
Adam Kownacki w drodze na szczyty 
światowego boksu znalazł czas, aby 
odwiedzić rodzinne strony. Do Łomży 
przyjechał zaledwie na dwa dni, by 
spotkać się z kibicami i zrobić „kilka” 
zdjęć.  

Wśród Tygrysów     
Przyjechał pan Adam Kow-

nacki! - oznajmia podekscytowa-
ny chłopak z ciemnymi włosami. 
Wiemy już o tym, bo już trwa 
nagranie rozmowy Marleny Siok 
z mistrzem dla Telewizji Narew.   

Ciemnowłosy wielbiciel Ada-
ma Kownackiego jest bardziej 
wyrośnięty niż większość ko-
legów i – tak, tak! – koleżanek 
biorących udział w treningach 
Bokserskiego Klubu Sportowego 
„Tiger”. Niektórzy z najmłod-
szych podopiecznych prezesa 
i trenera Zbigniewa Maleszew-
skiego sięgają od podłogi nie 
więcej niż metr.

Szef „Tigera” uwija się wśród 
dzieci i starszych zawodników, 

którzy pomagają zainstalować na 
sali PWSIiP przy ul. Wiejskiej ak-
cesoria bokserskie. Wielkie „grusz-
ki” i worki trzeba porozwieszać na 
specjalnych instalacjach, bo muszą 
wytrzymać potężne ciosy pięścia-
rzy. A zaledwie parę chwil wcze-
śniej trening zakończyła tu Beata 
Trzonkowska oraz jej koleżanki 
i koledzy z lekkoatletycznej grupy 
„rzutowej” klubu „Prefbet Śniado-
wo” Łomża. Też używali sprzętu 
mającego swoją wagę. W innych 
porach dnia przychodzą tu także 
np. tenisiści stołowi czy specjaliści 
sportów walki. Sala to prawdziwe 
centrum sportu, nie tylko akade-
mickiego, w Łomży.
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W drugiej połowie tego roku ma się 
rozpocząć nabór do nowo formowa-
nego pułku logistycznego 18 Dywizji 
Zmechanizowanej. Jednostka woj-
skowa, która powstanie w Łomży, ma 
liczyć docelowo ponad 600 żołnierzy 
i pracowników cywilnych. O szcze-
gółach powrotu naszego miasta na 
wojskową mapę Polski, prezydent 
Mariusz Chrzanowski rozmawiał z do-
wódcą 18 Dywizji Zmechanizowanej 
w Siedlcach, gen. dyw. Jarosławem 
Gromadzińskim w łomżyńskim magi-
stracie.

W Łomży – mieście o boga-
tych przedwojennych tradycjach 
wojskowych - mają swoją siedzi-
bę obecnie Warsztaty Techniczne 
2 Regionalnej Bazy Logistycznej 
oraz batalion lekkiej piechoty 
stanowiący część 1 Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. 

- Powstanie pułku logistycz-
nego będzie oznaczać dalszy 
rozwój naszego miasta. Oprócz 
wzmocnienia bezpieczeństwa, to 

również praca i sposób na życie 
dla wielu młodych ludzi – nie 
ma wątpliwości prezydent, który 
od początku swojej prezydentu-
ry zabiegał o powrót wojska nad 
Narew. W tym czasie spotykał się 
z najwyższej rangi przedstawicie-

lami wojska czy ministrem obro-
ny narodowej. - Kilka lat temu 
miałem zapewnienia, że wojsko 
do nas wróci. Czekaliśmy cierpli-
wie i w końcu to staje się faktem 
– podkreśla Mariusz Chrzanow-
ski dodając, że podczas spotkań 

w Warszawie zawsze mógł liczyć 
na wsparcie ze strony poseł na 
Sejm RP Bernadety Krynickiej.

Formowanie pułku ma roz-
począć się w drugiej połowie 
tego roku. Wówczas ruszy nabór, 
a jak podkreśla gen. dyw. Jaro-
sław Gromadziński, warto zgło-
sić się na kwalifikacje i skorzystać 
z możliwości, jakie oferuje woj-
sko. 

- To przede wszystkim atrak-
cyjne zarobki oraz możliwość 
rozwoju – mówi dowódca 18 Dy-
wizji Zmechanizowanej w Siedl-
cach. 

Na stanowisko szeregowego 
mają być przyjmowane osoby, 
które ukończyły przynajmniej 
gimnazjum. 

