
Spotykamy się dzisiaj z Panem Janem 
Perkowskim prezesem Zakładu Go-
spodarowania Odpadami w związku 
z trwającą dyskusją na temat podwyż-
szenia opłat za gospodarowanie odpa-
dami. Jak Pan ocenia obecną politykę 
w tym zakresie?

- Cała obecna filozofia Unii 
Europejskiej co zrobić z odpadami 
z naszych domów, firm, sklepów, 
szkół, przewiduje ponowne ich 
wykorzystywanie,  czyli ,,GOZ - 
gospodarka obiegu zamkniętego" 
odpadów. Musimy wpisywać się 
w te standardy. Według danych 
GUS statystyczny Polak produku-
je rocznie ponad 312 kg odpadów. 
Liczba ta ciągle rośnie, podobnie 
jak nasza konsumpcja. Łącznie 
w Polsce produkujemy już ponad 
12 mln ton śmieci każdego roku. 
W Łomży natomiast statystyczny 
mieszkaniec produkuje około 415 
kg odpadów rocznie co razem daje 
25 tys. ton rocznie. To śmieci, które 
muszą być przez nas przetworzone 
i zagospodarowane, a to kosztuje. 
W najbliższym czasie czeka nas pod-
wyżka cen tzw. podatku śmieciowe-
go. Wiemy, że na podatek składa się 
odbiór i przetwarzanie odpadów. 
W przypadku odbioru cena ustalana 
jest na podstawie przetargu. Nato-
miast stawkę za przetwarzanie ustala 
ZGO. Dlaczego koszt za przetwarzanie 
odpadów wzrósł?

- Wynika to z kilku czynni-
ków do których należą: wzrost 
opłaty środowiskowej, wzrost 
kosztów spalania odpadów, kosz-
ty pracownicze, koszty dostarcza-
nych mediów, koszty ubezpiecze-
nia czy w końcu koszty inwestycji 
i obsługi.
Czy mógłby Pan nam to wyjaśnić?

-W naszym RIPOK przede 
wszystkim na podwyższę wpły-
wa wzrost opłaty środowisko-
wej za odpady przeznaczone do 
składowania, czyli te, których 
nie można poddać recyklingo-
wi ani  zutylizować termicznie.  
W 2016 roku opłata ta wynosi-
ła 24,15 zł tonę. W roku 2018 
było to już 140 złotych za tonę, 
w 2019 170 zł, a w 2020 roku 
270 zł za tonę,  w przypadku, 

gdy nie uda się osiągnąć okre-
ślonych parametrów,  co dla 
znacznej części  odpadów po 
prostu nie jest możliwe. Daje to 
wzrost o 1 118 %.

Ogromną rolę we wzroście 
cen odgrywa również obowiązek 
termicznego przetwarzania czę-
ści odpadów, które stanowią 30% 
kosztów w cenie utylizacji 1 tony 
odpadów. To zasadnicza część 
spośród odpadów, które nie na-
dają się do kompostowania i nie 
mogą być składowane. W 2016 
roku cena za utylizację termicz-
ną jednej tony odpadów wyno-
siła 119 złotych. Teraz będzie to 
średnio 230 złotych, a dodatkowo 
trzeba dodać koszty transportu do 
Białegostoku około 40 złotych od 
tony. Daje to nam łączną wartość 

około 270 złotych za tonę. Jest 
to wzrost o 51,74%. Przekłada 
się to na znaczny wzrost kosztów 
funkcjonowania spółki. Koszty 
tylko z tytułu spalania odpadów 
wzrosły o 1  685  000,00 złotych 
w przeciągu dwóch lat. Przewi-
dujemy że koszty tę będą dalej ro-
sły tym bardziej, że ilość odpadów 
do spalenia rośnie. W roku 2017 
było to 15 tys. ton, a w 2018 roku 
już 19 tysięcy.

Kolejnym czynnikiem, który 
wpływa na koszty funkcjono-
wania systemu to koszty pra-
cownicze, które stanowią 29% 
kosztów utylizacji odpadów. 
Jest on spowodowany wzro-
stem kosztów pracy wynikający 
z uciążliwych warunków pracy 
na sortowni i deficytem na ryn-

ku pracy w zatrudnieniu wy-
kwalifikowanych pracowników 
oraz  z corocznego wzrostu wy-
nagrodzenia minimalnego, co 
wymusza wprowadzenie regula-
cji wynagrodzeń. Średnie wyna-
grodzenie w naszym zakładzie 
w roku 2017 to ok 2 900 brutto, 
w 2018 wynosiło około 3 400 zł 
brutto. Jest to wzrost o 500 zło-
tych. Biorąc jednak pod uwagę 
charakter pracy, i to że średnia 
w Łomży to około 3 750,00, 
a praca jest uciążliwa i ciężka, to 
presja wzrostu płac jest zrozu-
miała. Chcąc zapewnić ciągłość 
pracy musimy podnosić wyna-
grodzenia. 
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Dokończenie na str. 3

Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz 
z Opactwem Sióstr Benedyktynek 
w Łomży, zaprasza zakochanych na Mszę 
świętą z obrzędem błogosławieństwa 
narzeczonych. „Żar ognia – zakochani 
u św. Walentego” – to myśl przewodnia 
spotkania! W ten wyjątkowy dzień dusz-
paterze będą wspólnie modlić się przez 
wstawiennictwo św. Walentego za tych 
i z tymi, których połączyła wspólna dro-
ga, a na niej uczucie i pragnienie budo-
wania małżeństwa. 

Pismo święte mówi o miło-
ści jako żarze ognia. Ten symbol 
zawiera bogate przesłanie: mi-
łość ogrzewa, rozświetla, rozpa-
la, jednoczy i wskazuje na Boga, 
jako jedyną Miłość która płonie. 
Wszyscy zakochani, narzeczeni, 

jak i małżonkowie, są przez Boga 
zaproszeni do odkrywania tego 
żaru w swoich sercach.

Msza św. zostanie odprawiona 
w Kościele Panien Benedyktynek 
w Łomży przy ulicy Dwornej 32, 
w Walentynki 14 lutego, o godzinie 
17:00.

„Zapraszamy wszystkich: zako-
chanych, narzeczonych, małżonków 
i tych, którzy ciągle szukają miłosci. 
Wszyscy jesteśmy zobowiązani do 
modlitwy o swoje i innych szczę-
ście! A Patron zakochanych – św. 
Walenty – wiele może w tej kwestii 
wyprosić u Boga!” - piszą iniocjato-
rzy wydarzenia. 

Jak podaje Dorota Andrzejew-
ska na stronie lomza.oaza.pl, reli-
kwie świętego Walentego trafiły 

do Kościoła Panien Benedyktynek 
ponad 30 lat temu. Przywiózł je 
ksiądz ze zniszczonego kościoła 
w byłym Związku Radzieckim. 
Siostry od razu otoczyły relikwie 
kultem i umieściły je pod obra-
zem Świętego w bocznym ołtarzu. 
W niedługim czasie Kościół stał 
się miejscem modlitwy wszystkich 
łomżyniaków, którzy proszą Boga 
przez wstawiennictwo św. Walen-
tego o dobrego małżonka i udane 
małżeństwo. 

Biskup Walenty zakochanymi 
opiekuje się już od 1496 roku, kiedy 
patronem miłości ustanowił go pa-
pież Aleksander VI. 

Żar ognia. Zakochani u św. 
Walentego i Benedyktynek  

Dokończenie na str. 5

Dlaczego za śmieci będziemy płacić więcej 
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Kilka dni po złożeniu rezygnacji ze 
stanowiska, która wywołała tak wie-
le zamieszania w regionie, marszałek 
Artur Kosicki wrócił z urlopu, wyja-
śnił swoje motywy i poinformował 
o wycofaniu rezygnacji. Zrobił to na 
specjalnie zwołanej konferencji pra-
sowej, w otoczeniu drużyny zarządu 
województwa oraz z udziałem no-
wego lidera Prawa i Sprawiedliwości 
w regionie – posła Dariusza Piont-
kowskiego.     

Artur Kosicki wspomniał 
też o licznych rozmowach, jakie 
przeprowadził  po ogłoszeniu re-
zygnacji , w tym najważniejszej 
- z prezesem Prawa i Sprawiedli-
wości  Jarosławem Kaczyńskim. 

Marszałek wyjaśnia
- Wielokrotnie mówiłem 

podczas kampanii wyborczej, że 
współpraca rządu z samorządem 
jest dla mnie bardzo ważna. Sy-
tuacja polityczna w wojewódz-
twie podlaskim zmieniła się 
ostatnio. Uznałem, że w związku 
ze zmianą władzy (w PiS w re-
gionie - przyp. red.)  sprawą ho-
noru jest dla mnie poddanie się 
pod to swoiste wotum zaufania. 
W życiu kieruje się honorem 
i uważam, że wszyscy powinni 
to robić. Uważam, że tylko za-
rząd województwa, który posia-
da nie tylko mandat społeczny, 
ale także mandat polityczny, jest 
w stanie realizować program wy-
borczy i zmieniać województwo 
podlaskie na lepsze. W związku 
z tym postanowiłem się zwrócić 
do władz partii, do moich kole-
gów i koleżanek o swoiste wotum 
zaufania w stosunku do mojej 
osoby – tłumaczył  na konferencji 
Artur Kosicki. - Odbyłem szereg 
spotkań. Jednym z nich było spo-
tkanie z prezesem Jarosławem 
Kaczyńskim. Była to bardzo 
owocna i dobra rozmowa. Pan 
prezes wsparł mnie, żebym nadal 

pełnił funkcję wraz z zarządem, 
za co mu serdecznie dziękuję.

Do zapewnień o normalnej 
współpracy dołączył Dariusz 
Piontkowski.  

- Mówiłem już o tym, że nie 
widzę żadnego powodu, żeby za-
rząd województwa podlaskiego, 
który został wybrany już jakiś 
czas temu, miał w jakikolwiek 
sposób się zmieniać – powiedział.

Dramatyczne godziny
Ale przypomnijmy także dra-

matyczne wydarzenia ubiegłego 
tygodnie, których konsekwencje 
mogą być jeszcze odczuwalne 
w regionie.

Zaczęło się od decyzji władz 
Prawa i Sprawiedliwości o po-
wołaniu regionalnych pełnomoc-
ników, których zasadniczym 
zadaniem będzie sukces partii 
w roku wyborów: wiosną - do 
Parlamentu Europejskiego, jesie-
nią - do polskiego Sejmu i Sena-
tu. W województwie podlaskim 
doszło do jednej z najbardziej re-
wolucyjnych zmian. Filar, zawsze 
wierny i zawsze do dyspozycji 
prezesa Jarosława Kaczyńskiego, 
poseł Krzysztof Jurgiel, nie został 
pełnomocnikiem. Władze PiS 
powierzyły tę funkcję innemu 
posłowi Dariuszowi Piontkow-
skiemu.

Zaraz potem pojawiła się po-
głoska, że marszałek Artur Ko-
sicki rezygnuje. Różne były tyl-
ko przypisywane mu w mediach 
motywacje: od spraw osobistych 
( to było oficjalne tłumaczenie) 
przez gest lojalności wobec do-
tychczasowego lidera, z którym 
długo współpracował, aż po 
ostentacyjny pokaz, że nie widzi 
możliwości współpracy z nowym 
szefem struktur PiS w regionie.  
Marszałek spotęgował plotki 
swoją nieobecnością (był na urlo-
pie). 

Gdy już wrócił, odbyło się 
to w obecności kamer i miało 
charakter demonstracji jedności. 
Spotkanie z mediami otworzył 
Dariusz Piontkowski, a Arturowi 
Kosickiemu towarzyszyli człon-
kowie zarządu  województwa.

Wzmocnienie czy problemy 
Marszałek podziękował za 

"votum zaufania". I jeżeli na tym 
się skończy, a zarząd wojewódz-
twa w obecnym składzie po pro-
stu będzie kontynuował pracę, 
marszałek Artur Kosicki uzyska 
mocniejszą pozycję niż dotych-
czas.      

Nie wiadomo jednak jeszcze 
czy tak po prostu można wrócić 
do stanu sprzed oficjalnie złożo-
nej rezygnacji. Przewodniczący 

Sejmiku Karol Pilecki, który nie 
jest reprezentantem PiS, tylko 
opozycyjnej PO, w oparciu o opi-
nie prawne, uważa, że procedu-
ra rezygnacji marszałka i całego 
zarządu musi zostać sfinalizo-
wana na najbliższej sesji Sejmi-
ku zaplanowanej na 18 lutego, 
a powrót do dotychczasowego 
układu mógłby się odbyć jedynie 
w konsekwencji nowych wybo-
rów. Chyba że pojawią się inne 
ekspertyzy prawne.

Odmiennego zdania jest na-
tomiast Artur Kosicki i jego oto-
czenie. Uważają, że rezygnacja 
była na razie tylko „oświadcze-
niem woli” i jej wycofanie po pro-
stu kończy sprawę. Zapowiadają 
wzmocnienie swej opinii analiza-
mi prawnymi.

- Zapytałem o to eksper-
tów. Wypowiedzieli się oni w tej 
sprawie, potwierdzając, że spo-
kojnie mogę się z tej rezygnacji 
wycofać. W mojej ocenie i ocenie 
ekspertów nie będzie potrzeby 
przeprowadzania żadnego gło-
sowania – zapewniał Artur Ko-
sicki i zapowiadał wzmocnienie 
swej opinii kolejnymi analizami 
prawnymi.

Jest jeszcze pewien dodatko-
wy wariant możliwego rozwoju 
sytuacji: zdjęcie punktu na temat 
rezygnacji marszałka z porządku 
obrad najbliższej sesji Sejmiku. 
Czy jednak manewr z „czap-
ką niewidką” nałożoną na pro-
blem tak bardzo dyskusyjny jest 
możliwy, nie wiadomo. Może 
znów trzeba będzie zwrócić się 
do prawników, a może opozy-
cja z przewodniczącym Sejmiku 
w kluczowym miejscu zastosuje 
jakieś swoje pomysły, żeby utrud-
nić życie rządzącym.

Co sądzą eksperci
Sytuacji w samorządzie wo-

jewództwa podlaskiego uważniej 
przyjrzał się portalmorzadowy.pl:  

"Sprawa rezygnacji (for-
malnie całego zarządu) jest 
już jednak  w programie sesji 
sejmiku zwołanej na 18 lute-
go.  Według zapisów ustawy 
o samorządzie województwa, 
nawet jeśli uchwała w tej spra-
wie nie zostanie podjęta lub 
większość radnych w głosowa-
niu będzie przeciwko rezygna-
cji, to i tak z końcem miesiąca 
formalnie rezygnacja wejdzie 
w życie i ruszy termin 3-mie-
sięczny na powołanie nowego 
zarządu.

Sam Kosicki uważa, że do 
głosowania nie powinno dojść. 
W czwartek, informując o wy-
cofaniu rezygnacji mówił dzien-
nikarzom, że z opinii ekspertów, 
z którymi rozmawiał wynika, iż 
może swoje oświadczenie woli 
wycofać (...). 

W piątek (8 lutego) na 
konferencji prasowej do spra-
wy odniósł się przewodniczący 
sejmiku Karol Pilecki (Koalicja 
Obywatelska). "Konsultujemy 
cały czas z prawnikami tę sy-
tuację, która jest ewenementem 
na skalę naszego kraju. Do-
tychczasowe komentarze jed-
noznacznie mówią, że oświad-
czenie woli złożone przez 
marszałka związane z rezygna-
cją jest oświadczeniem skutecz-
nym, bo zostało już złożone 
w sejmiku. Natomiast ja jako 
przewodniczący, nie uwzględ-
niając tego w porządku obrad, 
naraziłbym się z tego tytułu na 
odpowiedzialność prawną" - 
podkreślił.

Jak eksperta, który był pro-
szony o opinię, Pilecki wymienił 
m.in. konstytucjonalistę i specja-
listę z zakresu prawa administra-
cyjnego prof. Marka Chmaja.

Dodał, że będzie apelował do 
radnych i zaproponuje powtór-
ny wybór zarządu województwa. 
"To byłoby najbezpieczniejsze 
z punktu widzenia prawa, ale 
i mieszkańców, i funkcjonowa-
nia samorządu województwa 
podlaskiego" - ocenił Pilec-
ki. Przypominał zapisy ustawy 
o samorządzie województwa, 
wedle których, w razie niepod-
jęcia uchwały termin rezygnacji 
marszałka (czyli formalnie ca-
łego zarządu) upływa z końcem 
miesiąca. Jego zdaniem również 
zdjęcie takiego punktu z porząd-
ku obrad może być interpretowa-
ne jako właśnie takie niepodjęcie 
uchwały".

W interesie województwa, 
a Prawa i Sprawiedliwości tak-
że, jest, aby żadnych komplika-
cji już nie było. Przypomnijmy 
bowiem, że wybory samorządu 
województwa przyniosły Prawu 
i Sprawiedliwości 16 manda-
tów i pozwoliły po wielu latach  
odebrać władzę koalicji Platfor-
my Obywatelskiej i  Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Okaza-
ło się jednak, że owoce zwycię-
stwa są nie do końca dojrzałe. 
Krajowe władze PiS zapropo-
nowały swój skład władz woje-
wództwa: marszałek Artur Ko-
sicki, wicemarszałkowie - Marek 
Olbryś i Romuald Łanczkowski, 
członkowie zarządu - Jakub Fic 
i Marcin Sekściński, przewodni-
czący Sejmiku - Marek Komo-
rowski. 

Nie ma dokładnych informa-
cji co właściwie stało się w re-
gionalnych strukturach PiS, ale 
musiało dojść do ostrego sprze-
ciwu, bo po bólach, mękach, ne-
gocjacjach na swoich miejscach 
"układanki" znaleźli się tylko 
marszałek Artur  Kosicki i wi-
cemarszałek Marek Olbryś, a do 
zarządu weszli wicemarszałek 
Stanisław Derehajło oraz Wie-
sława Burnos i Marek Malinow-
ski. W dodatku przewodniczą-
cym Sejmiku jest reprezentant 
opozycji - Karol Pilecki. A zatem 
wcale nie proste  mogłoby się 
okazać ponowne szukanie odpo-
wiedniego zarządu. 

Jakiekolwiek było podłoże 
całej sekwencji wydarzeń we wła-
dzach województwa, PiS - w per-
spektywie wiosennych wyborów 
europejskich i jesiennych do par-
lamentu w kraju - musi udowod-
nić, że nie jest w stanie rozłamu  
czy wręcz wewnętrznej wojny.                  
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Marszałek Artur Kosicki: Wróciłem

Marszałek Artur Kosicki (z prawej) wycofał swoją rezygnację i na specjalnej 
konferencji prasowej pojawił się w otoczeniu najbliższych współpracowników, 
m.in. wicemarszałka Marka Olbrysia
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Istotny wpływ na jednostkowy 
koszt utylizacji odpadów mają  za-
równo ceny paliw jak i energii elek-
trycznej (6%), które znacząco wzro-
sły w porównaniu do lat ubiegłych. 
W 2017 r. zużyto 140.179 litrów 
paliw (ON) przy średniej cenie 3,44 
zł/l (11.681,6 l/mies.), a w 2018r. zu-
żyto 144.000 litrów paliw (ON) przy 
średniej cenie 3,84 zł/l (12.000 l/mie-
siąc). Obecnie cena paliwa kształtuje 
się już na poziomie powyżej 4,00 zł/l. 
Zużycie energii elektrycznej w 2017 
r. wyniosło 194.300 kWh przy śred-
niej cenie 0,52 zł/kWh, a w 2018r. 
zużycie wyniosło 288.709 kWh przy 
średniej cenie 0,54 zł/kWh. W roku 
2019 zapowiadany jest dalszy wzrost 
ceny energii, co przy wzroście zuży-
cia energii elektrycznej, w znaczny 
sposób wpłynie na wzrost kosztów 
Spółki.
- Na podstawie informacji, które Pan 
przedstawia widać, że powody zwiększe-
nia kosztów są od Państwa niezależne.

