
Fo
t. 

Al
 Be

llo
/A

FP

TYGODNIK    NR 501    29 stycznia 2019    ROK XIII    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Zanim upłynęła pierwsza minuta 
drugiej rundy, było po wszystkim. Po 
serii czterech ciosów Adama Kownac-
kiego ringowy sędzia spojrzał w oczy 
Geralda Washingtona i odesłał go do 
narożnika. Adam Kownacki wykonał 
taniec eksponując swój okazały tego 
dnia brzuszek. Może jeszcze w tym 
roku założy na niego pas mistrza 
świata. Pochodzący z Konarzyc, blisko 
związany z Łomżą,  "Babyface" zrobił 
w tym kierunku wielki krok.

Przed walką i na ringu 
Adam Kownacki wchodził 

na ring ważąc ponad 117 kilo-
gramów przy wzroście 191 cen-
tymetrów. Podczas i po jesiennej 
walce z Charlesem Martinem był 
szczuplejszy. Gerald Washington, 
który mierzy 198 cm, był o oko-
ło 10 kilogramów lżejszy. „Nigdy 

nie widziałem sportowca z taką 
figurą” - napisał o Kownackim 
jeden z internetowych komen-
tatorów. Okazało się jednak, że 
nieco misiowaty z wyglądu „Ba-
byface” był tego wieczora szybki 
i dynamiczny.      

Zwłaszcza ostatnie chwile 
walki nie zostawiły wątpliwości, 
kto tego wieczora rządzi na rin-
gu w Nowym Jorku. Pierwsza 
runda, w której  Adam Kownacki 
w biało-czerwonych spodenkach 
osiągnął już wyraźną przewagę, 
była przygrywką. Choć na twa-
rzy naszego boksera pojawiła się 
krew z rozcięcia pod okiem, cut-
man, czyli fachowiec od takich 
urazów, w przerwie zrobił swoje. 
"Babyface" po zabiegu wyszedł 
do walki najwyraźniej jeszcze 

bardziej zdeterminowany - może 
żeby nie przegrać życiowej szansy 
przez powierzchownie rozcięta 
skórę - i po prosu jak czołg roz-
jechał rywala. 

Krótka rozpoznawcza wy-
miana na środku ringu. Wa-
shington był w niej nawet nieco 
żwawszy niż rywal. Choć "wy-
miana" to za dużo powiedzia-
ne, bo od pewnego momentu 
bił  tylko Polak. Kiedy zrobiła 
się odrobina miejsca na dobry 
zamach, dwa sierpowe - prawy 
i  lewy. Washingtonowi zmięły 
nogi. Uciekł na środek, potem 
w narożnik ringu i tam dostał 
trzeci cios z prawej. Padł na ple-
cy, głową w linach.

Kiedy sędzia odliczał, "El 
Gallo Negro" (Czarny Kogut) 
gramolił się powoli. Wstaje. 
Prowadzący walkę arbiter miał 
wątpliwości czy pięściarz wie co 
się dzieje. Kazał mu zrobić dwa 
kroki w prawo, w lewo. Potem 
jeszcze poinformował, że daje mu 
jeszcze ostatnia szansę. Na razie 
jednak walkę wznowił.

Ale okręt „Czarny Kogut” 
już tonął, Adam Kownacki na-
tarł bez skrupułów. Pierwszy 
prosty tylko musnął twarz Ge-
ralda Washingtona. Trzy kolejne 

doszły. Sędzia uchronił Amery-
kanina przed ciężkim nokautem 
i odesłał go na dłuższy odpoczy-
nek w domu.

Trzeba przyznać, że najmłodsi 
mieszkańcy Łomży otrzymali 

spóźniony, ale za to podwójny 
prezent: czas wolny od zajęć 

szkolnych i białe miasto w tym 
czasie. Chyba po raz pierwszy  

mogli wyciągnąć z zakamarków 
mieszkań narty, łyżwy, sanki 

i wszystko na czym tam jeszcze 
można pędzić z górki.

Przed nami jeszcze tydzień 
ferii. Dla ogromnej większości 
dzieci to tydzień w mieście albo 
w okolicach. Ale w wyjątkowo 
„białym mieście”. W ubiegłym 
tygodniu zima pokazała jak na-
prawdę pięknie potrafi wyglą-
dać: śnieg, mróz, bajeczne drze-
wa, nieoczekiwane ewolucje na 
chodnikach i zupełnie podobne 
ewolucje, ale już planowane na 
Białym Orliku.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łomży zawarł 

tym razem umowę z twórcą po-
gody i cieszy się z ogromnego 
powodzenia oferty na swoim 
lodowisku. Wielbiciele białych 
sportów mają także do pełnej 
dyspozyji każdą górkę do sa-
neczkowania czy „jabłuszkowa-
nia” z bardzo bezpiecznymi (bo 
nie kończącymi się na jezdni 
czy chodniku) zjazdami ze skar-
py pod hotelem Gromada albo 
na SkateParku. Dla bardziej 
zaawansowanych na nartach 
czy snowboardzie jest ośrodem 
w Rybnie z trasami o różnym 
stopniu trudności.

Powinno być fajnie i bez-
piecznie w ostatnich dniach ferii. 
Fajnie, bo nawet przy nieco gor-
szej pogodzie coś się da wymy-
ślić, a bezpiecznie, ponieważ po-
licjanci odwiedzili jeszcze przed 
przerwą szkoły i przedszkola 
z odpowiednimi informacjami. 
Pojawiają się też na zimowi-
skach i w miejscach szczególnie 
obleganych przez małych spor-
towców.    

Adam Kownacki  
zdemolował Washingtona. 

Teraz czas na Wildera?

Zimo, dzięki, że taki klimat też mamy 

Dokończenie na str. 20

Dokończenie na str. 22
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Minusem wyborów organizowanych 
jesienią jest to, że dochodząca do 
władzy ekipa nie ma możliwości przy-
gotowania całkowicie własnego bu-
dżetu na kolejny rok i musi korzystać 
z koncepcji poprzedników, choćby 
mających zupełnie odmienne priory-
tety. Tak się stało także w przypadku 
województwa podlaskiego, gdzie po 
latach rządów koalicji złożonej z PO 
i PSL większość zdobyło PiS

Nowy zarząd regionu na re-
wolucyjne przekształcanie planu 
dochodów i wydatków czasu nie 
miał, ale przynajmniej zaakcen-
tował swoje wyborcze zapowie-
dzi i założenia programowe. Jak 
informuje portal Wrota Podla-
sia, dochody budżetu zwiększą 
się z 709 mln proponowanych 
przez Zarząd PSL-PO do po-
nad 735 mln, zaś wydatki wzro-
sną do 872 mln zł z planowa-
nych 824 mln.

Bliższe szczegóły autopo-
prawek do budżetu przedsta-
wiciele zarządu województwa, 
marszałek Artur Kosicki, wi-
cemarszałek Marek Olbryś 
oraz Wiesława Burnos i Marek 
Malinowski, ogłosili jeszcze 
przed sesją podczas specjalnej 
konferencji prasowej. Jak rela-
cjonują Wrota Podlasia, dodat-
kowe pieniądze trafią przede 
wszystkim na: kulturę, zabytki, 
ochronę zdrowia, drogi i bez-
pieczeństwo (czyli Ochotnicze 
Straże Pożarne).

- Przejęliśmy odpowiedzial-
ność za województwo podlaskie. 
Wyborcy zdecydowali, że to kan-
dydaci Zjednoczonej Prawicy 
będą kierować województwem 
i czujemy się wręcz zobowią-
zani, żeby te poprawki wnieść 
– mówił marszałek. - Pewnych 
ruchów ze względów procedu-
ralnych i prawnych nie mogliśmy 
zrobić, ale uznaliśmy, że jeszcze 
coś – mówiąc kolokwialnie – da 
się z tego budżetu wycisnąć, by 
jeszcze bardziej wpłynął on na 
rozwój województwa.

W szczegółach jest to m.in. 
dodatkowa kwota na podwyżki 
płac dla pracowników kultury, dla 
Opery i Filharmonii Podlaskiej 
na nowe produkcje, na zabytki, na 
remonty, podwyżki i nowe przed-
sięwzięcia w innych instytucjach 
kultury, (m. in. w Muzeum Rol-
nictwa w Ciechanowcu).

- Zmieniliśmy też nakłady 
przeznaczone na utrzymanie 
i remont dróg z planowanych 
9 mln zł do ponad 20 mln zł. 
Dbamy też o bezpieczeństwo 
poprzez zwiększenie dofinan-
sowania na OSP w naszym 
województwie. To jednostki, 
które w wielu przypadkach jako 
pierwsze pojawiają się na miej-
scu zdarzenia i muszą być wy-
posażone w nowoczesny sprzęt, 
bo to często od nich zależy 
życie i zdrowie naszych miesz-
kańców – podkreślał Artur Ko-
sicki. - W pierwotnym budżecie 
na bezpieczeństwo, czyli OSP 
było wygospodarowanych 500 
tys. zł. Myśmy tę kwotę zwięk-
szyli czterokrotnie. Jeśli chodzi 
o dodatkowych 11,1 mln zł na 
drogi to zostaną one podzielone 
na inwestycje: Wyszki – Bielsk 
Podlaski (6,5 mln zł) oraz Dą-
browa Białostocka – Lipsk (4,6 
mln zł). Kwota 23,4 mln zł 
jest przeznaczona na przebu-
dowę drogi wojewódzkiej Nr 
678 Roszki Wodźki – Wysokie 
Mazowieckie. Znacznie po-
kaźniejszy będzie także budżet 
w dziedzinie ochrony zdrowia. 
Zamiast planowanych 51,7 mln 
– ponad 63,5 mln.

Poprawki zostały uwzględ-
nione podczas drugiego czytania 
projektu budżetu województwa 
na 2019 rok, które było głównym 
punktem sesji Sejmiku.

Dodatkowo zarząd zapro-
ponował zwiększenie o 6 mln zł 
rezerwy ogólnej. Te środki, jak 
wyjaśniał marszałek Artur Kosic-
ki, są potrzebne m.in. na wkłady 
własne w działaniach podejmo-
wanych przy udziale środków 
centralnych.

W projekcie uwzględniona 
została jedna z kilku zgłoszonych 
poprawek. Na wniosek radnego 
Sebastiana Łukaszewicza wię-
cej będzie środków na konkursy 
w sferze kultury dla organizacji 
pozarządowych.

Radny Jacek Piorunek wnio-
skował o zmniejszenie rezer-
wy o 4 mln zł. i przeniesienie 
tych środków na remont drogi 
Konopki Młode – Śniadowo. 

Jednak po zapewnieniu wice-
marszałka Marka Olbrysia, że 
ta inwestycja będzie realizowana 
ze środków Podlaskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich, wnio-
sek wycofał.

Radni opozycji niektóre 
z korekt budżetowych przyjęli 
z uznaniem, inne skrytykowali. 
Przeciw przyjęciu projektu opo-
wiedziały się tylko 2 osoby, a 11 
się wstrzymało.

Sejmik podjął też uchwałę 
w sprawie występowania miesz-
kańców województwa podla-
skiego z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą. Aby projekt był 
procedowany podpisać się pod 
nim musi co najmniej tysiąc osób 
– mieszkańców województwa 
podlaskiego. Jak podkreślał mar-
szałek Artur Kosicki, uchwała 
daje mieszkańcom regionu więk-
sze możliwości na realizację swo-
ich pomysłów. 

W kongresie pod takim hasłem wzię-
ło udział 70 młodzieżowych radnych 
z całej Polski i regionu. Organizato-
rem spotkania był Młodzieżowy Sej-
mik Województwa Podlaskiego.

- Partnerstwo międzypokole-
niowe powinno opierać się na zro-
zumieniu i uznaniu potencjałów 
i talentów obu stron - apelował 
do młodych prof. Jacek Kurzępa, 
poseł na Sejm RP i przewodni-
czący Parlamentarnego Zespołu 
ds. Wspierania Młodzieżowych 
Rad przy Jednostkach Samorzą-
du Terytorialnego.

Jak relacjonuje dla portalu 
Wrota Podlasia Dominik Soło-
wiej, Kongres otworzył Tomasz 
Szeweluk, który w imieniu mar-
szałka Artura Kosickiego powitał 
wszystkich uczestników, eksper-
tów i praktyków prowadzących 
szkolenia i seminaria w trakcie 
kongresu:

- Jest nam niezmiernie miło, 
że możemy jako samorząd włą-
czyć się w ideę organizacji Ogól-
nopolskiej Konferencji Rad i Sej-
mików Młodzieżowych, które 
odbywają się w poszczególnych 
województwach – mówił dyrek-
tor Tomasz Szeweluk. 

W programie kongresu zna-
lazło się również wystąpienie 
profesora Jacka Kurzępy, posła 
i przewodniczącego Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Wspierania 
Młodzieżowych Rad przy Jed-
nostkach Samorządu Terytorial-
nego. Naukowiec zwrócił uwagę 
na konieczność międzypokole-
niowego dialogu, opartego na po-
szanowaniu drugiego człowieka 
i świadomym, etycznym wyko-
rzystaniu nowoczesnych techno-
logii komunikacyjnych.

- Uważam, że partnerstwo 
międzypokoleniowe powin-
no opierać się na zrozumieniu 
i uznaniu potencjałów i talentów 
obu stron. Spotkanie białostockie 
odbywa się w kontekście global-
nego świata komunikacji i wasze-
go wszechbycia. To zwielokrotnia 
obecność i tu, i na Facebooku, 
Youtubie i Instagramie, nadając 
mu specyficznej siły i wymowy – 
mówił do uczestników kongresu 
prof. Jacek Kurzępa.

Młodzi radni wzięli także 
udział w warsztatach z eksper-
tami od nowoczesnych mediów, 
marketingu, mediów społeczno-
ściowych. 
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Wraz z początkiem roku w 
życie weszły nowe przepi-
sy dotyczące nieodpłatnej 
pomocy prawnej. W świe-
tle nowych zasad, z tego 
rodzaju świadczeń może 
skorzystać każdy, kto zde-
klaruje, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów pomocy 
odpłatnej. O nowoobowią-
zujących zasadach mówił 
Andrzej Duda, Prezydent 
RP, wiceszef Kancelarii 
Prezydenta Paweł Mucha, 
podsekretarz stanu Anna 
Surówka-Pasek oraz do-
radca Prezydenta RP Zofia 
Romaszewska podczas spo-
tkania z dziennikarzami 
mediów lokalnych i regio-
nalnych. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
oraz poradnictwo obywatel-
skie są dostępne dla każdego, 
kto złoży oświadczenie, że nie 
może pozwolić sobie na sko-
rzystanie z pomocy odpłatnej. 
Do takiej deklaracji nie trzeba 
dołączać żadnych zaświadczeń 
urzędowych, ani innych doku-
mentów. 

– Chcemy, żeby te rozwią-
zania jak najlepiej służyły zwy-
kłemu człowiekowi, właśnie 
temu w potrzebie, który bardzo 
często tego wsparcia nie jest w 
stanie po prostu otrzymać w 
inny sposób niż tylko poprzez 
taką nieodpłatną, a jednak pro-
fesjonalną pomoc prawną – 
mówił podczas spotkania An-
drzej Duda. 

Nowością w ustawie jest 
również instytucja „poradnic-
twa obywatelskiego”. Polega ono 
na udzieleniu wsparcia poprzez 
przygotowanie planu rozwiąza-
nia problemu, z jakim zgłasza się 
osoba potrzebująca – np. wyjścia 
z zadłużenia kredytowego. Do-
radca poinformuje interesanta o 
przysługujących mu uprawnie-
niach oraz o spoczywających na 

nim obowiązkach i udzieli po-
mocy w samodzielnym rozwiąza-
niu problemu, w tym w realizacji 
przygotowanego wspólnie planu. 

- Jak przychodzi człowiek ze 
swoim problemem, to może być 
pewny, że nie zostanie sam. W 
przypadku pomocy prawnej  i 
poradnictwa obywatelskiego oso-
bą która może z niej skorzystać 
jest każdy. Chcemy, by w tych 
punktach każdy znalazł zrozu-
mienie i wyjście z dręczących go 
problemów – tłumaczyła Zofia 
Romaszewska, doradca Prezy-
denta RP. 

Sprawy, z którymi zgłasza-
ją się obywatele często wymagają 
współpracy trwającej dłużej niż 
tylko jedno spotkanie. Niekiedy 
sama pomoc w postaci wyjaśnienia 
przepisów i napisania pisma jest 
niewystarczająca. Konieczne wów-
czas jest opracowanie całego planu 
wyjścia z trudnej sytuacji - skom-
plikowanej nie tylko z powodu 
problemów prawnych. Nowa usta-
wa wprowadza taką możliwość. 

Udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się w 
punktach wyznaczonych przez 

powiaty, według kolejno-
ści zgłoszeń, po umówie-
niu terminu wizyty. Jeśli 
chodzi o powiat łomżyń-
ski, punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej znajdują 
się:

- w budynku Powia-
towego Urzędu Pracy w 
Łomży, ul. Nowogrodzka 
1, pokój 303 (III piętro). 
Dyżury pełnione są tam w 
poniedziałki, wtorki, środy, 
i piątki od godziny 9.00 
do godziny 13.10 , zaś w 
czwartki od godziny 8.00 
do godziny 12.10.  Wizytę 
można umówić pod nume-
rem telefonu: 215 80 24

- w budynku Starostwa 
Powiatowego w Łomży, 

ul. Szosa Zambrowska 1/27, po-
kój 215. W tym punkcie dyżu-
ry pełnione są w poniedziałki , 
wtorki, środy, czwartki, piątki w 
godzinach 11.00 – 15.10. W tym 
przypadku wizytę można umó-
wić pod numerem telefonu: 86 
216 48 79. 

Istnieje możliwość skorzysta-
nia z pomocy poza kolejnością, 
jeżeli uzasadniają to ważne po-
wody. Zawsze poza kolejnością 
przyjmowane są kobiety w ciąży. 

Nieodpłatnej pomocy praw-
nej udziela osobiście adwokat lub 
radca prawny, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, z 
ich upoważnienia, aplikant ad-
wokacki lub aplikant radcowski. 

RELACJA ZE SPOTKANIA W TELEWIZJI 
NAREW I NA WWW.NAREW.INFO
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Łomżyńscy 
Filharmonicy  
po raz szósty  

walczą o Fryderyka
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży została już po raz szósty nominowana do presti-
żowej nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fry-
deryk. Jak informuje Mateusz Goc, tym razem wyróżniona 
została płyta Polish Contemporary Concertos zawierająca 
kompozycje Marcina Błażewicza, Pawła Łukaszewskiego 
i Sławomira Czarneckiego, które wykonują gitarzysta Mar-
cin Dylla, saksofonista Paweł Gusnar, skrzypek Jakub Jako-
wicz i wiolonczelista Tomasz Strahl.

Album Polish Contemporary Concertos, który 
wydała prestiżowa wytwórnia płytowa DUX otrzy-
mał nominację w kategorii Album Roku – Muzyka 
Symfoniczna i Koncertująca. 

– Nominacja to zasługa wybitnych solistów, 
ale również świetnych muzyków naszej orkie-
stry – podkreśla Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor 
naczelny i artystyczny Filharmonii. – Bardzo się 
cieszę, że jesteśmy doceniani nie tylko w mieście 
i regionie.

Na płycie znajdują się polskie współczesne kon-
certy instrumentalne: „Koncert na gitarę i orkiestrę 
smyczkową" Marcina Błażewicza, „Trinity Concer-

to" na saksofon sopranowy i orkiestrę smyczkową 
Pawła Łukaszewskiego oraz „Concerto Lendinum" 
Sławomira Czarneckiego.

– Co ciekawe, wszystkie koncerty zostały wy-
konane przez solistów, którym były dedykowane! – 
zaznacza Jan Miłosz Zarzycki.

Warto wspomnieć, że poprzednie nominacje 
Łomżyńscy Filharmonicy do Fryderyków otrzyma-
li w latach 2012, 2013, 2014 i dwukrotnie w 2017. 
Natomiast płyta „Flute Reflection" otrzymała no-
minację do International Classical Music Awards 
(2018).