- Wojsko jest instytucją hie-
rarchiczną, jeśli ktoś chce się 
kształcić to nie jest problemem, 
aby zdobywał dalsze stopnie woj-
skowe – dodaje gen. dyw. Jarosław 
Gromadziński. Pułk w Łomży 

ma głównie opierać się na żoł-
nierzach lokalnych, jedynie kadrę 
oficerską będą stanowiły osoby 
z zewnątrz. Z tego też względu 
przedstawiciele wojska chcą po-
dejmować współpracę z łomżyń-
skimi szkołami i uczelniami.

Lokalizacja pułku planowana 
jest w koszarach przy Al. Legio-
nów, gdzie znajdują się Warszta-
ty Techniczne. Teren ma przejść 
gruntowną modernizację. Łomża 
zyska w ten sposób jednostkę 
wojskową – 18 Pułk Logistyczny, 
docelowo z nazwą wyróżniającą 
"łomżyński". Jednostka wojsko-
wa ma liczyć ponad 600 żołnie-
rzy i pracowników cywilnych. 
Jak podkreśla gen. dyw. Jarosław 
Gromadziński w naszym mieście 
jest przyjazny klimat dla wojska.

- Chcemy współpracować 
z miastem, uczestniczyć w uro-
czystościach państwowych, być 
częścią lokalnej społeczności – 
dodaje dowódca dywizji.

Wojsko wraca do Łomży!

Adam Kownacki:  
Wszystko układa się  

jak w filmie

Adam Kownacki (z prawej) chętnie "demonstrował" pięść na fotografiach z kibicami, na zdjęciu Adrian Borkowski i Jaś



2 www.narew.info

Prawo i Sprawiedliwość wspólnie 
z koalicjantami z Porozumieniem 
Jarosława Gowina i Solidarną Polską 
Zbigniewa Ziobro jest pierwszym 
z dużych partii, która ogłosiła lide-
rów swoich list w wiosennych wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego. 
Z okręgu, który tworzą województwo 
podlaskie i warmińsko - mazurskiej, 
wystartują m. in. Karol Karski z nu-
merem 1 i Krzysztof Jurgiel z 2. 

Karol Karski (53 lata) to 
prawnik. Jest naukowym pra-
cownikiem, profesorem nad-
zwyczajnym Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Białymstoku. 
Ma wielkie doświadczenie po-
litycznej jako samorządowiec, 
poseł, wiceminister spraw zagra-
nicznych, a od 2014 roku także 
europoseł. Mandat zdobył z wo-
jewództwa podlaskiego i war-
mińsko- mazurskiego. Rzadko 
odwiedzał swoich wyborców. 
W Łomży, po długiej nieobec-
ności, pojawił się na opłatkowo 
- noworocznym spotkaniu zor-
ganizowanym przez posła Le-
cha Antoniego Kołakowskiego 
w tym roku.

Karol Karski pełni także 
ważną funkcję rzecznika dyscy-
plinarnego PiS. To że wystartuje 
ponownie do Parlamentu Eu-
ropejskiego, było raczej pewne. 
Pewną niespodzianką jest nato-
miast pozycja numer 2 na liście 
PiS. Krzysztof Jurgiel, poseł, były 
wiceminister rolnictwa  i od nie-
dawna były szef struktur partii 
w województwie podlaskim, zo-
stał bohaterem wszystkich stacji 

telewizyjnych, bo wchodząc na 
posiedzenie mające wyłonić kan-
dydatów, zapewnił, że nie star-
tuje, a kilka godzin później już 
okazało się, że jednak startuje bo 
'kierownictwo zaproponowało, 
komitet przyjął i trzeba działać".

Prawi i Sprawiedliwość euro-
wybory  potraktowało niezwykle 
poważnie. Na czołowych pozy-
cjach w poszczególnych okrę-
gach znaleźli się dotychczasowi 
parlamentarzyści, ale też spora 
grupa ważnych przedstawicie-
li rządu  na czele z wicepremier 
Beatą Szydło i mi-
nistrami Anna Za-
lewską (edukacja) 
oraz - to najwięk-
sze zaskoczenie 
- Joachimem Bru-
dzińskim (sprawy 
wewnętrzne), który 
ma także bardzo 
odpowiedz ia lną 
funkcję w partii. 
Są również wśród 
kandydatów "me-
dialne twarze" par-
tii - Joanna Kop-
cińska (rzeczniczka 
rządu) i Beata Ma-

zurek (rzeczniczka klubu parla-
mentarnego).   

Inne znane nazwiska  w po-
szczególnych okręgach to m. in. 
Anna Fotyga,   Jarosław Sellin, 
Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard 
Czarnecki, Zdzisław Kra-
snodębski, Ryszard Legutko, 
Adam Bielan, Witold Wasz-
czykowski,  Tomasz Poręba, 
Beata Kempa.