- Tak. W zdecydowanej więk-
szości wzrost kosztów to wynik 
podwyżek wynikających ze zmia-
ny przepisów prawa. Przykładem 
może tu być przyjęcie Krajowe-
go Planu Gospodarki Odpadami 
2022 (Uchwała Nr 88 Rady Mi-
nistrów z dnia 1 lipca 2016r. M.P. 
poz. 784) i założonymi celami 

w Wojewódzkiego Planu Gospo-
darowania Odpadami. Nakładają 
one na Spółkę obowiązek prze-
prowadzenia szeregu inwestycji. 
Część tych inwestycji została już 
zrealizowana, tj.:

Budowa hali magazynowo - ga-
rażowej na wartość 139 200,00 [zł]

Budowa instalacji biologiczne-
go przetwarzania odpadów (bio-
stabilizacji) oraz kompostowania 
selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych i innych bioodpa-
dów na wartość 3. 287. 412,94 [zł]

Przebudowa linii SN prze-
biegającej wzdłuż kwater składo-
wania w celu wygospodarowania 
terenu na dodatkowe utwardzone 
i skanalizowane place składowo-
-magazynowe oraz na drogę ppoż. 
Niezbędną do funkcjonowania in-
stalacji na wartość 74 500,00  [zł]

Budowa nowej kwatery skła-
dowania odpadów, utwardzonych 
i skanalizowanych placów składo-
wo-magazynowych, drogi ppoż. na 
wartość 4. 882. 072,33[zł]

Budowa stacji transformato-
rowej kontenerowej na wartość 
330.853,66 [zł].

Przebudowa starej kotłowni 
na Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych na war-
tość 2 068 154,48 [zł]

Inwestycje te na łączną war-
tość 8.  714.  038,93 złotych zo-
stały sfinansowane z  zaciągnię-
tej w  Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska pożyczki 
w kwocie 5.844.154,47 złotych 
oraz ze środków własnych Spółki 
w kwocie 2.869.884,46 zł. Roczne 
obciążenie finansowe z konieczno-
ści spłaty pożyczki wynoszą około 
miliona złotych. A to nie wszyst-
kie inwestycje. Aby móc osiągnąć 
planowane progi odzysku odpa-
dów niezbędna jest modernizacja 
linii sortowniczej. Na tą inwesty-
cję uzyskaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 9.547.748,48. Pozostałą 
kwotę 4.496.310,15 [zł] Spółka 
musi wygospodarować we wła-
snym zakresie tj. środki własne, 
pożyczka lub kredyt.  
- Głośna była w ubiegłym roku seria po-
żarów hałd śmieci w różnych regionach 
kraju. Czy te zdarzenia mają wpływ na 
funkcjonowanie ZGO?

Nie było wśród nich instalacji 
prowadzonych przez samorządy. 
Skutek jest jednak taki, że w pol-
skim prawie pojawiły się przepisy 
dotyczące wyposażenia wszyst-
kich składowisk bez wyjątku np. 
w monitoring, dodatkowe źródła 
gaśnicze t.j zbiorniki przeciwpo-
żarowe, wczesne systemy ostrze-

gania być może z połączeniem ze 
strażą pożarną, czujniki  detekcji 
wykrywające pożar i inne obo-
strzenia wynikające ze sporządzo-
nych operatów i przeprowadzo-
nych kontroli p.poż.  Wiedziałem, 
że będzie coś takiego. Zbiornik 
p.poż, który już wybudowaliśmy 
to kolejne realne koszty  - pół mi-
liona. Monitoring i pozostałe roz-
wiązania będziemy wprowadzać 
razem z modernizacją sortowni - 
tłumaczy Jan Perkowski. Sytuację 
z pożarami wykorzystały też firmy 
ubezpieczeniowe. Stawki poszybo-
wały w górę. Roczny koszt aseku-
racji w RIPOK – Czartoria  wzrósł 
z około 12 do przeszło 80 tysięcy 
złotych w 2018 roku.  
Czy szukacie jako ZGO możliwości 
zwiększenia przychodów innym sposo-
bem niż podwyżki?

Inwestycje będą też miały po-
zytywne skutki. Z kompostowa-
nia bio odpadów chcemy ażeby 
powstał produkt spełniający wa-
runki środka ulepszającego glebę. 
Potencjalnie może to być ciekawy 
pomysł dla gmin na zagospoda-
rowanie terenów zielonych, może 
dla drogowców.  Zmodernizowa-
na sortownia pozwoli na skutecz-
niejsze odzyskiwanie metali, szkła, 
papieru, tkanin i  opakowań wielo-

materiałowych.  To potencjalnie są 
dochody firmy. 
Na koniec zadam dość niewygodne py-
tanie, które dotyczy kosztów promocji 
w spółce. Jaki wpływ miały one na 
wzrost kosztów?

Promocja o której mówimy do-
tyczy PSZOK-u czyli Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, a koszty z nią związane 
nie były brane pod uwagę przy kal-
kulowaniu podwyżki. Po zrealizo-
waniu projektu z dofinansowaniem 
unijnym mamy najnowocześniejszy 
PSZOK w regionie. Reklama na 
rowerach miejskich, czy na impre-
zach sportowych dotyczy właśnie 
PSZOK-u i selektywnej zbiórki 
odpadów. Chcemy się ty chwalić 
bo wyznaczamy pewne standardy 
w tym zakresie. Musimy przeka-
zać w jakiś sposób mieszkańcom 
informacje o PSZOK-u. Do tego 
jest nam właśnie potrzebna pro-
mocja. Wykorzystujemy do tego 
wiele narzędzi. Są to spotkania 
w szkołach, audycje radiowe, firmy 
emitowane w telewizji regionalnej, 
plakaty, ulotki czy w końcu promo-
cja imprez sportowych. Staramy 
wykorzystywać jak największy wa-
chlarz działań aby dotrzeć do jak 
największej liczby mieszkańców. 
Zadaniem PSZOK nie jest tylko 
zbiórka zebranych odpadów ko-
munalnych, ale również promocja 
i edukacja.

aktualności

Dlaczego za śmieci będziemy płacić więcej 

Milowy krok dla samorządów, epo-
kowa propozycja. Wicemarszałek wo-
jewództwa Stanisław Derehajło nie 
ukrywał entuzjazmu dla wieści, jaki 
przywiozła do Białowieży Jadwiga 
Emilewicz, minister przedsiębiorczo-
ści i technologii. Zaledwie dzień przed 
wizytą w województwie podlaskim 
została powołana przez premiera Ma-
teusza Morawieckiego na przewod-
niczącą międzyresortowego zespołu, 
który przygotuje prawne podstawy 
rozwoju energetyki prosumenckiej 
w Polsce.

Pierwszymi adresatami in-
formacji przekazywanych przez 
minister Jadwigę Emilewicz stali 
się w województwie podlaskim 
parlamentarzyści  - posłowie Da-
riusz Piontkowski, Mieczysław 
Baszko, Jacek Bogucki, Kazi-
mierz Gwiazdowski, wojewoda 
Bohdan Paszkowski,  wicemar-
szałkowie Stanisław Derehajło 
i Marek Olbryś, uczestnicy ob-
rad Związku Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego oraz 
dziennikarze na specjalnej kon-
ferencji prasowej.

- To, co się wydarzyło i jesz-
cze wydarzy w odniesieniu do 
programu Energia Plus to krok 
milowy nie tylko dla rozwoju 
w rozwoju przedsiębiorstw  i go-
spodarstw rodzinnych, ale rów-
nież dla samorządów - mówił 
Stanisław Derehajło

A minister Jadwiga Emile-
wicz, z - nomen omen inspirują-
ca energią  - przedstawiła głów-

ne założenia programu Energia 
Plus.  

- Rozwój energetyki prosu-

menckiej jest korzystny i dla tych, 
którzy ten status nabędą, ale też 
dla bilansu energetycznego Pol-

ski. Nasz program zakłada 
przede wszystkim rozszerze-
nie statusu prosumenta., czyli 
tego, kto energię kupuje i ją 
produkuje na własne potrzeby, 
a nadwyżkę sprzedaje do sieci, 
z odbiorców indywidualnych, 
(znanych w ustawie o OZE) 
także na jednostki samorzą-
du terytorialnego i przede 
wszystkim na małych i śred-
nich przedsiębiorców . To  
- mamy nadzieję - pozwoli 
w długiej perspektywie pla-
nować budżety gospodarstw 
domowych, samorządów oraz 
przedsiębiorstw bez wzglę-
du na wahania cen energii. 
Wiadomo, że będą się wahać 
i raczej na pewno nie spad-
ną w ciągu najbliższych lat, 
choćby ze względu na koszty 
uprawnień do emisji CO2. 
A zatem, po pierwsze - roz-
szerzenie statusu, o którym 
mówiłam. Po drugie  - ulgi, 
których część weszła w życie 

od stycznia tego roku, czyli moż-
liwość odliczenia w swoim ze-
znaniu podatkowym kosztów 
zakupu instalacji fotowoltaicznej, 
a  chcemy te ulgi rozszerzyć tak-
że na podatek VAT, czyli koszty 
usług związanych z instalacją fo-
towoltaiki. Jesteśmy też po pierw-
szych uzgodnieniach z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego i ban-
kami komercyjnymi  w sprawie 
produktów bankowych. Dziś 
koszt instalacji fotowoltaicznej 
dla standardowego domu jedno-
rodzinnego w Polsce, czyli około 
127 metrów powierzchni, to 20 - 
27 tysięcy złotych. To oznacza, że 
przy dobrze sformatowanym pro-
dukcie bankowym, koszty spłaty 
kredytów nie pochodziłyby z ka-
pitału właścicieli, ani z ich kont 
osobistych,  tylko oszczędności 
osiągniętych na opłatach za ener-
gię. Konieczne zmiany legisla-
cyjne przedstawię do końca tego 
miesiąca. i wtedy też będziemy 
mogli przedstawić także produk-
ty bankowe gwarantowane przez 
BGK. Pracuje nad tym międzyre-
sortowy zespół do spraw rozwoju 
energetyki prosumenckiej, który 
powołał premier Mateusz Mora-
wiecki. A ponieważ na czele ze-
społu jestem ja, więc gwarantuję 
państwu, że te zmiany legislacyjne 
zostaną przeprowadzone  zgodnie 
z założonym harmonogramem - 
powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Każdy może mieć energię. 
I jeszcze na tym zarabiać

Minister Jadwiga Emilewicz i wicemarszałek Stanisław Derehajło podczas konferencji 
w Białowieży
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W Domku Pastora odbyło się pierwsze 
posiedzenie nowej kadencji Łomżyń-
skiej Rady ds. Osób z Niepełnospraw-
nością. Na przewodniczącego jed-
nogłośnie został wybrany Wojciech 
Jankowski.

- Chcę współpracować ze 
wszystkimi środowiskami, by jak 
najlepiej działać na rzecz osób 
z niepełnosprawnością – mówi 
Wojciech Jankowski.

Sam jest osobą niedosłyszą-
cą. Od wielu lat udziela się spo-
łecznie. Przez blisko 30 lat był 
prezesem i członkiem Komisji 
w Polskim Związku Głuchych 
Koło Terenowe Łomża. W po-
przedniej kadencji zasiadał rów-
nież w Łomżyńskiej Społecznej 
Radzie ds. Osób z Niepełno-
sprawnością oraz Łomżyńskiej 
Społecznej Radzie Seniorów. 
Aktywnie działa w Towarzy-
stwie Przyjaciół Ziemi Łomżyń-

skiej. Był jedynym kandydatem 
i uzyskał jednomyślne poparcie 
wszystkich członków Rady. Za-
stępcami Wojciecha Jankowskie-
go będą Hanna Blusiewicz i Mi-
rosława Piaścik, a sekretarzem 
Rady został Jarosław Kaja.

Posiedzenie gremium w no-
wym składzie rozpoczął prezy-
dent Łomży Mariusz Chrza-
nowski wręczając stosowne 
dokumenty. To z jego inicjatywy, 
na mocy zarządzenia w 2015 r., 
powstała Łomżyńska Społeczna 
Rada ds. Osób z Niepełnospraw-
nością. 

- Poprzednia rada była bardzo 
aktywna. Wspólnie udało nam 
się zrealizować wiele inicjatyw, 
takich jak na przykład likwida-
cja barier architektonicznych czy 
oznakowanie kopert parkingo-
wych na niebiesko. Liczę, że te-
raz będzie podobnie, bo w skład 

nowej rady wchodzi wiele osób, 
które od lat działają na rzecz nie-
pełnosprawnych – mówi włodarz 
miasta dodając, że będzie prosił 
członków rady o opinię w przy-
padku uchwał, które dotyczą 
osób z niepełnosprawnościami.

- Oszczegółach naszej ak-
tywności będziemy jeszcze roz-
mawiać. Ja przede wszystkim 
chciałabym żeby nie widzieć nie-
pełnosprawności tylko tam gdzie 
jest wózek inwalidzki czy aparat 
słuchowy albo biała laska. Czasa-
mi niepełnosprawność jest zupeł-
nie niewidoczna – mówi Jadwiga 
Serafin, prowadząca Restaurację 
„Na Farnej”, która też zaangażo-
wała się w prace Rady.

W skład nowej rady wcho-
dzi w tej chwili 18 członków, 
ale dołączyć mają kolejne, które 
zgłosiły swój udział. Wszyscy 
bezpośrednio lub pośrednio sty-

kają się z problemem niepełno-
sprawności. 

Do grona tych drugich należy 
Tomasz Wróblewski, kierownik 
biura OWES w Łomży. Jest spo-
łecznikiem. Pomaga realizować 
projekty, które aktywizują osoby 
z niepełnosprawnością. 

- Od dłuższego czasu oso-
biście chciałem się zaanga-

żować w działalność Łom-
żyńskiej Społecznej Rady ds. 
Osób z Niepełnosprawno-
ścią i teraz jest mi to dane. 
W związku z tym na kolejnych 
posiedzeniach będę zgłaszał 
pomysły wykorzystując swoje 
dotychczasowe doświadczenie 
zawodowe – mówi Tomasz 
Wróblewski.

Łomża

Andrzej Stypułkowski został powoła-
ny przez prezydenta Mariusza Chrza-
nowskiego na stanowisko zastępcy 
prezydenta Łomży. Będzie zajmował 
się przede wszystkim sprawami edu-
kacji, kultury, pomocy społecznej. 

Nowy wiceprezydent ma 34 
lata. Z wykształcenia jest prawni-
kiem. W łomżyńskim magistra-
cie pracuje od trzech lat. Przez 
ten czas odpowiedzialny był za 
nadzór właścicielski. Ponadto był 
m.in. członkiem zespołów eks-
perckich ds. edukacji i pomocy 
społecznej w podlaskich samo-
rządach. Brał aktywny udział 
w ubiegłorocznej kampanii wy-
borczej prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego. 

Jest „drugim” zastępcą prezy-
denta. „Pierwszym” mianowany 
został przez Mariusza Chrza-
nowskiego dotychczasowy naj-
bliższy współpracownik od spraw 

m. in. gospodarczych i inwesty-
cyjnych Andrzej Garlicki.

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski przez wiele miesięcy 
uznawał, że sprawy miasta 

dadzą się „ogarniać” z jed-
nym zastępcą i od odwołania 
Agnieszki Muzyk (zdecydo-
wała się na udział w wyborach 
jako konkurentka do prezy-

dentury) drugiego nie było. 
Komunikaty Ratusza nie wy-
jaśniają dlaczego sytuacja się 
zmieniła. 

Zresztą, już od dłuższego 
czasu w mieście trwały speku-
lacje, kto mógłby sprawować 
stanowisko drugiego zastępcy 
prezydenta Łomży. Na „gieł-
dzie” padały różne nazwi-
ska i warianty. Sam Mariusz 
Chrzanowski po ponownym 
objęciu prezydenckiego fotela 
wstrzymywał się dosyć długo 
z rozstrzygnięciami. Zapowia-
dał jednak zmiany organiza-
cyjne łomżyńskiego magistra-
tu. I w tym właśnie kontekście 
prawdopodobnie ma swoje 
uzasadnienie nominacja.  

- To człowiek lojalny, do 
którego mam zaufanie. Jestem 
przekonany, że ta współpra-
ca będzie owocna i przyczyni 

się do rozwoju naszego miasta 
i jego mieszkańców – przeko-
nuje prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski dodając, że An-
drzej Stypułkowski będzie rów-
nież odpowiadał za wdrożenie 
nowej struktury organizacyjnej 
w podległych mu wydziałach 
i instytucjach.

- To wielki zaszczyt pra-
cować na rzecz miasta Łomża 
i jego mieszkańców, i zarazem 
wielka odpowiedzialność. Przez 
ostatnie trzy lata miałem oka-
zję bliżej przyjrzeć się pracy 
urzędu. Wiem, że czeka mnie 
wiele ciężkiej pracy, ale zrobię 
wszystko, aby temu zadaniu 
sprostać. Zamierzam najlepiej 
jak tylko potrafię realizować 
zadania nakreślone przez pre-
zydenta – mówi Andrzej Sty-
pułkowski, nowy zastępca pre-
zydenta miasta.

Jest drugi zastępca prezydenta Łomży  

Oni najlepiej wiedzą, komu jest trudniej  
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Żar ognia.  
Zakochani u św. Walentego i Benedyktynek  

MODLITWA DO ŚW. WALENTEGO
Święty Walenty, opiekunie 

tych, którzy się kochają, Ty, któ-
ry z narażeniem życia urzeczy-
wistniłeś i głosiłeś ewangeliczne 
przesłanie pokoju, Ty, który – 
dzięki męczeństwu przyjętemu 
z miłości – zwyciężyłeś wszyst-
kie siły obojętności, nienawi-
ści i śmierci, wysłuchaj naszą 
modlitwę: W obliczu rozdarć 
i podziałów w świecie, daj nam 
zawsze kochać miłością pozba-
wioną egoizmu, abyśmy byli po-
śród ludzi wiernymi świadkami 
miłości Boga. Niech ożywiają 
nas miłość i zaufanie, które po-
zwolą nam przezwyciężać życio-
we przeszkody.

Prosimy Cię, wstawiaj się za 
nami do Boga, który jest źródłem 
wszelkiej miłości i wszelkiego 
piękna, i który żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen 

*** 
Na portalu niedziela.pl ksiądz 

Paweł Staniszewski przybliża 
postać świętego Walentego i po-
chodzenie „święta miłości”. 

<Początek lutego. Gdzie 
nie spojrzeć, tam króluje kolor 
czerwony - kolor miłości, kolor 
walentynek. Na sklepowych pół-
kach, wystawach, a nawet na pro-
wizorycznych straganach poja-
wia się „nowy produkt” - miłość. 
Opakowana w pluszowe misie, 
mrugające serduszka, zakocha-
ne mysie parki i tysiące innych 
zmyślnych cudeniek, mających 
tylko jedno zadanie - powiedzieć: 
„kocham Cię”. A wszystko z po-
wodu jednego dnia - Dnia Zako-
chanych czyli walentynek. 

Walentynki to dla Polaków 
zupełnie nowe święto. Popu-
larność zdobyło sobie przede 
wszystkim w ciągu ostatnich 10 
lat i to do tego stopnia, że dzisiaj 
wielu ludzi, niezależnie od wieku, 
czeka na ten dzień, by serdeczniej 
niż na co dzień wyrazić uczu-
cia do najbliższej osoby. Istnieje 
zwyczaj rozsyłania specjalnych 
kartek, tzw. walentynek - zwykle 
anonimowych, których moty-
wem przewodnim są amorki, ser-
ca, kwiaty, czułe wyznania miło-
ści. Powszechnym stało się także, 
iż tego dnia zakochani wręczają 
sobie kwiaty i upominki, które 
mają potwierdzać ich wzajemne 
uczucie. Tradycja ta zwraca uwa-
gę na wartość i wymiar uczuć, na 
niezaprzeczalną konieczność ich 
istnienia, na to, że są niezbęd-
ne, że są łaską i stanowią nieod-
łączny element ludzkiego bytu. 
Umiejętność ich nazwania, to, że 
odczuwamy je względem drugiej 

osoby lub stajemy się obiektem 
cudzych uczuć i dysponujemy 
możliwością ich odwzajem-
niania, czynią nas ludźmi. Nie 
można tego problemu traktować 
jednostronnie, jednowymiarowo 
i poddawać zaciekłej krytyce - co 
niektórzy czynią, ignorując pozy-
tywne aspekty całości. 