Nieodpłatna Pomoc Prawna. Pomoc Bliska Tobie 
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Laureaci Nagród prezydenta 
Łomży za szczególne dokonania 
w dziedzinie kultury za 2018 rok 
to tym razem przede wszystkim 
osoby, które opiekują się twórcami 
i podkładają im pod stopy podusz-
ki dłoni, aby malarze, muzycy, tan-
cerze, fotograficy mogli bezpiecz-
nie wspinać się na szczyty artyzmu 
i sławy nawet po nierównych dro-
gach. To organizatorzy życia kultu-
ralnego, badacze i piewcy dokonań, 
twórcy sprzyjającej pięknu atmos-
fery miasta i regionu.              

Jak już od lat, honory go-
spodarza gali nagród prezydenta 
pełnił Jarosław Antoniuk, Teatru 
Lalki i Aktora w Łomży

- Bardzo się cieszę, że taka 
uroczystość ma miejsce w na-
szym teatrze - powiedział witając 
gości, wśród których byli m. in. 
poseł Bernadeta Krynicka, wice-
marszałek Marek Olbryś, łom-
żyńscy twórcy, szefowie instytucji 
i organizacji.    

Jak opowiadał ze sceny aktor 
TLiA Rafała Swaczyna, kapi-
tuła kierowana przez Tamarę 
Małachowską  z Urzędu Miej-
skiego, miała do zbadania 11 
wniosków o nagrodzenie  ludzi 
kultury. Przedstawiciele  środo-
wisk  twórczych oraz instytu-
cji,  Rady Miejskiej  wskazali 5 
propozycji, a prezydent Mariusz 
Chrzanowski zgodził się komu 

przypadną nagrody (4200 zło-
tych) oraz statuetki lotników 
(- Symbolizują twórcze bujanie 
w obłokach lub wznoszenie się 
nad przeciętność, co często idzie 
w parze - tłumaczył Rafał Swa-
czyna) autorstwa łomżyńskiej 
plastyczki Ewy Skłodowskiej.  

TERESA MATUSZELAŃSKA
Zgodnie z "wizytówką" 

przedstawioną ze sceny, Teresa 
Matuszelańska działalność roz-
poczęła jeszcze latach 60. ubie-

głego wieku, a "z pasją i mło-
dzieńczą" kontynuuje ja nawet 
na emeryturze. Lata dawniejsze 
to m. in. jej opieka nad  talen-
tami plastycznymi w Wyso-
kiem Mazowieckiem, a potem 
w  Wojewódzkim Domu Kul-
tury, Regionalnym Ośrodku 
Kultury i Klubie Wojskowym 
w Łomży. Twórczyni Galerii 
N, w której skupiają się arty-
ści dla których plastyka jest 
życiową pasją, a nie zawodem. 
Z powodów zdrowotnych przy 
odbiorze laurów zastąpił Teresę 
Matuszelańską Ludwik Zalew-
ski wnioskodawca jej uhonoro-
wania,  prezes Stowarzyszenia 
Klub Fort.  

- Szkoda, że nie mogę pani 
Teresy osobiście przytulić. Była 
pierwszą osobą , która pomaga-
ła nam w tworzeniu kolorowego 

oddziału dziecięcego w łomżyń-
skim szpitalu - powiedziała poseł 
Bernadeta Krynicka.

ZYGMUNT ZDANOWICZ 
Autorzy wizytówki kolejnego 

laureata mieli zapewne kłopoty, 
by zmieścić się w wyznaczonym 
czasie z wyliczaniem jego zasług.  
Z zawodu i powołania nauczy-
ciel. Od 1978 do 2004 roku dy-
rektor I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Łomży, wznosząc je na 
bardzo wysoki poziom. Jego dru-

gi żywioł to praca społeczna dla 
Łomży, rodzinnego miasta, 40 lat 
w Towarzystwie Przyjaciół Zie-
mi Łomżyńskiej, od 20 lat prezes 
Zarządu Głównego. 

- Jestem bardzo zaskoczony. 
To jedno z najcenniejszych dla 
mnie wyróżnień. Dowiedzia-
łem się przed chwilą i trzęsę się 
cały. Towarzystwo to ogromna 
liczba ludzi, których serca biją 
dla naszego miasta i ziemi. To 
im zawdzięczam, że na dużych 
uroczystościach czuję się jak 
jeden kłos w ogromnym łanie 
dorodnego zboża. To nie jest 
sprawiedliwe, że tylko ja od-
bieram tę nagrodę, bo jest ona   
dla wszystkich, którzy kocha-
ją Łomżę - mówił wzruszony 
Zygmunt Zdanowicz.

A wicemarszałek Marek Ol-
bryś, przypomniał lata znajomo-

ści z laureatem, w tym wspólny 
wysiłek fizyczny przy porządko-
waniu zabytkowego cmentarza 
w Łomży, o który TPZŁ dba 
w sposób szczególny. 

- Mam nadzieję, zobaczę się 
z państwem na nagrodach mar-
szałka. Trzymajcie tak dalej - do-
dał Marek Olbryś. 

MARIA BAUCHROWICZ-TOCKA
Autorzy wizytówek przed-

stawili  ją jako doktora histo-
rii, badaczkę dziejów Łomży, 

zwłaszcza z I połowy XX wieku, 
popularyzatorkę wiedzy o histo-
rii, dziennikarkę. W ubiegłym 
roku wydała swoja doktorką dy-
sertację, która  sumuje wiedzę na 
temat obrazu Łomży i regionu 
w polskiej prasie lokalnej okresu 
międzywojennego.     

- Dziękuję za zaszczytną dla 
mnie nagrodę, kapitule za nomi-
nację, a pani Krystynie Michal-
czyk-Kondratowicz za zgłosze-
nie mojej kandydatury. Jestem 
niezwykle wzruszona.  Nagród 
nic nie osiąga się szybko. Moją 
książkę  poprzedziły badania 
wynikające trochę z ciekawo-
ści, a trochę z zawstydzenia jak 
wiele jest niepoznanych jeszcze 
wspaniałych postaci i wydarzeń 
w historii mojego miasta.  Cie-
kawość mnie nie opuściła, będę 
pisać nadal, bo łatwiej pisać niż 

mówić ze sceny - powiedziała 
laureatka. 

KATARZYNA KUKLIŃSKA
W sprawach łomżyńskiej kul-

tury  i środowiska osób niepełno-
sprawnych to prawdziwa instytu-
cja, Pokonuje bariery i na wiele 
sposobów daje ludziom poczucie 
wartości. Ja i Ty- festiwal Sztuk 
Wszelakich , stowarzyszenie, 
ostatnio fundacja - to niektóre jej 
dzieła. 

- Pół życia spędziłam na wsi 
i szczerze mówiąc nie wiem 
skąd się wzięły w mojej osobo-
wości predyspozycje do tego, co 
robię . Nie miałam zbyt wielu 
możliwości udziału w kultu-
rze , ale dzięki rodzicom czy 
dziadkowi, który opowiadał mi 
Trylogię , znalazłam to w so-
bie. Jeżeli to możliwe to proszę 
pana prezydenta o przekazanie 
tej kwoty nagrody na kontro 
fundacji Ja i Ty, abyśmy mogli 
jeszcze szerzej i piękniej docie-
rać do ludzi - mówiła Katarzy-
na Kuklińska.

WITOLD DŁUGOZIMA  
W 1980 roku założył Te-

atrzyk Żywego Słowa "Logos" 
i plecak z poezją i tak wędruje do 
tej pory wśród najpiękniejszych 
słów. Organizuje konkursy, ukła-
da widowiska , wprowadza mło-
dych ludzi w świat poezji.   

- Dziękuję mojej kochanej 
żonie, która niektóre moje po-
mysły spokojnie  przemilcza - 
stwierdził dziękując.

Galę nagród podsumował 
prezydent Mariusz Chrzanowski.    

- Chciałbym, aby nagroda 
było bodźcem do podejmowa-
nia kolejnych wyzwań,  żeby-
śmy mogli się  jeszcze spotkać. 
Sam często powtarzam i słyszę  
- Łomża to  kulturalna stolica 
regionu. Potwierdzają to nie 
tylko takie uroczystości, ale tak-
że te wydarzenia z całego roku: 
płyty, koncerty, wystawy,  a tak-
że prowadzone przez nas duże 
inwestycje jak siedziba filhar-
monii czy Hala Kultury., Nawet 
jednak najpiękniejsze budynki 
będą bez znaczenia, jeżeli będą 
puste, bez ludzi. To dzięki wam 
będą się rozwijać - powiedział.          

Uroczystość kulturalnych na-
gród prezydenta Łomży zakoń-
czył recital znanego barda Marka 
Gałązki.  

W łanie dorodnych kłosów,  
czyli nagrody kulturalne prezydenta Łomży 

Wiadomo, że Katarzyna Kuklińska tańczy, Witold Długozima nosi plecak z poezją i pisze scenariusze widowisk, Teresa Matuszelańska umie tkać, Maria Bauchrowicz-Tocka odgraża się,  
że nikt nie powstrzyma jej przed pisaniem, a Zygmunt Zdanowicz jest łomżyńskim wzorcem kultury w ogóle. 
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Zaczyna działać Karta Dużej 
Rodziny. Konkretnym rodzinom 
pomogła, całemu miastu mniej, 
bo jednak większość rodzin woli 
być nieduża i Łomża z roku na 
rok się kurczy.

Park Przemysłowy Łomża  
miał być impulsem rozwoju mło-
dej przedsiębiorczości w mieście. 
Chwilami może nawet jest, ale 
nawet radnym miejskim już się 
nie chce pytać jakie inicjatywy, 
startupy, projekty się tam rodzą.

Uwagę całej Polski skupiał  
proces Beaty Z. z Hipolitowa 
koło Stawisk. Kobieta, obciążo-
na traumatycznymi przeżyciami, 
zamordowała  pięcioro swoich 
dzieci zaraz po ich urodzeniu. 
Została skazana na 25 lat wię-
zienia.

Odeszli wielcy Łomżynia-
cy i przyjaciele miasta: profesor 
Zdzisław Wilhelmi i Halina Mi-
roszowa.

Koksowniki pojawiły się zimą 
na ulicach Łomży. Ale nie, że 
wojsko przejęło władzę, a że było 
naprawdę zimno.

Ważny, choć może nie do 
końca dostrzeżony jubileusz. 
Zakon Mniejszy Kapucynów 
świętował 250-lecie obecności na 
Ziemi Łomżyńskiej. Niemniej 
doniosłe rocznice tego roku to m. 
in. 400 lat tradycji edukacyjnych 
Kolegium Jezuickiego kontynu-
owanych przez I LO, i skromniej-
szy, ale bardzo rozwojowy: 10-le-
cie Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości, 
500 lat szpitalnictwa w Łomży, 
35 lat Miejskiego Domu Kultury 
- Domu Środowisk Twórczych.        

Cywilizacja wkroczyła w sferę 
łomżyńskiego handlu targowi-
skowego. Część kupców znalazła 
miejsca pracy w nowej Hali Tar-
gowej, wielu pozostałych przy-
najmniej pod dachem wiaty.

Powstała ulica Meblowa. In-
westycja uznawana przez wielu 
za fanaberię, okazuje się po latach 
niezwykle ważnym elementem 
planów rozwoju gospodarczego 
Łomży. Bardzo przydaje się tak-
że przedłużenie Browarnej i jesz-
cze wiele inwestycji drogowych 
z kończącej się kadencji. 

Wrócili do Łomży żołnierze, 
których nazwiska miały zostać 
dokładnie wymazane z pod-
ręczników. Samorząd wsparty 
wola mieszkańców nadał ulicom 
i rondom imiona m. in. Witolda 

Pileckiego, Antoniego Kozłow-
skiego, Jadwigi Dziekońskiej, 
Kazimierza Żebrowskiego.

I kto powiedział, że każdy 
prezent musi cieszyć i zachwy-
cać. Prezydent Łomży dostał od 
wojewody budynek przy ulicy 
Nowej, czyli dawny urząd woje-
wódzki wypełniony teraz przez 
Regionalny Oddział Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz inne instytu-
cje. W środku jest jako tako, ale 
wokół rozciąga się wielki wstyd 
i opuszczony PGR.

Piękni i Młodzi, popularny 
regionalnie zespół z Łomży, dał 
się poznać Polsce w programie 
telewizyjnym Must Be the Mu-
sic. 

Parada Województwa Podla-
skiego przeszła ulicami Łomży. 
I dotąd nie wróciła.

Jelonek , którego powołała do 
życia nasza przyjaciółka, Gabriela 
Szczęsna, zaprosił na książkowy 
spacer wśród zabytków Łomży.

240 kilometrów na godzinę 
na S8, 230 - między Zambrowem 
a Wysokiem Mazowieckiem. 
A mówią, że jak się człowiek 
spieszy to się diabeł cieszy. 

Wszystkiemu są winni cy-
kliści. To odpowiedź gdyby ktoś  
Białegostoku pytał dlaczego 
Łomża się upiera, że jest na Ma-
zowszu. To przez Łomżę prze-
jechał kolarski Wyścig Dookoła 
Mazowsza.

Święty Mikołaj w kapliczce 
wrócił na ulicę Polową w Łom-

ży. Kiedyś figura broniła miasta 
przed wilkami i Prusakami. Teraz 
ludzie dla siebie bywają wilkami, 
a Prusacy się nas czepiają za de-
mokrację, czy coś tam...         

Ewa Mielnicka została Miss 
Polski. Kurpianka z Ostrołęki, 
czyli bardzo nam bliska.

Wybory samorządowe. 
W województwie wygrał PiS, 
a rządy objęła koalicja PSL - PO. 
Zarząd województwa koalicjanci 
sformowali bez przedstawiciela 
Łomży. Nie zapomnieliśmy im 
tego. W Łomży wygrał prezy-
dent Mariusz Chrzanowski i PiS, 
a rządy objął prezydent Mariusz 
Chrzanowski  i koalicja  półPiS 
- "reszta świata". Ale też wygra-
ły kobiety: całe prezydium Rady 
Miejskiej Łomży to panie, staro-
sta łomżyńska - pani. 

Pierwsze przypadki afrykań-
skiego pomoru świń w woje-
wództwie podlaskim. Plaga nie 
daje się zwalczyć do tej pory. 

Cud w Narwi. Ken Ostapo-
wicz i jego żona Linda z Kali-
fornii z pomocą naszej redakcji 
znaleźli w Łomży bliskich, choć 
od śmierci jego babci upłynął bli-
sko wiek.            

2015
Spółka albo śmieć - ogłosili-

śmy. Jest spółka ZGO do spraw 
śmieci i to ona teraz ogłasza - 
będą podwyżki.

Tragedia koło Śniadowa. 
Zbliżający się do sześćdziesiątki 

mężczyzna nie wytrzymał trudów 
życia. Zabił rodziców i siebie.

Płatny seks z nieletnimi 
dziewczynkami z domu dziecka 
w Zambrowie nie zaprowadził 
za kratki kilku prominentnych 
postaci (m. in. policjantów, leka-
rza czy przedsiębiorców), bo one 
miały więcej niż 15 lat i same 
tego chciały. 

Napięta sytuacja. Na drogi 
wyszli rolnicy. Strajk przeprowa-
dzili pracownicy PKS w Łomży. 
teraz też bywa trudno, ale straj-
ków nie ma.

Napisaliśmy: "Via Baltica już 
za 5 lat". Na szczęście ze znakiem 
zapytania, chociaż w 2020 roku 
spore kawałki ekspresowej S61  
już mogą być.

Oskar dla "Idy" Pawła Paw-
likowskiego. Pierwszy główny 
laur filmowy dla polskiego filmu 
fabularnego i od razu pierwszy, 
w którym pojawia się nazwa 
"Łomżą".

Andrzej Duda walczący 
o prezydenturę gościł na Ziemi 
Łomżyńskiej. Wygrał u nas i wy-
grał w Polsce.

Lato bez opłat za parkowanie 
na Starówce w Łomży. Prowizo-
ryczne rozwiązanie, którym cie-
szymy się jeszcze do końca 2019 
roku (co najmniej).

Łomża i I LO organizatora-
mi krajowego finału Olimpiady 
Matematycznej. Okazało się, że 
można na nas liczyć.

Grupa Medialna Narew 
po raz pierwszy bierze udział 

w Nocy Muzeów. Parę osób 
i kilka urządzeń to rzeczywiście 
zabytki, a na serio - mnóstwo 
radości dostarczyli nam goście. 
W kolejnych latach już nie było 
pytania: czy pracujemy w tę noc, 
tylko co tym razem zaproponu-
jemy.

Marszałek Józef Piłsudski 
bywał w Łomży i nawet zmie-
nił u nas wyznanie, aby zmienić 
żonę. Wiemy to dzięki specjalnej 
tablicy na Domku Pastora. 

Odeszli: biskup Tadeusz Za-
wistowski, redaktor Stanisław 
Zagórski

Rok Adama Chętnika w wo-
jewództwie podlaskim w 130. 
rocznice urodzin twórcy Skanse-
nu Kurpiowskiego w Nowogro-
dzie.

Zemsta Stalina sięgnęła pod 
Łomżę. Barszcz Sosnowskiego, 
czyli sprowadzona z ZSRR rośli-
na rzekomo na pasze, a faktycz-
nie śmiertelnie niebezpieczna dla 
ludzi, rozpleniła się np. w Maria-
nowie. Chyba udało się ją zwal-
czyć.

Beata Szydło odwiedza Łom-
żę. Niedługo potem okazuje się, 
że gościliśmy panią premier.

Samolot spada z nieba koło 
Szczepankowa. Lotnicy przeżyli.

Wybory parlamentarne. Cał-
kiem udane dla Ziemi Łomżyń-
skiej: Lech Antoni Kołakowski, 
Bernadeta Krynicka, Kazimierz 
Gwiazdowski, Jacek Bogucki 
i jeszcze Adam Andruszkiewicz, 
o którym na razie wiadomo, że 
młody. Że także podatny na ewo-
lucje i zdolny, okazało się parę lat 
później. A ponieważ do Sejmu 
dostał się też Mieczysław Basz-
ko (dawniej PSL, teraz  Poro-
zumienie), to mamy tez nowego 
marszałka województwa Jerzego 
Leszczyńskiego.  

Są też nasi z województwa 
w rządzie PiS; Krzysztof Jurgiel 
i Jacek Bogucki o minister i wi-
ceminister rolnictwa , Jarosław 
Zieliński - wiceminister spraw 
wewnętrznych. 

Bohater  Powstania Warszaw-
skiego Mieczysław Bruszewski i  
pisarz Jerzy Smurzyński dołącza-
ją do grona Honorowych Oby-
wateli Łomży.

Wielki, biały i błyszczący 
niedźwiedź  pojawia się na Sta-
rym Rynku w Łomży. To Łom-
żatek, miś na miarę naszych 
możliwości.

Z Narwią przez lata, część 2
Uśmiechem Katarzyny Patalan, pierwszej redaktor naczelnej Tygodnika Narew, czyli najlepiej jak to było możliwe przywitaliśmy się z naszymi 

Czytelnikami 27 listopada 2007 roku. Zapraszamy na ekspresowy przegląd tego, co znajdowało się w 500 pierwszych numerach naszego 
wydawnictwa. Dobór wydarzeń jest bezwzględnie tendencyjny.

Dokończenie na str. 6

Wiosna 2015, za kilka tygodni Andrzej Duda 
(tu na Starym Rynku w Łomży) zostanie prezydentem Polski
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Z Narwią przez lata, część 2
2016                  

Beata Orzołek z Kolna naj-
pierw zostaje szefową  ARiMR 
w Łomży, a niedługo potem wi-
ceszefową w Polsce.

Jako jedna z pierwszych 
w Polsce (i oczywiście w woje-
wództwie) pielęgniarki oraz po-
łożne z Łomżyńskiego Centrum 
Medycznego zdobywają upraw-
nienia do wystawiana recept .

Mamy w Łomży misia, mamy 
też smog. Czujniki na Łomżycy 
pokazują, że nawet w niemal po-
zbawionym przemysłu mieście, 
powietrze potrafi truć.

Powstaje Młodzieżowa Rada 
Miejska Łomży. Młodzi, jak to 
młodzi, chcieli od razu zmienić 
świat bardzo, ale zgredy pozwa-
lają im na zmienianie po trochu.