Opozycyjne ugrupowania na 
razie koncentrowały się na wy-
śmiewaniu "exodusu" czołowych 
postaci PiS do Brukseli oraz two-
rzeniu przeciwwagi dla rządzące-
go ugrupowania. W dużej mie-
rze to się udało. "Międolenie się 

skończyło" - jak stwierdził Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz, lider 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go i powstała formacja o nazwie 
Koalicja Europejska. Deklarację 
założycielską podpisali oficjalnie 
24 lutego szefowie PSL, Platfor-
my Obywatelskiej, Nowoczesnej, 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
i Zielonych.

Wkrótce powinni ogłosić 
swoje wyborcze "lokomotywy". 
W województwie podlaskim nie 
ma na razie "przecieków" w spra-
wie nazwisk. Znana jest jedy-
nie deklaracja profesor Barbary 
Kudryckiej, że tym razem nie 
będzie kandydowała.                      
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Programową ofensywę rozpoczyna 
Prawo i Sprawiedliwość. Najważniej-
si politycy rządzącej partii: prezes 
Jarosław Kaczyński, premier Mateusz 
Morawiecki czy wicepremier Beata 
Szydło, ogłosili bardzo mocno począ-
tek podwójnej kampanii wyborczej: 
wiosennej do Parlamentu Europej-
skiego i jesiennej – do polskiego Sej-
mu i Senatu.

Stawką kampanii „jest Polska, 
jest przyszłość Polski, przyszłość 
Polaków” - zaznaczył prezes Ja-
rosław Kaczyński. 

– Jeżeli najkrócej opisać sens 
polityki dobrej zmiany, to tym 
sensem jest obrona tego wszyst-
kiego, co jest naszym prawem, co 
wynika z polskiej kultury, z pol-
skiej tradycji, ale także z tej cy-
wilizacji. Powtarzam: taki był 
sens i taki jest sens dobrej zmia-
ny. Dobrej zmiany, którą chcemy 
kontynuować – mówił.

Nowy program
– Mamy nowy program, 

program trudny. Pierwszy jego 
punkt to „500 plus” od pierw-
szego dziecka – ogłosił Jarosław 
Kaczyński. Zapowiedział, że re-
alizacja tego punktu rozpocznie 
się już od 1 lipca.      

Kolejna inicjatywa ma pomóc 
„młodym ludziom wchodzącym 
w życie”. Polegać będzie na znie-

sieniu podatku PIT dla pracow-
ników do 26. roku życia. Spraw 
podatkowo – pracowniczych do-
tyczyć będzie także kolejny punkt 
nowego programu PiS.

- Obniżenie kosztów pra-
cy, podniesienie sumy, która jest 
zaliczana jako koszt pracy, obni-
żenie PIT-u pracowniczego. Do 
starszego pokolenia adresowany 
jest projekt „trzynastki” – w wy-
sokości 1100 zł dla każdego eme-
ryta.

Ostatnie z głównych założeń 
wiąże się ze sferą infrastruktury 
komunikacyjnej.  W Polsce w cią-
gu ostatnich kilkunastu lat połą-
czenia autobusowe, głównie PKS, 
zostały zredukowane o połowę 
z prawie miliarda przejechanych 
kilometrów do niespełna pół mi-
liarda. PiS chce przywrócić ten 
miliard.

- Damy radę! Zwyciężymy – 
dodał lider PiS. 

Potrafimy działać 
Wicepremier Beata Szydło 

zaznaczyła, że Program Rodzi-
na 500+ stał się symbolem rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, a Polska, 
dzięki niemu, stała się symbolem 
mądrej polityki prorodzinnej.

- Młodzi ludzie wracają do 
kraju, mają pracę, a jak dzisiaj się 
dowiedzieliśmy - nie będą płaci-
li podatków. Tak właśnie rządzi 
PiS - oznajmiła.

Premier Mateusz Morawiec-

ki zaznaczył, że druga kadencja 
pozwoli zachować kierunek, któ-
ry został już dawno wytyczony.

- Polska zasługuje na więcej. 
Praca dla Polaków i dostatnia 
Polska, to nasze motto. Musi-
my wygrać te wybory, aby nadal 
zmieniać Polskę. Dla nas Europa, 
to europejskie zarobki. W tym 
kierunku idziemy. Nasz program, 
który dziś został przedstawiony 
stoi on na fundamencie wiary-
godności. Obniżyliśmy każdy 
istotny podatek - CIT dla ma-
łych i średnich firm, akcyzowy, 
VAT. Chcemy służyć Polskim 
rodzinom. Nasz wielki program 
jest programem, który wiemy jak 
sfinansować w oparciu o rozwój 
podatkowy, zmniejszanie kosz-
tów administracji – powiedział.