Walentynki niewątpliwie 
skłaniają do uwalniania dobrych 
emocji, zachęcają do okazywania 
uczuć, ośmielają i ułatwiają takie 
inicjatywy. Motywują do tego, by 
nie kryć się z tym, co czujemy do 
drugiej osoby, by nie zatajać tego, 
że ktoś jest nam bliski, ponie-
waż staje się to źródłem radości 
i siły, zarówno dla samego auto-
ra, jak i adresata takiej deklaracji. 
Korzystając z tych sprzyjających 
refleksjom okoliczności, należy 
zdać sobie sprawę, że ukrywanie 
własnych uczuć, tłumienie ich 
w sobie, znacznie zubaża nasze 
życie i wzajemne kontakty. 

Pochodzenia zwyczajów 
związanych z walentynkami na-
leży poszukiwać w luperkaliach 
- rzymskim święcie płodności, 
które w związku z ekspansją Ce-
sarstwa Rzymskiego pojawiło się 
również na Wyspach Brytyjskich. 
Stąd w przyszłości walentynki 
rozprzestrzeniły się na cały świat. 
W czasach, gdy zastępowano 
święta pogańskie chrześcijański-
mi, uznano, że św. Walenty, który 
zginął 14 lutego, w (przeddzień 
luperkaliów) może godnie objąć 
pieczę nad świętem budzącej się 
wiosny, kiedy przyroda poma-
łu otrząsa się z zimowego snu, 
zwierzęta zaczynają łączyć się 

w pary, a ludzie chętniej szukają 
swoich drugich połówek. Na za-
chodzie Europy święty patronuje 
zakochanym co najmniej od XV 
wieku. 

Co wiemy o św. Walentym?
Św. Walenty, patron Dnia 

Zakochanych, to postać dość 
zagadkowa. Był biskupem Terni 
pod Rzymem. Za czasów cesarza 
Klaudiusza II Gota (ok. 269 r.) 
poniósł śmierć męczeńską. 

Legenda mówi, że św. Wa-
lenty zajął się popieraniem za-
kochanych jeszcze za swego 
życia, kiedy wystąpił przeciwko 
edyktowi cesarza, zakazującemu 
zawierania małżeństw. Cesarz 
Klaudiusz II Gocki z rozcza-
rowaniem zauważył, że żonaci 
mężczyźni chętniej zostają w do-
mach, zamiast ochoczo uczest-
niczyć w wojnach i dzielnie 
walczyć za Rzym. Św. Walenty 
zignorował ów zakaz i w tajem-
nicy udzielał ślubów młodym, 
zakochanym parom. Niestety, 
sekret się wydał, a Święty został 
pojmany, wtrącony do więzienia, 
a następnie stracony. 

Według drugiej wersji oko-
liczności śmierci św. Walentego 
były zgoła inne: jako człowiek 
świątobliwy Biskup Terni w III 
wieku został obdarzony przez 
Boga niezwykłą mocą uzdra-
wiania. Wieść o tym dotarła do 
rzymskiego filozofa Kratona, 
którego syn był ciężko chory na 
padaczkę i czekało go życie pełne 
cierpienia. Św. Walenty zgodził 
się pomóc rodzinie Kratona pod 
warunkiem, że ten się nawróci. 

I rzeczywiście, przekonany cu-
dem dokonanym przez Świętego, 
Filozof ochrzcił się, a wraz z nim 
jego bliscy i uczniowie. Nie-
chętnie jednak przyjął to senat 
rzymski - uznano św. Walentego 
za osobę niebezpieczną dla pań-
stwa, aresztowano go i skazano 
na śmierć. 

Kult Świętego rozwijał się 
dość szybko. W miejscu, w któ-
rym Męczennik został pochowa-
ny, już w IV wieku papież Juliusz 
I kazał wznieść bazylikę. Ponie-
waż padaczka, a także wszelkiego 
rodzaju choroby nerwowe, były 
wówczas w Europie bardzo czę-
ste, Święty znalazł licznych czci-
cieli na całym kontynencie. Do 
Polski jego sława dotarła dopiero 
w XV wieku. Ma tu św. Walenty 
wiele kościołów poświęconych 
jego imieniu, wiele ołtarzy i wi-
zerunków. Ciekawe, że do nie-
dawna żadne z tych miejsc nie 
cieszyło się specjalnym zaintere-
sowaniem zakochanych. Sytuacja 
zmieniła się od chwili, gdy postać 
Świętego zaczęto łączyć z tym 
stanem serca.

Tak czy inaczej, historycz-
ne przekazy dotyczące osoby św. 
Walentego w Dniu Zakochanych 
stają się rzeczą zupełnie niezau-
ważalną, albo przynajmniej dru-
gorzędną. Mało kto dziś pamię-
ta, że św. Walenty, zanim zaczął 
patronować uczuciom, zanim 
stał się wzorcem dla wszystkich 
zakochanych i podkochujących 
się, był patronem chorych na epi-
lepsję (padaczkę). Ci, którzy nie 
pamiętają już co to miłość, lubią 
złośliwie przyrównywać ją do 

stanu podobnego tej chorobie.
To tłumaczy, dlaczego wła-

śnie św. Walenty jest patronem 
wszystkich zakochanych.

Św. Walenty patronuje nie 
tylko chorym na epilepsję, ale 
i na choroby nerwowe. Jest opie-
kunem chorych psychicznie, lu-
dzi ogarniętych mrokiem umy-
słu. Ikonografia przedstawia tego 
męczennika najczęściej w stroju 
kapłańskim, w momencie uzdra-
wiania chorego.

Święty, dziś nieco zapo-
mniany, miał w dawnej Polsce 
wiele świątyń, obrazów i cieszył 
się wielkim kultem. Obecnie 
w liturgii Kościoła 14 lutego 
na pierwszym miejscu wymie-
nia się św. Cyryla i Metodego, 
słowiańskich patronów Euro-
py, a dopiero w dalszej kolej-
ności św. Walentego. Dawniej 
do kościołów, gdzie znajdował 
się ołtarz z wizerunkiem tego 
Świętego, 14 lutego matki przy-
nosiły chore dzieci, aby za jego 
wstawiennictwem uprosić Boga 
o zdrowie dla dziecka. Najczę-
ściej przynoszono dzieci chore 
na padaczkę lub przestraszone. 
Kapłan odprawiał w intencji 
osoby chorej Mszę św., następ-
nie odczytywał fragment Ewan-
gelii o uzdrowieniu przez Jezusa 
i kładąc Księgę Świętą na głowę 
chorego, udzielał błogosławień-
stwa. Po tych modlitwach wielu 
chorych, szczególnie dzieci, mia-
ło powracać szybko do zdrowia. 
Może warto w dniu 14 lutego 
przywrócić ten piękny zwyczaj 
pamiętając, iż św. Walenty to 
także patron chorych>.
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Kontynuacja i zmiany 
w gminach wiejskich

Nasze zadania pozostają takie same dlatego będę kontynuował 
dotychczasowe działania, ale też musimy być bardziej słyszalni 
w województwie i w kraju, mieć wpływ na to, co się dzieje wokół 
samorządów – zadeklarował Grzegorz Jakuć, wójt Turośni Kościel-
nej, zaraz po wyborze na przewodniczącego Związku Gmin Wiej-
skich Województwa Podlaskiego.

To prawdziwa rewolucja. ZGWWP od początku swe-
go istnienia, czyli od 20 lat miał tego samego przewodni-
czacego – wójta Mirosława Lecha z Korycina. Tym razem 
także starał się o wybór, ale zdobył 31 głosów, gdy jego 
konkurent 51.  

- To zmiana naturalna i ja ją szanuję. Tego wymaga 
demokracja, no i każda epoka kiedyś się kończy. Cieszę 
się, że stworzyłem ciało, które żyje i pracuje z efektami. 
Związek to nie tylko ja, to mnóstwo innych osób, które 
pracowały i pracują na rzecz rozwoju naszych samorządów 
i spłeczności – cytuje „Gazeta Współczesna” wójta Miro-
sława Lech (pozostaje członkiem zarządu Związku Gmin 
Wiejskich RP).         

Doszło zresztą do jeszcze głębszego przemeblowania 
w Związku. Podczas obrad w Białowieży wybrany zostało 
nie tylko nowy przewodniczący, ale wymianie uległ także 
cały pięcioosobowy zarząd. W poprzednim byli m.in. wój-
towie Zenon Białobrzeski ze Zbójnej i Marek Kaczyński 
z Nowych Piekut. Nowy tworzą: przewodniczący Grze-
gorz Jakuć, wójtowie Raisa Rajecka z gminy Bielsk Pod-
laski i Piotr Kłys z gminy Łomża oraz burmistrzowie Ewa 
Kulikowska z Sokółki i Zbigniew Karwowski z Moniek.

Z Ziemi Łomżyńskiej kandydowali m.in. burmi-
strzowie Anna Bogucka z Czyżewa i Artur Kuczyński ze 
Szczuczyna, ale bez powodzenia. 

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 
to organizacja zrzeszającą gminy wiejskie, miejsko-wiej-
skie i miasta do 20 000 mieszkańców z terenu wojewódz-
twa podlaskiego. Podstawowym celem działania Związku 
jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie ty-
powych problemów tego środowiska oraz współdziałanie 
z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem 
dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. 
Obecnie do Związku należy 96 gmin (na 110 gmin) z ob-
szaru województwa podlaskiego. Wspólne działania za po-
średnictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany 
walczyć o interesy członków. 

Wsparcie dla ubogich 
Ponad 1,5 miliona złotych wart jest projekt, który zakłada 
wsparcie 80 osób, ubogich, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zamieszkałych w Łomży i korzystających 
z pomocy społecznej. Zarząd województwa przyznał na to 
przedsięwzięcie blisko 1,3 mln złotych dotacji. 

Jak informuje portal Wrota Podlasia, uczestnicy 
tego projektu skorzystają z instrumentów aktyw-
nej integracji. Dla każdej osoby zostanie ustalona 
indywidualna ścieżka reintegracji, diagnoza sytu-
acji problemowej, określone będą zasoby, potencjał, 
predyspozycje i potrzeby. Każdy uczestnik skorzysta 
z przynajmniej dwóch form wsparcia: z poradnictwa 
specjalistycznego, kursu zawodowego, stażu oraz za-
siłku celowego.

Zarząd Województwa przyznał łącznie blisko 4 
mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na łomżyński i po-
dobne projekty dotyczące aktywnej integracji. Będą 
to staże, praktyki, porady dla osób w trudnej sytuacji 
życiowej. Ich celem jest aktywizacja – podwyższenie 
kompetencji i znalezienie pracy przez osoby zagro-
żone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (czyli 
chore, bezrobotne, nieaktywne, biedne).

Spółka Inspires otrzyma 985 tys. zł z RPOWP 
na projekt „Lepsza przyszłość” (wartość ponad 1 
mln zł). Obejmie on opieką 72 osoby z wojewódz-
twa podlaskiego: biedne, niesamodzielne, nieradzą-
ce sobie w życiu. Przejdą one trening kompetencji 
i umiejętności społecznych „Kuźnia optymizmu”. 
Otrzymają wsparcie psychologa, doradcy zawodo-
wego. Wezmą udział w szkoleniach i stażach zawo-
dowych.

Open Education Group dotację w wysokości 
1,4 mln zł (wartość 1,5 mln zł) przeznaczy na 
pomoc dla 135 osób zagrożonych ubóstwem, nie-
aktywnych, biednych i niepełnosprawnych z woje-
wództwa podlaskiego. Wezmą udział w zajęciach 
z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej, 
a nawet gospodarowania budżetem domowym, 
pośrednictwa pracy oraz szkoleniach i kursach za-
wodowych. Skorzystają one z wsparcia psycholo-
gicznego i psychospołecznego, prawnego, szkoleń, 
warsztatów i kursów zawodowych oraz pomocy 
pośrednika pracy.

Obradom Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przysłuchiwali się m.in. (od prawej) wicemarszałek Marek Olbryś 
i poseł Dariusz Piontkowski  
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Marlena Siok: - Gratuluję sukcesu! 
Obecność w gronie najlepiej prospe-
rujących firm w Polsce, według ma-
gazynu Forbes, to z pewnością duże 
wyróżnienie. 

Edmund Borawski: - Wiel-
kość spółdzielni mleczarskiej 
promuje naszą firmę. Jest ona 
znana nie tylko na rynku kra-
jowym. Nasze produkty trafiają 
również poza granice Polski. Są 
to również rynki bardzo odległe, 
jak chociażby kraje azjatyckie. 
Jest to dla nas nowy obszar sprze-
daży, jednak muszę przyznać, że 
bardzo dynamicznie rozwijający 
się. Rok 2018 zakończył się dla 
nas kolejnym rekordem skupu 
mleka. Nasi spółdzielcy wypro-
dukowali 1 miliard 820 milionów 
litrów tegoż surowca. W historii 
polskiego mleczarstwa jest to je-
dyny taki przypadek, że podmiot 
przetwarzający mleko potrafił 
taką ilość skupić i przetworzyć. 
M.S: - Rzeczywiście ponad 1 miliard 
800 milionów litrów skupionego 
mleka, to jedyny taki przypadek w hi-
storii polskiego mleczarstwa. Czy spo-
dziewał się Pan takiego wyniku? 

E.B: - Byłbym nieszczery, 
gdybym powiedział, że w życiu 
miałem takie plany żeby ten po-
ziom osiągnąć. Niemniej jednak 
ta dynamika produkcji mleka 
następuje rok za rokiem. W tym 
miejscu duże słowa uznania na-
leżą się naszym producentom 
mleka, który uwierzyli w tę spe-
cjalizację. I dzisiaj otrzymujemy 
od nich surowiec o najwyższych 
światowych standardach. Jest 
to niewątpliwie sukces gospo-
darstw rodzinnych, bo to one 
w głównej mierze są naszymi 
dostawcami. 
M.S: - No właśnie, ten rekord nie byłby 
możliwy gdyby nie  ci, którzy za nim 
stoją, czyli te poszczególne, auten-

tyczne, często rodzinne gospodar-
stwa...

E.B: - Tak, z całą pewnością. 
I to jest właśnie sukces tych ro-
dzinnych gospodarstw, ponieważ 
najwięksi producenci sprzedają 
nam rocznie około 5 milionów 
litrów mleka, a zatem jest to śred-
nio 9 tysięcy litrów mleka dzien-
nie. Taki efekt osiąga naprawdę 
duże gospodarstwo, dobrze zor-
ganizowane, posiadające duży 
potencjał produkcyjny. 
M.S: - Czy fakt, iż spółdzielnia skupuje 
z każdym rokiem coraz więcej litrów 
mleka wymusza rozwój technologicz-
ny czy jest wręcz na odwrót: to konse-
kwentnie realizowany plan inwesty-
cyjny powoduje takie wyniki? 

E.B: - Liczba dostawców 
systematycznie zmniejsza się, 
natomiast średnia produkcja 
gospodarstw zwiększa się. Ten 
proces ma charakter naturalny 
ponieważ wielu producentów to 
ludzie zaawansowani wiekiem. 
Kiedy przychodzi czas zasłużo-
nego odpoczynku, to przekazują 
swoje gospodarstwa swoim spad-
kobiercom. Sytuacja komplikuje 
się, gdy wśród najbliższej rodziny 
nie ma takiego następcy. Wów-
czas wiele gospodarstw po prostu 
umiera. W naszej spółdzielni jed-
nak obserwujemy, iż producenci 
wykorzystują potencjał regionu, 
w którym żyją, a co za tym idzie 
trafia do nas coraz to więcej li-
trów mleka. 
M.S: - Skoro mówimy o planach in-
westycyjnych, wymagają one zaan-
gażowania gigantycznych środków. 
W roku ubiegłym zostały podniesione 
do rekordowego poziomu 300 milio-
nów. Z jakim rezultatem spółdzielnia 
zamknęła te minione 12 miesięcy? 

E.B: - Skala dostaw mleka 
zmusza nas do systematycznego 
inwestowania. Staramy się ten 
poziom produkcji wyprzedać, 
jednak nie zawsze jest to możli-
we. W związku z tym podjęliśmy 
decyzję o budowie dużego zakła-
du przetwórczego, buforowego, 
żeby te nadwyżki mleka, jakie 
powstają okresowo z tytułu dni 
wolnych od handlu móc skupić 
i przetworzyć. Tak jak można 
ograniczyć handel, tak produk-
cji w gospodarstwach nie da się 
wstrzymać. Dlatego potrzebne są 
duże zdolności w produkcji trwa-

łych wyrobów. Decyzja 
o inwestycji w Mrągowie 
będzie pozwalała nam na 
zagospodarowanie dużej 
ilości mleka płynnego, jak 
również serwatki. Przed-
sięwzięcie jest imponujące 
nie tylko na skalę firmy, 
ale także kraju, ponie-
waż będzie pozwalało na 
dzienne przetworzenie 3 
milionów litrów mleka lub 
serwatki. 
M.S: - Czy to właśnie pod 
względem tej inwestycji prze-
biegnie rok 2019? 

E.B: - Inwestycja 
w Mrągowie absolutnie 
nie wstrzymuje nam in-
westycji w poszczególnych 
zakładach. Warto przypomnieć, 
że w naszej strukturze funkcjo-
nuje 12 zakładów produkcyjnych. 
Obserwując rynek staramy się 
systematycznie inwestować w te 
zakłady, by można było obniżyć 
pracochłonność oraz uciążliwość 
pracy. Jeżeli już inwestujemy, to 
są to instalacje o wysokim stop-
niu zautomatyzowania.  
M.S: - Czy produkcja na taką skale 
możliwa jest przy zachowaniu wszel-
kich norm jeśli chodzi o ochronę śro-
dowiska? 

E.B:  - Staramy się nie wy-
woływać negatywnych zmian w 
środowisku, w którym żyjemy. W 
związku z tym nasze wszystkie 
działania są prowadzone w ten 
sposób, by prowadzone przez nas 
podmioty były dla otoczenia jak 
najmniej uciążliwe. Systematycz-
nie wyłączamy z użytkowania 
węgiel. Nasze kotłownie przesta-
wiamy na zużycie gazu skroplo-
nego. Tak zrobiliśmy w Kolnie i 
w Sokółce. Kotłownie gazowe 
mamy również w Mrągowie, 
Zwoleniu, Gorzowie oraz w Ra-
domiu. Nasza najnowsza inwe-
stycja również przygotowywana 
jest do produkcji ciepła z gazu, ale 
ziemnego. Natomiast jeśli chodzi 
o Grajewo, tu także podjęliśmy 
pewne decyzje w zakresie prze-
stawienia produkcji ciepła z gazu 
skroplonego. Podobnie sytuacja 
wygląda ze ściekami. Trafiają one 
do naszych oczyszczalni, gdzie są 
przerabiane i wykorzystywane do 
produkcji biogazu i energii elek-
trycznej. W związku z tym ścieki, 

które docierają na końcu do tych 
odbiorników, nie powinny pogar-
szać stanu znajdującej się w nich 
wody. 
M.S: - Czy można zatem powiedzieć, 
iż rozwój Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol to rozwój zrównoważony? 

E.B: - Bezwzględnie. Jest to 
konieczne żeby dać szansę na 
rozwój gospodarstw, które z nami 
współpracują, ale również pra-
cownikom tworzącym spółdziel-
nię w zakresie wiedzy i umiejęt-
ności, a przy tym wszystkim nie 
być uciążliwym dla środowiska. 
M.S: - A jaką wagę przykłada spół-
dzielnia do jakości pozyskiwanego 
mleka?