Wybraliśmy do Senatu Annę 
Marię Anders. Córka genera-
ła, wychowana w politycznym 
świecie Zachodu, okazała się po 
pewnym czasie  politykiem jak ze 
Wschodu i już jej prawie w Łom-
ży nie widujemy, ani nie wiemy 
co robi. Chyba, że ktoś podliczy 
ile wydaliśmy na jej podróże.

Zamknęliśmy, a dokładniej 
spółka Kino Polska braci Ka-
rola i Radosława Charubinów 
zamknęła na pewien czas Kino 
Millenium, jedyne w Łomży 
(patrz rok 2017) .

Nasz przyjaciel Dariusz Sy-
rnicki uhonorowany Złotym 
Krzyżem Zasługi, bo szuka śla-
dów Żołnierzy Niezłomnych 
i dba, abyśmy o nich pamiętali.

Ryszard Petru bardzo chciał 
przyjechać do Łomży, ale nie tra-
fił, gdyż pojechał z Warszawy na 
południe. Tam znalazł Polskę B. 
Potem pojechał jeszcze dalej na 
południe i wyjechał - jak na razie 
- z polityki.

Zaczyna się przerabianie 
dworca autobusowego w Łomży 
w coś innego. Obecnie ma to ro-
boczą nazwę Centrum Komuni-
kacyjno - Przesiadkowe. Wydaje 
się nam jednak, że słowo "prze-
siadkowe" jest pisane z błędem, bo 
kto i do czego miałby się przesia-
dać. Z autobusu do autobusu? Czy 
do taxi? Gdyby natomiast było to 
centrum "przesiatkowe", byłoby to 
naturalne i nowatorskie słowni-
kowo nawiązanie do siatek z za-
kupami z pobliskiego targowiska. 
W każdym razie z dworca ubywa 
elementów nad ziemią, przybywa 
pod ziemią, a pieniędzy brakuje.

Sejmowa podkomisja do 
spraw wykorzystania funduszy 
europejskich pod wodzą posła 
Lecha Antoniego Kołakow-
skiego obraduje w Łomży. To 
mocny głos za tras ą Via Baltica 
i obwodnicą Łomży. Ważne była 

w tej sprawie debata medialna 
dotycząca zagrożeń militarnych 
dla "przesmyku suwalskiego". 
Decydujące znaczenie miała 
jednak jesienna wizyta w Łomży 
premier Beaty Szydło. To wtedy 
ogłosiła decyzję o skierowaniu 
do fazy realizacyjnej pierwszych 
odcinków Via Baltica.  

Biskupi Stanisław Stefanek 
i pośmiertnie Tadeusz Zawistow-
ski Honorowymi Obywatelami 
Łomży. 

Odeszli: senator i mecenas 
Lech Kozioł, nasz wielki przy-
jaciel i urocza twarz łomżyńskiej 
lewicy Zenon Piechociński, pro-
fesor Janusz Tazbir.

Partyjne porządki w regionie: 

w PiS rządzi nadal Krzysztof Jur-
giel, a w PSL do władzy docho-
dzi  Stefan Krajewski.

2017
Referendum czy budować 

gdzieś za Białymstokiem lotni-
sko. Nawet w najbardziej zain-
teresowanej stolicy regionu do 
głosowania wybrało się mniej niż 
30 procent uprawnionych. W Su-
wałkach i Łomży jeszcze mniej. 
Latamy z Warszawy.

Nowe Millenium w Łomży! 
Kino wróciło do miasta w wiel-
kim stylu - z najnowocześniejszą 
w Polsce aparaturą, wygodą, pre-
mierami najlepszych filmów.

To rok wchodzenia w refor-
mę oświaty. Zaczynają wygasać 
gimnazja, powiększają się pod-
stawówki i licea. W Łomży prze-
biega to stosunkowo bezboleśnie, 
nauczyciele masowo nie muszą 
odchodzić z zawodu.

Do Karty Dużej Rodziny do-
łącza w Łomży Karta Seniora. W 
ogóle dużo dobrego władze mia-
sta mają dla seniorów.

Mały bohater Krystian Bo-
chiński obsypany pochwałami 
i nagrodami. Nastolatek zasie-
dział się trochę przy komputerze 
i dzięki temu szybko zaalarmo-
wał o pożarze w swoim budynku. 

Gości z Nevady przywiozła 
do Łomży senator Anna Maria 
Anders. Miały być gospodarcze 
relacje, ale chyba zostało po sta-
remu - w Las Vegas grają w ru-
letkę, w Łomży - w kulki.

W mundurach do twarzy. 
Rozpoczyna się rekrutacja do 
wojsk Obrony Terytorialnej. Zie-
mia Łomżyńska ma regionalnej 
brygadzie swój batalion, a młodzi 
ludzie chętnie ubierają się na zie-
lono.

Łomżyniacy opanowują te-
lewizje. W Idolu dzielnie sobie 
radzą Ada Durzyńska i Adam 
Kalinowski. W "M jak miłość" 
pojawia się Jula. Paweł Jasio-
nowski z Zambrowa w "Twoja 
twarz brzmi znajomo", a Piękni 
i Młodzi w "Tańcu z gwiazda-
mi". Dodatkowo Małgorzata 
Sienkiewicz szuka męża w pro-
gramie "Rolnik szuka żony". 
I znajduje!   

Społeczne Forum Gospodar-
cze powołuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. Środowisko przed-
siębiorców spotyka się także na 
"śniadaniach biznesowych", a po-
jawiają się także w Łomży "Anioły 
Biznesu", czyli nagrody gospodar-
cze. Kulminacją progospodarczych 
inicjatyw jest  kongres z udziałem 
Mateusza Morawieckiego, wów-
czas jeszcze wicepremiera, obecnie 
premiera rządu PiS. 

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski wchodzi do Rady Służby Pu-
blicznej przy premierze RP.

Zieleni i wody (fontanny) do-
maga się większość uczestników 
konsultacji społecznych w spra-

wie zagospodarowania Starego 
Rynku.

Łomżyńska współpraca to 
był niezły pomysł. Ponad 20 
miast i gmin zdecydowało się na 
udział  w Łomżyńskim Forum 
Samorządowym, które realizuje 
naprawdę ciekawe inicjatywy.

Kolumny wojskowych wozów 
przejeżdżają przez Łomże i oko-
lice. W nie tak dalekim Orzyszu 
i Białej Piskiej rozlokowują się 
żołnierze z USA, Wielkiej Bry-
tanii, Rumunii i Chorwacji, czyli 
nasi sojusznicy z NATO.

Dariusz Surowik nowym rek-
torem PWSIiP.  Zmiana warty 
naturalna po upływie dwóch 
kadencji Roberta Charmasa. 

Uczelnia jest jedną z najlepszych 
w swojej kategorii w Polsce.

 W Nowym Jorku zamknięta 
została po ponad 20 latach re-
stauracja "Łomżynianka". Znak 
czasów. Teraz mogłaby prędzej 
powstać w Londynie. 

 Roman Nojszewski w miej-
sce Krzysztofa Bałaty w gabi-
necie dyrektora Szpitala Woje-
wódzkiego w Łomży.

Prezydent Andrzej Duda 
udekorował Krzyżem Zasługi 
Andrzeja Dudę, burmistrza Kol-
na. Jako wyśmienitego samorzą-
dowca, a nie po znajomości.

Pierwsze murale i odświeżo-
ne pomniki zwiastują, że zbliża 
się rok 600-lecia praw miejskich 
Łomży.

Historia, która buduje mosty. 
Kilkadziesiąt osób z Izraela i in-
nych krajów, potomków rodzin 
Chmiel, Ozdoba i Gibałka ze 
Zbójnej wzięło udział w uroczy-
stości upamiętnienia Władysława 
Rosińskiego. W ostatnich chwi-
lach przed rozpoczęciem hitle-
rowskiego programu  "Zagłady" 
przewiózł ich przodków przez 

most na rosyjską stronę Pisy. Tam 
ocaleli i od kilku pokoleń prze-
chowują pamięć o "dobrym są-
siedzie".

Lato z Radiem zawitało do 
Łomży.

Aż siedem osób chciało za-
siąść na fotelu burmistrza No-
wogrodu w przedterminowych 
wyborach. Już w pierwszej turze 
wygrał wiceburmistrz Grzegorz 
Palka.

Piotr Domalewski, syn na-
uczycieli z Łomży, absolwent 
I LO, rozbił bank polskich fil-
mowych nagród  filmowych. Jego 
"Cicha noc" zdobyła wszystkie 
najważniejsze laury.            

Narew została wcielona do 
wojsk NATO. Podczas mię-
dzynarodowych ćwiczeń "Dra-
gon-17" pod Nowogrodem po-
wstał pontonowy most i inne 
obiekty inżynierii wojskowej, 
z których skorzystały prawdziwe 
pojazdy artyleryjskie i rakietowe.

Pierwszy od 10 lat blok 
z mieszkaniami przydzielanymi 
przez miasto powstał w Łomży. 
Kilka lokali zostało od razu przy-
stosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

70-lecie świętował łomżyński 
Cech Rzemiosł Różnych i In-
nych Przedsiębiorców.

Zmarła Donata Godlewska, 
"Księżna Łomży", wybitna ba-
daczka dziejów miasta. 

2018
Obszerny przegląd wydarzeń 

tego roku na łamach Tygodnika 
Narew przedstawiliśmy w 498 
numerze naszego wydawnictwa 
z 8 stycznia 2019. Dlatego teraz 
tylko bardzo skrótowe przypo-
mnienie.  

Noworoczna zabawa i słowa 
prezydenta rozpoczęły w Łomży 
szczególny rok Wielkiego Jubi-
leuszu 600-lecia praw miejskich. 
Jeszcze w styczniu odbyła się 
poświęcona rocznicowym wyda-
rzeniom  konferencja prasowa 
i wspaniały koncert gwiazd w Ka-
tedrze. Działo się przez cały rok, 
a kulminacja nastąpiła w czerwcu.

Wicepremier Piotr Gliński 
posłuchał jak grają i uznał, że 
pięknie. Ministerstwo Kultury 
zostało wraz z miastem podmio-
tem współzarządzającym Filhar-
monią Kameralną im. Witolda 
Lutosławskiego. Szef resortu 
obejrzał także, jako jedna z ostat-
nich osób, jak wyglądała Hala 
Targowa na Starym Rynku za-
nim zamieni się w Halę Kultury. 
Wszyscy powinniśmy się przeko-
nać co będzie w środku  (bo na 
zewnątrz  mniej więcej to samo) 
w tym roku.

Czerwiec 2018 Wielki Jubileusz 600 lecia praw miejskich Łomży
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Prz tygodniem mieliśmy zaszczyt 
i przyjemność, Drodzy Czytelnicy, 
przekazać w Wasze ręce Tygodnik Na-
rew noszący numer 500. Pozwoliliśmy 
sobie nieco bardziej  poświętować 
i zająć sporą część naszego wydaw-
nictwa na wspomnienia i podsumo-
wania. Dotarły do nas jednak także 

kolejne miłe słowa, a zostało także 
jeszcze kilka lat do wspominania. 
Stąd dzisiejszy aneks.

Napisali do nas:     

POLSKIE TOWARZYSTWO 
NAUK WETERYNARYJNYCH
SOCIETAS POLONA SCIEN-
TIARUM VETERINARIARUM
ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKO - 
OSTROŁĘCKI
DIVISIO LOMSENSIS - 
OSTROLENSIS

Proszę przyjąć nasze naj-
szczersze gratulacje z okazji jubi-
leuszu 500-go wydania Tygodnika 
NAREW, tytułu, który wpisuje się 
w historię naszego regionu. Jako 
Tygodnik regionalny, swoją tema-
tyką pozostajecie wśród codziennych 
spraw mieszkańców – waszych 
wiernych czytelników. Na ręce 
Redaktora Naczelnego składamy 
podziękowania dla całego zespołu 
i współpracowników gazety. Ży-
czymy Państwu zdrowia, pogody 
ducha i sił do dalszej pracy dla do-
bra regionu. 

Z poważaniem 
Jan Marian Czerski, przewod-

niczący 
Emilian Augustyn Kudyba, 

wiceprzewodniczący  

Drogi Tygodniku, Drodzy 
Przyjaciele, Łomżyńskie Kapsle, 

Stuknęło Wam 500 wydanie, to 
wielki sukces. Szczególnie w dzi-
siejszych czasach, tak trudnych dla 
mediów pisanych, gdy komunika-
cja między ludźmi sprowadza się 
do krótkich grypsów na Facebooku, 
Instagramie czy Whatsapp.  W tych 
„postępowych” okolicznościach, Wa-
sza działalność, zdobywanie 
i przekazywanie  informacji, dba-
łość o poprawność i piękno języka 
przestaje być pracą, a staje się real-
ną społeczną misją. 

W ubiegłym już roku miałem 
przyjemność spędzić z Wami kilka 
pracowitych dni, stąd wiem, z ja-
kim trudem i zaangażowaniem tę 
misję realizujecie. Co więcej, robicie 
to z uśmiechem na twarzy, w przy-
jemnej i przyjaznej atmosferze, cze-
go sam szczęśliwie doświadczyłem.

Życzę Wam takiego samego 
twórczego żaru na kolejne 500 wy-
dań Tygodnika i uznania rezulta-
tów Waszej pracy przez Czytelni-
ków, konkursowe jury i… hojnych 
sponsorów. A przyjemną atmosferę 
będę starał się doświadczyć osobi-
ście, składając Wam od czasu do 
czasu niespodziewane przyjaciel-
skie wizyty. 

dr Andrzej Kondej, 
wykładowca studiów MBA 

Uczelni Jańskiego
Białostocki Śledzik

I jeszcze coś. Serdecznie 
dziękujemy za wspaniałą współ-
pracę naszym korespondentom 
takim jak właśnie Emilian Ku-
dyba w każdej dziedzinie, a m.in. 
Andrzej Korytkowski, Weronika 
Łuba, Zbigniew Maleszewski, 
Tomasz Waldziński i inne wspa-
niałe postacie ze świata sportów 
walki, szachów, piłki recznej, 
koszykówki i innych dziedzin 
sportu. 

500 +

Czas na Narew 500+

Przedstawiciele Ministerstwa 
Infrastruktury, zwykle osobiście 
minister Andrzej Adamczyk, czę-
sto gościli w regionie. W lutym 
w Ostrowi Mazowieckiej i Śnia-
dowie, potem m. in. w Szczuczy-
nie i wreszcie w Łomży. Brali 
udział w podpisywaniu umów 
między GDDKiA a wykonaw-
cami kolejnych fragmentów eks-
presowej S61, czyli Via Baltica. 
Prace dokumentacyjne trwają już 
dla wszystkich odcinków ważne-
go szlaku od Ostrowi Mazowiec-
kiej do granicy z Litwą, a w nie-
których miejscach uwijają sie już 
ekipy budowlane. 

Odszedł Zdzisław Witkow-
ski "Płomień". Kilka miesięcy 
później pożegnaliśmy Bronisła-
wa Karwowskiego "Groma". To 
jedni z ostatnich na Ziemi Łom-
żyńskiej niezłomnych bohaterów 
walki i oporu przeciwko powo-
jennemu reżimowi. Będziemy 
pamiętać.

Łomża wsiadła na rowery. 
Rozpoczął swoje istnienie sys-
tem "roweru miejskiego" zwany 
ŁoKeR-em. Jak kilka miesięcy 
później komentował prezydent 
Mariusz Chrzanowski, inicja-
tywa okazała się fantastycznym 
prezentem dla łomżyniaków. 
Ponad 2300 osób spędziło na 
dwóch kółkach 11,5 tysiąca go-
dzin. Zima to czas pojazdów 
bardziej zabudowanych, zatem 
ŁoKeR wróci wiosną.

Święto Pracy w Łomży po 
raz pierwszy od lat bez choćby 
najmniejszej manifestacji lewi-

cy. A jakaś lewica jest, bo potem 
startowała w wyborach.       

Tej rekonstrukcji rządu  już 
nie przetrwali "nasi" w mini-
sterstwie rolnictwa. Jan Krzysz-
tof Ardanowski zastąpił mini-
stra Krzysztofa Jurgiela i jedną 
z pierwszych służbowych po-
dróży odbył do Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. Niedługo potem 
funkcję wiceministra stracił poseł 
Jacek Bogucki. 

Mieszkańcy obronili Łomżę 
przed rzezią. Ofiarami miały być 
zwierzęta. Wprawdzie w profe-
sjonalnej ubojni, ale okazało się, 
że takiego biznesu łomżyniacy 
pod swoimi oknami nie chcą. 
I firma się wycofała.    

Upały nie ominęły Łomży. 
Zimą i wiosną Narew była pięk-
na i bogata w wodę. Po letniej 
suszy skurczyła się do rozmiarów 
wstążki. I do tej pory nie może 
odzyskać formy.   

Inżynierowie i technicy 
umieją skonstruować wszystko. 
Jak się okazało podczas jubile-
uszu 40-lecia Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej w Łomży, 
potrafią też skonstruować dobro. 
Pospieszyli ze wsparciem sio-
stry Michaeli Rak, która tworzy 
pierwsze na Litwie hospicja. Dla 
dorosłych już jest, powstaje dla 
dzieci, a Piotr Grabani i jego 
współpracownicy z NOT bardzo 
to dzieło wspierają.    

Samorząd województwa uho-
norował Łomżę w roku 600-lecia 
praw miejskich wyjazdowa sesją 

w auli I LO, a biskupa seniora 
Stanisława Stefanka honorową 
Odznaką  Województwa Podla-
skiego.         

Odpowiedź na wiele pytań 
przyniosła pierwsza tura wybo-
rów samorządowych. Okazało 
się, że władzę w województwie 
traci koalicja PO - PSL, bo to 
PiS ma 16 z 30 radnych. Roz-
strzygnęły się także sprawy rzą-
dów w wielu miastach i gminach, 
np. w Białymstoku, Suwałkach, 
Kolnie, Zambrowie, Wysokiem 
Mazowieckiem. Ale w Łom-
ży musiało dojść do dogrywki. 
Druga tura wyjaśniła ostatnie 
zagadki. W Łomży więcej niż 
przekonująco prezydent Mariusz 
Chrzanowski pokonał Agnieszkę 
Muzyk. W kilku gminach doszło 
do zmian, np. w Piątnicy, gdzie 
wygrał Artur Wierzbowski.         

25 lat ma łomżyńskie Ho-
spicjum założone przez Teresę 
Steckiewicz. Niezłomna pielę-
gniarka rozpoczęła właśnie ko-
lejną rozbudowę placówki, która 
jest miejscem miłosierdzia, miło-
ści i cierpliwości, jak powiedział 
biskup Janusz Stepnowski.    

Prawo i Sprawiedliwość sfor-
mowało zarząd województwa, 
który tworzą  marszałek Artur 
Kosicki, wicemarszałkowie Ma-
rek Olbryś i Stanisław Derehajło 
oraz Wiesława Burnos i Marek 
Malinowski. Łomżyniak Marek 
Olbryś jest pierwszym zastępca 
marszałka, odpowiada też m. in. 
za sprawy infrastruktury i trans-
portu oraz ochrony środowiska. 

Nasz korespondent i przyjaciel, Emilian Kudyba odwiedził redakcję ze słodką 
jubileuszową niespodzianką
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Magdalena Walach. Aktorka, żona, matka, 
kobieta sukcesu – to najważniejsze role w jej życiu 

Mam dystans  
do tego, co robię
Zawsze uśmiechnięta, pełna energii, radości, poprzez swoją grę aktorską 

przekazuje nam to, co najistotniejsze – emocje.
Takie opinie o aktorce przytacza portal PetroNews.pl. Właśnie tam, pani Magdalena, mimo że 

szerokiej publiczności znana jest z telewizji, deklaruje, że dla niej najważniejszy jest teatr! 
–Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Oczywiście, plany filmowe też są ważne, ale to już 

inny rodzaj doświadczenia. Teatr to podstawa tego zawodu. To filar, który powoduje, że można 
w tym zawodzie się rozwijać. Film czy serial zawsze są krótkimi, odcinkowymi przygodami. A te-
atr to przygoda, która nigdy się nie kończy, a każdy spektakl ukazuje inne emocje, inne reakcje 
publiczności. To właśnie sprawia, że my, jako aktorzy wciąż się rozwijamy.