Na realizację zapowiedzi po-
trzebne byłoby około 40 miliar-
dów złotych rocznie.

  – Mogą mówić nam: "skąd 
weźmiecie na to pieniądze, jak 
na to zarobicie?" – powiedział 
premier Mateusz Morawiecki 
podczas konwencji PiS. Źródła 
finansowania, jak tłumaczył, rząd 
miałby znaleźć "poprzez dalszą 
walkę o jak najlepszy system po-
datkowy, ale również rozwój go-
spodarczy, poprzez zmniejszenie 
biurokracji, zmniejszenie kosz-
tów administracji".

Asy PiS do Parlamentu Europejskiego 

Prawo i Sprawiedliwość z nowym programem

Karol 
Karski

Krzysztof 
Jurgiel
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Profesor Andrzej Mencwel, antropo-
log, historyk literatury, autor wy-
jątkowych analiz polskiej kultury, 
będzie gościem Uniwersytetu Otwar-
tego PWSIiP. Spotkanie z cenionym 
intelektualistą odbędzie się 1 marca 
o godz. 17:00 w Muzeum Północno-
-Mazowieckim w Łomży. 

„Co z kulturą chłopską” – z ta-
kim pytaniem do Łomży przyjeż-
dża profesor Andrzej Mencwel, 
autor „Toastu na progu”, czyli na-
pisanej niezwykle kunsztownym 
językiem opowieści o polskiej 
wsi. „Toast…” to hołd złożony 
zmarłemu przyjacielowi – boha-
terem tekstu jest Zbyszek, rolnik 
z maturą, Kurp z Puszczy Białej, 
wielki przyjaciel autora. Książka 
jest sprawozdaniem z badań tere-
nowych napisanym przez wraż-
liwego antropologa, niespiesznie 
snującym się reportażem, ale 
przede wszystkim requiem de-
dykowanym umarłej klasie spo-
łecznej. Profesor Andrzej Men-
cwel przez blisko czterdzieści lat 
był jej uważnym obserwatorem, 
jako właściciel starej chałupy 
w Puszczy Białej, i jako towa-
rzysz ostatnich polskich chło-
pów. Jego książka mogła stać się 
kolejną eskapistyczną opowieścią 
miastowego inteligenta, ale jest 

czymś zupełnie innym. Roz-
sadza stereotypowe klisze 
poczuciem humoru, miłością 
i naukową wnikliwością. 

Profesor „wgryzł się” 
w temat polskiej wsi, tak 
jak w opisywany w książ-
ce kugiel, kurpiowski spe-
cjał inspirowany żydowską 
kuchnią. Jego smak i zapach 
to coś więcej niż suma uży-
tych do wypieku składni-
ków, ziemniaczany kugiel to 
przecież symbol odwiecznie 
trwającej wymiany kultu-
rowej, antropologicznej dy-
namiki. Taki też jest  „Toast 
na progu” – lepiony z materii 
słów, osobistych doświad-
czeń, naukowej dyscypliny, 
ale ze wspaniałą tajemnicą 
w tle, która kusi i wabi czy-
telnika. To nasycony elemen-

tami biografii samego auto-
ra esej, który ma unikalny 
charakter i przede wszyst-
kim nie powiela grzechu 
tak zwanej „chłopomanii”. 
Profesor Mencwel prowadzi 
czytelnika do źródeł kultury 
chłopskiej: rugowanej z ofi-
cjalnego dyskursu, intelek-
tualnie nieprzepracowanej, 
ale karmiącej polskie idee 
republikanizmu. Wieś oka-
zuje się źródłem narodowej 
tożsamości, ale jednocześnie 
jej najpiękniejsze aspekty: 
kultura chłopska, etos pracy 
i współpracy, przynależą do 
świata, który przeminął. 

Profesor wznosi w swojej 
misternej opowieści tytułowy 
toast – za przyszłość. W niej 
etos inteligencji będzie wyra-
żał się w szacunku do kultury 

chłopskiej, a nie wobec bezmyśl-
nie idealizowanych szlacheckich 
fantazmatów. Autor stawia przed 
czytelnikami zadanie, nalega, 
abyśmy dowartościowali te ele-
menty naszej tożsamości, które 
dotychczas były źródłem wstydu, 
kompleksu. Od nas zależy, czy 
opowieść o przemijającej klasie 
społecznej polskich chłopów, od-
mieni charakter naszej spolary-
zowanej debaty publicznej. I nas 
samych. 