E.B: - Wejście Polski do Unii 
Europejskiej skutkowało tym, iż 
łatwiej było pokonywać bariery 
jakościowe wśród naszych produ-
centów. Umożliwiło to także wy-
posażenie naszych laboratoriów 
w sprzęt pozwalający na szybkie 
analizy mleka. Ponadto dzięki 
tym systemom ocenę surowca 
mogliśmy przekazywać bezpo-
średnio producentom. Teraz każ-
dy z nich od razu po sprzedaży 
mleka otrzymuje pełną informa-
cję. Do tego dochodzi również 
cennik, który promuje tę  najwyż-
szą jakość. Nie można pominąć 
również postępu technologicz-
nego jaki zaistniał w naszych go-
spodarstwach, bowiem przełożył 
się też w bardzo dużym stopniu 
na zdecydowaną poprawę jakości 
mleka, które skupujemy. 
M.S: - Naszą rozmowę rozpoczęliśmy 
od przywołania zestawienia maga-

zynu Forbes, zauważającego sukces 
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Czy 
w 1980 roku wyobrażał Pan sobie 
taką ekspansję?

E.B: - W 1980 roku było takie 
zapotrzebowanie w naszym re-
gionie, producentów mleka, żeby 
w Grajewie mieć zakład. Miał on 
spełniać rolę buforową, czyli zdej-
mować nadwyżki mleka z całego 
województwa podlaskiego. Jed-
nak czas przemian ustrojowych 
i gospodarczych zaowocował nie-
bywałą dynamiką produkcji mle-
ka wśród naszych gospodarstw. 
I z planowanych 400 tysięcy litrów 
mleka przerobu dziennego w Gra-
jewie dzisiaj osiągamy poziom 1 
miliona 500 tysięcy litrów mleka. 
Pokazuje to, jak ogromne zmiany 
nastąpiły od 1980 roku. Ten okres 
sprzyjał także rozwojowi firmy, 
poza jej strukturą. To właśnie wte-
dy włączaliśmy w nie spółdzielnie, 
które przeżywały problemy eko-
nomiczne. Tym samym w naszych 
strukturach pojawił się spółdziel-
nie z Ełku, Kolna, Mrągowa, Ra-
domia, Sokółki czy Zambrowa. 
Członkowie spółdzielni wów-
czas wykazywali dużą solidarność 
branżową, wyciągając dłoń do tych 
spółdzielni, pomagając im wyjść 
z kryzysu. Dzięki tej konsekwen-
cji dziś możemy wspólnie odnosić 
sukces, osiągając przychód powy-
żej 4 miliardów złotych, pozy-
skując mleko wyłącznie z własnej 
bazy skupowej, od blisko 10 tysię-
cy członków spółdzielni. 

Rozmowa w Telewizji Narew 
i na www.narew.info

To sukces gospodarstw,  
które uwierzyły w produkcję mleka

Ponad 1 miliard 800 milionów litrów skupionego mleka. To rekord, jaki uzyskała w 2018 roku Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. O sukce-
sie spółdzielni, budowanym przez rodzime gospodarstwa, rekordzistach, którzy sprzedają rocznie około 5 milionów litrów mleka, a także naj-
nowocześniejszej w kraju proszkowni powstającej w Mrągowie z Edmundem Borawskim, prezesem zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol  

rozmawia Marlena Siok.



Wniosek można przekazać 
osobiście, za pośrednictwem 
upoważnionej osoby lub wysłać 
rejestrowaną przesyłką nada-
ną w placówce Poczty Polskiej. 
W tym ostatnim przypadku 
o dotrzymaniu terminu decyduje 
data nadania przesyłki. 

Termin przeprowadzenia 
naboru oraz warunki ubiegania 
się o przyznanie pomocy ogłosił 
Prezes ARiMR 28 stycznia 2019  
r. Wsparcie na "Restrukturyzację 
małych gospodarstw" finanso-
wane jest z budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020. 

Kto może ubiegać się o pomoc?
O   premię może starać się 

rolnik posiadający gospodarstwo 
obejmujące co najmniej 1 ha grun-
tów ornych, łąk i pastwisk trwa-
łych, czy sadów lub nieruchomości 
służącej do prowadzenia produkcji 
w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej. Wielkość eko-
nomiczna takiego gospodarstwa 
musi być mniejsza niż 10 tys. euro.     

Ubiegający się o premię musi 
być ubezpieczony w KRUS nie-
przerwanie przez co najmniej 2 
miesiące bezpośrednio poprze-
dzające miesiąc, w którym składa 
wniosek i w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złoże-
nia wniosku o przyznanie po-
mocy nie prowadzić działalności 
gospodarczej. 

Kolejnym warunkiem jest 
przedłożenie biznesplanu re-
strukturyzacji gospodarstwa. 
Rolnik, któremu pomoc zostanie 
przyznana, będzie miał 3 lata na 
zrealizowanie zaproponowanych 
zamierzeń. W tym czasie wiel-
kość ekonomiczna gospodarstwa 
powinna wzrosnąć do co najmniej 
10 tys. euro oraz o co najmniej 20 
proc. w stosunku do wielkości 
z roku, w którym złożono wnio-
sek o przyznanie pomocy. 

W jakiej formie i wysokości 
otrzymuje się wsparcie?

Rolnik, który zdecyduje się 
na rozwój swojego małego go-
spodarstwa, może uzyskać na ten 
cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. 
Będzie ona wypłacana w dwóch 
ratach: 80 proc. po spełnieniu 
warunków określonych w decyzji 
o przyznaniu pomocy, a 20 proc. 
po poprawnej realizacji bizne-
splanu.  

Premia może być przyzna-
na tylko raz w czasie realizacji 
PROW 2014-2020. W przy-
padku małżonków pomoc może 
otrzymać tylko jedno z nich, nie-
zależnie od tego, czy prowadzą 
wspólne gospodarstwo, czy od-
rębne gospodarstwa. 

Na co może być wydana premia? 
Katalog inwestycji, na które 

można przeznaczyć otrzymane 
pieniądze, jest szeroki. Obejmuje 
m.in. budowę lub modernizację 
budynków, zakup nowych ma-
szyn i urządzeń, sprzętu kompu-
terowego i oprogramowania. Pre-
mię można zainwestować w sady 
i plantacje wieloletnie, można 
kupić grunty rolne, a nawet stado 
podstawowe zwierząt hodowla-
nych.

PRZEZNACZENIE POMOCY: 
Premia przyznawana jest na 

restrukturyzację gospodarstwa 
w zakresie produkcji żywno-
ściowych lub nieżywnościowych 
produktów rolnych lub przygo-
towania do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w gospo-
darstwie;

Przedsięwzięcie ma polegać 
na  przeprowadzeniu inwestycji 
w środki trwałe; udziale w szko-
leniach, korzystaniu z usług do-
radczych; udziale w zorgani-
zowanych formach współpracy 
producentów rolnych; realizacji 
innych działań niezbędnych do 
przeprowadzenia restrukturyza-
cji gospodarstwa  Celem jest po-
prawa konkurencyjności i zwięk-
szenie rentowności gospodarstwa 

oraz doprowadzi do wzrostu 
wielkości ekonomicznej gospo-
darstwa.

Premia w całości musi zo-
stać przeznaczona na prowadzo-
ną w gospodarstwie działalność 
rolniczą lub przygotowanie do 
sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie 
w kwocie stanowiącej co naj-
mniej 100% kwoty pomocy, przy 
czym inwestycje w środki trwałe 
muszą stanowić wartość równą 
co najmniej 80% kwoty pomocy. 

Kolejność uzyskania  pomocy 
zależy od sumy punktów przy-
znawanych wg następujących 
kryteriów wyboru: 

• rodzaj planowanej produkcji 
(od 1 do 3 pkt); 

• kompleksowość biznesplanu 
(od 0,25 do 7 pkt);

• wpływ na realizację celów 
przekrojowych (od 1 do 10 pkt); 

• docelowa wielkość ekono-
miczna gospodarstwa:

powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
• wiek wnioskodawcy – jeżeli 

w dniu złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy wnioskodawca 
nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;

• zmiana kierunku produkcji 
– 2 pkt;

• podleganie ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w pełnym 
zakresie jako rolnik lub małżo-
nek rolnika oraz nie prowadze-
nie działalności potwierdzonej 
wpisem do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Go-
spodarczej nieprzerwanie przez 
co najmniej 12 miesięcy poprze-
dzających miesiąc złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, je-
żeli wnioskodawca uzyskał mini-
mum 7 punktów.

***
Przypomnijmy, że Agencja 

Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa prowadzi również 
do 1 marca nabór wniosków na  

wsparcie tzw. małego przetwór-
stwa. Jak już informowaliśmy, 
w 502 numerze  Tygodnika Na-
rew z 5 lutego, w tegorocznym 
naborze, który potrwa do 1 
marca 2019 roku, wprowadzono 
szereg korzystnych zmian i uła-
twień, m. in. zwiększono kwotę 
dofinansowania oraz rozszerzono 
grono osób, które mogą ubiegać 
się o takie wsparcie. 

Pomoc, jaką można otrzymać 
ramach „Wsparcia inwestycji 
w przetwarzanie produktów rol-
nych, obrót nimi i ich rozwój” fi-
nansowanego z budżetu PROW 
2014-2020, przyznawana jest 

w formie refundacji do 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych ponie-
sionych na realizację inwestycji 
służących przetwórstwu m.in. 
mleka, mięsa, owoców i warzyw, 
zbóż i ziemniaków.

Bliższe informacje o obu 
naborach realizowanych przez 
ARiMR, można uzyskać oglą-
dając materiał "ARiMR ma cie-
kawe propozycje dla mniejszych 
gospodarstw" w Telewizji Na-
rew i na www.narew.info oraz na 
stronie:        www.arimr.gov.pl 
oraz w punktach informacyjnych 
w biurach powiatowych i oddzia-
łach regionalnych ARiMR.
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Magdalena Cielecka 
Charyzmatyczna, pewna siebie, utalentowana. 

Specjalistka od skrajnych emocji.

Z wiekiem 
złagodniałam

Już nie rzucam się komuś do gardła, kiedy się z nim nie zgadzam.
Cytat z rozmowy Zwierciadła, najlepiej oddają charakter gwiazdy. Inni pisali: „Ma wize-

runek »zawodowej« księżniczki – zdolna, pracowita, nagradzana, piękna, inteligentna”. Ale 
także: „chłodna, zimna, wręcz lodowata”

– Aktorom przyczepia się rozmaite łatki, które potem trudno odczepić. Do mnie przy-
czepiono tę o niskiej temperaturze. Oczywiście wiem, skąd ona się wzięła, i nie zaprzeczam, 
że był taki czas, kiedy trzymałam ludzi na dystans, ale przecież wszyscy się zmieniamy. Dzi-
siaj jestem inną osobą niż dziesięć czy dwadzieścia lat temu.

Każdy aktor ma określone warunki psychofizyczne. Chociaż nie wiem, jak bardzo bym 
się starała, nie będę wiarygodna w roli prostej, ciepłej kobiety, która mieszka z szóstką dzieci 
w domku z gankiem i czeka na wracającego z kopalni męża. Nikt mi w to nie uwierzy – cytuje 
aktorkę gazeta.pl.

– Myślę o upływie czasu, ale to nie jest paraliżujący lęk. Boję się niesprawności i samot-
ności. Tego, że na przykład przyjaciele będą odchodzić albo ja na starość stanę się zołzą i nikt 
ze mną nie wytrzyma. Za to nie boję się zmarszczek, zmian w ciele. Choć nie zarzekam się 
też, że nie skorzystam z technologii, która pomaga dobrze wyglądać. Jednak chciałabym być 
raczej interesującą sześćdziesięciolatką, a nie wyglądać na dziwną czterdziestkę w wieku 60 
lat! Nie chcę się „pompować”, mieć sztucznego biustu. 

– Chciałabym jeszcze być szczęśliwa. A co to dla mnie oznacza? Jeszcze nie wiem. Do tej 
pory życie mnie dość bogato obdzielało, ale nie mam poczucia, że zjadłam już wszystkie pysz-
ne ciastka i teraz już będzie posucha, że nic więcej od życia nie dostanę. Myślę, że generalnie 
gram fair. Wierzę, że to dobro do mnie wróci. Wierzę, że każdy z nas ma do wypełnienia jakiś 
plan. Trochę się temu poddaję. 

Nie planuję ani nie odhaczam na kartce zaliczonych zadań czy spełnionych marzeń. 
Wolę, jak wszystko dzieje się spontanicznie. A jeśli nic się nie dzieje, to znaczy, że to jeszcze 
nie jest ten czas.

Aktorka przez kilka lat związana była z reżyserem Grzegorzem Jarzyną, a następnie 
z aktorem Andrzejem Chyrą. Ich związek szeroko komentowany był przez kolorową prasę. 
Rozstanie wywołało wiele plotek. Następnie nazwisko Cieleckiej łączone było z Łukaszem 
Garlickim. W 2013 roku poznała promotora kultury Izraela i przewodnika wycieczek Dawi-
da Wajntrauba, z którym pozostaje w nieformalnym związku – donosi plotek. 

Cielecka poznała swojego obecnego partnera podczas wakacji w Izraelu. Kiedy jadła ko-
lację ze znajomymi, dosiadła się do nich grupa Izraelczyków. Wśród nich był David, który nie 
miał pojęcia, że rozmawia z gwiazdą. 

– Spotkałam kogoś, kto nie patrzył na mnie, jak na aktorkę i nie zastanawiał się, kim 
jestem, ale zwracał uwagę na to, jaka jestem – tłumaczyła. 

Szybko okazało się, że wiele ich łączy – mają podobne poglądy i podejście do życia, 
uwielbiają podróże. Po powrocie do Polski Magda zdecydowała się kontynuować tę zna-
jomość. – Będąc z nim, zachowuję się trochę jak dziecko. Mam przy nim rodzaj beztroski, 
całkowity brak kontroli – cytuje pomponik. 

Plotkowano wówczas, że oświadczył się aktorce i planują ślub... 
Teraz pomponik donosi, że w związku coś się psuje i że być może dojdzie do rozstania. 

Cytuje też, co powiedziała gwiazda o tym trudnym momencie:
– Moi mężczyźni w chwili rozstania... płaczą. Ale nie żałują wspólnych chwil. Mówią, że 

jestem wyzwaniem. Że niełatwo ze mną żyć, ale warto się pomęczyć. Nikt nie powiedział, że 
czas spędzony ze mną był stracony. 

W ubiegłym roku, na swoje urodziny, w internecie napisała:
„Trochę już przeżyłam, wielu rzeczy dotknęłam, sporo ludzi spotkałam. Ciągle liczę na 

więcej! Piękniej. Mądrzej. Życzę sobie dobrego, świadomego życia. Wrażliwości na innych 
i słabszych. Szacunku dla wartości. Nieustawania w dążeniu do prawdy. Ciekawości i roz-
woju. Wolności i demokracji. Wspólnoty. Pokoju. Miłości. I nadziei, że to wszystko nastąpi.”

8 www.narew.inforolnictwo

PODR w Szepietowie. „Premie 
dla młodych rolników” 

i „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw”

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie organizuje szkolenia dla osób, 
które zamierzają skorzystać z działań „Pre-
mie dla młodych rolników” i „Restrukturyza-
cja małych gospodarstw”. Wiedza przekaza-
na przez wysokiej klasy fachowców pomoże 
uczestnikom wywiązać się z zobowiązań za-
wartych w biznesplanie. Rozpoczęcie cyklu 
szkoleń planowane jest w marcu 2019 r.

Tematy zaplanowane w ramach 
cyklu szkoleniowego: Wymogi wza-
jemnej zgodności w gospodarstwie rolnym; Obowiązki rolnika wy-
nikające z wprowadzenai zasad integrowanej ochrony roślin; BHP 
w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji 
zwierzęcej; Nowoczesny chów bydła mlecznego; Zarządzanie gospo-
darstwem ekologicznym; Wsparcie działań na rzecz ochrony środowi-
ska w PROW 2014 – 2020; Ekonomika w gospodarstwach rolnych; 
Rachunkwość rolnicza.      

Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:
Jeżeli dokumentacja wykonana została przez PODR/PZDR– 

koszt 50 zł
Jeżeli dokumentacja wykonana została przez inny podmiot – koszt 

100 zł
Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres:  szkolenia@odr-sze-

pietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypeł-
nione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyj-
nym.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25.02.2019 r Liczba miejsc jest 
ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji zostaną ustalone terminy szkoleń. Ter-
miny szkoleń i listy uczestników zostaną umieszczone na stronie in-
ternetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.

Warunkiem udziału w szkoleniu i otrzymania zaświadczenia jest 
okazanie w dniu szkolenia dowodu wpłaty.

Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 
0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie (budynek 
biurowy I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń “PROW 2014-2020”.

Bliższe informacje można także uzyskać telefonicznie: 
– w sprawach rekrutacji i organizacji: tel.86 275 89 40
– w sprawach merytorycznych: tel. 86 275 89 34,  86 275 89 35.

ARiMR. Szansa  dla mniejszych gospodarstw
Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy  

na "Restrukturyzację małych gospodarstw". 

O nowych naborach wniosków poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele ARiMR, z dyrektorem Wiesławem 
Grzymałą (drugi od lewej)
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uwielbiają podróże. Po powrocie do Polski Magda zdecydowała się kontynuować tę zna-
jomość. – Będąc z nim, zachowuję się trochę jak dziecko. Mam przy nim rodzaj beztroski, 
całkowity brak kontroli – cytuje pomponik. 

Plotkowano wówczas, że oświadczył się aktorce i planują ślub... 
Teraz pomponik donosi, że w związku coś się psuje i że być może dojdzie do rozstania. 

Cytuje też, co powiedziała gwiazda o tym trudnym momencie:
– Moi mężczyźni w chwili rozstania... płaczą. Ale nie żałują wspólnych chwil. Mówią, że 

jestem wyzwaniem. Że niełatwo ze mną żyć, ale warto się pomęczyć. Nikt nie powiedział, że 
czas spędzony ze mną był stracony. 

W ubiegłym roku, na swoje urodziny, w internecie napisała:
„Trochę już przeżyłam, wielu rzeczy dotknęłam, sporo ludzi spotkałam. Ciągle liczę na 

więcej! Piękniej. Mądrzej. Życzę sobie dobrego, świadomego życia. Wrażliwości na innych 
i słabszych. Szacunku dla wartości. Nieustawania w dążeniu do prawdy. Ciekawości i roz-
woju. Wolności i demokracji. Wspólnoty. Pokoju. Miłości. I nadziei, że to wszystko nastąpi.”
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coś  

dla siebie
Indiana Jones  

i Świątynia Zagłady

Polsat piątek 22.20, niedziela 13.15

Przygodowy. Indiana Jones (Harrison Ford) dociera 

do indyjskiej wioski. Spotyka tam przedstawicieli 

tajemniczego plemienia. Proszą oni Indianę 

o odnalezienie trzech świętych kamieni, skradzionych im 

przez wyznawców okrutnej bogini Kali.

Miłość bez końca
TVN7 piątek 20.00

Melodramat. Jade pochodząca z dobrze sytuowanej 

rodziny, kończy szkołę średnią ze świetnymi wynikami. 

Nie wie, że od dawna podkochuje się w niej jeden 

z uczniów, David . Niebawem między młodymi rodzi się 

uczucie. Rodzice dziewczyny nie są zadowoleni z partnera 

córki. Próbują ich rozdzieli

Podziemny krąg
TV Puls sobota 23.50

Dramat sensacyjny. Jack (Edward Norton) jest młodym 

biznesmenem. Praca i samotnie spędzane wieczory 

wypełniają jego życie. Pewnego dnia podczas podróży 

samolotem poznaje tajemniczego Tylera (Brad Pitt) 

i postanawia założyć wraz z nim tajny klub.