Na scenie i przed kamerą kipi emocjami. W życiu prywatnym jest poukładana, opanowana 
i rozsądna - pisze kobieta.interia.pl. Ma dar godzenia w sobie sprzeczności. Jest doskonałą aktorką, 
ale powtarza, że jej świat nie kończy się na pracy. – Bycie żoną i matką to najważniejsze role, jakie 
przyszło mi odegrać - przyznaje.

Popularność przyniosły jej role w serialach: „Pensjonat pod Różą”, „Twarzą w twarz”, „Tance-
rze”, „M jak miłość”, „Komisarz Alex”.

–Wiem, że mam sporo szczęścia – mówi kobiecie.pl. Choć momenty rozczarowania zawodem 
zdarzają mi się prawie każdego dnia – śmieje się. – Bardzo często mam ochotę z niego zrezygno-
wać. A z drugiej strony, gdy coś się uda, to cała gorycz od razu odchodzi w niepamięć. Nie da się 
z niczym porównać frajdy, gdy zdołam rozweselić publiczność. Zdarza się, że wychodzę z teatru 
i widzę ludzi ocierających łzy, bo podczas spektaklu popłakali się ze śmiechu... Ale to nie zmienia 
faktu, że mam do swojego zawodu dystans. Nie chcę, by zawładnął moim światem i świadomością. 

Tak naprawdę... nie lubię rywalizacji. To obce mojej konstrukcji. Nienawidzę ścigania się, po-
równywania, udowadniania sobie i innym, że coś potrafię. Są ważniejsze rzeczy.

Istotą aktorstwa jest dla mnie niekoniecznie epatowanie swoją osobą, lecz próba zainteresowa-
nia widza postaciami, które gram.

Ma zasadę: wszystkie emocje związane z pracą zostawia w teatrze. – Jak każdemu aktorowi, 
który przeżywa swoją pracę, zdarza mi się wybuchnąć złością, rozpłakać. Ale tylko na scenie, za 
kulisami. Nigdy w domu. Nie zapadam się w tych emocjach, nie rozgrzebuję ich. Nie mam na to 
czasu i też nie chcę, by najbliżsi cierpieli z powodu moich artystycznych frustracji. 

Magdalena Walach i jej mąż Paweł Okraska (grał w „M jak miłość” Michała Łagodę) to jed-
na z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu. Rzadko pojawiają się na branżowych 
imprezach. 

Ich uczucie rodziło się stopniowo. Początkowo to były tylko miłe spotkania. Potem jej zaczęła 
coraz bardziej imponować jego iskra w oku, a on uzależnił się od pozytywnej energii, którą dokoła 
siebie rozsiewała. Parę połączyło wreszcie żarliwe uczucie. Stali się sobie niesamowicie bliscy i sta-
nowili jedno dla drugiego wielkie wsparcie – pisze kobieta.interia.pl.

W 2002 r. powiedzieli sobie sakramentalne „tak". Od tamtej pory ich związek trwa szczęśliwie, 
choć nie jest im łatwo, bo oboje grywają w różnych filmach, serialach i teatrach. Bywa, że tylko się 
mijają, pędząc na kolejne zdjęcia, próby i nagrania.

Czas wolą spędzać razem. Zwłaszcza odkąd na świat przyszedł ich syn Paweł. 13-letni dziś 
chłopiec wciąż jest oczkiem w głowie pani Magdaleny. Dużo ważniejszym niż najpopularniejsza 
nawet rola albo prestiżowy angaż. 

– Kocham swój zawód, ale na nim nie kończy się mój świat. Teatr jest dla mnie oczywiście 
ważny, ale w domu staram się być mamą i żoną, bo to są moje najważniejsze role, które przyszło mi 
w życiu odegrać. Sens mojego życia to rodzina – deklaruje aktorka.

Jeśli tylko może, uwielbia leniuchować na kanapie.
– Przyjemność sprawiają mi też zwykłe czynności domowe. Sprzątanie, prasowanie, no, go-

towanie może najmniej – wylicza ze śmiechem. – Świetnie odstresowuje mnie pranie – zdradza.
 – Daleko mi do osobowości narcystycznej i wzdychania z uwielbieniem do samej siebie! 

Wszystko, za co się biorę, staram się wykonać jak najlepiej. Nieważne, czy zajmuję się domem, 
czy buduję rolę. Nie potrafię robić nic na pół gwizdka. To nie mus bycia najlepszą ani rozbu-
dowana ambicja. Raczej charakter i wychowanie. Tylko tyle. Ale nie idę po trupach. Nic za 

wszelką cenę.
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Marlena Siok: - Panie dyrektorze rok 
2018 za nami. Pełne 365 dni, w któ-
rych zarządzał Pan szpitalem. Mieli-
my okazję spotykać się i rozmawiać 
o bieżących sprawach placówki. Teraz 
możemy go już podsumować. Z jakimi 
efektami szpital zamyka miniony rok? 

Roman Nojszewski: - Efekt 
rzeczywiście jest widoczny. Nie 
przypuszczałem jednak, że ten 
czas tak szybko mija. Rok 2018 
był według mnie okresem bardzo 
trudnym. Obfitował w wiele dla 
mnie, jako dyrektora, wymagają-
cych sytuacji. Mam tu na myśli 
kwestie związane z wynagrodze-
niami pielęgniarek, lekarzy oraz 
realizacją zadań kontraktowych. 
To niezwykle ciężka praca. Co 
prawda o efekcie końcowym nie 
możemy mówić, gdyż jesteśmy 
jeszcze na etapie opracowywania 
wyniku finansowego. Niemniej 
jednak myślę, że zamkniemy rok 
2018 z pozytywnym wynikiem. 
Na pewno będzie on prawidłowo 
zbilansowany. 

M.S: - A Pan osobiście czuje satysfak-
cję z tych 12 minionych miesięcy? 

R.N: - Szczerze mówiąc: 
i tak, i nie. Na pewno ogrom-
ną satysfakcją jest to, że jestem 
z wami i ciągle czuję wewnętrz-
ną potrzebę rozwijania i unowo-
cześniania łomżyńskiego szpi-
tala. Z drugiej jednak trony 
mamy wiele trudnych sytuacji, 
w których musimy się bilan-
sować. Roszczenia finansowe 
niekiedy postawione są bardzo 
wysoko, a mimo to musimy je 
realizować. Cieszę się, że w 2018 
roku udało nam się w szpitalu 
poziom wynagrodzenia wyrów-
nać do tego, który obowiązuje 
w kraju. Nie możemy zapo-
mnieć, że szpital tworzą także ci 
ludzie, którzy pomagają go ob-
sługiwać. 

M.S: - W 2018 roku nie zabrakło także 
wyzwań. Mam tu na myśli chociażby 
sytuację związaną z pielęgniarkami. 
Czy udało się dojść do porozumienia, 
tak,  by obie strony były zadowolone? 

R.N: - Tak, muszę przyznać, 
że obie strony są zadowolone. 
Zrealizowaliśmy porozumie-
nie z 23 marca, według którego 
wszystko zostało wyrównane 
i wypłacone. Było także drugie 

porozumienie, z 17 kwietnia. 
Zostały wypłacone dodatki, 
tak zwane „Zembalowe” czy 
„Lipcówki” za 2017 i 2018 rok. 
W całej tej sytuacji starałem 
się patrzeć na to w taki sposób, 
iż jesteśmy jednym zespołem, 
małą rodziną, w której musimy 
dojść do porozumienia i wypra-
cować kompromis. Zależało mi 
na tym, byśmy mogli dalej spo-
kojnie pracować. 

M.S: - Kiedy spotykaliśmy się w ubie-
głym roku niemal za każdym razem 
pojawiał się temat serca szpitala, czy-
li kardiologii, jako tej najważniejszej 
inwestycji. Udało się?

R.N: - Kilka dni temu oglą-
dałem cały oddział. Myślę, że 
za niespełna miesiąc będę mógł 
zaprosić państwa na uroczyste 
otwarcie. Jest imponujący. Ta 
kwota blisko 11 milionów została 
wydatkowana adekwatnie do po-
trzeb szpitala. Dzisiaj kończymy 
roboty budowlane, prace wykoń-
czeniowe. Oddział kardiologicz-
ny będzie wyglądał zupełnie ina-
czej. I to serce, które od początku 
mojej kadencji obiecałem, będzie 
biło na piątym piętrze. 

M.S: - Rok 2018, to także plany doty-
czące Centrum Zdrowia Psychicznego 
i Oddziału Geriatrii. Wiadomo, że od-
było się spotkanie z Zarządem Woje-

wództwa Podlaskiego. Czy był to rów-
nież jeden z tematów omawianych 
podczas rozmowy? 

R.N: - Jeśli chodzi o Cen-
trum Zdrowia Psychicznego, je-
steśmy obecnie na etapie opraco-
wywania szczegółowej koncepcji. 
W budynku, w którym w przy-
szłości ma powstać centrum, była 
niegdyś pralnia. W pierwszym 
etapie koncepcji chcieliśmy ją 
przebudować, dostosowując do 
nowych potrzeb. Jednak po roz-
mowach i analizach zadecydowa-
liśmy, że wyburzymy ten budy-
nek i postawimy w tym miejscu 
zupełnie nowy. Rzeczywiście, 
koszty są nieco większe. Jednak 
liczymy na wsparcie Minister-
stwa Zdrowia, które pomoże nam 
zrealizować  plany. Wówczas ta 
modułowa koncepcja dobudowy-
wania kolejnych elementów od-
działu będzie bardziej bezpiecz-
na i nowoczesna. Pod każdym 
względem. Pyta Pani także o roz-
mowę z zarządem województwa. 
To prawda, taką rozmowę od-
byłem z wicemarszałkiem Mar-
kiem Olbrysiem oraz Markiem 
Malinowskim z zarządu. Była 
to merytoryczna i dobra rozmo-
wa o obecnej sytuacji w szpitalu. 
Myślę, że nasze potrzeby spotka-
ją się ze zrozumieniem ze strony 
władz samorządowych. Jest to 
nam niezwykle potrzebne, byśmy 

mogli się rozwijać i stawać się co-
raz bardziej nowocześni, a co za 
tym idzie skuteczniej i szybciej 
leczyć pacjentów. 

M.S: - Rozliczenie z zadań, które szpi-
tal realizował w 2018 roku to jedno, 
ale nie można zapomnieć o tym, co 
przed nami. Za nami pierwszy miesiąc 
roku,  który dla szpitala myślę będzie 
czasem inwestycyjnym…

R.N: - Przede wszystkim 
rozpoczynamy ten rok finaliza-
cją inwestycji związanej z od-
działem kardiologicznym. Na 
jej rozliczenie mamy czas do 31 
marca. Mam nadzieję, że wszyst-
ko zakończy się z sukcesem. 
Zwiększyliśmy nawet udział 
własny szpitala, dzięki temu, że 
pozyskaliśmy inwestora. Warto 
przy tym powiedzieć, że pozy-
skanie inwestora po dość długiej 
przerwie, roku czy dwóch latach 
jest niezwykle trudne, bo te ceny 
ulegają dosyć dużym zmianom. 
Nam się jednak udało. Spięliśmy 
tę inwestycję i ona dzisiaj wy-
gląda jak należy. W 2019 roku 
czeka nas także szereg innych 
zadań. Planujemy zakup sprzę-
tu medycznego dla Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego, za 
ponad 468 tysięcy złotych. Do 
tego dochodzi inwestycja doty-
cząca poprawy opieki nad matką 
i dzieckiem w celu dostosowa-

nia do aktualnych trendów de-
mograficznych.  Planujemy do-
posażyć Oddział Noworodków, 
Dziecięcy oraz Ginekologiczno 
-Położniczy w specjalistyczną 
aparaturę medyczną. Na ten cel 
zostanie przeznaczone 3 milio-
ny 749 tysięcy złotych. Ponadto 
jesteśmy w trakcie rozstrzygnię-
cia postępowania jeżeli chodzi 
o poprawę jakości i skuteczno-
ści leczenia pacjentów onkolo-
gicznych, poprzez przebudowę 
pomieszczeń i zakup aparatury 
medycznej. I tu również nieba-
gatelna kwota, bo blisko 6 mi-
lionów 400 tysięcy złotych. To 
jednak nie koniec. Planujemy 
złożyć wniosek na termomoder-
nizację budynku szpitala, a do-
kładniej bloku H. W tym przy-
padku kwota inwestycji opiewa 
na 3 miliony 961 tysięcy złotych. 
Chcemy również zmodernizo-
wać naszą szpitalną kuchnię. 
Środki przeznaczone na te cel 
to 3 miliony 177 tysięcy złotych.  
Gdyby to podsumować, wszyst-
kie te inwestycje, to ponad 17 
milionów złotych. 

M.S: - To chyba dobra kwota?  Czy po-
zwoli ona zaspokoić najpilniejsze po-
trzeby szpitala? 

R.N: - Poniekąd. Chciałbym 
jeszcze zmodernizować Oddział 
Laryngologiczny oraz Orto-
pedyczny. Są to oddziały, które 
przynoszą nam duże środki fi-
nansowe. Dlatego myślę, że jak 
zakończymy prace nad sercem 
szpitala to kolejnym krokiem 
będą właśnie one.  

M.S: - Czy to właśnie z takimi planami 
wkracza Pan w 2019 rok? 

R.N: - Kontrakt mam dłuż-
szy, więc będę chciał się rozwijać 
wraz ze szpitalem jeszcze kolejne 
lata. Bez określonych zasobów 
sprzętowych, bo kadrę mamy 
naprawdę dobrą, nie będzie to 
możliwe. I na tym będę chciał 
się skupić nie tylko w 2019 roku, 
ale także w następnych latach. 
Na doposażeniu, modernizowa-
niu i  unowocześnianiu szpitala, 
bo dzięki temu mieszkańcom 
Łomży będzie żyło się tu znacz-
nie lepiej.

ROZMOWA W TELEWIZJI NAREW 
I NA WWW.NAREW.INFO

To był wyjątkowo wymagający rok dla szpitala
O porozumieniu ze środowiskiem pielęgniarek, sercu szpitala, czyli Oddziale Kardiologicznym, planach dotyczących Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Geriatrycznego, a także inwestycjach, 

na które w 2019 roku zaplanowano około 17 milionów złotych z Romanem Nojszewskim, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży rozmawia Marlena Siok.
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Magdalena Walach. Aktorka, żona, matka, 
kobieta sukcesu – to najważniejsze role w jej życiu 

Mam dystans  
do tego, co robię
Zawsze uśmiechnięta, pełna energii, radości, poprzez swoją grę aktorską 

przekazuje nam to, co najistotniejsze – emocje.
Takie opinie o aktorce przytacza portal PetroNews.pl. Właśnie tam, pani Magdalena, mimo że 

szerokiej publiczności znana jest z telewizji, deklaruje, że dla niej najważniejszy jest teatr! 
–Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Oczywiście, plany filmowe też są ważne, ale to już 

inny rodzaj doświadczenia. Teatr to podstawa tego zawodu. To filar, który powoduje, że można 
w tym zawodzie się rozwijać. Film czy serial zawsze są krótkimi, odcinkowymi przygodami. A te-
atr to przygoda, która nigdy się nie kończy, a każdy spektakl ukazuje inne emocje, inne reakcje 
publiczności. To właśnie sprawia, że my, jako aktorzy wciąż się rozwijamy.

Na scenie i przed kamerą kipi emocjami. W życiu prywatnym jest poukładana, opanowana 
i rozsądna - pisze kobieta.interia.pl. Ma dar godzenia w sobie sprzeczności. Jest doskonałą aktorką, 
ale powtarza, że jej świat nie kończy się na pracy. – Bycie żoną i matką to najważniejsze role, jakie 
przyszło mi odegrać - przyznaje.

Popularność przyniosły jej role w serialach: „Pensjonat pod Różą”, „Twarzą w twarz”, „Tance-
rze”, „M jak miłość”, „Komisarz Alex”.

–Wiem, że mam sporo szczęścia – mówi kobiecie.pl. Choć momenty rozczarowania zawodem 
zdarzają mi się prawie każdego dnia – śmieje się. – Bardzo często mam ochotę z niego zrezygno-
wać. A z drugiej strony, gdy coś się uda, to cała gorycz od razu odchodzi w niepamięć. Nie da się 
z niczym porównać frajdy, gdy zdołam rozweselić publiczność. Zdarza się, że wychodzę z teatru 
i widzę ludzi ocierających łzy, bo podczas spektaklu popłakali się ze śmiechu... Ale to nie zmienia 
faktu, że mam do swojego zawodu dystans. Nie chcę, by zawładnął moim światem i świadomością. 

Tak naprawdę... nie lubię rywalizacji. To obce mojej konstrukcji. Nienawidzę ścigania się, po-
równywania, udowadniania sobie i innym, że coś potrafię. Są ważniejsze rzeczy.

Istotą aktorstwa jest dla mnie niekoniecznie epatowanie swoją osobą, lecz próba zainteresowa-
nia widza postaciami, które gram.

Ma zasadę: wszystkie emocje związane z pracą zostawia w teatrze. – Jak każdemu aktorowi, 
który przeżywa swoją pracę, zdarza mi się wybuchnąć złością, rozpłakać. Ale tylko na scenie, za 
kulisami. Nigdy w domu. Nie zapadam się w tych emocjach, nie rozgrzebuję ich. Nie mam na to 
czasu i też nie chcę, by najbliżsi cierpieli z powodu moich artystycznych frustracji. 

Magdalena Walach i jej mąż Paweł Okraska (grał w „M jak miłość” Michała Łagodę) to jed-
na z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu. Rzadko pojawiają się na branżowych 
imprezach. 

Ich uczucie rodziło się stopniowo. Początkowo to były tylko miłe spotkania. Potem jej zaczęła 
coraz bardziej imponować jego iskra w oku, a on uzależnił się od pozytywnej energii, którą dokoła 
siebie rozsiewała. Parę połączyło wreszcie żarliwe uczucie. Stali się sobie niesamowicie bliscy i sta-
nowili jedno dla drugiego wielkie wsparcie – pisze kobieta.interia.pl.

W 2002 r. powiedzieli sobie sakramentalne „tak". Od tamtej pory ich związek trwa szczęśliwie, 
choć nie jest im łatwo, bo oboje grywają w różnych filmach, serialach i teatrach. Bywa, że tylko się 
mijają, pędząc na kolejne zdjęcia, próby i nagrania.

Czas wolą spędzać razem. Zwłaszcza odkąd na świat przyszedł ich syn Paweł. 13-letni dziś 
chłopiec wciąż jest oczkiem w głowie pani Magdaleny. Dużo ważniejszym niż najpopularniejsza 
nawet rola albo prestiżowy angaż. 

– Kocham swój zawód, ale na nim nie kończy się mój świat. Teatr jest dla mnie oczywiście 
ważny, ale w domu staram się być mamą i żoną, bo to są moje najważniejsze role, które przyszło mi 
w życiu odegrać. Sens mojego życia to rodzina – deklaruje aktorka.

Jeśli tylko może, uwielbia leniuchować na kanapie.
– Przyjemność sprawiają mi też zwykłe czynności domowe. Sprzątanie, prasowanie, no, go-

towanie może najmniej – wylicza ze śmiechem. – Świetnie odstresowuje mnie pranie – zdradza.
 – Daleko mi do osobowości narcystycznej i wzdychania z uwielbieniem do samej siebie! 

Wszystko, za co się biorę, staram się wykonać jak najlepiej. Nieważne, czy zajmuję się domem, 
czy buduję rolę. Nie potrafię robić nic na pół gwizdka. To nie mus bycia najlepszą ani rozbu-
dowana ambicja. Raczej charakter i wychowanie. Tylko tyle. Ale nie idę po trupach. Nic za 

wszelką cenę.
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dla siebie
Braveheart – Waleczne Serce

Polsat piątek 22.05

Dramat historyczny. Schyłek XIII w. Po śmierci 

bezdzietnego króla Szkocji władzę w kraju przejmuje 

angielski monarcha Edward I. William Wallace jest 

świadkiem aktów terroru popełnianych przez Anglików. 

Gdy jego żona zostaje zamordowana, decyduje się na 

walkę z okupantem

Między wierszami
Stopklatka TV piątek 20.00

Dramat obyczajowy. Gdy Rory Jansen publikuje pierwszą 

powieść, czytelnicy i krytycy wpadają w zachwyt. 