Na spotkanie z profesorem 
Andrzejem Mencwelem zapra-
szają organizatorzy: Państwo-
wa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży 
oraz Muzeum Północno-Mazo-
wieckie w Łomży. Odbędzie się 
ono w ramach cyklu Uniwersy-
tet Otwarty PWSIiP. W bieżą-
cym roku akademicka inicjatywa 
wychodzi poza mury uczelni. 
Spotkania z przedstawicielami 
polskiej humanistyki odbywać 
się będą m.in. w instytucjach 
kultury i przy ich aktywnym 
współudziale. W semestrze let-
nim wykładowcami UO PWSIiP 
będą: profesor Andrzej Mencwel, 
profesor Marek Cichocki oraz 
profesor Andrzej Leder. Zapra-
szamy! 

kultura

Kolejnego dofinansowania udzieli Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na budowę odpowiedniej 
siedziby dla Filharmonii Kameralnej 
im. Witolda Lutosławskiego w Łom-
ży. Pieniądze trafią też do Muzeum 
Diecezjalnego, w regionie również na 
kolejny etap tworzenia Muzeum Pa-
mięci Sybiru w Białymstoku.

MKiDN ogłosiło wyniki na-
boru wniosków o dofinansowanie 
zadań z zakresu         "Infrastruktu-
ry kultury". Po raz kolejny resort 
dostrzegł potrzebę zapewnienia 
godnej siedziby i sali koncerto-
wej łomżyńskim filharmonikom. 
Komunikat ministerstwa głosi, 
że będzie to kwota 3,2 miliona 
złotych, z czego 1,2 mln w 2019 
roku i 2 mln w kolejnym. 

- To przedsięwzięcie mające 
ogromne znaczenie na kultu-

ralnej mapie nie tylko naszego 
miasta, ale również regionu. Na-
leży podkreślić, że od roku mamy 
podpisaną z ministerstwem 
umowę na współprowadzenie tej 
instytucji – mówi prezydent Ma-
riusz Chrzanowski dziękując za 
pomoc w tej sprawie poseł Ber-
nadecie Krynickiej.  

Jak informuje Urząd Miejski, 
wartość projektu pn. „Przebudo-
wa i rozbudowa budynku Filhar-
monii Kameralnej im. W. Luto-
sławskiego w Łomży – II etap, 
część 3” szacowana jest na 14 mln 
zł. Otrzymane dofinansowanie 
wyniesie 1,2 mln zł w 2019 roku 
i 2 mln zł w 2020 roku. 

Zadanie polega na rozbudowie 

i przebudowie budynku filharmo-
nii, wykonaniu zagospodarowania 
terenu oraz zakupie wyposażenia 
na potrzeby działalności kultural-
nej. Przedmiotem projektu jest po-
prawa stanu infrastruktury kultury 
poprzez przystosowanie siedziby 
Filharmonii Kameralnej w Łomży 
do prowadzenia działalności kul-
turalnej. Obejmuje przebudowę   
i rozbudowę obiektu, w zakresie: 
sali widowiskowej/koncertowej, 
foyer, nowego pomieszczenia – 
studia nagrań oraz łącznika peł-
niącego funkcję korytarza wejścio-
wego. Planowany zakres dotyczy 
również robót budowlanych wraz 
z wyposażeniem technologicz-
nym i multimedialnym, a także 

wymianę oświetlenia, instalacji 
elektrycznej, sanitarnej, układu 
wentylacyjnego oraz remont wej-
ścia głównego wraz z platformą 
dla niepełnosprawnych. Podczas 
prac zostaną zlikwidowane barie-
ry architektoniczne i zapewnione 
zostanie bezpieczne użytkowanie 
obiektu.

Na ministerialnej liście do-
tacji na 2019 rok znalazła się 
m. in. także Diecezja Łomżyń-
ska z projektem modernizacji 
oświetlenia sal ekspozycyjnych 
Muzeum Diecezjalnego (95 
tys. zł). Wśród przedsięwzięć 
mających zasięg regionalny 
ministerstwo wesprze tak-
że kwota 2 milionów budo-
wę Muzeum Pamięci Sybiru 
w Białymstoku.    

Profesor Andrzej 
Mencwel w Łomży:  

Co z kulturą chłopską?  

Ministerstwo chce muzyki i światła w Łomży

„Powiedział Bartek,  
że dziś tłusty czwartek...” 