Metro
Stopklatka TV sobota 21.55

Katastroficzny. Moskwa. Dochodzi do pęknięcia ściany 

tunelu metra. Przez powstałe szczeliny zaczyna wdzierać 

się woda z pobliskiej rzeki. Wśród pasażerów uwięzionego 

pod ziemią pociągu jest lekarz Andriej. Mężczyzna robi 

wszystko, by uratować siebie i swoją córkę, a także innych 

współpasażerów.

W akcie desperacji
TV Puls niedziela 22.15

Thriller. Syn policjanta choruje na białaczkę. 

Potrzebuje nowego szpiku kostnego. Dawcą może być 

psychopatyczny morderca Peter McCabe (znakomity 

Michael Keaton), który zgadza się na zabieg. W czasie 

operacji, ucieka. Policjant ma niewiele czasu, by schwytać 

McCabe'a i tym samym uratować syna.

Świat cyfrowy zwycięża

Z barwnych 
kin do cichych 

muzeów
Fascynujące spojrzenie na odchodzący powoli 

w niebyt świat taśmy celuloidowej, która ma 130 lat. 
Archiwa przechowujące taśmy stają się stopnio-

wo muzeami, a sam nośnik – mimo że nadal uzna-
wany za najlepszy do rejestrowania filmów – powoli 
umiera. 

W filmie obok kabin projekcyjnych, archiwów 
filmowych i skomplikowanych procesów rekonstruk-
cji starych filmów pokazano także nowe archiwa: 
zlokalizowane od Norwegii przez USA aż po Indie 
olbrzymie banki danych, w których digitalizuje się 
i przechowuje niemal wszystko na temat współcze-
snego świata. Mamy tu okazję zobaczyć niepozornie 

wyglądający kontener, w którym znajduje się zapis 
całej sieci internetowej sprzed kilku lat. 

To podróż w przeszłość, ale też w przyszłość, 
czyli w nieznane – podróż pełna nieoczywistych 
i fascynujących obserwacji, o których rzadko kiedy 
myślimy, rejestrując film na swoim telefonie komór-
kowym lub przeglądając pożółkłe taśmy 8 mm z na-
graniami z wakacji sprzed lat. 

Kino przyszłości
TVP Kultura sobota 10.50

Komedia kryminalna o przypadkowej 
zbrodni i bardzo niekonwencjonalnym 

śledztwie.
Księgowy Jan Pokojski (Zbigniew Zamachow-

ski) mieszka z piękną żoną, artystką (Iza Kuna), 
w uroczym domu wypełnionym kolekcją poroży. 
Przyłapanie małżonki z kochankiem na gorącym 
uczynku przerywa jego spokojne życie. W wyniku 
szamotaniny Pokojski staje się podwójnym mor-
dercą. Zajście zostaje sfilmowane. Nagranie trafia 
w ręce pracownika wypożyczalni filmów, Kacpra. 

Ten i jego dziewczyna postanawiają szantażować 
księgowego. 

W pogoń za przestępcą rusza zafascynowany 
Brudnym Harrym śledczy Wierzbowski (Ireneusz 
Czop) oraz jego partner, chorobliwie przesądny spe-
cjalista od papierkowej roboty, funkcjonariusz Graś 
(Arkadiusz Jakubik). Ten zupełnie niedopasowany 
duet staje przed dużym wyzwaniem, bo liczba ofiar 
zabójcy z przypadku zaczyna się szybko powiększać. 

Kochanie, chyba cie zabiłem
Zoom TV piątek 20.00, niedziela 21.50

Galeria przedziwnych postaci

Morderca  
z przypadku
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będzie się działo

Film z wartką akcją i... humorem

Nieustępliwy 
stróż prawa

W 1971 r. na ekrany amerykańskich kin wszedł film 
„Shaft" . Po raz pierwszy główny bohater, czarnoskóry 
policjant, swoją postawą, atrakcyjnością i sprytem do-
równywał postaciom granym do tej pory wyłącznie przez 
białych aktorów. John Shaft stał się idolem milionów 
Afroamerykanów.

Prawie 30 lat później nakręcono nową wersję filmu. 
Detektyw John Shaft (Samuel L. Jackson) aresztuje 

Waltera Wade'a (Christian Bale), syna nowojorskiego po-
tentata w handlu nieruchomościami. Wpływowy ojciec 

umożliwia synowi wyjście za kaucją i ucieczkę z kra-
ju. Po dwóch latach Walter wraca do USA. Ponownie 
zostaje schwytany przez Shafta, lecz jego ojciec znów 
go wykupuje. Chłopak przysięga detektywowi zemstę. 
Shaft w walce ze światem przestępczym może tylko 
liczyć na policjantkę, Carmen i tajnego współpracow-
nika, Rasaana. Razem z tą dwójką szuka ludzi, których 
zeznania mogłyby na dobre pogrążyć młodego Wade'a.

Pewnie nie wiesz...
Dla Samuela L. Jacksona przygotowano 9 różnych 

płaszczy. Wszystkie były czarne.
14 czerwca 2019 r Netflix na całym świecie poka-

że film „Shaft” , którego bohaterem będzie John Shaft 
Junior.

Shaft, TVN piątek 22. 45

Tragedie, skandale, polityczne gry

Koniec rodziny 
Kennedych

Klan zmaga się z trapiącymi go tragediami. Od śmierci prezydenta 
Johna F. Kennedy'ego (listopad 1964 r) słabnie pozycja  

jego żony Jackie (Katie Holmes) w familii. 
Podczas wiecu Robert Kennedy zostaje śmiertelnie postrzelony przez zamachow-

ca. Rodzina pogrąża się w żałobie. Brat ofiary, Ted (Matthew Perry), zastanawia się, 
czy powinien kontynuować karierę polityczną. Po namyśle rezygnuje z życia publicz-
nego.Tymczasem Jackie Kennedy przedstawia bliskim narzeczonego, greckiego boga-
cza Aristotelisa Onassisa.

Pewnie nie wiesz...
Za reżyserię odpowiada aktorka Katie Holmes, która w filmie wciela się także 

w jedną z kluczowych postaci – żonę zamordowanego 35. prezydenta USA, Jackie Ken-
nedy. 

Matthew Perry, znany z serialu „Przyjaciele” zagrał Teda Kennedy'ego, najmłod-
szego z braci, był też współproducentem serialu.

Rodzina Kennedych. Zmierzch legendy
TVP1 piątek 21.35 odc. 1

Niezniszczalny bohater

Polowanie  
na zbiega

Dobre kino akcji lat 90. z weteranem gatunku, Dolphem 
Lundgrenem, w roli głównej

Przewożący nielegalny towar kierowca ciężarówki, Santee, zostaje oskarżony 
o podwójne morderstwo i skazany na 25 lat więzienia. Wymyka się stróżom prawa 
i bierze przypadkową zakładniczkę, Ritę. Nie ma pojęcia, że kobieta jest policjantką. 

Początkowo funkcjonariuszka robi wszystko, żeby jej porywacz trafił do aresztu. 
Z czasem jednak staje po jego stronie. 

Polowanie na zbiega przenosi się na przedmieścia Los Angeles. Jego koordynacją 
zajmuje się detektyw Severance (George Segal). 

Jest tu wszystko, co powinno być w porządnym filmie tego gatunku. Mamy nie-
zniszczalnego bohatera, sporo dobrze zrealizowanych strzelanin, kilka świetnych 
walk z elementami karate (Lundgren ma czarny pas w karate), no i w końcu wspa-
niały pościg z wykorzystaniem Ferrari F40 i Lamborghini Countach. 

Pewnie nie wiesz...
Aktor Beau Starr (w filmie Jack „Rudy” Rudisill) twierdzi, że widział UFO pod-

czas kręcenia tego filmu na pustyni.

Drzewo Jozuego
TV4 piątek 23.05



tak było

Zimowa bitwa  

nad Narwią,  

jedyna taka  

w Polsce

Niezwykłym urokiem 
przyciąga Tykocin. Niewielkie 
miasteczko nad Narwią, obec-
nie w Diecezji Łomżyńskiej 
i województwie podlaskim 
upodobały sobie wielkie ma-
jątkiem i znaczeniem postacie 
dawnej Rzeczpospolitej. War-
to także na marginesie przy-
pomnieć, że otrzymało prawa 
miejskie od mazowieckiego 
księcia Janusza I Starszego, 
siedem lat po również nad-
narwiańskiej Łomży (1425 - 
1418).       

W dziejach zamku i miasteczka 
pojawiają się m.in. królowie Zyg-
munt August czy Stefan Batory, 
wielki wódz Stefan Czarniecki, 
wielki „czarny charakter” polskiej 
historii książę Janusz Radziwiłł. 
No i oczywiście literaccy giganci 
zrodzeni przez Henryka Sienkie-
wicza, czyli Michał Wołodyjowski 
i Onufry Zagłoba.

To oni – w wyobraźni pisarza 
– pod wodzą Pawła Sapiehy sztur-
mowali skutecznie zamek broniony 
przez szwedzką załogę, w którym 
ukrywał się osamotniony Janusz 



Hit za hitem 
w Kinie Millenium. 
Repertuar 15 – 21 
lutego
15 lutego  
Duża sala: Lego przy-
goda 2, godz 14:30 i 16:30; Planeta singli 
3, godz 18:30 i 20:45.
Mała sala: Jak wytresować smoka 3, godz. 
14:00. 16:00 i 18:00; Green Book, godz. 
20:00    
16 lutego
Duża sala:  Lego przygo-
da 2, godz. 10:00. 12:00 
i 16:30; Green Book, 
godz. 14:00; 
Planeta singli 3, godz 
18:30.
Mała sala: Jak wytre-
sować smoka 3, godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 
i 18:00.
17 lutego
Duża sala: Lego przygo-
da 2, godz. 10:00. 12:00 
i 16:30; Green Book, 
godz. 14:00; Planeta sin-
gli 3, godz 18:30 i 20:45.
Mała sala: Jak wytre-
sować smoka 3, godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 
i 18:00; Green Book, 
godz. 20:00.
18 lutego
Duża sala: Lego przygo-
da 2, godz. 14:30 i 16:30; Planeta singli 3, 
godz 18:30 i 20:45.
Mała sala: Jak wytresować smoka 3, godz. 
14:00, 16:00 i 18:00; Green Book, godz. 
20:00.
19 lutego
Duża sala: Lego przygoda 2, godz. 14:30 
i 16:30; Planeta singli 3, godz 18:30 i 20:45.
Mała sala: Jak wytresować smoka 3, godz. 
14:00, 16:00 i 18:00; Green Book, godz. 
20:00.
20 lutego
Duża sala: Lego przygoda 2, godz. 14:30 
i 16:30; Planeta singli 3, godz 18:30 i 20:45.
Mała sala: Jak wytresować smoka 3, godz. 
14:00, 16:00 i 18:00; Green Book, godz. 
20:00.
21 lutego 
Duża sala: Lego przygoda 2, godz. 14:30 
i 16:30; Planeta singli 3, godz 18:30 i 20:45.
Mała sala: Jak wytresować smoka 3, godz. 
14:00, 16:00 i 18:00; Green Book, godz. 20:00.
Wkrótce:
* Jak wytresować Smoka od 15 lutego 
Premiera
*Kobiety Mafii2 od 22 lutego premiera
*MARATON KOBIETY MAFII 1+2
*Corgi-Psiak królowej od 23 lutego   
Przedpremiera
*Alita:Battle Angel od 22 lutego
*Zakon Świętej Agaty od 22 lutego
*Kapitan Marvel  od 1 marca

tak było

Radziwiłł. Z woli Henryka Sienkiewi-
cza wyzionął ducha kilka chwil przed 
wkroczeniem do zamku wojsk polskich. 
W rzeczywistości zmarł wiele miesięcy 
wcześniej. 

W okresie szwedzkiego potopu 
twierdzę obsadzili Szwedzi i odważnie 
oraz twardo bronili się przed kolejnymi 
oblężeniami. Jedno z nich przez kilka 
miesięcy 1656 roku  prowadziła pod wo-
dzą Samuela Oskierki szlachta łomżyń-
ska, wiska i podlaska.

Dopiero jednak zima 1657 roku 
przyniosła przełom. Narew zamarzła, 
okalająca zamek fosa zamarzła i wojska 
hetmana Pawła Sapiehy poszły do sztur-
mu z najsłabiej ufortyfikowanych stron. 
Trzeba przyznać, że Szwedzi okazali się 
godnymi spadkobiercami nieustraszo-
nych Wikingów. Nie poddali się, a wysa-
dzili razem z zamkowymi wieżami.

Pamiątką tych walk jest insceniza-
cja organizowana przez Stowarzyszenie 

Komputowej Chorągwi Stefana Czar-
nieckiego we współpracy zbudowanego 
na nowo Zamku, samorządu. Jak poin-
formowali organizatorzy, w widowisku 
„Szturm Zamku w Tykocinie” wzięło 
udział około 120 rekonstruktorów z róż-
nych części Polski. 

Idący na bitwę, najpierw w pełnej 
zgodzie, tradycyjnie spotkali się na pla-
cu Czarnieckiego, pod pomnikiem wo-
dza. Stąd wyruszyli na zamek, aby wziąć 
udział w jedynej w Polsce zimowej in-
scenizacji historycznej.

A potem było nawet efektowniej niż 
zwykle. Huk armat i ręcznej broni palnej, 
szczęk żelaza, jęki rannych i konających, 
ścielące się dymy...

A Tykocin nad Narwią nawet bez 
obecności wojsk i efektownej bitwy nie 
musi się obawiać smutku i nudy pozo-
stałych miesięcy. To miasteczko ma swój 
nieodparty urok. Daje się zdobywać, ale 
samo też zdobywa.    



Cała prawda o jedzeniu, TTV sobota 6.35, 7.10 odc. 1 i 2 (seria 2)

a to ciekawe
Czy spleśniały chleb po 

odkrojeniu zielonych wykwitów 
nadaje się do jedzenia? 

Niektórzy uważają, że skoro 
jemy pleśniowe sery, 

równie dobrze możemy 
jeść spleśniały chleb. 
Czy słusznie? 

Prowadzący dopytają ekspertów, jaki 
wpływ na nasz organizm ma zajadanie 
podgniłych tostów. Później wezmą pod 
lupę jabłka, które zimą w sklepach kuszą 
nas świeżym wyglądem, niczym prosto 
z drzewa. A jak jest naprawdę?

W wersji oryginalnej kebab powinien 
zawierać wyłącznie jagnięcinę, jednak 
przywykliśmy już do wersji z kurczakiem 
lub baraniną. Sprasowane mięso ścina-
ne z rolki trudno rozpoznać. Przeciętny 
konsument nie zastanawia się, co jest 
zawinięte w pszenny placek. Wszystko 
jest dobrze, póki ma w bułce kurczaka 
lub wołowinę. Ale jak rozpoznać, czy nie 
jemy ośliny, sprasowanej wiewiórki czy 
gołębia?

W programie przedstawione zostaną 
wyniki najnowszych badania naukowych, 
opinie specjalistów, dietetyków i lekarzy. 

W spleśniałym placku podejrzane mięso 

Uważaj, co i jak jesz!

Aleksander Żabczyński 

Piosenka 
ci nie da zapomnieć
Przedwojenny szlagier stał się nieśmiertel-

ny.„Już nie zapomnisz mnie” śpiewał m.in. Jan 
Kobuszewski, Zbigniew Wodecki, Robert Ja-
nowski i Jacek Borkowski, a także Irena Santor, 
Natasza Urbańska i Anna Dereszowska.

A pierwszy zaśpiewał tę piosenkę Aleksan-
der Żabczyński. Był jednym z najpopularniej-
szych aktorów polskiego kina międzywojenne-
go. Do wybuchu wojny zagrał w 27 � lmach.

Śpiewane przez niego piosenki stawały się 
od razu szlagierami.

W 1939 r rozpoczął się mało znany okres 
w jego życiu. Jako porucznik artylerii wziął 
udział w kampanii wrześniowej. W Wojsku 
Polskim we Francji walczył z Niemcami w maju i czerwcu 1940 r. 
W randze kapitana odbył drogę bojową II korpusu – Irak, Palestyna, 
Egipt, kampania włoska. Za walki pod Monte Cassino, gdzie został 
ranny, otrzymał Krzyż Walecznych. 

Po wojnie co prawda udało mu się zatrudnić w kilku warszaw-
skich teatrach, ale była to już tylko aktorska wegetacja. Umarł 
w 1958 r. 

Marek Maldis nakręcił � lm dokumentalny o życiu Żabczyń-
skiego – nie tylko aktora, ale i żołnierza. 

Już nie zapomnisz mnie,  TVP Historia piątek 20.00

Marcin Prokop w Korei Południowej.

Najbardziej 
nieszczęśliwi 

ludzie na 
świecie

Obsesja doskonałości zaczyna się już 
w dzieciństwie. Wszyscy rodzice dążą do tego, 
żeby ich dzieci skończyły jak najlepsze studia, 
zdobyły pracę w korporacji i osiągnęły jak naj-
wyższy status społeczny. Dzieci uczą się tak 
dużo, że zasypiają przy biurku na specjalnych 
poduszkach.

Z kilkuletnimi dziećmi pracują specjalne ro-
boty do nauki, a nastolatkowie uczą się w tzw. 
Hakwonach, miejscach przeznaczonych wyłącz-
nie do wielogodzinnego wkuwania. 

Koreańskie ulice opanowała także obsesja 
piękna. W Seulu kwitnie męski 
przemysł kosmetyczny. Trudno 
uwierzyć, ale co piąty mieszka-
niec Korei robi sobie regularnie 
makijaż, a wielu z nich poddało 
się różnym operacjom plastycz-
nym tylko po to, żeby dostać wy-
marzoną pracę. Marcin przete-
stuje na sobie maseczkę ze śluzu 
ślimaka i weźmie lekcję makijażu.

Koreańczycy często chorują 
na depresję i snują fantazje o wła-
snej śmierci. Dzięki popularnej 
� rmie „Szczęśliwe umieranie" 
mogą przeżyć inscenizację swoje-
go pogrzebu.  

Obsesja doskonałości
TVN sobota 12.30
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Dreszcz emocji i duża 
dawka humoru

Nawiedzony 
zamek

Scooby-Doo i jego 
paczka muszą zmie-
rzyć się z groźnym 
duchem, który grasuje 
w odziedziczonym przez Velmę gotyckim zamku. 

Velma niespodziewanie dowiaduje się, że odziedziczyła po prapra-
dziadku, doktorze von Dinklensteinie, nawiedzony zamek w upiornym 
mieście Transylwania w Pensylwanii. Przyjaciele przekonują ją, żeby 
zgłosiła się po spadek. Niestety, na miejscu duch zamku wysadza w po-
wietrze Wehikuł Tajemnic i rzuca klątwę na członków bandy. Każde 
z nich ma stracić coś, co jest dla niego najcenniejsze. 
Skooby-Doo! Frankenstrachy, TV6 sobota 10.05, TV4 niedziela 8.40

Pokonać nauczycieli

Szkolne potyczki
Słaby, Ciamcia-

ra i Zasępa, dowie-
dziawszy się, że starsi 
uczniowie dysponują 
wypracowanymi przez 
pokolenia sposobami 
na poszczególnych na-
uczycieli, postanawiają 
sami je zastosować. 
Szkoła rządzi się twar-
dymi prawami rynku. 
Słabego, Ciamciarę 
i Zasępę stać tylko 
na zakup „sposobu na 
Alcybiadesa", niegroźnego nauczyciela historii, profesora Tymoteusza 
Misiaka, nazywanego przez uczniów Alcybiadesem. Ten sposób okazu-
je się być niezwykle prosty i polega głównie na „Wielkim Asocjacyjnym 
Bluffie", „zapuszczaniu Węża Morskiego" i doprowadzaniu Alcybiade-
sa do „dryfu", czyli luźnej narracji na tematy historyczne. Kiedy jednak 
Słaby, Zasępa i Ciamcia wprowadzają go w życie, efekty okazują się 
zaskakujące...