Charyzmatyczny, przystojny, utalentowany, z piękną żoną 

u boku, ma świat na wyciągnięcie ręki. Wtedy pojawia 

się starszy mężczyzna, który wie, że Rory posłużył się 

znalezionym rękopisem.

Zgadnij, kim jestem
TVP 2 sobota 22.05

Sensacyjny. Podczas misji w Afryce w tajemniczych 

okolicznościach giną komandosi. Jeden z żołnierzy 

uchodzi z życiem, jednak ma zanik pamięci. Mężczyzna 

wraca do zdrowia, lecz wciąż nie może sobie przypomnieć, 

kim jest. 

Czas na przyjaźń
TVN7 sobota 21.50

Komediodramat.Małżonkowie z 15-letnim stażem 

organizują świąteczny weekend dla przyjaciół z czasów 

studiów.Dawno zapomniane rywalizacje i łączące ich 

niegdyś uczucia szybko odżywają. Wychodzą na jaw 

skrywane przez lata tajemnice.

Czas patriotów
TVN7 niedziela 22.35

Sensacyjny. Jack Ryan, były agent CIA, przebywa z żoną 

i córką na urlopie w Londynie. Przypadkowo zostaje 

uwikłany w akcję terrorystyczną. Zapobiega zamachowi 

na wysokiego urzędnika państwowego, lorda Holmesa. 

Sukcesy i porażki

Jak Polacy 
urządzają się  

w Irlandii
Znany z programu „Europa da się lubić" Kevin 

Aiston wyrusza w podróż do Irlandii, by przybliżyć 
widzom losy mieszkających tam Polaków. 

Do programu „Kevin sam w Irlandii” zaprosił 
m.in. ochroniarza pracującego na nocnych zmianach, 
rodzeństwo prowadzące własną restaurację czy lekar-
kę, której gabinet jest oblegany przez Irlandczyków. 

Prowadzący wypyta także miejscowych, co sądzą 
o polskich przybyszach i jak wygląda życie Anglika 
w Irlandii.

Kevin jeździ oldskulowym, ale odpicowanym 
strażackim żukiem, wzbudzając nostalgię Polaków 

i zdumienie Irlandczyków. „Chciałem przybliżyć 
Polakom życie na emigracji, pokazać, że nie ma tam 
pozłacanych chodników – mówi prezenter. Jednym 
się udaje – innym nie, jedni odnajdują swoje miejsce 
na obczyźnie, ale wielu to się nie udaje" – opowiada.

Kevin sam w Irlandii
TVP2 sobota 16.25, niedziela 19.30 odc. 1

Pierwsza komunia Kubusia to dla jego dziadka, 
zamożnego biznesmena, okazja do zorganizowania 
wystawnej imprezy i zaimponowania rodzinie oraz 
znajomym. 

Na gości czeka uroczysty obiad. Ma na nich także 
zrobić wrażenie luksusowe wyposażenie domu: sedes 
z fotokomórką, inteligentna kosiarka czy oryginalny 
grill. Plan doskonałego przyjęcia upada chwilę po 
przybyciu gości. Bogactwo budzi zawiść, a spotkanie 
staje się okazją do plotek, by w końcu przerodzić się 
w otwarte wytykanie niemoralnych zachowań. Luk-
susowa willa zamienia się w pole bitwy.

Spokój burzą pedantyczny szwagier, depresyjna 
synowa, uzdolnione pirotechnicznie dzieci i mściwy 
sąsiad. Wkrótce na jaw wyjdą ponure rodzinne se-
krety, pokoje willi staną się miejscem starć, a wierne 
dotąd przedmioty zaczną odmawiać posłuszeństwa. 
Na domiar złego na przyjęciu pojawi się – zupełnie 
niespodziewanie – katechetka Jakuba… Całej rodzi-
nie grozi kompromitacja.

Futro
Stopklatka TV niedziela 23.35

Pierwsza komunia na bogato

Rodzinna bitwa  
w luksusowej willi



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Braveheart – Waleczne Serce

Polsat piątek 22.05

Dramat historyczny. Schyłek XIII w. Po śmierci 

bezdzietnego króla Szkocji władzę w kraju przejmuje 

angielski monarcha Edward I. William Wallace jest 

świadkiem aktów terroru popełnianych przez Anglików. 

Gdy jego żona zostaje zamordowana, decyduje się na 

walkę z okupantem

Między wierszami
Stopklatka TV piątek 20.00

Dramat obyczajowy. Gdy Rory Jansen publikuje pierwszą 

powieść, czytelnicy i krytycy wpadają w zachwyt. 

Charyzmatyczny, przystojny, utalentowany, z piękną żoną 

u boku, ma świat na wyciągnięcie ręki. Wtedy pojawia 

się starszy mężczyzna, który wie, że Rory posłużył się 

znalezionym rękopisem.

Zgadnij, kim jestem
TVP 2 sobota 22.05

Sensacyjny. Podczas misji w Afryce w tajemniczych 

okolicznościach giną komandosi. Jeden z żołnierzy 

uchodzi z życiem, jednak ma zanik pamięci. Mężczyzna 

wraca do zdrowia, lecz wciąż nie może sobie przypomnieć, 

kim jest. 

Czas na przyjaźń
TVN7 sobota 21.50

Komediodramat.Małżonkowie z 15-letnim stażem 

organizują świąteczny weekend dla przyjaciół z czasów 

studiów.Dawno zapomniane rywalizacje i łączące ich 

niegdyś uczucia szybko odżywają. Wychodzą na jaw 

skrywane przez lata tajemnice.

Czas patriotów
TVN7 niedziela 22.35

Sensacyjny. Jack Ryan, były agent CIA, przebywa z żoną 

i córką na urlopie w Londynie. Przypadkowo zostaje 

uwikłany w akcję terrorystyczną. Zapobiega zamachowi 

na wysokiego urzędnika państwowego, lorda Holmesa. 

Sukcesy i porażki

Jak Polacy 
urządzają się  

w Irlandii
Znany z programu „Europa da się lubić" Kevin 

Aiston wyrusza w podróż do Irlandii, by przybliżyć 
widzom losy mieszkających tam Polaków. 

Do programu „Kevin sam w Irlandii” zaprosił 
m.in. ochroniarza pracującego na nocnych zmianach, 
rodzeństwo prowadzące własną restaurację czy lekar-
kę, której gabinet jest oblegany przez Irlandczyków. 

Prowadzący wypyta także miejscowych, co sądzą 
o polskich przybyszach i jak wygląda życie Anglika 
w Irlandii.

Kevin jeździ oldskulowym, ale odpicowanym 
strażackim żukiem, wzbudzając nostalgię Polaków 

i zdumienie Irlandczyków. „Chciałem przybliżyć 
Polakom życie na emigracji, pokazać, że nie ma tam 
pozłacanych chodników – mówi prezenter. Jednym 
się udaje – innym nie, jedni odnajdują swoje miejsce 
na obczyźnie, ale wielu to się nie udaje" – opowiada.

Kevin sam w Irlandii
TVP2 sobota 16.25, niedziela 19.30 odc. 1

Pierwsza komunia Kubusia to dla jego dziadka, 
zamożnego biznesmena, okazja do zorganizowania 
wystawnej imprezy i zaimponowania rodzinie oraz 
znajomym. 

Na gości czeka uroczysty obiad. Ma na nich także 
zrobić wrażenie luksusowe wyposażenie domu: sedes 
z fotokomórką, inteligentna kosiarka czy oryginalny 
grill. Plan doskonałego przyjęcia upada chwilę po 
przybyciu gości. Bogactwo budzi zawiść, a spotkanie 
staje się okazją do plotek, by w końcu przerodzić się 
w otwarte wytykanie niemoralnych zachowań. Luk-
susowa willa zamienia się w pole bitwy.

Spokój burzą pedantyczny szwagier, depresyjna 
synowa, uzdolnione pirotechnicznie dzieci i mściwy 
sąsiad. Wkrótce na jaw wyjdą ponure rodzinne se-
krety, pokoje willi staną się miejscem starć, a wierne 
dotąd przedmioty zaczną odmawiać posłuszeństwa. 
Na domiar złego na przyjęciu pojawi się – zupełnie 
niespodziewanie – katechetka Jakuba… Całej rodzi-
nie grozi kompromitacja.

Futro
Stopklatka TV niedziela 23.35
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Rodzinna bitwa  
w luksusowej willi

będzie się działo

Efektowna komedia sensacyjna 

Dają czadu!
Emerytowany agent CIA Frank Moses (Bruce 

Willis) zbiera elitarną ekipę agentów, by namierzyć 
zaginione przenośne urządzenie nuklearne.

Specjaliści od wszelkiego rodzaju niebezpie-
czeństw będą musieli po drodze stawić czoła armii 
bezlitosnych zamachowców, bezwzględnych terrory-
stów oraz opętanych rządzą władzy przedstawicie-
li rządu, gdyż wszyscy chcą mieć broń najnowszej 
generacji. 

Frank i jego szalony zespół wylądują w Paryżu, 
Londynie oraz Moskwie. Przeciwnicy są liczniejsi 
i lepiej uzbrojeni, więc, żeby uratować świat przed 
zniszczeniem, bohaterowie będą musieli użyć swojej 

nieprzeciętnej inteligencji, oldskulowych umiejętno-
ści, zaufać sobie nawzajem oraz – co może najtrud-
niejsze - po prostu przeżyć.

„Red 2” to kawałek niezłej rozrywki, porządnie za-
grany i bardzo efektowny – starsze gwiazdy pokazały, 
że łatwo młodym miejsca nie ustąpią!

Występują: Bruce Willis, John Malkovich, Helen 
Mirren, Catherine Zeta-Jones, Mary-Louise Parker, 
Anthony Hopkins, Byung-hun Lee, Jong Kun Lee.

Patrz uważnie...
Na początku filmu gdy Frank i Sara robią zakupy 

widać wielki baner z napisem „Krakland - Beef Polish 
Sausage" (Krakland - polska wołowa kiełbasa).

Red 2
TVN piątek 22.20

Bezwzględnie wykonać zlecenie 

Zabójcza  
dama 

Skazana na karę śmierci za morderstwo bohaterka otrzymuje szansę na nowe 
życie. 

Po morderczym trzyletnim treningu zostaje zabójczynią na usługach rządowej 
agencji bezpieczeństwa. Jest elegancka, dystyngowana, ma nienaganne maniery i do 
perfekcji opanowała posługiwanie się wszelkimi rodzajami broni. Gdy odbiera telefon 
z umówionym hasłem, zostawia wszystko – pracę, kochanka, mieszkanie – i rusza 
wykonać kolejne zlecenie. Ale pewnego dnia rodzi się w niej bunt.

Mocno trzymający w napięciu thriller, świetnie zagrany, wzruszający. Nie ma epa-
towania zbrodnią i przemocą, ale i nadmiernego sentymentalizmu.

Siłą filmu są też aktorzy. Anne Parillaud w tytułowej roli fantastycznie sprawdza 
się jako dziewczyna, która z narkomanki zamienia się w świadomą swojej siły morder-
czynię, a w końcu pragnącą wolności kobietę. 

Pewnie nie wiesz...
Anne Parillaud intensywnie trenowała z bronią, aby mogła nią swobodnie władać. 

Zaczęła ćwiczyć ładowanie i rozładowywanie filmowego pistoletu w samochodzie. Zo-
stała zatrzymana przez policję, która myślała, że broń jest prawdziwa.

Nikita
TV Puls sobota 20.00

Perkusja we krwi

Tortury
na ćwiczeniach

Młody utalentowany perkusista, Andrew (Miles Teller) uczy się w konserwato-
rium, gdzie jednym z wykładowców i prowadzącym szkolnej orkiestry jest słynący 
z doskonałych wyników Terence Fletcher ( J.K. Simmons). 

Jego wychowankowie osiągają muzyczną perfekcję i robią spektakularne kariery, 
ale odbywa się to kosztem psychicznego znęcania, jakie stosuje bezlitosny nauczyciel. 
Andrew również zaczyna dążyć do doskonałości za wszelką cenę.

Jeden z największych przebojów 2014 roku, laureat trzech Oscarów.
Opowiedziana w filmie historia jest wstrząsająca i działająca na widza. Niezwykle 

realistycznie pokazuje, ile poświęcenia wymaga osiągnięcie sukcesu. Trzeba być nie 
tylko tytanem pracy i ćwiczyć nieustannie, trzeba jeszcze mieć nerwy ze stali i psy-
chicznie być odpornym jak skała. 

Postać nauczyciela Terrence’a w interpretacji J.K. Simmonsa to postać wielowy-
miarowa, budząca strach, odrazę i podziw, to tyran, perfekcjonista, manipulator – już 
dla samej tej kreacji warto obejrzeć „Whiplash”.

Pewnie nie wiesz...
Film został nakręcony w 19 dni.
JK Simmons zdobył 47 nagród (w tym Oscara) za rolę Fletchera.
JK Simmons złamał dwa żebra, kiedy Miles Teller zaatakował go podczas kręcenia 

jednej ze scen. Simmons kontynuował pracę pomimo obrażeń.

Whiplash
TV6 niedziela 23.00
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„Meandry Losu” to cykl powieściowy o trud-
nej polskiej historii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża i okoliczne 
powiaty), w którym ukazane zostały pogma-
twane losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemieckiej. Au-
torem jest Zenon Krajewski. W tym wydaniu 
Tygodnika Narew publikujemy kolejny frag-
ment powieści. 
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Wyrwij mnie, mój Boże,  
od moich nieprzyjaciół,

chroń mnie od powstających na mnie!
Wyrwij mnie od złoczyńców

i od mężów krwawych mnie wybaw!
Ps. 59,1-3

Dla żydowskich rodzin kupieckich, 
takich jak Wiernikowie i Rozencwaj-
gowie, po sowieckich wyborach nastały 
gorsze czasy. Wycofane z banku jeszcze 
na początku września pieniądze zamie-
nili oni w sporej części na dolary, marki 
i kosztowności. Swoje aktywa i towary 
trwałe przeznaczone na sprzedaż ukryli 
w domu i poza nim w sobie tylko zna-
nych miejscach, ale niepokoili się, że 
mogą zostać wyeksmitowani ze swoich 
domów, bo niektóre były obszerne i do-
brze urządzone. Gorączkowo szukali za-
tem dojścia do znaczących ludzi w no-
wym aparacie władzy.

Wysokie stanowiska we władzach 
miejskich i rejonowych zajęli niemal 
wyłącznie Rosjanie i Białorusini. Na 
bardziej eksponowanym stanowisku 
znalazł się tylko jeden polski komunista, 
Jan Turlejski, ale on też nie był miejsco-
wym działaczem przedwojennej partii 
komunistycznej, więc nie posiadał zaży-
łych kontaktów wśród łomżyńskiej spo-
łeczności, które mogłyby doprowadzić 
kupców do niego poprzez średni i niższy 
aparat urzędniczy rekrutujący się spo-
śród społeczności żydowskiej. W celu 
zabezpieczenia sobie w miarę spokojnej 
egzystencji należało znaleźć wyjście z tej 
sytuacji, a właściwie wejście  tam, gdzie 
w zmienionej sytuacji wydawało się to 
niezmiernie trudne.

Pewnego listopadowego popołudnia 
obydwie rodziny zasiadły do burzliwej 
narady, ustalając, że głowy rodzin, po-
ważni i szanowani niegdyś kupcy, nie 
będą chodzić po sowieckich urzędach, 
bo może wyniknąć z tego więcej bie-
dy niż pożytku. Wystarczy, że czerstwo 

wyglądający, wypo-
szczeni w sowiec-
kim raju urzędnicy 
spojrzą na ich kor-
pulentne ciała. Zde-
cydowano zatem, że 
Elian poprzez swoje 
koleżeńskie kontakty 
będzie szukał dojścia 
do dobrze ustawio-
nych w hierarchii 
władzy urzędników, 
aby za odpowiedni 
ekwiwalent zapew-
nić rodzinie spokój 
i bezpieczeństwo.

Następnego dnia 
młody Wiernik wstał 
wcześnie i skiero-
wał swoje kroki na 
ulicę Zieloną, gdzie 
spodziewał się za-
stać swojego przyja-
ciela z czasów nauki 
w liceum - Icchaka 
Wajsberga, który za-
mieszkiwał razem 
z rodzicami i rodzeństwem niezbyt oka-
zały drewniany dom na tej właśnie uli-
cy. Icchak zdążył ukończyć czteroletnie 
studia matematyczne na Uniwersyte-
cie Warszawskim, ale o pracy w swoim 
zawodzie w Łomży po wybuchu wojny 
nawet nie mógł pomarzyć. Mimo to 
Elian spodziewał się, że znalazł on ja-
kąś pracę, bo rodzinie, jak wielu innym 
w społeczności żydowskiej pod okupacją 
sowiecką, nie wiodło się najlepiej. Dla-
tego wybrał się do niego tak wcześnie, 
gdyż chciał go jeszcze zastać w domu, 
gdyby rzeczywiście tak się sprawy miały. 
Niemniej jednak kiedy zaszedł do domu 
jego rodziców okazało się, że przyjaciel 
jeszcze śpi. Poprosił więc domowników, 
żeby go obudzono. Musiał poczekać do-
bry kwadrans zanim młody Wajsberg, 
już ubrany, do niego wyszedł.

- Ranny z ciebie ptaszek, mój przyja-
cielu – zagaił Icchak, szczupły, średniego 
wzrostu chłopak. – Dziwne to dla mnie, 
że tak wcześnie zrywasz się z ciepłego, 
małżeńskiego łoża.

- Jak są sprawy do załatwienia to 
trzeba wcześniej wstawać i zostawić 
ciepłe nóżki w pościeli - Elian z uśmie-
chem powitał kolegę, podając mu rękę. – 
Chodziły słuchy, że załatwiasz jakąś pra-
cę, więc musiałem zjawić się wcześnie, 
aby mieć pewność, że cię jeszcze zastanę 

w domu, a ty jednak śpisz w najlepsze, 
więc pewnie pracy nie masz.

- Wiesz jak dziś trudno o pracę, tym 
bardziej pewną i stabilną, a za taką tyl-
ko się rozglądam. Można powiedzieć, 
że sonduję możliwości, ale do uzyskania 
czegoś konkretnego z pewnością jeszcze 
daleko.

Stali przed domem Wajsbergów. 
Wiernik rozejrzał się uważnie, lustrując 
okolicę.

- To może wyjdźmy gdzieś w miasto, 
żeby się przejść i swobodnie porozma-
wiać – zaproponował przyjacielowi.

- Pozwól mi zatem założyć coś cie-
plejszego. Jesienne poranki są już chłod-
ne, a mnie nie stać, żeby chorować, cho-
ciaż mam znajomego lekarza.

- Jeśli mnie miałeś na myśli to infor-
muję cię raz na zawsze, że daleko mi do 
lekarza – ofuknął go Elian.

Icchak wrócił na chwilę do domu, 
żeby założyć na siebie coś cieplejszego.

- Przepraszam jeszcze raz za wcze-
sne najście, ale obawiałem się, że później 
nie zastanę cię w domu – sumitował się 
raz jeszcze Elian, gdy Wajsberg dołączył 
do przyjaciela.

- Nie ma sprawy. Domyślam się, 
że przygnało cię do mnie coś pilnego. 
Chodźmy nad rzekę, jeśli zależy ci na 
dyskrecji.

Obydwaj przyjaciele zeszli 
ulicą Rybaki i dalej Żydowską 
ku Narwi, wdychając  zimne, 
wilgotne powietrze.

- Spytam wprost – ściszo-
nym głosem odezwał się Elian 
po chwili milczenia – nadal je-
steś w „Bundzie” czy już u ko-
munistów?

- Znasz mnie, więc mnie nie 
obrażaj – zaprotestował Icchak, 
oburzając się nieco teatralnie 
na tak niecną supozycję kolegi. 
- Zawsze miałem lewicowe po-
glądy, ale do Sowietów nie za-
pałałem miłością dlatego, że już 
tu są i przydaliby się na przy-
kład w kontekście pracy, czyli 
jakiejś ciepłej posadki za biur-
kiem. Jestem pełen odrazy do 
ich metod sprawowania władzy, 
do ich rządów w ogóle. Ale to, 
co mówię, jest tylko do twojej 
wiadomości – zastrzegł się, spo-
glądając na Elian z lekką obawą.