Powinien być pusz-
ysty, lekko spłaszczony, 
a do tego mieć jasną 
obwódkę dookoła. 
Wówczas jest idealny. 
Pączek, bo o nim mowa 
może być nadziany 
marmoladą, karmelem 
lub budyniem. Lukro-
wany lub posypany. Je-
den ma około 300 ka-
lorii. Wydawałoby się, 
że nie ma żadnych war-
tościowych składników 
odżywczych i "spalić" 
go można biegając 
przez godzinę. Jednak 
w Tłusty Czwartek nikt nie odmówi sobie zjedzenia pączka, który ma 
nam zagwarantować szczęście i dobrobyt. 

Mamy nadzieję, że ten dzień będzie dla Państwa niezwykle smacz-
ny, bez zbędnego liczenia kalorii. 

Mając na uwadzę fakt, iż Tłusty Czwartek rozpoczyna ostatni ty-
dzień karnawału życzymy także udanej „ostatkowej” zabawy. 
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Rok temu w lutym Halę 
Targową przy Starym Ryn-
ku w Łomży opuścili ostat-
ni handlowcy. Niedługo 
potem wkroczyły tam eki-
py budowlane i zaczęło się 
jedno z najważniejszych  
przedsięwzięć inwestycyj-
nych miasta w ostatnich 
dziesięcioleciach, które 
pochłonie co najmniej 13 
milionów złotych. W tym 
prawie 10 mln zł to dofi-
nansowanie, które wła-
dzom Łomży udało się 
pozyskać z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. 

Na „wizję lokalną” jak moder-
nistyczna Hala Targowa z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego 
zamienia się w nowoczesną Halę 
Kultury zabrali nas prezydent Ma-
riusz Chrzanowski, jego zastępca 
Andrzej Garlicki oraz przedsta-
wiciele firmy realizującej inwe-
stycję i Urzędu Miejskiego. Jak 
poinformowali, intensywne prace 
wewnątrz obiektu trwają każde-
go, nawet zimowego, dnia, choć 
przyszły kształt sali koncertowej, 
pomieszczeń wystawienniczych, 
przeznaczonych do organizowa-
nia zajęć warsztatowych czy klubu 
i kawiarni, można sobie na razie 
tylko wyobrazić. 

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski jest przekonany, że zmia-
na wyglądu i funkcjonalności tego 
obiektu przyczyni się do ożywienia 
łomżyńskiej starówki. 

- Liczę, że rodzice, którzy będą 
tu przywozili dzieci, aby rozwijały 
swoje talenty, spędzą przy okazji czas 

na Starym Rynku, na czym zyskają 
okoliczne lokale i przedsiębiorcy. 
Dzięki tej inwestycji mamy szansę 
rozwijać kulturę i poprzez nią wpły-
wać na inne dziedziny naszego życia 
w mieście – podkreśla. - Hala Kultu-
ry wraz z inaczej zagospodarowanym 
Starym Rynkiem – prace planistycz-
ne zbliżają się do końca – powinna 
spowodować „reaktywację” Starego 
Miasta. Tutaj będzie się toczyło życie 
od rana do późnych godzin nocnych. 
Będzie to też „baza” czy „zaplecze” 
różnorodnych wydarzeń i imprez 
w sferze kultury – dodaje Andrzej 
Garlicki, zastępca prezydenta.

Budowlańcy znacznie bar-
dziej wolą budować coś od pod-
staw niż remontować, a zwłasz-
cza obiekt w strefie ochrony 
konserwatorskiej, gdzie koniecz-
ne jest spełnianie dodatkowych 
warunków. Nie obyło się też bez 
budowlanych niespodzianek. 
Dlatego, jak podaje Ratusz, stan 
zaawansowania robót na pół roku 

przed planowanym zakończe-
niem, wynosi około 26 proc.

- Jednym z większych zasko-
czeń był fakt, że nie dało się wy-
konać podpiwniczenia pod całym 
budynkiem tylko pod częścią. Pla-
ny tego nie przewidywały. Trzeba 
też było wykonać np. „ramę nośną” 
dla części budynku po rozbiórce 
wewnętrznych filarów. Wkrótce za-
bierzemy się za izolację wewnętrz-
ną, ponieważ ze względu na specy-
fikę obiektu, nie można wykonać 
zewnętrznej – tłumaczy Marcin 
Drozdowski, kierownik robót. 