Warto zwrócić uwagę na muzykę, w filmie brzmią niezapomniane 
hity z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Adaptacja niegdyś bardzo popularnej powieści Edmunda Niziur-
skiego pod tym samym tytułem (oprócz serialu powstał jeszcze film 
kinowy pt. „Spona"). 

Sposób na Alcybiadesa, TVP Historia niedziela 9.20 odc. 1/3

Co jest za Wielką Wodą?

Galowie odkrywają Amerykę
Rzymianie, zmęczeni kolejnymi próbami podbicia niezwyciężonej 

wioski, postanawiają pozbyć się druida Panoramiksa. Magiczny napój, 
bez jego wiedzy i mocy, nie zostanie wyprodukowany przez Galów, a to 
on daje im nadludzką siłę. 

Rzymianie wystrze-
liwują druida z katapulty, 
przekonani, że wyląduje 
za krańcem świata. Gdy 
przyjaciele ruszają mu na 
pomoc, okazuje się, że za 
Wielką Wodą świat się nie 
kończy. Asterix i Obelix 
odkrywają Amerykę za-
mieszkaną przez Indian. 
W tym czasie mieszkańcy 
wioski szykują się do kon-
frontacji z legionistami.
Asterix podbija Amerykę, 

Puls2 
sobota 18.25, 

niedziela 12.35

Mowgli i jego 
przyjaciele

Miś, 
pantera, 

orangutan

Pełna dzikiej zabawy, śmiechu 
i wzruszeń opowieść  
o potędze przyjaźni.

Mowgli to chłopiec wychowany przez wilki. 
Jego przyjaciółka, pantera Bangheera, nalega, 
żeby szukał on bezpiecznego schronienia w po-
bliskiej wiosce. Mowgli, który czuje się w dżun-
gli jak w domu, nie bardzo ma na to ochotę, więc 
ucieka. Wkrótce spotyka niedźwiedzia Balloo, 
leśnego włóczęgę. Dwaj przyjaciele wyruszają 
w podróż do cywilizowanego świata. Spotyka-

ją jednak po drodze zupełnie niecywilizowane 
stworzenia. Cyfrowo odświeżona bajka Disneya 
z 1967 roku.

Pewnie nie wiesz...
Postacie śpiewających sępów, które pojawia-

ją się na końcu filmu, były wzorowane na zespole 
„The Beatles”

Animatorzy Disneya odwiedzili prawdziwą 
dżunglę w Indiach i podpatrywali tam zachowa-
nia dzikich zwierząt.

Walt Disney zmarł podczas produkcji tego fil-
mu.
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Dreszcz emocji i duża 
dawka humoru
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odkrywają Amerykę za-
mieszkaną przez Indian. 
W tym czasie mieszkańcy 
wioski szykują się do kon-
frontacji z legionistami.
Asterix podbija Amerykę, 

Puls2 
sobota 18.25, 

niedziela 12.35

Mowgli i jego 
przyjaciele

Miś, 
pantera, 

orangutan

Pełna dzikiej zabawy, śmiechu 
i wzruszeń opowieść  
o potędze przyjaźni.

Mowgli to chłopiec wychowany przez wilki. 
Jego przyjaciółka, pantera Bangheera, nalega, 
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Pewnie nie wiesz...
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akademicka Łomża

1 stycznia 1999 r. weszła w życie jed-
na z największych polskich reform 
– reforma podziału terytorialnego, 
nazywana także drugą reformą samo-
rządową, reformą administracyjną 
lub reformą powiatową. Z okazji przy-
padającego w tym roku jubileuszu 
20-lecia tej reformy, a także jubile-
uszu 15-lecia uczelni, Katedra Prawa 
i Administracji Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych PWSIiP 
w Łomży ogłasza Konkurs wiedzy 
„Samorząd terytorialny w Polsce – 20 
lat trójstopniowego podziału teryto-
rialnego”. 

W dużych krajach Unii Eu-
ropejskiej decentralizacja władzy 
na rzecz samorządów teryto-
rialnych posiada nawet kilkuse-
tletnią tradycję (np. w Wielkiej 
Brytanii). W Polsce ta ustrojowa 
koncepcja zaczęła funkcjonować 
w okresie międzywojennym, po 
transformacji ustrojowej samo-
rząd terytorialny przywrócono 
w 1990 r. na poziomie gmin (tzw. 
pierwsza reforma samorządowa),  
a następnie w 1999 r. rozszerzo-
no na poziom powiatów i woje-

wództw (tzw. druga reforma sa-
morządowa), czyli w miejsce 49 
województw wprowadzono 16 
województw, 307 powiatów i 66 
miast na prawach powiatu, przy 
jednoczesnym zachowaniu liczby 
oraz statusu gmin. 

Zalety i wady reformy
Druga reforma samorządo-

wa była ogromnym wyzwaniem 
pod względem administracyjnym 
i prawnym. Jej twórca, nieżyjący 
już prof. Michał Kulesza, wielo-
krotnie podkreślał, że zawierała 
w sobie cztery reformy: instytu-
cjonalną, kompetencyjną, mająt-
kową i finansową, a także wielką 
reformę zarządzania usługami 
publicznymi. Reforma podziału 
terytorialnego zwiastowała refor-
mę ustrojową Polski, gdyż w jej 
wyniku przeprowadzono realną 
decentralizację władzy publicznej, 
która stała się fundamentem nie-
zależnych i samodzielnych finan-
sowo samorządów terytorialnych. 

Oprócz wielu zalet, reforma 
podziału terytorialnego posiada-

ła także ewidentne wady. Naj-
bardziej jej negatywne skutki od-
czuły miasta, które utraciły status 
stolicy województwa, takie jak: 
Łomża, Suwałki, Ostrołęka, Sie-
dlce, Chełm, Legnica, Zamość. 
Stały się miastami na prawach 
powiatu, co odbierało im moż-
liwość kontynuowania rozwoju 
gospodarczego i infrastruktural-
nego. 

– Dziś wiemy, że reformę 
powiatową należałoby poprawić 
doskonaląc w niej właśnie aspekt 
zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju – podkreśla prof. Joan-
na Salachna, kierownik Katedry 
Prawa i Administracji PWSIiP 
w Łomży.  – Pomimo swych wad 
reforma ta bezsprzecznie zasłu-
guje na jubileuszowe uczczenie. 
Charakterystyczny (i z pewnością 
nieprzypadkowy) jest również 
fakt, iż w bieżącym roku przypa-
da także jubileusz piętnastolecia 
jedynej w Łomży państwowej 
uczelni – PWSIiP. Bezsprzecznie 
to właśnie wzmocnienie samo-
rządności terytorialnej podczas 

reformy z 1999 r. przyczyniło się 
do narodzin naszej Almae Matris  
– wskazuje profesor. 

Naukowa rywalizacja i popularyzacja 
wiedzy prawniczej oraz  
administracyjnej 

Do uczestnictwa w nauko-
wej rywalizacji zaprasza Katedra 
Prawa i Administracji Wydziału 
Nauk Społecznych i Humani-
stycznych PWSIiP w Łomży. 
W przygotowanie Konkursu za-
angażowało się także studenc-
kie koło naukowe Akademickie 
Forum Samorządowe, którego 
opiekunkami są mgr Magdalena 
Taraszkiewicz oraz dr Katarzy-
na Jurewicz-Bakun, prawniczki, 
które w praktyce radcowskiej 
oraz dydaktycznej zajmują się 
niuansami administracyjnymi. 

Konkurs wiedzy „Samorząd 
terytorialny w Polsce – 20 lat 
trójstopniowego podziału tery-
torialnego” jest skierowany do 
uczniów wszystkich klas szkół 
średnich z województwa podla-
skiego (ale także z województw 

ościennych). Będzie składał się 
z dwóch etapów (pisemnego 
i ustnego). W pierwszym mło-
dzież rozwiąże 20-pytaniowy 
test z przepisów trzech ustaw 
samorządowych oraz przepisów 
Konstytucji dotyczących samo-
rządu terytorialnego. Do drugie-
go etapu trafi 8 finalistów, którzy 
przed komisją (w składzie: prof. 
dr hab. Joanna M. Salachna, dr 
hab. Krzysztof Sychowicz, prof. 
PWSIiP, dr Andrzej Melezini, 
dr Marta J. Skrodzka) odpowie-
dzą ustnie na dwa wylosowane 
pytania. Komisja wyłoni trzech 
laureatów Konkursu. Honoro-
wy Patronat nad wydarzeniem 
objęli: Marszałek Województwa 
Podlaskiego, Starosta Łomżyń-
ski, Prezydent Miasta Łomża, 
Rektor PWSIP w Łomży. 

Formularz zgłoszeniowy oraz 
regulamin konkursu znajdują się 
na internetowej stronie uczelni:  
www.pwsip.edu.pl. Finał kon-
kursu odbędzie się 1 marca 2019 
r. na uczelni.

Zapraszamy!

Konkurs o reformie samorządowej w PWSIiP 

To był koncert połączony ze zbiórką na 
operację  brygadiera Związku Strze-
leckiego Adama Bidasa. Adam zawsze 
pomagał innym, teraz sam potrzebu-
je pomocy.

Adam Bidas to sandomier-
ski społecznik, pomysłodawca 
i organizator Marszu Szlakiem 
Puławiaków Powstańców Stycz-
niowych Dwikozy-Słupcza-San-
domierz, założyciel jednostki 
Strzeleckiej „Strzelec” OSW 
w Sandomierzu i Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Niezłomni 
1939-1963”, promotor idei pa-
triotycznych, wielokrotnie niosą-
cy pomoc innym i zaangażowany 
w akcje społeczne.

Organizatorem głównym 
koncertu ROCK DLA ADA-
MA jest Jednostka Strzelecka 
1012 Łomża im. 33 Pułku Pie-
choty Ziemi Łomżyńskiej. Wy-
darzenie swoim patronatem objął 
prezydent Mariusz Chrzanow-
ski.W auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości na scenie wystąpili: 
Studio Wokalne eMDeK, Soli-
ści, Kidsy, Urszula Durzyńska, 
Magda Sinoff, uczniowie SP 4, 
Sara „5tka” Konert, Akustyczny 
Mak, THE BL BLUES BAND. 
Program muzyczny uzupełni po-
kaz działań dynamicznych Policji 
i Grupy Ratowniczej NADZIE-
JA oraz wystawy sprzętu wojska, 
policji i grup rekonstrukcyjnych. 
Było również stoisko Łomża Pie-

cze Ciasta, gdzie będzie można 
nabyć słodkości.

- Z naszej strony plan został 
zrealizowany w 100%. Przez cały 
dzień atmosfera była przyjemna, 
połączyliśmy się nawet w poło-
wie koncertu z Adamem Bida-
sem, był zaskoczony i dziękował 
publiczności. Puszki, do których 
były zbierane pieniądze nie były 
jeszcze otwierane, ponieważ 
chcemy je postawić w między 
innymi w łomżyńskiej "Warce" 
i innych punktach, tak by zebrać, 
jak najwięcej funduszy-informuje 
młodszy inspektor Adam Per-
kowski, dowódca jednostki strze-
leckiej 1012 Łomża.

Koncert się skończył jednak 

to nie koniec możliwości wspar-
cia Adama. Wpłat można doko-
nywać również tu: https://zrzut-
ka.pl/at39xa

Adam zawsze pomagał in-
nym, teraz sam potrzebuje po-
mocy. W wyniku przewlekłego 
wirusowego zapalenia wątroby 
typu C na jego wątrobie pojawił 
się guz. Jedyna możliwość lecze-
nia to termoablacja guza. Trzeba 
się jednak śpieszyć, gdyż błyska-
wicznie rosnąca zmiana może być 
zbyt duża, by ją zoperować. Czas 
oczekiwania na zabieg refundo-
wany wynosi rok. Jest możliwość 
wykonania operacji szybciej, ale 
potrzeba środków finansowych 
w kwocie 30 tys. zł.

Strzelec nie został sam 
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Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta to wi-
zytówka Zambrowa. Tradycyjny  koncert na 
rozpoczęcie nowego roku to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych w mieście. 

- W czasie koncertu prezentujemy 
nasz najnowszy dorobek artystyczny. 
W programie koncertu znajduje się 
różnego rodzaju muzyka, popularna, 
rozrywkowa, taneczna, filmowa, musi-
calowa. Na scenie prezentują się soliści,  
nie braknie grupy tanecznej mażoretek 
- powiedział Krzysztof Witkowski, dy-
rygent Miejskiej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej w Zambrowie.  

W orkiestrze wychowało się już kil-
ka roczników uzdolnionej muzycznie 
młodzieży.

- Kończą szkoły średnie, wyjeżdżają 
na studia i w naturalny sposób opusz-
czają  orkiestrę. Nauka i ćwiczenie gry 
na instrumentach to ciężka praca, ale 

jest także okazją do poznawania muzy-
ki. Młodzież ma kontakty z rówieśni-
kami, wyjeżdża na festiwale muzyczne 
w kraju i za granicą. W ubiegłym roku 
byliśmy na festiwalu w Hiszpanii. Była 
to okazja do zdobycia doświadczenia 
i konfrontacji z zespołami muzyczny-
mi w innych krajach - dodał Krzysztof 
Witkowski.

Dla Natalii Walerzak muzyka to 
jedna z najważniejszych rzeczy w życiu. 

- Muzyka to moja pasja. Gdyby nie 
muzyka, nie byłoby mnie tutaj. Bezcen-
ne są także kontakty i znajomości które 
zawarłam grając w orkiestrze - powie-
działa Natalia.

Publiczność zgromadzona w sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Zambrowie z gorącym 
aplauzem przyjmowała prezentacje 
muzyczne i taneczne dzieci i młodzieży.

Postacie z bajek i filmów dla dzieci to główni bo-
haterowie balu karnawałowego w Zambrowie. 
Najwięcej dzieci wystąpiło w strojach wróżek, 
księżniczek i rycerzy. 

- Jestem Merida. Przebrałam się, bo lubię 
tą postać z bajki a poza tym to fajny strój - 
powiedziała uczestniczka balu.

Julia przebrała się za Annę siostrę Elzy  
z Krainy Lodu.  Na bal przyszła z mamą 
i młodszym bratem. Weronika przebrała się 
za macochę Kopciuszka. 

Kopciuszek to moja ulubiona bajka - po-
wiedziała dziewczynka. 

Wspólna zabawa to dobry sposób na kar-
nawałową zabawę.

Chciałem trochę odpocząć w czasie 

weekendu ale jak dowiedziałem się, że jest 
taka okazja aby moje dziewczyny się poba-
wiły to nie miałem żadnej wątpliwości aby 
tutaj przyjść - powiedział Przemysław God-
lewski.

Głównym organizatorem balu był Miej-
ski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

- Karnawał w pełni więc bawimy się 
dzisiaj na balu. Zabawę poprowadzili akto-
rzy Teatru Maska z Krakowa. W programie 
umieściliśmy konkursy z nagrodami, zabawa 
taneczna i słodki poczęstunek- powiedzia-
ła, Marta Konopka dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Bal karnawałowy honorowym patrona-
tem objął burmistrz Zambrowa.

Baśniowy bal karnawałowy

Znana jest lista nominacji do dorocz-
nej nagrody burmistrza Zambrowa 
Zambrowskie Żubry za rok 2018. To 
już 19. edycja wyjątkowego w regio-
nie wydarzenia.

Uroczysta gala wręczania sta-
tuetek, odbędzie się 23 lutego. 
Otrzymają je osoby, instytucje, 
firmy i stowarzyszenia, które naj-
bardziej przyczyniły się do pro-
mocji miasta w różnych katego-
riach życia społecznego.

Organizatorzy przypominają, 
że głos może oddać każdy zam-
browianin i sympatyk naszego 
miasta on-line na stronie inter-
netowej www.zambrowskiezubry.
pl  do niedzieli, 17 lutego.  

Kategorie: 
Najlepszy reportaż promujący miasto 
Zambrów

1. Historia kpt. Władysława 
Dąbrowskiego II, realizacja por-
tal internetowy www.zambrowia-
cy.pl; 

2. 4 Zambrowski Bieg Ulicz-
ny, realizacja www.zambrow.org;

3. III inscenizacja Bitwy 
o Zambrów, realizacja www.zam-
brow.org.

Najlepsza fotografia miasta Zambrów 
1. Świąteczne wspomnienie, 

autor Krzysztof Dmochowski;
2. Zambrów – mój dom, autor 

zambrowski portal internetowy 
www.zambrow.org.  

Wydarzenie roku 
1. Finał Wojewódzki Igrzysk 

Dzieci w Koszykówce Dziew-
cząt, organizator: Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 w Zambrowie; 

2. Rodzinna Czwartakiada, 
organizator: Szkoła Podstawowa 
Nr 4 w Zambrowie; 

3. VIII Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski International 
Budokai, organizator: Mazo-
wiecko-Podlaski Klub Karate; 

4. IV Międzynarodowy Tur-
niej o Puchar Burmistrza Miasta 
Zambrów wraz z Dniem Kultury 
Japonii, organizator: Zambrow-
ski Klub Karate Kyokushin; 

5. I Zambrowski Zlot Fo-
odtrucków, organizator: Miejski 
Ośrodek Kultury w Zambrowie; 

6. Sztuka „Sen nocy letniej” 
Williama Szekspira w interpretacji 
Teatru Młodego Aktora Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Zambrowie, 
organizator Miejski Ośrodek Kul-
tury w Zambrowie.

Osobowość roku 
1. Marcin Wądołowski, twór-

ca i propagator artystycznego rę-
kodzieła; 

2. Oliwia Moczydłowska, 
uczennica gimnazjum, śpiewa, 
gra, służy pomocą innym, laure-
atka wielu nagród artystycznych;   

3. Sylwia Korpalska, malar-
ka, plastyczka, projektantka, or-
ganizatorka i instruktorka zajęć 
plastycznych, laureatka nagród 
artystycznych.   

Przedsiębiorca roku 
1. Greenvit Sp. z o.o. w Zam-

browie, producent wysokiej jako-
ści ekstraktów roślinnych; 

2. ASHI SUSHI Jakub Ko-
nopka, restauracja z kuchnią ja-
pońską.
Najlepszy nauczyciel

1. Agnieszka Ogórkowska, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Za-
mbrowie;  

2. Agata Czarniakowska, 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Za-
mbrowie; 

3. Małgorzata Anna  La-
chowska - Siostra Justyna, Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Zambrowie.

Najlepszy uczeń 
Szkoły podstawowe 
1. Małgorzata Jabłonowska, 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Za-
mbrowie; 

2. Jan Krajewski, Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Zambrowie;

3. Julia Michelle Kolasa, 
Szkoły Podstawowa nr 5 w Za-
mbrowie. 

Szkoły gimnazjalne 
1. Anastazja Piórkowska, ab-

solwentka Miejskiego Gimna-
zjum nr 1 w Zambrowie. 

Najlepszy sportowiec 
/ Najlepsza drużyna 

1. Drużyna koszykarska 
dziewcząt UKS ORKAN przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Za-
mbrowie: Amelia Lanczewska, 
Magdalena Sokołowska, Amelia 
Gieszterowicz, Daria Gołaszew-
ska, Wiktoria Pykało, Oliwia Sa-
dowska, Daria Walczuk, Maria 
Mierzejewska, Nikola Kotowska, 
Weronika Rybaczewska, Julia 
Skawska, Oliwia Rygacka, Wero-
nika Malinowska; trenerem - Le-
szek Chodkiewicz;

2. Magdalena Dąbrowska, 
uczennica klasy VII  Szkoły Pod-

stawowej nr 4 Zambrowie, lekko-
atletka. pływaczka, siatkarka; 

3. Aleksander Anuszkiewicz,  
zawodnik Mazowiecko-Pod-
laskiego Klubu Karate, uczeń 
Miejskiego Gimnazjum Nr 1 
w Zambrowie; 

4. Adrian Wardziński,  za-
wodnik Zambrowskiego Klubu 
Karate Kyokushin, uczeń Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Zambrowie;

5. Filip Polak, zawodnik Za-
mbrowskiego Klubu Karate Ky-
okushin, uczeń Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 w Zambrowie;

6. Amelia Zaręba, zawodnicz-
ka Zambrowskiego Klubu Karate 
Kyokushin.

Obszerniejsze i bardziej 
szczegółowe informacje o no-
minowanych można znaleźć na 
stronie: zambrow.pl/aktualnosci/
nominacje-zambrowskie-zu-
bry-2018/

Plebiscytowe głosowanie za-
kończy się w niedzielę 17 lutego 
o godz. 23.59, a 23 lutego odbę-
dzie się już 19. edycja dorocznej 
nagrody Burmistrza Miasta Za-
mbrów Zambrowskie Żubry. 

