
 
OPŁATA:
•   I turnus – 70,00 zł
•   II turnus – 70,00 zł
 
PROGRAM:
•   Zabawy w wodzie
•   Wodne gry drużynowe
•   Podstawy nauki i doskonalenia 
pływania

PROWADZĄCY:
•   instruktorzy pływania
•   animatorzy sportu - MOSiR 
Łomża

 

REGULAMIN
 „FERIE NA LODZIE 2019”

 CEL:
•   Upowszechnianie uprawiania 
sportu amatorskiego, 
w szczególności jazdy na łyżwach
•   Zachęcanie dzieci i młodzieży 
do aktywnego spędzania czasu 
wolnego
•   Propagowanie zdrowego trybu 
życia
•   Integracja dzieci poprzez zajęcia 
na lodzie
 
ORGANIZATOR:
•   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży, ul. Zjazd 18, 18 – 400 
Łomża
 
MIEJSCE I TERMIN:
•   Lodowisko Miejskie „Biały Orlik” 
ul. Katyńska 3, 18 - 400 Łomża
•   I turnus – 21-25.01.2019
•   II turnus – 28.01-1.02.2019
•   Godziny: 10:40 - 11:30

ZGŁOSZENIA:
•   Zgłoszenia uczestników – Kasa 
Lodowiska Miejskiego "Biały Orlik" 
ul. Katyńska 3.

•   W zajęciach prowadzonych przez 
Organizatora uczestniczyć mogą 
dzieci a także młodzież w wieku 
7 - 14 lat.
•   Każdy uczestnik zobowiązany 
jest do złożenia pisemnej deklaracji 
uczestnictwa, podpisanej przez 
rodzica/opiekuna prawnego 
(dostępnych w kasie lodowiska).
•   Podczas zajęć uczestnicy 
zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminu lodowiska oraz 
dostosowywania się do poleceń 
prowadzących.

OPŁATA:
Bez wypożyczenia łyżew:
•   I turnus – 25,00 zł
•   II turnus – 25,00 zł
Z wypożyczeniem łyżew:
•   I turnus – 45,00 zł
•   II turnus – 45,00 zł

PROGRAM:
•   Gry i zabawy na lodzie
•   Rywalizacje sportowe
•   Podstawy nauki i doskonalenia 
jazdy na łyżwach
 
PROWADZĄCY:
•   animatorzy sportu - MOSiR Łomża

Na lodzie i w wodzie, czyli ferie z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży 

Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Łomża, 
Stary Rynek 13, tel. 862 167 444
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