Jak dodaje, przez ponad dzie-
więć miesięcy od rozpoczęcia prac 
wykonano m.in. roboty ziemne 
wewnętrzne, roboty rozbiórkowe 
wewnętrzne, w tym pawilonów 
sklepowych i tzw. jatek „przyklejo-
nych” do budynku. Zdemontowa-
no i odtworzono strop nad parte-
rem w części administracyjnej oraz 
wykonano stropy nad parterem 
i piwnicą. Rozebrano cztery słupy 

podpierające dach hali w obszarze 
projektowanej sali widowiskowej 
i zastąpiono je ramami stalowy-
mi. Wzmocniono także zachodnią 
ścianę szczytową, zabezpieczając 
ją przed przemieszczeniem. Wy-
konywane są ponadto instalacje 
wewnętrzne wodnokanalizacyjne 
i centralnego ogrzewania. Trwa 
realizacja szybu windowego, mu-
rowane są ściany działowe parte-
ru. W marcu planowane są prace 
rozbiórkowe pokrycia dachu i jego 
odtworzenie.

Swego rodzaju niespodzian-
ką, ale nie powodującą opóźnie-
nia prac stała się... archeologia. 
A w zasadzie jej brak. Ekspert był 
cały czas w gotowości, gdy trwały 
prace rozbiórkowe, ale nie przy-
niosły żadnych interesujących zna-
lezisk. To dziwne, biorąc pod uwa-
gę, że Stary Rynek to historyczne 
„serce” miasta.

- Więcej odkryć się spodzie-
wamy, a nawet jesteśmy ich pew-

ni, wokół hali. To będą prace przy 
przebudowie płyty Starego Rynku, 
także prowadzone pod nadzo-
rem archeologicznym – tłumaczy 
Krzysztof Święcki, naczelnik wy-
działu inwestycji UM w Łomży. 

Po zakończeniu prac w pod-
ziemiu Hali Kultury znajdzie się 
sala wielofunkcyjna, toalety oraz 
pomieszczenia techniczne. Na 
parterze utworzona zostanie duża 
sala wielofunkcyjna  z zapleczem, 
klub i kawiarnia, punkt informa-
cji turystycznej, toaleta publiczna 
i szatnie. W przeszklonych „jat-
kach” wokół hali powstanie galeria 
prezentująca sztukę młodych. Na-
tomiast na piętrze zostaną zlokali-
zowane sale spotkań z przestrzenią 
wystawienniczą, hol na także wy-
stawienniczy, a także antresole.

Hala Kultury powinna być go-
towa do końca roku.

MATERIAŁ FILMOWY Z PLACU BUDOWY 
HALI KULTURY W TELEWIZJI NAREW 

I NA WWW.NAREW.INFO

Na Starym Rynku wyrasta kultura
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Filipek Wądołowski ma 7 lat. Urodził 
się z wiotkim porażeniem mózgowym 
czterokończynowym. Jego delikatny, 
zaatakowany chorobą organizm zma-
ga się także   z innymi schorzeniami, 
od dwóch lat z padaczką lekoodporną. 
Rodzice chłopczyka niezmordowanie 
walczą o jego każdy dzień w każdy 
możliwy sposób. Pomaga im wielu 
ludzi.     

- Pani Agnieszka zwróciła się 
do nas o wsparcie tej inicjatywy, 
a w praktyce po prostu dziecka. 
Ja osobiście i samorząd gminy nie 
przechodzimy wobec takich po-
trzeb obojętnie. Stąd nasz udział 
w wydarzeniu. Ten dzień, to nie 
koniec tej całej akcji. Powiedzia-
łem pani Agnieszce, że zabieram 
puszkę i oddam za tydzień, dwa, 

bo mieszkańcy gminy też będą 
chcieli się włączyć w sprawę po-
mocy – mówi Artur Wierzbow-
ski, wójt gminy Piątnica.

Na hasło pomocy Filipkowi 
reaguje się nie tylko w Łomży 
i okolicach.

- Jak najchętniej zgodzili-
śmy się przyjechać. Znamy całą 
sprawę, koncertowaliśmy akurat 
nie tak daleko, w Olsztynie, a do 
domu w Ełku też mam dosyć bli-
sko. A dlaczego? Może dlatego, że 
jestem szczery, jestem dobry, mam 

dobre serce. Na 100 maili, jakie 
otrzymuję codziennie, 80 dotyczy 
udziału w koncertach charytatyw-
nych czy innych form wsparcia 
różnych akcji. Czasami czytanie 
o tych dramatach jest po pro-
stu traumatyczne. Nie każdemu 
mogę pomóc. Tu mogłem – Mar-
cin Miller z zespołem Boys także 
zagrał dla chłopczyka w Łomży.       

Okazuje się, że także dobre 
serce i akademickie „szkiełko 
i oko” potrafią tworzyć zgrany 
team.