Muzyka, taniec, konkursy z nagrodami i słodki poczęstunek to przepis na udany bal karnawałowy.

W czasie noworocznego koncertu zambrowskiej MMOD na scenie zaprezentowała się orkiestra 
i grupy taneczne  

Noworoczny granie Miejskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Zambrowskie Żubry 2018. Nominacje
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„Meandry Losu” to cykl 
powieściowy o trudnej pol-
skiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim 
Mazowszu (Łomża i oko-
liczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogma-
twane losy Polaków i Ży-
dów w obliczu wojny, oku-
pacji sowieckiej, a potem 
niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym 
wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy kolejny frag-
ment powieści. 

Odc.13 (t.I)
25

Lecz kiedy się chwieję, 
z radością się zbiegają, 

przeciwko mnie się schodzą
obcy, których nie znałem, 

szarpią mnie bez przerwy…
Ps. 35,15

Po minie młodego Wiernika 
reszta członków rodziny zorien-
towała się, że misja, której się 
podjął, nie zakończyła się po-
wodzeniem. Z ciężkim sercem 
wszyscy domownicy słuchali jego 
relacji. Elian w trakcie jej składa-
nia coraz bardziej się uśmiechał, 
starając się, wbrew smutnej rze-
czywistości, przekonać bliskich, 
że nie ma tego złego, co by na do-
bre nie wyszło. Już zdążył oswoić 
się z myślą, że nie ma sensu mar-
twić się wydarzeniami, groźba-
mi czy niebezpieczeństwami, na 
które nie mamy żadnego wpływu. 
Siedząc w salonie, w otoczeniu 
rodziny, starał się zarazić optymi-
zmem, którego tak naprawdę nie 
miał zbyt wiele.

- Mówię wam, że jeśli Chaim 
nie zdecydował się na wzięcie od 
nas pieniędzy to sprawa jest nie 
do załatwienia na trwale, na dłu-
go. Posiedzielibyśmy tu jeszcze 
z miesiąc czy dwa, a nie jest prze-
cież powiedziane, że to się uda 
bez ponoszenia jakiś kosztów na 
łapówki. Posiedzielibyśmy, mó-
wię to wam z pełnym przekona-
niem, a i tak pewnego dnia wypę-
dziliby nas. Lepiej jest zatem być 
przygotowanym i w każdej chwili 
liczyć się z najgorszym. Trzeba 
stopniowo upłynniać wszystko, 

czego nie będziemy mogli zabrać 
w momencie wyprowadzki, a co 
i tak jest zbędne w drobnomiesz-
czańskiej rodzinie.

- Wszystko jest przecież po-
trzebne, skoro nam służy – ode-
zwał się starszy brat, Abram.

- Czy aby na pewno niezbęd-
ne są nam komplety obiadowe 
w liczbie przewyższającej ilość 
małżeństw tu siedzących? A jak 
zostanie jeden czy niezbędna bę-
dzie nam serwantka?

- A co z odzieżą? – spyta-
ła zaniepokojona Rachel, żona 
Abrama.

- Wszystko, co twoje, mo-
żesz zabrać ze sobą, ale wcześniej 
musisz wiedzieć gdzie się zatrzy-
masz. Czy u kuzynów, czy samo-
dzielnie coś wynajmiesz?

- Przykro jest opuszczać wła-
sny dom, owoc życiowych starań 
– wtrącił Samuel Wiernik – ale 
co najmniej nieroztropne byłoby 
czekanie z założonymi rękoma aż 
przyjdą i nas wykwaterują. Zwró-
cę się do kuzynów w Śniadowie, 
Stawiskach i Rutkach. Mam na-
dzieję, że nam pomogą. Jak nie 
będziemy mogli być wszyscy ra-
zem, rozdzielimy się. To już czas, 
żebyście się usamodzielnili skoro 
jesteście żonaci – spojrzał na sy-
nów. – Wszystkim nam było tu 
dobrze, ale wygląda na to, że już 
najwyższy czas na zmiany, skoro 
Bóg tak chce. Co z tego, że jesz-
cze dwa miesiące temu myślałem 
inaczej.

- Bolszewicy nie pozwolą 
nam zgnuśnieć – westchnął Na-
tan, najstarszy z braci.

- A może wręcz odwrotnie? 
Myślę, że wojna wymaga od nas 
podjęcia wyzwania. Strata domu 
musi wyzwolić w nas energię do 
działania, bo jak długo będzie-
my mogli wyżyć z oszczędności 
i handlu na czarno? Ile razy poje-
dziemy jeszcze do Białegostoku, 
żeby coś sprzedać i kupić?

- Ty, Elianie, milcz na ten te-
mat, bo nie masz w sobie żyłki 
handlowej. Dla mnie innej pra-
cy nie ma – przerwał mu Abram 
z irytacją w głosie.

- Jak chcesz  w dalszym ciągu 
uprawiać handel, i to na czarno, 
powinieneś przenieść się do Ru-
tek. Stamtąd miałbyś znacznie 
bliżej do Białegostoku. Ja z kolei 
może poszukam czegoś do za-
mieszkania w Stawiskach, a tata 
z naszą dziewczęcą drobnicą 
w Śniadowie…

- To już wszystko zaplanowa-
łeś za nas, młodzieńcze – odezwał 
się smutnym głosem przeważnie 
milczący podczas tej rozmowy 
ojciec. – A co ma być z rodziną 
twojej młodej żony?

- Za nich nie będę planował. 
Nie mam ku temu żadnych praw. 
Zresztą wszystko, co powiedzia-
łem to były tylko luźne propozy-
cje – machnął ręką zniecierpli-
wiony. – Miałem dobre intencje. 
Sam jestem jeszcze w stresie. Pój-
dę porozmawiać z Hannah. Za-
tem wybaczcie, że was już opusz-
czę. Co tu gadać po próżnicy.

Elian, który w opinii reszty 
rodziny w ciągu kilku tygodni po 
zawarciu małżeństwa znacznie 
dojrzał, stając się osobą poważ-
nie patrzącą na życie, odpowie-
dzialną i przewidującą, wyszedł 
z salonu, aby poszukać swojej 
żony. Znalazł ją w pokoju, który 
przeznaczono na ich sypialnię. 
Leżała na łóżku z głową wtuloną 
w poduszkę.

- Co tobie, kochanie? – zapy-
tał.

Niezwłocznie zwróciła w jego 
stronę zapłakaną twarz.

- Ty płaczesz? Dlaczego?
- Ledwie się pobraliśmy, a już 

czeka nas poniewierka – odezwa-
ła się, zanosząc się płaczem.

- Uspokój się – usiadł przy 
niej, głaszcząc jej włosy i kark. 
– To czas wojny, czyli stan bu-
rzący naturalny bieg wszystkich 
spraw. W normalnych czasach 
nie groziłoby nam wykwatero-
wanie z naszego własnego domu 
przez władze. Gdyby państwo 
polskie trwało, spokojnie byśmy 
sobie tutaj mieszkali aż do usa-
modzielnienia się po skończeniu 
przeze mnie studiów i rozpo-
częciu pracy. Ale jest okupacja 
ziem, na których tylko Pola-
cy i my żyliśmy tu od wieków. 
Sowieci nazywają to rewolucją 
społeczną. W czasach rewolucji 
ci, którzy byli na górze, spycha-
ni zostają w dół, a ci, którzy byli 
na dole, wspinają się do góry. 
Ponieważ wspinaczka to nie-
bezpieczne zajęcie, muszą być 
ofiary. Ci, którzy spadają, czy 
z góry, czy w trakcie wspinaczki, 
są ofiarami tej rewolucji. Nic na 
to nie poradzimy, a im wcześniej 
pogodzimy się z rzeczywisto-
ścią, tym lepiej dla nas.

- I co z nami teraz będzie?
- Poradzimy sobie – uspokajał 

ją kojącym głosem, nadal głasz-

cząc jej głowę i plecy. – Jesteśmy 
przecież dorośli. Taki czas wo-
jennej zawieruchy sprzyja szyb-
kiemu dojrzewaniu.

- Elli, co ty mówisz? Jak sobie 
poradzimy? Ty przez wojnę nie 
skończyłeś studiów. Nie możesz 
rozpocząć praktyki w zawodzie 
lekarza.

- Nie uzyskałem dyplomu, ale 
to nie znaczy, że nic nie umiem. 
Mam wiedzę, nie marnowałem 
ostatnich kilku lat na głupstwa, 
tylko uczyłem się zawodu.

- Ale jak chcesz wykorzystać 
tę wiedzę?

- Wyjedziemy stąd do mniej-
szego miasteczka, a ja spróbuję 
pomagać ludziom. A oni ocenią 
mnie i – mam nadzieję – docenią. 
Wtedy będziemy mogli żyć lepiej 
niż myślisz.

- Oby tak było, kochany. Ale 
co będzie z naszymi rodzicami, 
z resztą rodziny?

- Muszą sami podjąć decyzję 
co w tej sytuacji robić. Można 
powiedzieć, że wszystkich cze-
kają twarde decyzje na trudne 
czasy. Mam nadzieję, że w pełni 
poprzesz moją przyjmując ją za 
swoją.

- Czy pamiętasz z lekcji ła-
ciny rzymską maksymę „gdzie ty 
Kajusie, tam ja Kaja”? - spytała 
Hannah, wycierając rękawem łzy. 
- Chciałam i chcę na zawsze być 
twoją żoną. Pójdę za tobą wszę-
dzie, a rozdzielić nas może tyl-
ko śmierć. Tak. Wiedz, że pójdę 
za tobą, mój Kajusie. Pójdziemy 
gdzie zechcesz.

- Kto jeszcze poza tobą?
- Twój syn, mój mężu. Bę-

dziesz ojcem.
- Naprawdę, jesteś w ciąży, 

tak szybko? – Zerwał się urado-
wany z łóżka i złapał Hannah 
na ręce, obracając ją kilkakrotnie 
wokół własnej osi.

- Postaw mnie, wariacie. 
Dziecko to nic nadzwyczajnego, 
jeśli ludzie się kochają.

- Ale tak od razu?
- My, kobiety z domu Ro-

zencwajgów nie mamy kłopotów 
z zajściem w ciążę.

- Oby te rozłożyste biodra 
dały mi wielu synów – Elian 
przytulił żonę raz jeszcze, 
a w końcu postawił na podłogę.

- Oto marzenie każdego 
prawdziwego Żyda. A córki?

- Córki też będą kochane.
- Dobrze, że się cieszysz. 

Chciałam tobie pierwszemu, jako 

mężowi i przyszłemu ojcu, po-
wiedzieć tę nowinę.

- Czy obawiałaś się jak zare-
aguję?

- Nie, wiedziałam, że mimo 
tych wszystkich zmartwień, bę-
dziesz uradowany. Jesteś taki po-
czciwy, kochany Wierniku.

- Ale…
- Oswajając się z tą radosną 

nowiną, muszę się oswoić także 
z inną. O czekającej nas ponie-
wierce. Nie wiadomo gdzie rzuci 
nas los i jak sobie poradzimy.

- Nie martw się. Mamy pie-
niądze na początek. Spróbuję 
jakoś zacząć praktykę wśród 
naszych, a może także i u Pola-
ków. Szczególnie polscy chłopi 
żyją bardziej prymitywnie niż 
my. Higiena i tak dalej. Ciągle 
mają kłopoty ze sobą i swoimi 
dziećmi. Może gdzieś zostanę 
zaakceptowany, a akceptacja 
będzie oznaczać naszą stabili-
zację.

- Oby tak się stało. Niczego 
innego nie pragnę, jak żyć z tobą 
w miłości i spokoju.

Przytulili się do siebie, szczę-
śliwi, że są razem. Elian ujął 
w dłonie jej piękną twarz starając 
się ustami powycierać jej ślady po 
łzach. Pragnęli tak trwać i zapo-
mnieć o trudnych czasach wojny, 
grożącej im poniewierce i wszel-
kich niepewnościach i pułapkach 
losu, które staną im na drodze 
życia.

27

Postaw, Panie,  
straż moim ustom

i wartę przy bramie  
warg moich!

Ps. 141, 3

Powoli, acz nieubłaganie 
upływał grudzień tysiąc dzie-
więćset trzydziestego dzie-
wiątego roku. Sytuacja ekono-
miczna, a przede wszystkim 
zaopatrzeniowa mieszkańców 
Łomży  pogarszała się z dnia 
na dzień. Większość mieszkań-
ców nie miała żadnej możliwo-
ści zakupu opału, a po artykuły 
pierwszej potrzeby  ludzie stali 
w kolejkach po kilka, kilkana-
ście godzin dziennie, a czasem 
nawet kilka dni, często odcho-
dząc z niczym. 

Dokończenie na str. 20
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Powieść z nieznaną  
historią w tle 

Zenon 
Krajewski

Obydwie spokrewnione ro-
dziny, Rozencwajgów i Wierni-
ków, nadal zamieszkiwały swoje 
domy, ale codziennie młodsi 
mężczyźni byli zmuszeni poszu-
kiwać opału do wciąż nienasyco-
nych pieców, aby ogrzać jeśli nie 
całość, to przynajmniej znacz-
ną część domu. Równocześnie 
czyniono intensywne starania 
u kuzynów na prowincji, aby nie-
bawem można było się do nich 
sprowadzić. Elian dwukrotnie 
jeździł do Stawisk, miasteczka 
oddalonego jakieś dwadzieścia 
kilometrów na północ od Łom-
ży, zaś jego dwaj bracia, Natan 
i Abram, wybrali się dokładnie 
w odwrotnym kierunku, na po-
łudnie, do Rutek, miejscowości 
leżącej w pobliżu głównej dro-
gi z Warszawy do Białegostoku 
i dalej na wschód. Samuel Wier-
nik z kolei odwiedził swoich 
śniadowskich kuzynów, bowiem 
do tego miasteczka było z Łomży 
najbliżej, gdyż tylko jakieś pięt-
naście kilometrów. 

Wszyscy w rodzinie zdawali 
już sobie sprawę, że bez stałe-
go źródła zaopatrzenia w opał 
nie przetrwają w mieście ostrej, 
mroźnej zimy i sami, nie zmu-
szani przez nikogo, będą musie-
li opuścić swój dom. Najpierw 
rozwinęli inwencję w procederze 
oszczędzania tak cennego opału, 
opracowując plan „zagęszcze-
nia” domu, który sprowadzał się 
do możliwie jak najdłuższego 
przebywania w opalanym salo-
nie, a pozostawienia nie ogrze-
wanymi innych pokojów. Ubie-
rano się coraz cieplej na dzień, 
gdyż rozpalano w piecu dopiero 
po zmierzchu, gdy temperatura 
znacznie spadła, i tylko na kilka 
godzin. Skracano okres wspólne-
go przebywania w salonie. Życie 
towarzyskie zamierało zatem co-
raz wcześniej, gdyż przyśpiesza-
no czas kolacji i udawania się na 
spoczynek. Rodzina niepostrze-
żenie rozbijała się na bardziej za-
tomizowane człony, małżeństwa, 
z dziećmi lub bez nich. Niedoro-
słe jeszcze córki Samuela Wier-
nika, szesnastoletnia Doba i dwa 
lata młodsza Liza dogrzewały 
się nawzajem, sypiając w jednym 
łóżku.

Jednego z ostatnich dni grud-
nia do Wierników zaszedł rabin 
Dawid Towi Dajnowski. Przyjął 
go Samuel Wiernik. Zamknęli 
się w jego gabinecie, żeby spo-
kojnie i dyskretnie porozmawiać. 

Po jakimś czasie poproszono do 
pokoju Eliana Wiernika.

- Witam raz jeszcze, rabbi – 
skłonił się z uszanowaniem mło-
dy Wiernik, wchodząc do gabi-
netu ojca.

- Poprosiłem twojego ojca 
o możliwość porozmawiania 
z Tobą, bo jesteś mimo młodego 
wieku wykształcony i, co w tym 
najważniejsze, podzielasz nasze 
przekonania – zagaił Towi Daj-
nowski. Ojciec wskazał synowi 
fotel, żeby usiadł.

- Dziękuję za dobre słowo. 
Rozumiem, że to wstęp do jakiejś 
propozycji nie do odrzucenia – 
uśmiechnął się Elian.

- Zaraz, zaraz. Wszystko 
w swoim czasie, młody człowie-
ku – powstrzymał go rabin jed-
nym stanowczym gestem. – Jak 
wiesz, zmiany, które tu, na tych 
ziemiach, nastąpiły w ostatnich 
dwóch miesiącach, nie cieszą 
nas bynajmniej. Chociaż wie-
lu naszych rodaków, zbyt wielu, 
niestety tak. Polskie czasy mo-
żemy teraz wspominać jako raj 
w porównaniu z tym, co ostat-
nio nastąpiło. Niemcy jeszcze na 
początku września zburzyli nasz 
piękny i wspaniały dom modli-
twy i od tego wydarzenia roz-
poczęła się równia pochyła jeśli 
chodzi o sytuację gminy.

Siedzący obok Samuel Wier-
nik na znak aprobaty słów rabi-

na pokiwał ze smutkiem głową. 
Dajnowski spojrzał na przyja-
ciela i zamyślił się przez dłuższą 
chwilę.

- Widzę jak propaganda so-
wiecka odciąga zwłaszcza naszą 
młodzież od żydowskiej tradycji 
i kultury – wtrącił Elian. – So-
wieci przedstawiają kultywowa-
nie tradycji przodków jako prze-
jaw zacofania i wrogiej postawy 
wobec Związku Sowieckiego.

- Właśnie – przyznał Daj-
nowski. - O tym także chciałem 
powiedzieć. Nasza gmina przez 
to upada. Nie mamy już swojej 
świątyni, a to przecież zawsze 
był w naszych dziejach nie do 
przecenienia czynnik integra-
cyjny. Ludzie o lewicowych po-
glądach wysoko podnieśli głowy, 
część naszej społeczności się boi, 
nie chcąc narażać się Sowietom, 
a część to obrzydliwi koniunk-
turaliści. Skwapliwie wykorzy-
stują niechętną nam politykę 
sowiecką, aby nie łożyć na po-
trzeby gminy.

- W takiej sytuacji okupanci 
nawet nie muszą rozwiązywać 
naszych instytucji i organizacji 
społecznych. Same upadną z bra-
ku środków – przyznał Samuel.

- Może to nawet nie tak, oj-
cze – pozwolił nie zgodzić się 
z nim Elian. – Najwięcej solid-
nych datków na nasze instytucje 
kulturalne i społeczne dawali za-

możni Żydzi, a teraz oni zbied-
nieli najbardziej. W podobnej, jak 
my sytuacji jest wiele żydowskich 
rodzin kiedyś bardzo zasobnych, 
a dziś nie mogących zarabiać. 
Wszyscy kupcy, fabrykanci, na-
wet wielu rzemieślników to lu-
dzie, którzy mają dziś kłopoty 
egzystencjalne.

- Sowieci pozbawili nas, jako 
gminę, praw do pobierania skła-
dek, więc prawie wszyscy prze-
stali je płacić – rzekł rabin. – Pła-
cą tylko ci, których jeszcze na to 
stać i nie wyobrażają sobie zmia-
ny wieloletnich zachowań.