- Rozumiem. Nie patrz tak 
na mnie. Nie mam zamiaru na 

ciebie donieść. A wręcz przeciwnie. To 
mi potrzebna twoja pomoc i liczę na nią. 
Jesteśmy przyjaciółmi i nimi zostaniemy, 
mam nadzieję, bez względu na wszystko, 
co się wokół nas stanie.

- Czasami jedno nie wyklucza dru-
giego, więc nikomu nie należy wierzyć 
tak do końca – uśmiechnął się Icchak, 
zerkając na przyjaciela. 

- To chyba żart? – uniósł się Elian
- Oczywiście, że żart – Icchak par-

sknął śmiechem. – Wkurzyłem cię, co?
- Ale przyznaj mi się, że masz kon-

takty z komunistami – chciał wiedzieć 
Wiernik. - Mam na myśli naszych, łom-
żyńskich – dodał .

- Pewnie, że mam. Przecież potrze-
buję pracy. Do ciężkiej, fizycznej nie za 
bardzo się nadaję. Bez kontaktów z nimi 
innej nie dostanę.

- Jakieś kilka tygodni temu przy 
zburzonej synagodze spotkałem Cha-
ima Awnera. Sprawiał wrażenie bardzo 
zadowolonego. Pewnie już wiedział jaki 
będzie dalszy scenariusz wydarzeń. Wy-
dawało mi się, że z satysfakcją patrzył na 
niemieckie dzieło zniszczenia, na gruzy 
naszej wspaniałej synagogi. Nie jestem 
ortodoksyjnym Żydem, ale ja patrzyłem 
na te ruiny z bólem serca, a on sprawiał 
wrażenie uszczęśliwionego. W roz-
mowie ze mną wyraził przekonanie, iż 
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może być potrzebny i pomocny jak już 
przyjdą tu Sowieci. Radził mi skontak-
tować się z tobą jak już spytałem gdzie 
go szukać. Ty ponoć masz z nim kontakt 
i zawsze wiesz, gdzie go znaleźć.

- A konkretnie to po co chcesz skon-
taktować się z Chaimem? – Icchak uznał 
za stosowne, aby o to dopytać.

- Mój ojciec i teść obawiają się, że 
Sowieci wykwaterują nas z domów. Jeśli 
ktoś „życzliwy” doniesie na nas do władz 
to będziemy mieć kłopoty. Chcemy do-
trzeć do obecnych decydentów w mie-
ście i jakoś im się okupić, żeby zostać na 
własnych śmieciach.

- Dobrze powiedziane. Własnych 
śmieciach. Mam nadzieję, że większość 
wartościowych rzeczy macie już scho-
wane poza domem. Na takie domy znaj-
dą się amatorzy wśród napływowych 
sowieckich biurokratów. A i nasi dorob-
kiewicze przy sowieckim korycie też by 
się na nie połakomili. Na szczęście z ze-
wnątrz nie wyglądają już najlepiej. Ale 
jak Sowieci dowiedzą się, że to domy 
kupców, nie będzie zmiłuj…

- No właśnie. Dlatego szybko muszę 
skontaktować się z Awnerem.

- Proponuję więc podjąć niezwłocz-
ne działania. Za dużo ludzi was zna. 
Zawistników jest pełno wszędzie. Wielu 
z chęcią zrobi wam kuku jak zwietrzy 
okazję. Jeszcze dziś przed południem 
poszukam Chaima. Niech działa. Licz 
się z poważnymi wydatkami. Na Awne-
ra i jego ludzi.

- Na to jesteśmy przygotowani. 
Chcemy uniknąć najgorszego. Poświęci-
my na to spore pieniądze, nawet w twar-
dej walucie.

- Dolary, marki?
- Nawet.
- Nie wyrywaj się z tym, dobrze ra-

dzę.
- Myślisz, że na mieście nie wiedzą, 

że kupcy mają pieniądze, i to spore?
- Przypuszczać i wiedzieć to 

jednak dwie sprawy.
- Mniejsza o to. Powiedz, co 

zrobisz. Pomożesz czy nie?
- Odpowiedź jest oczywista 

– Icchak machnął ręką. - Za-
stanawiam się czy nie odłożycie 
tylko w czasie tego, co nieunik-
nione. Mam nadzieję, że macie 
przygotowany plan awaryjny. 
Mieszkacie przecież w centrum 
miasta, skąd wszędzie blisko. 
Ten kwartał akurat niewiele 
ucierpiał od niemieckich bom-
bardowań. Jeśli zjedzie tu jesz-
cze więcej Sowietów, obawiam 
się, że możecie nie mieć szans 
na uniknięcie wykwaterowania. 
Niezależny handel jest zduszo-
ny. Oni w kilka tygodni zdąży-
li znacjonalizować już ziemię, 
przemysł i bankowość. A han-
del …

- Tak, wiem. Jeśli pozwolą istnieć 
tylko spółdzielniom, stracimy podstawy 
egzystencji.

- Zapytam cię wprost. Czy zatem nie 
szkoda pieniędzy, które mogą przydać 
się do życia?

Po żywność trzeba udawać się na 
targ albo na wieś. W sklepach już niemal 
niczego nie ma. Wielu nie stać na płace-
nie cen targowych. Przyjdzie ograniczać 
potrzeby. A idzie zima. Węgla nie spo-
sób kupić. Z drewnem też są kłopoty. Jak 
macie sporo twardej waluty to pożyjecie. 
Ale jak długo. Dobrze, że mój ojciec coś 
produkuje. W każdej chwili mogą go 
jednak wywłaszczyć. Pomyśl czy war-
to wyzbywać się tego, co najcenniejsze 
w czasie wojny ? – Icchak spojrzał z za-
troskaniem na przyjaciela.

- Pomyślałem. Wszyscy w rodzinie 
zdecydowali bronić naszych domów. 
Załatw co się da z Awnerem. Zajdę do 
ciebie po zmierzchu – Elian, uznając 
rozmowę za zakończoną, rzucił kamyk 
na wodę. – Proponuję, żeby dla bezpie-
czeństwa każdy z nas wracał do siebie 
oddzielnie. Zrób co się da, Icchak. Li-
czę na ciebie – powtórzył z naciskiem.

Wiernik pogładził przyjaciela po ra-
mieniu i odszedł. Icchak odczekał chwi-
lę i poszedł w drugim kierunku. Słońce 
na dobre zagościło już na listopadowym 
niebie, ale późną jesienią i tak wiele cie-
pła nie dawało.

Jeszcze tego samego dnia Icchak od-
szukał Chaima w jednym ze znanych 
mu miejsc, gdzie spotykali się ludzie 
o bliskich Awnerowi poglądach poli-
tycznych. Sprawiał on wrażenie bardzo 
zajętego, ale zgodził się porozmawiać 
z kolegą. Wyszli na ulicę, a po chwili 
znaleźli się w pobliskim parku miejskim.

- Mów co cię przygnało do mnie, 
towarzyszu Wajsberg – odezwał się pół 
żartem, pół serio, bo socjaliści przed 
wojną również zwracali się do siebie 

per „towarzyszu”. – Nie mam zbyt wie-
le czasu, bo pilne sprawy państwowej 
wagi mnie wzywają do czynu - mrugnął 
i uśmiechnął się do kolegi.

- Skoro się śpieszysz to szybko wy-
łuszczę sprawę. Ponoć oferowałeś Wier-
nikowi pomoc jak ostatnio się widzieli-
ście.

- Tak ci powiedział? – Awner się 
skrzywił.

- Zaproponowałeś moją osobę jako 
pośrednika w kontakcie. Musiało tak 
być. Co do jego prawdomówności nie 
mam wątpliwości.

- Rzeczywiście chyba coś takiego 
bąknąłem jak spotkałem go przy zbu-
rzonej synagodze.

- No to on teraz liczy na twoją po-
moc.

- A konkretnie na co?
- Jego rodzina obawia się wysiedle-

nia.
- To zrozumiałe. Do biedoty nie na-

leżą. Dom też wygląda całkiem całkiem.
- On liczy teraz na konkretną po-

moc. Czy możesz coś zrobić, aby po-
wstrzymać sowieckie zakusy na ich cha-
łupę, gdyby takie niebezpieczeństwo się 
pojawiło?

- Prawdę mówiąc to jestem tylko 
skromnym działaczem lewicy z niewiel-
kimi wpływami.

- Skromnym działaczem lewicy to 
jestem ja, ty jesteś działaczem komu-
nistycznym i z pewnością masz dojścia 
do bardziej wpływów osób – sprostował 
z naciskiem Icchak.

- Każde dojście kosztuje. Znasz chy-
ba tę brutalną prawdę, przyjacielu?

- On zapłaci. Chodzi o domy ojca 
i teścia. 

- Myślałem, że tylko o jeden chodzi. 
A tu dbamy jeszcze o tyłek teścia. W ta-
kim razie będzie to kosztowało podwój-
nie. I nie ma żadnej gwarancji trwałego 
sukcesu.

- Rozumiem. Osobiście perswado-
wałem mu ten wydatek na niepewną 
sprawę, ale się uparł.

- Z pewnością miałeś rację. Ale trud-
no o racjonalne podejście do własnego 
gniazda. Większość ekipy sprawującej 
władzę w tym mieście to wygłodnia-
łe elementy ze wschodu. Poczują forsę 
i będą ciągnąć.

- To nie ma tam ludzi z zasadami?
- Jeśli chociaż przez moment tak 

myślałeś to jesteś naiwnym socjalistą, 
Icchak. Nie masz tu takich…  Źle wi-
dzę tę sprawę, po prostu źle to widzę… 
Wprawdzie jego pieniądze i niech robi 
z nimi co zechce…

- Ale pewnie przydałyby się im na 
jeszcze gorsze czasy – dodał Icchak za 
Chaima, wpadając mu w słowo. - Już to 
mu mówiłem.

- I miałeś rację. Kupcy już są i będą 
nadal sekowani. Ich geszeft skończony, 
bo na prywatny handel w tym ustro-
ju sprawiedliwości społecznej nie ma 
żadnych szans. Przyjdzie im żyć z po-
kątnego handlu jak się zmieszczą w tej 
niszy, a najprawdopodobniej z zapasów, 
z gotówki. Pytanie na jak długo im wy-
starczy.

- W tej sytuacji może najlepszym 
wyjściem byłby wyjazd z miasta całą 
rodziną. Poświęcenie domu razem 
z meblami i resztą zbędnych świecide-
łek, które kiedyś świadczyły o wysokiej 
stopie życiowej.

- Wielkiego pola manewru nikt tu 
nie ma. A oni tym bardziej. To wiem – 
przytaknął Icchak.

- Wracając do rzeczy. Jeśli Elian 
prosił o pomoc w tej konkretnej spra-
wie, to postaram się zrobić co trzeba. 
Powtarzam jednak, że żadnej gwarancji 
nie daję. Nasi władcy są nieobliczalni. 
Wiernik musi się z tym liczyć.

- Rozumiem zatem, że zrobisz co się 
da? – zabrzmiało to raczej jak pytanie, 

a nie stwierdzenie. – Czy tak 
właśnie mam jemu odpowie-
dzieć? – upewniał się Icchak.

- W niepewnych czasach nic 
innego nie należy mówić. Sam 
się zaoferowałem z pomocą. 
Mam nadzieję, rzecz jasna, na 
tym zarobić, więc będę się sta-
rać.

- Taka odpowiedź mi wy-
starczy – Icchak z satysfakcją 
klepnął kolegę w plecy.  -Spo-
tkajmy się za dwa dni tutaj, 
w parku, około czwartej.

- Dobrze. Będę tutaj po 
zmierzchu. Ostrożności nigdy 
za wiele.

Podając sobie ręce rozeszli 
się w dwie strony, rozglądając 
się uważnie, z obawą czy ich 
ktoś mniej lub bardziej dyskret-
nie nie obserwuje.



a to ciekawe

Irlandzki dziennikarz David Walsh nie do-
wierza imponującym wynikom sportowym Lan-
ce'a Armstronga, wybitnego amerykańskiego 
kolarza, zwycięzcy Tour de France. Rozpoczyna 
dziennikarskie dochodzenie. Wychodzą na jaw 
coraz bardziej szokujące fakty, a skala oszustwa 
przechodzi najśmielsze oczekiwania reportera.

Lance Armstrong był bohaterem milionów lu-
dzi na całym świecie. Wszyscy z zapartym tchem 
śledzili jego kolejne, niezwykłe zwycięstwa pod-
czas Tour de France. Wzbudzał podziw i szacunek 
nie tylko jako sportowiec, ale także człowiek, który 
pokonał raka i wrócił do wyczynowego kolarstwa. 

Pewnego dnia okazało się jednak, że cała ta 
piękna historia była tylko wielkim oszustwem. 
Armstrong znowu stał się bohaterem, tym razem 
jednak największego skandalu dopingowego w hi-
storii sportu. 

Przerażająca jest cała strategia pozwalająca 
oszukać komisję antydopingową: krew na pod-
mianę, błyskawicznie podawane kroplówki wy-
płukujące z organizmu EPO (zakazany hormon 
produkowany przez nerki), podstawianie innych 
próbek moczu. Wszystko po to, by perfekcyj-
nie zafałszować stan rzeczy… i nigdy więcej nie 
przegrać. 

Pewnie nie wiesz...
W wywiadzie dla dziennika „� e Guardian", 

aktor Ben Foster, grający Armstronga, przyznał się 
do zażywania, pod nadzorem lekarza, leków po-
prawiających wydajność (czyli dopingu), aby przy-
gotować się do roli

Wstydził się, że wpadł, a nie że oszukiwał

Kompromitacja 
gwiazdy

Strategia mistrza, TVP1 piątek 22.30

Seryjni mordercy, kanibale...

Stworzenia budzące 
przerażenie

Niesamowita po-
dróż do świata budzą-
cych trwogę stworzeń, 
znanych ze starych le-
gend i antycznych mi-
tologii. 

Twórcy programu 
poszukują śladów bestii, 
które istniały naprawdę 
i stały się pierwowzora-
mi potworów z legend 
i baśni. Okazuje się, że 
przerażające opowieści o monstrach były inspirowane nie tylko nie-
bezpiecznymi stworzeniami ze świata zwierząt, lecz także jeszcze 
groźniejszymi ludźmi – seryjnymi mordercami czy kanibalami.

Dokumentaliści analizują m.in. opowieści o banshee – zwiastu-
jącej śmierć zjawie. W odcinku będzie również o kanibalach grasu-
jących w XVI wieku w Szkocji. Twórcy programu zastanawiają się 
także, czy postać Sinobrodego stanowiła inspirację dla pierwszego 
amerykańskiego seryjnego mordercy H.H. Holmesa. Dowiemy się 
także, ile prawdy jest w opowieściach o zombi.

Prawdziwe potwory
Focus TV piątek 21.50 odc. 1 

Nic nie jest łatwe!

Niepowodzenia 
złotych rączek

To naprawdę jest show, w którym wszyst-
ko, co może pójść nie tak, na pewno pójdzie 
źle.

Seria programów przedstawiająca amator-
skie wyczyny majsterkowiczów. Wiele z tych , 
trzeba je tak nazwać, ekscesów jest katastrofal-
ne w skutkach, co może być nawet śmieszne.... 

Malowanie ścian, naprawianie szafek kuchen-
nych, mocowanie zamków i wiercenie otworów 
to tylko niektóre wyzwania, z którymi mierzą 
się bohaterowie. 

Poczynania złotych rączek są komento-
wane i uzupełniane radami profesjonalisty 
dotyczącymi sposobów wyjścia z podobnych 
opresji.

Pamiętajcie: to, że macie najlepsze narzę-
dzia i cały odpowiedni sprzęt niekoniecznie 
oznacza, że macie umiejętności, by dać sobie 
radę z zadaniem.

Zezowate szczęście fachowców
TTV sobota 12.05 odc. 1

Paul i Tracy Cosway, 
która mówi, że mąż jest 
znany wśród przyjaciół 
jako „katastrofa-zrób 
to sam". Paul będzie 

naprawiał zamek 
w przesuwanych 

drzwiach. Oczywiście 
praca zakończy się 

klapą.
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Poderwać, rozebrać, 
zabalować

Szalona Julie
Perypetie przyja-

ciółek, które lada mo-
ment rozpoczną naukę 
w liceum. W związku 
z tym, że jedna z nich 
przeprowadza się z ro-
dziną do innego mia-
sta, nastolatki postana-
wiają urządzić przyjęcie pożegnalne. 

14-letnia Julie potrzebuje miłości i przyjaźni. Chłopak, w którym 
się podkochuje, wysportowany i przystojny Steve, w ogóle nie zwraca 
na nią uwagi.Ta noc odmieni życie czternastolatki. Julie przeżyje mnó-
stwo przygód ze swoimi koleżankami, ale przede wszystkim umocni 
więzi przyjaźni i zdobędzie serce najlepszego na świecie chłopaka.

Piżama party TVP2 sobota 12.15

Świetna, zabawna historia

LEGOprzygoda
Emmet jest zwyczajnym, 

niewyróżniającym się ludzikiem 
LEGO. Pewnego dnia przypadko-
wo zostaje wzięty za kogoś innego 
i staje się członkiem niesamowi-
tej drużyny, której celem jest po-
wstrzymanie pewnego tyrana. Pro-
blem w tym, że Emmet jest na to 
wyzwanie nieprzygotowany.

Animacja, która przenosi wi-
dza do niezwykłego świata kloc-
ków LEGO. Inteligentny humor, 
werwa i pełna szalonych przygód 
fabuła. To wszystko sprawi wielką 
przyjemność nie tylko dzieciom, 
ale także dorosłym. 

Produkcja została wyróżnio-
na wieloma prestiżowymi nagro-
dami – w tym Annie i BAFTĄ. 
Była też nominowana do Złotego 
Globu (najlepszy film animowa-
ny) i Oscara (najlepsza piosenka - 
„Everything is Awesome").
Pewnie nie wiesz...

Film zarobił w kinach na całym świecie 470 milionów dolarów, 
kosztował 60 milionów.

LEGO przygoda TVN niedziela 16.55

Film animowany o złej królowej

Serca zimne jak lód
Zła Królowa Śniegu zamierza zmrozić serca ludzi, by zapomnieli, 

czym są miłość, przyjaźń, dobro i sztuka. 
Magiczne lustro podpowiada jej, że rodzeństwo, Gerda i Kaj, ma 

moc, by pokrzyżować jej plany. Ojciec dzieci, słynny mistrz wyrobów ze 
szkła, tworzy lustra, w których ludzie widzą swoje prawdziwe oblicze. 

Zła Królowa zsyła na ich dom śmiertelny podmuch śniegu. Ukry-
tym w szafie dzieciom udaje się przeżyć, ale Kaj zostaje porwany przez 
Królową i zatrzymany w lodowej krainie. Gerda wraz z przyjaciółmi 
wyrusza w magiczną podróż do świata zimy.

Walczyć 
do końca

Zadanie dla agenta: 

poderwać dziewczynę

Cody Banks jest typowym nastolatkiem z do-
brej amerykańskiej rodziny. 

CIA zakwalifikowała go do tajnego programu 
szkolenia młodych agentów. 

Po odbyciu szkolenia agent Banks otrzymuje 
pierwsze poważne zadanie. Ma poderwać kole-
żankę ze szkoły, Natalie Connors, żeby poznać 
tajemnicę jej ojca. Mężczyzna jest naukowcem, 
a CIA podejrzewa go o współpracę z organizacją 
prowadzącą działalność terrorystyczną. 

Chłopak jest zbyt nieśmiały, aby oczarować 
i uwieść Natalie. Powoli jednak, dzięki wrodzone-
mu wdziękowi i szczęściu, Cody zaprzyjaźnia się 
z dziewczyną. Przenika do siedziby terrorystów 
i odkrywa ich plan zagrażający bezpieczeństwu 

Stanów Zjednoczonych. Cody zostaje jednak 
zdemaskowany.

Dziewczynie grozi śmiertelne niebezpieczeń-
stwo. Cody uświadamia sobie, że bardzo zależy 
mu na Natalie...

Pewnie nie wiesz...
W USA po trzech tygodniach wyświetlania 

film zarobił 36,4 mln dolarów.
Ojciec Natalie współpracuje z korporacją 

ERIS. To nazwa greckiej bogini niezgody i walki. 
W mitologii była siostrą Aresa, boga wojny.

Agent Cody Banks
TVN7 sobota 16.50
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Poderwać, rozebrać, 
zabalować

Szalona Julie
Perypetie przyja-

ciółek, które lada mo-
ment rozpoczną naukę 
w liceum. W związku 
z tym, że jedna z nich 
przeprowadza się z ro-
dziną do innego mia-
sta, nastolatki postana-
wiają urządzić przyjęcie pożegnalne. 

14-letnia Julie potrzebuje miłości i przyjaźni. Chłopak, w którym 
się podkochuje, wysportowany i przystojny Steve, w ogóle nie zwraca 
na nią uwagi.Ta noc odmieni życie czternastolatki. Julie przeżyje mnó-
stwo przygód ze swoimi koleżankami, ale przede wszystkim umocni 
więzi przyjaźni i zdobędzie serce najlepszego na świecie chłopaka.
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Emmet jest zwyczajnym, 

niewyróżniającym się ludzikiem 
LEGO. Pewnego dnia przypadko-
wo zostaje wzięty za kogoś innego 
i staje się członkiem niesamowi-
tej drużyny, której celem jest po-
wstrzymanie pewnego tyrana. Pro-
blem w tym, że Emmet jest na to 
wyzwanie nieprzygotowany.

Animacja, która przenosi wi-
dza do niezwykłego świata kloc-
ków LEGO. Inteligentny humor, 
werwa i pełna szalonych przygód 
fabuła. To wszystko sprawi wielką 
przyjemność nie tylko dzieciom, 
ale także dorosłym. 

Produkcja została wyróżnio-
na wieloma prestiżowymi nagro-
dami – w tym Annie i BAFTĄ. 
Była też nominowana do Złotego 
Globu (najlepszy film animowa-
ny) i Oscara (najlepsza piosenka - 
„Everything is Awesome").
Pewnie nie wiesz...

Film zarobił w kinach na całym świecie 470 milionów dolarów, 
kosztował 60 milionów.

LEGO przygoda TVN niedziela 16.55

Film animowany o złej królowej

Serca zimne jak lód
Zła Królowa Śniegu zamierza zmrozić serca ludzi, by zapomnieli, 

czym są miłość, przyjaźń, dobro i sztuka. 
Magiczne lustro podpowiada jej, że rodzeństwo, Gerda i Kaj, ma 

moc, by pokrzyżować jej plany. Ojciec dzieci, słynny mistrz wyrobów ze 
szkła, tworzy lustra, w których ludzie widzą swoje prawdziwe oblicze. 

Zła Królowa zsyła na ich dom śmiertelny podmuch śniegu. Ukry-
tym w szafie dzieciom udaje się przeżyć, ale Kaj zostaje porwany przez 
Królową i zatrzymany w lodowej krainie. Gerda wraz z przyjaciółmi 
wyrusza w magiczną podróż do świata zimy.

Walczyć 
do końca

Zadanie dla agenta: 

poderwać dziewczynę

Cody Banks jest typowym nastolatkiem z do-
brej amerykańskiej rodziny. 

CIA zakwalifikowała go do tajnego programu 
szkolenia młodych agentów. 

Po odbyciu szkolenia agent Banks otrzymuje 
pierwsze poważne zadanie. Ma poderwać kole-
żankę ze szkoły, Natalie Connors, żeby poznać 
tajemnicę jej ojca. Mężczyzna jest naukowcem, 
a CIA podejrzewa go o współpracę z organizacją 
prowadzącą działalność terrorystyczną. 

Chłopak jest zbyt nieśmiały, aby oczarować 
i uwieść Natalie. Powoli jednak, dzięki wrodzone-
mu wdziękowi i szczęściu, Cody zaprzyjaźnia się 
z dziewczyną. Przenika do siedziby terrorystów 
i odkrywa ich plan zagrażający bezpieczeństwu 

Stanów Zjednoczonych. Cody zostaje jednak 
zdemaskowany.

Dziewczynie grozi śmiertelne niebezpieczeń-
stwo. Cody uświadamia sobie, że bardzo zależy 
mu na Natalie...

Pewnie nie wiesz...
W USA po trzech tygodniach wyświetlania 

film zarobił 36,4 mln dolarów.
Ojciec Natalie współpracuje z korporacją 

ERIS. To nazwa greckiej bogini niezgody i walki. 
W mitologii była siostrą Aresa, boga wojny.

Agent Cody Banks
TVN7 sobota 16.50
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Królowa Śniegu 
Polsat sobota 8.45 

Łomża

Urząd Miejski opublikował 
informacje jak owo gremium zo-
stanie wybrane. 
HARMONOGRAM WYBORÓW

21.01 - 09.02  – przyjmowa-
nie zgłoszeń kandydatów

11.02 – 15.02 – analiza, przez 
komisję wyborczą, zgłoszeń pod 
względem formalnym

18.02 - podanie do wiadomo-
ści publicznej listy kandydatów 
wraz z opisem ich działalności 
społecznej 

25.02 – otwarte zebranie wy-
borcze (Centrum Aktywności 
Turystycznej i Kulturalnej „Do-
mek Pastora”, godz. 14.00)

04.03  – ogłoszenie wyników 
wyborów do Rady
KTO MOŻE KANDYDOWAĆ?

Seniorzy i osoby, które chcą 
działać na rzecz łomżyńskich 
seniorów oraz przedstawiciele 
podmiotów działających na rzecz 
osób starszych.   
KTO MOŻE ZGŁOSIĆ KANDYDATA?

Kandydatów zgłaszają pod-
mioty działające na rzecz osób 
starszych min: organizacje poza-
rządowe, instytucje, uniwersytety 
trzeciego wieku, itp. Każdy pod-
miot może zgłosić nie więcej niż 
2 kandydatów. 

Zgłoszenia kandydatów na 
członków Rady dokonuje się 
w formie pisemnej

na formularzu, który składa 
się w biurze podawczym Urzędu 
Miejskiego (Stary Rynek 14).

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?
Uprawnieni do głosowania są 

mieszkańcy Miasta Łomża, któ-
rzy ukończyli 60 rok życia, obec-
ni na zebraniu wyborczym.  

Karty do głosowania wyda-
wane będą uczestnikom zebrania 
wyborczego po okazaniu doku-
mentu tożsamości.
CO ROBI ŁOMŻYŃSKA RADA SENIORÓW?

Zakres działań Rady obejmu-
je:

a)    przedstawianie propozy-
cji zadań i działań na rzecz senio-
rów,

b)      wydawanie opinii i for-
mułowanie wniosków służących 
rozwojowi działalności samorzą-
du na rzecz seniorów,

c)    udział w opracowywaniu 
strategii, programów i innych 
dokumentów służących rozwo-
jowi działalności na rzecz osób 
starszych,

d)       opiniowanie projektów 
aktów prawa miejscowego doty-
czących spraw ważnych dla osób 
starszych,

e)       wspieranie wszelkich 
form aktywności seniorów,

f )    działania na rzecz umac-
niania międzypokoleniowych 
więzi społecznych,

g)    upowszechnianie wiedzy 
o potrzebach, prawach i możli-
wościach osób starszych, a przez 

to wzmocnienie wpływu senio-
rów na decyzje podejmowane 
przez władze lokalne, w tym na 
jakość usług przeznaczonych dla 
seniorów,

h)       podejmowanie działań 
zmierzających do wykorzystania 
potencjału i czasu osób starszych 
na rzecz inicjatyw środowisko-
wych, w tym w zakresie kultury, 
sportu, rekreacji, edukacji.

Tragedia na Zdrojowej 
Zwłoki mężczyzny znaleźli strażacy, którzy  wezwani zostali do pożaru niewiel-
kiego domu przy ulicy Zdrojowej w Łomży.

Bliższe szczegóły tragedii zapewne pozwolą wyjaśnić czynności 
podjęte przez policję i prokuraturę. Na razie wiadomo, że ogień poja-
wił się w budynku jednorodzinnym. Według informacji mieszkańców 
pobliski posesji, był to raczej tzw. pustostan. Wykorzystywał go praw-
dopodobnie bezdomny mężczyzna w wieku 50 – 60 lat o nieustalonej 
na razie tożsamości.    

Jak poinformował brygadier Grzegorz Wilczyński, zastępca ko-
mendanta miejskiego PSP w Łomży, strażacy zakończyli swoja akcję 
i przekazali miejsce zdarzenia służbom śledczym po około dwóch go-
dzinach od zgłoszenia.    

Powstanie nowa  Łomżyńska Rada Seniorów
Wraz z końcem poprzedniej kadencji samorzą-
du swoje funkcjonowanie zakończyła Łomżyń-
ska Społeczna Rada Seniorów. W celu konty-
nuowania dobrej współpracy władz lokalnych 
i środowiska osób prezydent  Łomży Mariusz 
Chrzanowski zarządza wybory do nowej Rady.

Informacja o podłożeniu bomby 
w Urzędzie Miejskim przyszła do 
Łomży mailem. Łukasz Czech z Ratu-
sza przyznaje zresztą, że trochę była 
spodziewana, bo o takiej możliwości 
ostrzegało już wcześniej Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Białym-
stoku.

- Powiadomiliśmy natych-
miast odpowiednie służby. Poja-
wili się strażacy i policjanci i to 
oni starannie przeszukali cały bu-
dynek – informuje Łukasz Czech.

Sytuacja była tak bardzo „pod 
kontrolą”, że nie została nawet 
zarządzona ewakuacja pracow-

ników Ratusza, ani sąsiednich 
budynków. Tyle, że na ponad 
godzinę drzwi wejściowe zosta-
ły zamknięte i osoby mające ja-
kieś urzędowe sprawy, musiały je 
odłożyć.

Alarm w Urzędzie Miejskim 
w Łomży zdarzył się nieprzypad-
kowo i nie tylko w tym miejscu. 
Dzień wcześniej np. w obecności 
mundurowych ekip, a nawet tro-
piących psów, obradował w War-
szawie Sejmik Województwa 
Mazowieckiego. Wiadomo także 
o ostrzegawczych mailach np. do 
Platformy Obywatelskiej w Bia-
łymstoku oraz wielu instytucji 
w kraju. 

Służby, które  dbają  o nasze 
bezpieczeństwo nie są skore, aby 
zdradzić, czy alarmy zgłoszone 
w różnych częściach kraju były 
elementem testowania reakcji na 
sytuacje kryzysowe czy jednak 
trzeba będzie zaangażować  spe-
cjalistów, aby wykryli źródło 
groźnie brzmiących listów.

Bomba w łomżyńskim Ratuszu!  
Nic nie wybuchło, paniki też nie było
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Przed Pracowniczymi Planami Kapi-
tałowymi ostrzega profesor Grażyna 
Ancyparowicz, członek Rady Polityki 
Pieniężnej oraz Narodowej Rady Roz-
woju przy Prezydencie RP, która go-
ściła z wykładem otwartym w PWSIiP 
w Łomży. 

Uznana ekonomista twier-
dzi, że forsowany przez Premiera 
Polski program oszczędzania na 
emeryturę niewiele różni się od 
mechanizmu Otwartych Fundu-
szy Emerytalnych i może dopro-
wadzić do spowolnienia gospo-
darki. 

W rozmowie publicystycznej 
z Jolantą Święszkowską, która 
można obejrzeć na uczelnianym 
kanale YouTube, profesor Graży-
na Ancyparowicz opowiada także 

o kryptowalutach, wykorzystaniu 
funduszy unijnych, realnej go-
spodarce oraz rynkach kapitało-
wych, ekonomii behawioralnej, 
nieprzejrzystych instrumentach 
finansowych, które zostały stwo-
rzone przez fizyków. Odpowiada 
na pytania dotyczące doktryny 
neoliberalnej oraz tzw. ekonomi-
stów od brudnej roboty. 

– Próbuje się poznać czło-
wieka, jego psychikę, aby stero-
wać jego zachowaniami. To się 
zaczęło niewinnie w latach 80-
tych od tak zwanej teorii  zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, która 
jest wykładana obecnie na każdej 
uczelni, a jej odpryskiem są rekla-
my, próby dotarcia do masowego 
konsumenta – twierdzi profesor 

Grażyna Ancyparowicz. Pod-
kreśla, że ekonomia jest sztuką. 
Sztuką łagodzenia konfliktów 
oraz zarządzania społeczeń-
stwem i ludźmi, w taki sposób, 
aby interes publiczny był zawsze 
na pierwszym miejscu.  

Profesor Grażyna Maria 
Ancyparowicz specjalizuje się 
w zagadnieniach makroeko-
nomicznych. Jest autorką kilku 
podręczników, kilkuset artyku-
łów, kilkudziesięciu raportów 
i ekspertyz. Za najważniejsze 
pozycje we własnym dorobku 
uważa wydany w 2010 r. raport 
„Otwarte Fundusze Emerytal-
ne w systemie zabezpieczenia 
społecznego” oraz opublikowa-
ną pięć lat później monografię 

„Od neoliberalizmu do neoko-
lonializmu. Ćwierć wieku trans-
formacji ustrojowej w Polsce”. 
Do 2011 r. łączyła działalność 
naukową z pracą w instytucjach 
rządowych, zajmując stanowiska 
dyrektora departamentu w Cen-
tralnym Urzędzie Planowania 
oraz w Głównym Urzędzie 
Statystycznym. W latach 1996-
2002 pracowała w dużej polskiej 
korporacji finansowej.

 Od 2015 r. jest członkinią 
Narodowej Rady Rozwoju przy 
Prezydencie RP. 30 stycznia 2016 
r. Sejm RP powołał Grażynę An-
cyparowicz w skład Rady Polityki 
Pieniężnej.

Uczelniane spotkanie z eko-
nomistką zorganizowała dr Mag-
dalena Forfa z Kołem Nauko-
wym Młodych Przedsiębiorców 
z Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych PWSIiP. 

społeczeństwo

Kino Millenium 
– ferie, przygody, gwiazdy 
REPERTUAR 01 – 07.02.2019 r.
ASTERIKS I OBELIKS – 01- 03.02. 
Duża sala, godz.: 10.00
04,06-07.02. Mała sala, godz.: 12.00
01.02. Duża sala, godz.: 14.00

RALPH DEMOLKA – 01-07.02. Duża 
sala, godz.: 11.00
04-07.02. Duża sala, godz.: 13.30

KOGEL MOGEL 3 – 01-07.02. Duża 
sala, godz.: 16.00, 18.15, 20.30
 02-03.02. Duża sala, godz.: 14.00, 
07.02. Mała sala, godz.: 09.00
06.02, Mała sala, godz.: 12.00 - Klub 
Seniora

KRÓLOWA ŚNIEGU PO DRUGIEJ 
STRONIE LUSTRA – 01-06.02, Mała 
sala, godz.: 10.00

BUMBLEBEE – 01-03.02. Mała sala, 
godz.: 11.30
01-07.02. Mała sala, godz.: 18.00

MIA I BIAŁY LEW 2D – 01-07.02. 
Mała sala, godz.: 14.00, 16.00

GLASS – 01-07.02. Mała sala, godz.: 
20.15

W najbliższym czasie:
*Lego przygoda - od 8 lutego (Pre-
miera)
*Planeta Singli3 - od 8 Lutego (Pre-
miera)
*GreenBook - od 8 lutego (Premiera)
* Jak wytresować Smoka - od 15 
lutego (Premiera)
*Kobiety Mafii 2 - od 22 lutego 
(Premiera)
*Corgi-Psiak królowej - od 23 lute-
go (Przedpremiera)

Najlepsze życzenia z okazji 
drugich urodzin Millenium 

składa Grupa Medialna Narew

Profesor Grażyna 
Ancyparowicz  

w PWSIiP 
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Oblodzona jezdnia, padający śnieg 
i szybko zapadający zmrok. To 

czynniki, które niewątpliwie mają 
wpływ na zwiększoną liczbę kolizji 
czy wypadków na drodze. Pokazuje 
to ubiegły tydzień, w którym doszło 
do kilku niebezpiecznych, a nawet 
tragicznych w skutkach zdarzeń. 

Najpoważniejsze miało miej-
sce w Chojnach Młodych.  61- 
letnia kobieta prawdopodobnie 
weszła pod jadący w kierunku 
Łomży samochód marki renault. 
W ciężkim stanie została prze-
transportowana do łomżyńskiego 
szpitala, gdzie niestety w wyniku 
poniesionych obrażeń zmarła.

Do kolejnego zdarzenia z 
udziałem pieszego doszło w 
Piątnicy, przy jednym ze skle-
pów usytuowanym wzdłuż ulicy 
Stawiskowskiej. Starsza kobieta 
została uderzona przez cofają-

ce auto dostawcze. Trafiła do 
szpitala. Apelujemy zarówno 
do pieszych, jak i kierowców o 
ostrożność nie tylko na drodze, 
ale również na chodnikach przy 
sklepach. Kierowcy aut dostaw-
czych dowożących zaopatrzenie 
do sklepów, bardzo często mu-
szą manewrować w bardzo nie-
sprzyjających warunkach. Pieszy 
w chwili, gdy znajduje się bez-
pośrednio za pojazdem, może 
być w tzw. martwym polu, gdzie 
kierowca nie ma szans go za-
uważyć. Aby nie doprowadzić do 
poważnych konsekwencji, lepiej 
kilkanaście sekund zaczekać w 
bezpiecznym miejscu aż pojazd 
zakończy manewrowanie. 

Niebezpieczna sytuacja mia-
ła miejsce również w Łomży na 
skrzyżowaniu Alei Legionów 
z Przykoszarową i Pileckiego. 
Doszło tam do zderzenia dwóch 
aut. Siła uderzenia była na tyle 
duża, że toyota przejechała przez 
chodnik i rozbiła ogrodzenie, 
zatrzymując się przed jednym z 
domów. Natomiast drugi pojazd, 
opel zatrzymał się na barierkach. 
Z relacji świadków wynika, iż 
powodem zderzenia może być 
przjechanie przez jeden z pojaz-
dów, przez skrzyżowanie na czer-
wonym świetle. 

Niebezpieczne sytuacje zda-
rzają się nie tylko na drogach. 
W uiegłym tygodniu, a dokład-
nie we wtorkowy poranek Straż 
Pożarna otrzymała informacje o  
pożarze mieszkania w jednym z 
bloków przy ulicy Stacha Kon-
wy w Łomży. Na miejsce skie-
rowane zostały 4 zastępy Straży 

Pożarnej. Strażacy po wejściu do 
mieszkania stwierdzili, że zapalił 
się toster. Zespół Ratownictwa 
Medycznego, który natychmiast 
przybył na miejsce zabrał do 
szpitala 14-letniego chłopca, któ-
ry prawdopodobnie mógł zatruć 
się dymem. Po przewietrzeniu 
mieszkania oraz klatki schodo-

wej mieszkańcy mogli spokojnie 
wrócić do swoich mieszkań.

Zarówno wsiadając za kie-
rownicę, jak i poruszając się jako 
pieszy warto zachować szcze-
gólną rozwagę. To właśnie ona 
bardzo często pozwala uniknąć 
przykrych, a nawet tragicznych w 
skutkach zdarzeń. 

Pijani kierowcy 
są wśród nas! 

Jazda pod wpływem alkoholu to 
ogromne niebezpieczeństwo i ryzyko. 
Osoba, która prowadzi pojazd  stwa-
rza  śmiertelne zagrożenie nie tylko 
dla siebie, ale również dla innych 
uczestników ruchu drogowego. Łom-
żyńscy policjanci zatrzymali kolejne-
go kierującego pod wpływem.

Jak informuje rzecznik pra-
sowy podlaskiej  policji  nadko-

misarz  Tomasz Krupa,  kilka 
dni temu, około 2 nad ranem na 
ulicy Księcia Janusza w Łomży 
policjanci zatrzymali  35-letnie-
go  kierowcę golfa. Mężczyzna 
miał w organizmie ponad 2 pro-
mile alkoholu. Stracił prawo jaz-
dy, a jego sprawą zajmie się sąd.