- Już bardzo wielu naszych 
rodaków za nic ma naszą trady-
cję – dodał gorzko stary Wiernik. 
– Czy widzicie w jakim tempie 
zmienia się wygląd Żydów? To 
rzuca się w oczy jak wielu pozby-
ło się tradycyjnych strojów, jak 
wielu obcięło pejsy i brody, jak 
wielu pracuje w szabas i nie kul-
tywuje już naszych uroczystych 
świąt – w tym momencie spojrzał 
na syna, który też nie nosił pej-
sów, ale za to po wybuchu wojny 
zapuścił brodę. Zmieszał się tro-
chę i zamilkł.

- To wszystko przez ten so-
wiecki system zachęt i zakazów – 
zauważył Towi-Dajnowski, ratu-
jąc z opresji zażenowanego nieco 
przyjaciela. - Większość zrozu-
miała w którym kierunku wieje 
wiatr. Nie wolno praktykować 

religii, bo to nie jest nowoczesne. 
Trzeba poprzeć nowe władze. 
Tak uważają. My w konsekwencji 
tych zmian nie mamy środków 
na utrzymanie i spełnianie na-
szych rytuałów. Gdzie tu mowa 
o koszernych rzeźniach, jeśli za-
kazano rytualnego uboju.

- Nie mamy też i czego ubijać, 
rabbi – wtrącił Elian. – Sowieci 
szybko wyczyścili rynek swoją 
obłędną polityką ekonomiczną. 
Nie wyżyjemy tutaj, w mieście. 
Prawdę mówiąc szukamy moż-
liwości wyjazdu z Łomży. Roz-
glądamy się, szukamy pomocy 
u kuzynów.

- Ja w związku z tym mam do 
ciebie prośbę. Wiem już od Sa-
muela, że pojedziesz do Stawisk. 
Przyjmij więc funkcję mojego 
wysłannika do tamtejszej gminy. 
Sam mam ograniczone pole ma-
newru, będąc stale obserwowa-
nym. Powierzę ci misję dwojakie-
go rodzaju, zarówno oficjalną, jak 
i sekretną. Czy zgodzisz się re-
prezentować swojego rabina wo-
bec zaprzyjaźnionej wspólnoty?

- Nie mógłbym odmówić. 
Łomżyńska gmina jest przecież 
moim domem – przyznał Elian. 
– Zatem reprezentowanie inte-
resów mojego rabina będzie dla 
mnie zaszczytem. 

- No to załatwione – 
uśmiechnął się Towi Dajnowski 
zacierając ręce.

Ul. Rządowa, jeszcze 
bez modernistycznej 
Hali Targowej, która 
teraz zamienia się 
w Halę Kultury
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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.

Sprzedam 9 ha łąki okolice Łomży, prasę 
belującą Sigma, ciągnik 360 - 3p z turem, 
roztrząsacz obornika 1-osiowy. Tel. 512 
807 562.

Sprzedam Przyczepę 4,5 tony, sztywna. 
Cena 2600 PLN, do negocjacji. Tel. 579 
435 575.

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.

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

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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Jest ich osiemnaścioro. Sprawiają, że 
mocniej biją serca tych, którzy kocha-
ją sportową rywalizację. Ale też tych, 
dla których sport nie jest szczególnie 
ważny, a liczy się Łomża. Bo w nich 
skupia się duma z osiągnięć dzielnych 
i wysokiej klasy atletów oraz duma 
z miasta.        

Jak relacjonuje portal lomza.
pl, osiemnastu sportowców re-
prezentujących pięć klubów 
sportowych, uhonorował pre-
zydent Mariusz Chrzanowski, 
przyznając im stypendia za wy-

niki sportowe osiągnięte w 2018 
roku. Wysokość stypendium wy-
nosi od 250 do 1000 zł miesięcz-
nie, a wyróżnieni w ten sposób 
zostali bokserzy, karateka, lekko-
atleci i szczypiornistki.

Stypendia sportowe przyzna-
ne zostały po raz czwarty. 

- W tamtej kadencji pod-
jąłem decyzję, by oprócz sty-

pendiów szkolnych, w ramach 
których nagradzamy naszą 
uzdolnioną młodzież, także 
wygospodarować środki w bu-
dżecie miasta z przeznacze-
niem dla wybitnych sportow-
ców. Zwiększająca się z roku 
na rok ich liczba determinuje 
mnie, by kwota przeznaczana 
na ten cel również była coraz 

większa – mówił prezydent 
Mariusz Chrzanowski ciesząc 
się, że wśród nagrodzonych są 
osoby, które stypendia otrzy-
mały również w pierwszym 
roku.

Jego zdaniem to pokazuje, że 
idea wspierania sportowców jest 
słuszna. 

- Życzę Państwu kolejnych 
sukcesów i mam nadzieję, że za 
rok spotkamy się ponownie roz-
mawiając o sukcesach i stypen-
diach za kolejne wybitne osią-
gnięcia. Wierzę, że ten rok będzie 
okresem osiągania zamierzonych 
przez państwa celów – powiedział 
prezydent Mariusz Chrzanowski, 
wyrażając przekonanie, że przy-
znane stypendia będą takim mo-
tywatorem do osiągania jeszcze 
lepszych rezultatów sportowych.

Setki szkół, tysiące przemierzonych 
kilometrów, dziesiątki tysięcy filmów 
z ćwiczeniami. Do 10 lutego szkoły 
podstawowe z całego kraju mogły 
zgłaszać się do II edycji projektu 
„Drużyna Energii”, w którym gwiazdy 
sportu promują aktywność fizyczną, 
zarażając pasją najmłodszych.
Jeszcze więcej zabawy. Pomogą im 
w tym znani ambasadorzy. W tym roku 
do Marka Citki, Krzysztofa Golonki, 
Bartosza Ignacika i Krzysztofa 
Ignaczaka dołączyli Izabela Bełcik oraz 
Rafał „Lipek” Lipiński. Ona jest byłą 
siatkarką i ma na koncie ponad 300 
meczów w reprezentacji Polski, z którą 
dwukrotnie sięgała po mistrzostwo 
Europy. On uznawany jest za 
najlepszego dunkera świata i wzbogaci 
akcję o ćwiczenia z elementami 
koszykówki.

- Nie mogłem się doczekać startu 
drugiej edycji projektu – podkreśla Ma-
rek Citko, ambasador Drużyny Energii. 
– Szczerze mówiąc, nie spodziewałem 
się, że aż tak nas to wciągnie.

Te emocje, które widzimy w szko-
łach i na przesyłanych filmikach są 
prawdziwe, u dzieciaków i nauczycieli 
czuć pozytywną sportową energię. 

- Drużyna Energii to projekt, któ-
ry poprzez zabawę zachęca dzieci do 

aktywności fizycznej – mówi Alicja 
Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Energi 
SA, mecenasa oraz inicjatora projektu. 
– Pierwsza edycja projektu pokazała, że 
dzieci kochają ruch, a zmagania w spor-
towych drużynach, w duchu zdrowej 
rywalizacji, dają im mnóstwo radości. 
To tylko od nas - dorosłych zależy, czy 
zainteresujemy taką formą spędzania 
wolnego czasu naszych najmłodszych. 
Takim zaproszeniem do aktywności jest 
właśnie Drużyna Energii. Wszystkim 
szkołom, które wezmą udział w drugiej 
edycji, życzymy powodzenia!
Jak wejść do gry? Aby zgłosić szkołę 
do projektu, wystarczy nagrać trwające 
od 15 do 300 sekund wideo, na którym 
uczniowie i nauczyciele pokażą swój 
sportowy charakter. Następnie opiekun 
– nauczyciel WF-u lub dyrektor – 
wypełnia formularz konkursowy na 
stronie  www.DruzynaEnergii.pl, 
dołączając do niego film i gotowe!

Spośród wszystkich zgłoszeń jury 
wybierze 100 najbardziej kreatywnych. 
Zakwalifikowane szkoły otrzymają 
sprzęt sportowy i co miesiąc będą wal-
czyć o wizytę ambasadorów, którzy 
przeprowadzą u zwycięzców wyjątkową 
lekcję WF-u. Zadaniem każdej ze szkół 
w comiesięcznej rywalizacji będzie na-
granie jak największej liczby krótkich 

filmików, na których uczniowie wy-
konują ćwiczenia przygotowane przez 
ambasadorów. Materiały wideo będzie 
można przesyłać za pomocą strony in-
ternetowej.
Co można wygrać? Najlepsza szkoła 
miesiąca wygra wizytę ambasadorów, 
a dodatkowo będzie miała szansę 
na nagrodę główną, czyli udział 
w wielkim finale, który odbędzie się 
w czerwcu na gdańskim Stadionie 
Energa. Trzy najlepsze ekipy zgarną 
też czeki na wyposażenie sali 
gimnastycznej w sprzęt sportowy, 
a najlepsza szkoła II edycji otrzyma 
dodatkowo puchar Drużyny Energii, 
który jest tegoroczną  nowością 
w projekcie.

- W tym roku działamy według 
roku kalendarzowego, a nie szkolne-
go, ale nie zwalniamy tempa i emocji 
będzie jeszcze więcej – zapewnia Ro-
bert Leszczyński, dyrektor marketin-
gu sportowego New Balance Polska, 
partnera technicznego projektu. 

Inicjatorem i mecenasem akcji 
jest Energa SA., organizatorem Air 
Sport, a partnerem technicznym 
– New Balance Polska. Za obsłu-
gę komunikacyjną projektu, tak jak 
w I edycji, odpowiada agencja mar-
ketingu sportowego Arskom.

Dzieci z całej Polski trenują z gwiazdami. 
Drużyna Energii wraca do gry!

Stypendyści prezydenta Łomży  

L.p.
Imię i nazwisko

zawodnika / dyscyplina
Zgłaszający Wynik sportowy

1.
Maciej Tercjak

karate kyokushin
Łomżyński Klub Karate

Mistrzostwa Europy - II m.

Mistrzostwa Europy - I m. karate kyokushin 

team

Puchar Polski kickboxing – I m.

2.
Dorota Bukowska

boks
BKS TIGER

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - I m.

Mistrzostwa Okręgu Podlaskiego - I m.

3.
Dominik Mieczkowski

skok w dal
LKS Narew-Kurpiewski Mistrzostwa Polski Juniorów - III m. (7,06)

4.
Przemysław Łyskawy

trójskok
LŁKS PREFBET

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów - III m. 

(14,18)

Mistrzostwa Polski Juniorów - I m. (14,18)

5.
Rafał Pogorzelski

2000prz/3000prz
LŁKS PREFBET

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów - IV m. 

(8:30.05)

Mistrzostwa Polski Juniorów - II m. (5:57.59)

Mistrzostwa Polski - VI m. (9:14.24)

6.
Justyna Korytkowska

10 km
LŁKS PREFBET Mistrzostwa Polski - VI m. (36.25)

7.
Beata Trzonkowska

pchnięcie kulą
LŁKS PREFBET

Halowe Mistrzostwa Polski - V m. (13.02)

Mistrzostwa Polski - VIII m. (13.34)

8.
Islam Mayrasultamov

boks
BKS TIGER Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - V-VIII m.

9.
Katarzyna Rejka

piłka ręczna
MKS „Dwójka” I liga

10.
Michalina Gryczewska

piłka ręczna
MKS „Dwójka” I liga

11.
Kaja Gryczewska

piłka ręczna
MKS „Dwójka” I liga

12.
Natalia Klej

piłka ręczna
MKS „Dwójka” I liga

13.
Aneta Konert

piłka ręczna
MKS „Dwójka” I liga

14.
Martyna Matysek

piłka ręczna
MKS „Dwójka” I liga

15.
Agata Okroy

piłka ręczna
MKS „Dwójka” I liga

16.

Aleksandra

Matejkowska

4x800

10 000 m

4x400

LŁKS PREFBET

4x800 – Mistrzostwa Polski Juniorów - IV m. 

(8:43.27)

10.000 m – Mistrzostwa Polski - II m. drużyna

4x400 – Mistrzostwa Polski Juniorów  - VIII m.

(4:03.73)

17.
Adam Kozłowski

skok wzwyż
LKS Narew-Kurpiewski Mistrzostwa Polski Juniorów - VII m. (194 cm)

18.
Piotr Sadłowski

4x800
LŁKS PREFBET Mistrzostwa Polski Juniorów - IV m. (8:43.27)

Stypendyści prezydenta Łomży  

Dają nam dumę i emocje
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Jak informują władze klubu, 
taki wynik przyniósł najnow-
szy - za rok 2018 - ranking Pol-
skiego Związku Tenisowego. W 
kraju łomżyński klub plasuje się 
na 58 miejscu. Spośród innych 
z regionu na 132 uplasował się 
AT Dzikiewicz Białystok, a 188 
miejsce zajmuje UKS Sokół Asy 
Białystok. Liderem rankingu jest  
BKT Advantage Bielsko-Biała.

- Sukces klubu to oczywi-
ście zasługa trenerów Tomasza 
Waldzińskiego i Aleksandry 
Durzyńskiej, ale w tym miejscu 
chciałbym również podzięko-
wać osobom ściśle związanym i 
na co dzień współpracującym z 
Returnem – podkreśla Tomasz 
Poreda, prezes UKS „Return” 
Łomża (na zdjęciu). - Serdecznie 
dziękuję dyrekcji i nauczycielom 
wychowania fizycznego  III Li-
ceum Ogólnokształcącego, fizjo-
terapeutce Ewie Waldzińskiej (w 
naszym klubie realizuje program 
„Systemowe podejście do profi-
laktyki w tenisie”), dyrektorowi 
Radia Nadzieja, sparingpartne-
rom naszych zawodników  a tak-
że Krzysztofowi Pałusce i Nor-
bertowi Sobocińskiemu, którzy w 
roku 2018 opiekowali się kortami 
na co dzień i podczas turniejów. 
Dziękuję również naszym spon-
sorom: OSM w Piątnicy, JBB 
w Łysych, MJ Jedwabne, Hexa-
bank, Makrowet, FIT IT,  IT-
CARD, PEPEES S.A.,  DW 
Domel, Centrum Rehabilitcji 
Medicor, Market K1, Restau-
racji „Cztery Pory Roku”, oraz 
oczywiście prezydentowi Łomży 
– Mariuszowi Chrzanowskiemu, 
bez którego szkolenie dzieci i 

młodzieży, organizacja ogólno-
polskich imprez tenisowych na 
tak wysokim poziomie nie by-
łaby możliwa. Cieszę, się że co 
roku wypadamy tak dobrze  w 
ogólnopolskim rankingu klubów 
tenisowych i ta piękna dyscy-
plina sportu tak prężnie rozwija 
się w naszym mieście. Nasi tre-
nerzy propagują również tenis w 
Publicznym Przedszkolu Nr 2 w 
Łomży (przy którym planowana 
jest budowa kortu), Szkole Pod-
stawowej Nr 7 w Łomży (gdzie 
za zgodą władz miasta dyrektor 
wdrożyła  Ministerialny Naro-
dowy Program Upowszechniania 
Tenisa - Tenis 10), a także wśród 
osób niepełnosprawnych- działa-
jąca przy klubie sekcja tenisa na 
wózkach.

Do osiągnięć klubu można 
także zaliczyć, że od tego roku 
akademickiego również studenci 
Kierunku Wychowanie Fizycz-
ne Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży w ramach specjalizacji 
instruktorskiej poznają tajniki tej 
pięknej dyscypliny sportu. Spe-
cjalizacja kończy się uzyskaniem 
dyplomu Animatora i Sędziego  
Regionalnego Tenisa akredy-
towanego przez Ministerstwo 
Sportu i PZT. 

- Dzięki temu przyszli nowi 
nauczyciele wychowania fizycz-
nego posiądą dodatkowe kwali-
fikacje i będą mogli wprowadzać 
tenis do szkół lub rozpocząć pry-
watną praktykę w tej dziedzinie 
– dodaje Tomasz Poreda.

Ranking najlepszych klubów 
w Polsce publikowany jest przez 

Polski Związek Tenisa  raz do 
roku. Pod uwagę brane są przede 
wszystkim wyniki tenisistów 
w turniejach wojewódzkich i 
ogólnopolskich, wykształcenie 
i kwalifikacje trenerów, oraz 

ranga organizowanych imprez 
sportowych.

W województwie podlaskim 
aktywnie działa dziesięć klubów 
tenisowych: KT Okuła Biały-
stok, TT Stanley Białystok, UKS 

Sokół Asy Białystok, Akademia 
Tenisowa Dzikiewicz Białystok, 
KT Zwierzyniec Białystok, TOP 
TENIS w  Białymstoku, TMKS 
„Kamila” Suwałki, Champion 
Suwałki, UKS Smile Tenis Su-
wałki i UKS Return Łomża.

sport

Pracowity 
weekend 

Akademiczek
Ligowy „triathlon” musiały zaliczyć 
w kilkadziesiąt godzin zawodniczki 
KU AZS PWSIP Metal- Technik Łom-
ża. Rozegrały trzy spotkania (dwa 
wyjazdowe i jedno we własnej hali) 
w rozgrywkach I ligi kobiet w tenisie 
stołowym. Spisały się dzielnie, choć 
na razie (mamy nadzieję) straciły po-
zycję liderek tabeli.  

Jak relacjonuje Weronika 
Łuba z PWSIiP, serię spotkań 
„Akademiczki” z Łomży roz-
poczęły w meczu wyjazdowym 
z drużyną Optima Polska DOJ-
LIDY Białystok. W pierwszej 
rundzie wygrały z tym zespo-
łem 7:3, w rewanżu, niestety, 
nie udało się powtórzyć wyniku. 
Gospodynie wygrały dokładnie 
takim samym wynikiem. Punk-
ty dla Łomży zdobyły: Lizaveta 
Karasiova - 2 pkt i  Aleksandra 
Jarkowska - 1. 

Już następnego dnia zawod-
niczki AZS-u rozegrały kolejny 
wyjazdowy mecz. Gospodarzem 
spotkania był zespół MLUKS 
DWÓJKA Rawa Mazowiecka. 

Mecz od początku układał się po 
myśli łomżynianek, a całe spo-
tkanie zakończyło się ich zwy-
cięstwem 8:2. Punkty dla AZS 
zdobyły: Lizaveta Karasiova - 
2.5, Aleksandra Jarkowska - 2.5, 
Anna Zielińska - 2, Weronika 
Łuba - 1. 

„Maraton” łomżyński zespół 
zakończył w Łomży starciem z  
LKTS LUVENA Luboń. Poje-
dynek nie należał do najłatwiej-
szych. W I rundzie z pomocą 
Chinki Ren Bingran łomżynian-
ki cieszyły się z minimalnego 
zwycięstwa 6:4. Tym razem  pod-
opieczne Wacława Tarnackiego 
wystąpiły bez Ren. Mecz był bar-

dzo wyrównany, ale ostatecznie 
ponownie zakończył się wyni-
kiem 6:4 dla AZS-u. Punkty dla 
Łomży zdobyły: Anna Zielińska 
- 1.5, Weronika Łuba - 1.5, Li-
zaveta Karasiova - 2.5, Aleksan-
dra Jarkowska - 0.5.

Zespół KU AZS PWSIP 
Metal - Technik Łomża z dorob-
kiem 21 punktów zajmuje aktu-
alnie pozycję wicelidera rozgry-
wek I ligi kobiet grupy północnej. 
Kolejne spotkanie Łomżanki 
rozegrają we własnej hali z KS 
GALAXY Białystok 10 lutego 
w Hali Sportowej im. Olimpij-
czyków Polskich ul. Księżnej 
Anny 18. 

Mamy bardzo mocny „Return”
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża, działający przy III Liceum Ogólnokształcącym, 

został najlepszym tenisowym klubem w województwie podlaskim już po raz siódmy z rzędu. 

Najmłodsi łomżyńscy tenisiści z zapałem trenują w SP 7

Anna Zielińska 
w akcji
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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

9 marca 2019, godz. 17.00  Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, Sadowa 12.
Bilety w cenie 95 zł  do nabycia w Telewizji Narew, Łomża, 

Stary Rynek 13, tel. 862 167 444