Niestety liczba nietrzeźwych 
kierujących jest duża. Praktycz-
nie nie ma dnia, by policjanci nie 
otrzymywali informacji o "po-
dejrzanych" zachowaniach na 
drogach naszego regionu. Wiele 
sygnałów niestety znajduje po-
twierdzenie. 

Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie pijany kierowca rozbił 3 
auta osobowe i autobus MPK na 
Szosie Zambrowskiej. Mężczy-
zna miał w organizmie 3 promile 
alkoholu. 

Jakie są kary za jazdę pod 
wpływem alkoholu? 

Kara za jazdę po spożyciu 0,2 
– 0,5 promila (wykroczenie)

- 10 pkt karnych
- grzywna od 50 zł do 5000 zł
- od 5 do 30 dni pozbawienia 

wolności

- od 6 miesięcy do 3 lat zaka-
zu prowadzenia pojazdów

Kara za jazdę w stanie nie-
trzeźwości    powyżej 0,5 promila 
(przestępstwo)

- 10 pkt karnych
- grzywna uzależniona od do-

chodów
- od 5000 zł na rzecz Fun-

duszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- do 2 lat pozbawienia wolno-
ści (do 12 lat recydywiści i spraw-
cy wypadków śmiertelnych)

- do 3 lat zakazu prowadzenia 
pojazdów

Groźny tydzień  
na drogach i nie tylko 
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Warsztaty wokalne i gitarowe, wyści-
gi na rolkach czy wodny tor przeszkód 
na pływalni miejskiej. To tylko część 
programu ferii zimowych zorgani-
zowanych w Kolneńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Udział w zajęciach 
wokalnych to okazja do ćwiczeń przed 
kolejnym festiwalem muzycznym. 

- Z dziecięcym teatrem mu-
zycznym przygotowujemy się do 
wyjazdu na eurofestiwal do Buł-
garii. To festiwal gdzie możemy 

spotkać zespoły z całej Europy. 
Chciałabym aby cały trzydzie-
stoosobowy zespół pojechał na 
ten festiwal. Teraz  pracujemy 
głównie nad piosenkami w języ-
ku angielskim - mówi Anna Po-
deszwik, instruktor muzyki 
w Kolneńskim Ośrodku Kultury 
i Sportu. 

Większość uczestników zajęć 
to laureaci konkursów wokal-
nych.

- Ostatnio uczestni-
czyłam w przeglądach  
muzycznych w Piszu i or-
ganizowanym przez Ra-
dio Jard w Białymstoku. 
Śpiewałam piosenki mu-
sicalowe, bo oprócz umie-
jętności wokalnych można 
zaprezentować zdolno-
ści aktorskie  - tłumaczy 
Amelia Szymańska.

W czasie remontu 
głównej siedziby ośrodka 
kultury, cały program ferii 
zimowych realizowany jest 
w obiektach sportowych.

- W hali odbywają się 
wyścigi na rolkach. Z kolej 
na pływalni mamy wod-
ny tor przeszkód gdzie 
można bezpiecznie bawić 
się w wodzie- wylicza 
Andrzej  Powichrowski, 
kierownik działu sportu 
w KOKiS.

Nadia Podeszwik 
uwielbia jazdę na rolkach.

- Jeździmy na rolkach na 
czas. Lubię jazdę na rolach, bo 
na łyżwach można zmarznąć, 
poza tym nie lubię nosić ciepłych 
ubrań – opowiada o zaletach jaz-
dy na rolkach Nadia.

W ostatnim tygodniu zapla-
nowano trzydniowy turniej piłki 
nożnej dla drużyn osiedlowych  
oraz  kurs nauki pływania na na 
miejskim basenie.  

Z Teatrem 
Lalki i Aktora

Serdecznie zapraszamy dzieci i mło-
dzież do uczestnictwa w akcji FERIE 
Z TEATREM 2019 w ramach, której mło-
dzi widzowie będą mogli zapoznać się 
z różnorodnymi formami, konwencja-
mi oraz aranżacjami teatralnymi.

Chcemy przybliżyć uczestni-
kom teatr poetycki, nowoczesny, 
ale również zapewnić dobrą za-
bawę i dostarczyć niezapomnia-
nych wzruszeń. W ramach tego-
rocznej edycji na scenie Teatru 
Lalki i Aktora w Łomży pojawią 
się następujące spektakle: 
Zaczarowany Jeleń  
Miś Tymoteusz
Pinokio
Szewc Kopytko i Kaczor Kwak
Pippi Pończoszanka

Młodzi widzowie będą za-
tem mogli dowiedzieć się, skąd 
w łomżyńskim herbie wziął się 
jeleń, poznać historię prawdziwej 
przyjaźni Misia Tymoteusza oraz 
jego przyjaciela Psiuńcia, przeżyć 
niesamowite przygody z łobu-
ziakiem Pinokio, psocić razem 
z Szewcem Kopytko i Kaczo-
rem Kwakiem oraz dowiedzieć, 
co się stanie, gdy wrzucimy małą 
dziewczynkę o rudych włosach 
w tort czekoladowy?

W dniach 28 - 29 stycznia 
odbędą się również warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży pt. 
"Mój Teatr, Moje Miasto - Aka-
demia Selfie". Więcej informacji 
na temat warsztatów można zna-
leźć na stronie internetowej łom-
żyńskiego teatru.

Serdecznie zapraszamy. Do 
zobaczenia w Teatrze!

Śpiewająco, tanecznie  
i sportowo w Kolnie

Uwielbiam jazdę na rolkach , bo nie trzeba ciepło się ubierać się tak jak do jazdy na łyżwach, 
mówi Nadia.

Pogoda w najbliższych dniach nieco 
się zmieni i może trochę zepsuć końców-
kę feryjnego wypoczynku. Instytut Me-

teorologii i Gospodarki Wodnej progno-
zuje w regionie:            

           

Na wtorek i środę: 
Zachmurzenie na ogół umiarkowa-

ne. Temperatura minimalna od -5°C do 
-3°C. Temperatura maksymalna od -1°C 
do 1°C. Wiatr słaby, okresami umiarko-
wany, południowo-wschodni.

Na czwartek i piątek: 
Zachmurzenie duże. Miejscami 

opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. 
Przejściowo możliwe słabe opady marz-
nącego deszczu lub mżawki, powodują-
ce gołoledź. Temperatura minimalna od 
-5°C do -2°C. Temperatura maksymal-
na od 0°C do 1°C. Wiatr we czwartek 
słaby, zmienny, w piątek umiarkowany, 
porywisty, południowo-wschodni.

Na sobotę i niedzielę: 
Zachmurzenie duże. Opadu deszczu 

lub mżawki. Temperatura minimalna od 
0°C do 1°C. Temperatura maksymalna 
od 2°C do 3°C. Wiatr w sobotę umiarko-
wany, okresami dość silny, w porywach do 
55 km/h, w niedzielę na ogół umiarkowa-
ny, południowo-wschodni.

Może ta końcówka się nie sprawdzi. 
A jeśli nawet to łatwiej będzie wrócić 
w szkolne mury.  

Zimo, dzięki, że taki klimat też mamy 
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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. 

Pożyczki pozabankowe pod grunty rol-
ne i nieruchomości bez Bik, umowa no-
tarialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie. 
Tel.577 873 616.

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”. Gwa-
rancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie M-4, 60 ,57 m2, III 
piętro, ul. Ks. Janusza, bez pośredników. 
Tel. 507 226 111

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.

Sprzedam dom piętrowy i parter prze-
znaczony na działalność gospodarczą. 
Łomża. Tel. 572 345 607.

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.

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

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

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

Zacznij wreszcie dbać o swój las, zrobię 
przecinkę, usunę wszystkie niepotrzeb-
ne zagłuszające drzewa i jeszcze za to 
zapłacę. Tel.690-330-990

MATRYMONIALNE
Kawaler pozna Panią do stałego związku 
po 50-ce.Tel.575 682 772

MOTORYZACJA
Sprzedam Poloneza GLI, bordowy, 1998 
rok, mały przebieg. Tel. 508 223 884.

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.  

PRACA

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

Adam Kownacki  ze swoją ja-
sną, okrągłą "Buzią dziecka" jest 
także showmanem. Po walce po-
kazuje gestem, że już gotów jest 
założyć pas mistrza świata. Albo, 
że nawet gdyby miał więcej centy-
metrów w pasie, to i tak by wgrał. 
Ale raczej chodzi o szansę walki 
na samym szczycie zawodowego 
boksu. W tej chwili są tam An-
thony Joshua i Deontay Wilder 
(wild to po angielsku "dziki", wil-
der - jeszcze bardziej dziki).  

Po walce
"This guy could be a star (Ten 

facet może  być gwiazdą) - mówi 
o Adamie Kownackim  jeden 
z komentatorów w studiu FOX 
Sports i dodaje, że będzie chciał 

go oglądać w kolejnych walkach.
Na portalu Onet.pl czytamy, 

że o wyczynie Polaka szeroko 
rozpisują się amerykańskie me-
dia, komentujące galę w Nowym 
Jorku. "Adam Kownacki zde-
wastował Geralda Washingto-
na w dwóch rundach" - zaczy-
na swoją relacje Fox Sports. Na 
Twitterze decydujący cios na-
zwano "monster KO".

W podobnym tonie piszą 
dziennikarze "Boxing Scene". 
"Kownacki zdemolował Wa-
shingtona. Polak potrzebował 
zaledwie czterech minut by 
zdmuchnąć rywala. Jego szybkie 
zwycięstwo było prawdopodob-
nie najbardziej imponującym 
w jego karierze" - czytamy. Ame-

rykańskie media zwracają uwagę 
na zachowanie Kownackiego, 
który wskazał na miejsce pasa 
wokół talii i uważają to za wiado-
mość, że Polak chce walki o pas 
jeszcze w tym roku.

"Adam Kownacki zniszczył 
Washingtona" - zaczynają swo-
ją relację dziennikarze "ESPN". 
"Mocno uderzający Polak marzy 
o zostaniu mistrzem" - czytamy 
z kolei w "sportingnews.com".

Amerykańskie media do-
strzegają też sukces urodzonego 
w Polsce, osiadłego na Brookly-
nie pięściarza.

"Trenowałem ciężko przed 
tą walką. Byłem przygotowany 
na 10 rund, ale cieszę się, że to 
za mną i skończyłem tak szybko. 

Jestem bokserem, który wywiera 
na rywalach presję i taki był plan 
na tę walkę. Wspaniale było mieć 
wsparcie polskich fanów. To zde-
cydowanie dało mi ekstra energię 
- cytuje portal espn.com słowa 
Adama Kownackiego po walce.   

Za sprawą technicznego 
nokautu (TKO, zawodnik nie 
jest wyliczony, ale sędzia przery-
wa walkę) bokser z Konarzyc po-
prawił swój ringowy „rejestr” na 
19 zwycięstw (15 przed czasem), 
bez remisów i porażek.   

Co dalej
Jak donosi Wirtualna Polska, 

pojedynek Kownackiego z Wa-
shingtonem z bliska obserwował 
mistrz świata federacji WBC 
w wadze ciężkiej, Deontay Wil-
der. Polak tuż po wygranej jasno 
pokazał, że chce walczyć o pas 
królewskiej kategorii wagowej. 
Według zapewnień Ala Haymo-
na, wygrana z Washingtonem, 
czyli "El Gallo Negro", miała być 
przepustką do starcia z Wilde-
rem, czyli "Brązowym Bombar-
dierem" jesienią tego roku, jeśli 
tylko ten utrzyma status mistrza. 
Najpierw bowiem Wilder ma 
stoczyć rewanżowy pojedynek 
z Tysonem Furym. 

Kownacki może być kolej-
nym Polakiem, który dostąpi za-
szczytu walki o tytuł. Ostatnim, 
który miał możliwość zdobycia 
pasa, był Artur Szpilka w stycz-
niu 2016 roku. "Szpila" po do-
brym pojedynku został jednak 
brutalnie znokautowany przez 
Wildera. 

"Kownacki w euforii po eks-
presowej wygranej z Geraldem 
Washingtonem wyznał w ringu, 
że zostanie ojcem. 29-latek przed 
walką z Amerykaninem podkreślał, 
że sukcesy w zawodowej karierze 
zawdzięcza swojej żonie, która 
wspierała go w chwilach zwąt-
pienia, a nawet pracowała na dwa 
etaty, aby spiąć domowy budżet. 
W 2019 roku polski bokser będzie 
chciał się jej odwdzięczyć i zawie-
sić w domu mistrzowski pas kate-
gorii ciężkiej" - podaje portal WP.

W ocenie portalu onet.pl, 
dla Adama Kownackiego walka 
z Geraldem Washingtonem była 
ważnym punktem kariery. Zwy-
cięstwo przybliża go bowiem do 
walki o upragniony pas mistrza 
świata. Po wygranych z Arturem 
Szpilką, Iago Kiladze i Charlesem 
Martinem Polak zaczął być uwa-
żany za przedstawiciela światowej 
czołówki w kategorii ciężkiej. 

"W tym roku planuję stoczyć 
trzy walki, a Joshua będzie się 
bił w kwietniu lub na początku 
czerwca. W tym czasie Wilder 
zmierzy się z Tysonem Furym, 
dlatego obaj będą dostępni do-

piero jesienią. Wtedy chętnie 
się zmierzę z Amerykaninem 
lub Brytyjczykiem. Ale wpierw 
chciałbym zawalczyć jeszcze 
wiosną - mówił Kownacki przed 
walką z Washingtonem w roz-
mowie ze Sport.pl".

Jeszcze przed walką analizy 
możliwości dalszej kariery Ada-
ma Kownackiego dokonał dla 
Onet.pl Przemysław Osiak. Oto 
fragmenty tego materiału  

Trzy ostatnie zwycięstwa – 
nad Arturem Szpilką, Iago Ki-
ladze i byłym, choć trochę przy-
padkowym mistrzem świata IBF 
Charlesem Martinem – sprawiły, 
że Adama Kownackiego zaczęto 
uważać za przedstawiciela świa-
towej czołówki kategorii ciężkiej. 
Ósma, dziewiąta (tak ocenia np. 
„The Ring”) czy dziesiąta pozy-
cja naszego „Babyface” w takim 
zestawieniu nie wydaje się prze-
sadzona.

Pochodzący spod Łomży, 
a mieszkający od wielu lat w No-
wym Jorku pięściarz jest związa-
ny z projektem Premier Boxing 
Champions, kierowanym przez 
niezwykle wpływowego mene-
dżera Ala Haymona. Adam przy-
znaje, iż kilka dni temu rozmawiał 
ze swoim szefem i wygrana z Wa-
shingtonem powinna otworzyć 
przed nim wielką szansę. Logika 
podpowiada, że miał na myśli po-
jedynek z mistrzem świata WBC 
Deontayem Wilderem, również 
boksującym dla PBC.

Drugi z czempionów, wła-
ściciel pasów IBF, WBA i WBO 
Anthony Joshua, reprezentu-
je brytyjską grupę Matchroom. 
A wskutek coraz bardziej kla-
rownego podziału promotorskich 
wpływów na amerykańskie stacje 
i tzw. platformy streamingowe 
pokazujące boks, trudno oczeki-
wać, by „AJ” nagle dostał czoło-
wego rywala ze stajni Haymona. 
Z drugiej strony ta dyscyplina 
sportu potrafi zaskakiwać...

Jednak i walka z Wilderem 
może okazać się nie tak bliską 
perspektywą. 33-letni czempion 
z Alabamy w pierwszej walce 
w 2019 roku powinien stanąć do 
wyczekiwanego rewanżu z Tyso-
nem Furym. A drugi tegoroczny 
występ? Dlaczego nie przeciwko 
Kownackiemu? Choć należy pa-
miętać, że w kolejce od dawna 
stoi też na przykład Dominic 
Breazeale. Sprawy potoczą się 
swoim torem, lecz na razie Kow-
nacki musi zrobić jedno: pokonać 
Washingtona".

I tak się stało. Zatem Adam 
Kownacki z Konarzyc, "Babyfa-
ce", spokojny, miły mężczyzna, 
chętnie odwiedzający rodzinne 
strony, to może przyszły mistrz 
świata.    

Adam Kownacki zdemolował Washingtona. Teraz czas na Wildera?

Lider rządzi 
Efektownym zwycięstwem 8:2 za-
kończyły swój kolejny mecz rundy 
rewanżowej rozgrywek I ligi kobiet 
w tenisie stołowym  zawodniczki KU 
AZS PWSIP Metal - Technik Łomża

Na wyjeździe zmierzyły się 
MAR-BRUK ZRB GOSRiT 
Luzino. Jak relacjonuje Wero-
nika Łuba z PWSIiP, spotkanie 
od początku ułożyło się po myśli 
łomżynianek. Po dwóch seriach 
gier pojedynczych prowadziły już 
4:0. Gry podwójne przyniosły po 
punkcie każdej z ekip. W drugiej 
serii gier pojedynczych "Akade-
miczki" wygrały 3 z 4 pojedyn-
ków, co dało im ostetcznie wy-
graną 8:2. 

Punkty dla AZS zdobyły:An-
na Monika Zielińska - 2,5, Wero-

nika Łuba - 1,5, Lizaveta Karasio-
va - 2  i Aleksandra Jarkowska - 2.

Zespół KU AZS PWSIP 
Metal- Technik Łomża dzięki 

drugiej wygranej w rundzie re-
wanżowej nadal zajmuje pozy-
cję lideratabeli z dorobkiem 17 
punktów.
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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

Aż 27 zawodników i zawodniczek 
wzięło udział w zorganizowanych 
przez Fundację Klub Sportowy Elb-
rus Łomża turniejach szachowych. 
W grupie A najlepszy okazał się Paweł 
Szeligowski, a w grupie B zwyciężył 
Filip Karwowski. Dzięki środkom uzy-
skanym z FIO 2018 udało się zorgani-
zować turniej, którego pomysłodawcą 
i twórcą jest trener Vafa Mammadov.

Zawody, które odbyły się 
w Szkole Podstawowej nr 10 
w Łomży,  przeznaczone były za-
równo dla tych bardziej zaawanso-
wanych i ogranych szachistów, jak 
i dla tych, którzy stawiają dopiero 
pierwsze kroki w królewskiej grze. 

W grupie "mocniejszej" wy-
startowało piętnaścioro młodych 
łomżan. Po rozegraniu siedmiu 
rund najwięcej - 5,5 punktu - wy-
walczył niespełna 16-letni Paweł 
Szeligowski i to on został zwy-
cięzcą imprezy. Pół punktu mniej 
zgromadziła dwójka zawodników 
- 12-letni Jakub Firmuga oraz rok 
młodszy Bartosz Chełstowski, 
którzy zajęli odpowiednio drugą 
i trzecią lokatę. Tuż za podium 
uplasował się natomiast 14-let-
ni Michał Karwowski, najlepszy 
szachista poprzedniego turnieju 
zorganizowanego przez Fundację 

Klub Sportowy Elbrus Łomża.
W grupie B walczyła dwu-

nastka nieco mniej doświadczo-
nych zawodników. W tym tur-
nieju także nie brakowało emocji 
i losy pierwszego miejsca ważyły 
się do ostatniej partii. 

Ostatecznie najlepszy okazał 
się 10-letni Filip Karwowski, któ-
ry wygrał 5 z 7 partii. Taki sam wy-
nik osiągnął inny 10-latek, Adam 
Lutoborski, ale przegrał pierwszą 
lokatę punktacją dodatkową. Na 
najniższy stopniu podium stanął 
natomiast 12-letni Mikołaj Mikli-
kowski (4,5 pkt.), a czwarte miej-
sce zajęła najlepsza dziewczynka 
w stawce, zaledwie 7-letnia Pola 
Obiedzińśka (4,5 pkt.).

W obu grupach wszyscy za-
wodnicy zostali uhonorowani 
okazałymi statuetkami z motywa-
mi szachowymi oraz dyplomami. 

- Cieszę się, że oba turnieje, 
które do tej pory zorganizowa-
liśmy zostały tak dobrze przy-
jęte w środowisku łomżyńskich 
szachistów. Widać, że coraz 
więcej dzieci garnie się do sza-
chów, a ci, którzy cały czas tre-
nują, prezentują się coraz lepiej 
- podkreśla trener Vafa Mam-
madov. 

W Elbrusie zagrali po raz drugi
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