- Pomagamy Filipkowi, a przy 
tym pokazujemy ofertę naszej 
uczelni. Dzisiaj jest to głównie 
praca z mikroskopem, refraktome-
trem, luminometrem, badania pro-
duktów spożywczych – wyjaśnia dr 

Milena Alicja Stachelska z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Bohater całego koncertu do-
brych serc” tylko z oddali towa-
rzyszył wydarzeniu. 

- Przed chwilą wystąpił zna-
ny akordeonista Michał Sawicki 
z synem i jest tu z nami jesz-
cze wielu wspaniałych artystów, 
sportowców, naukowcy. Wsparło 
nas wiele instytucji i organiza-
cji. Wszyscy są tu po to, aby po-
móc mojemu Filipkowi. On jest 

dzisiaj, niestety, w domu – ma 
zapalenie płuc, dostaje antybio-
tyk i nie jest w dobrej kondycji. 
W jego i swoim imieniu bar-
dzo chcemy, jako mama i tata, 
wszystkim podziękować, że je-
steście z nami – mówi Agnieszka 
Wądołowska, mama Filipka.

Jak się okazało, koncert przy-
niósł około 14 tysięcy złotych na 
leczenie i rehabilitację chłopczyka.

*  *  *
Na scenie koncertu wystąpili:  

zespół BOYS, Mateusz Kurkow-
ski, Diadem, Silver’s, Michał Sa-
wicki z synem, Teatr Lalki i Ak-
tora w Łomży, Studio B.K.Step 
Marka Kisiela: Homies Crew 
instruktora Krystiana Pielocha, 
C.T.Young instruktora Macieja  
Brzostowskiego, United instruk-
tor Adrianny Rajkowskiej; studio 
eMDKeK, KIDSy, TEAM do-
rosłych, Magda Sinoff, uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 4, Anna 
Zlagodukh, AB Ania Biarda, 
Akademia Sportu Medyk z tre-
nerem Pawłem Remiszewskim, 
Elite Dancing Kids, Formacja 
Taneczna Gwiazdy z fundacji Ja 
i Ty, dzieci z Przedszkola Niepu-
blicznego Nutka z Łomży oraz 
Niepublicznego Przedszkola 
Mały Artysta.  

Firmy i instytucje, które 
wsparły koncert dla Filipka:
1. Galeria VENEDA
2. Zakłady Spożywcze „BONA” 
Sp. z o.o. 
3. Pizzeria PEPE ROSSO
4. Pracownicy Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży
5. Wójt Gminy Piątnica
6. XOXO Fitness Club
7. Miejski Dom Kultury Dom 
Środowisk Twórczych w Łomży
8. Piotr Barbachowski

9. Agencja Reklamowa 
EMCLAT
10. Grupa Ratownicza 
Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinom Nadzieja
11. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Łomża
12. FuturoArt  - Professional 
Design
13. Szydełkowe Cuda Katarzyna 
Baczewska
14. Top Secret
15. Łomża piecze ciasta
16. cbtr.pl Fotografia Paweł 
Wądołowski
17. Wypożyczalnia strojów 
karnawałowych Bureś Anna
18. Drukarnia Kamil Borkowski
19. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łomży
20. Global Media Center
21. Young Reporter
22. KG Studio Fryzur i Urody 
Karolina Gardocka
23. Wyższa Szkoła Agrobiznesu 
w Łomży
24. Koszulki z garażu
25. Piomadan - kynoterapia
26. Valdi Reha Osteopatia
27. Komora hiperbaryczna 
Medicor Łomża
28. Centrum Rehabilitacji Medicor
29. KFC 
30. Pływak Łomżyńska Szkoła 
Pływania Wojciech Błachnio 
31. Salon Gatta
32. Pracownia Fryzjersko-
Kosmetyczna Pierożyńska 
33. Centrum Zdrowia i Urody 
Anamed
34. Lodziarnia Gelato Rialto
35. Dorota Galanek
36. Maciej Borysewicz
37. Studio 28-Studio tatuażu 
w Warszawie
38. Kino Millenium
39. Pizzeria Paccino
40. Pod Włos Justyna 
Gołaszewska
41. SCRAPS Magda Chilińska

Wszyscy grają dla  
Filipka Wądołowskiego 
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Kilkanaście młodych kobiet w skupie-
niu pochyla się nad ekranami lapto-
pów. Na początek mają do wykona-
nia zadania organizacyjne związane 
ze szkoleniem - logowanie, ankieta 
- ale w istocie, już zdobywają cyfro-
wą wiedzę, pod opieką Waldemara 
Przepiórki, nauczyciela Zespołu Szkół 
Samorządowych w Nowogrodzie ma-
jącego też ogromne doświadczenie 
we wprowadzaniu różnych grup wie-
kowych i zawodowych w tajniki sieci 
internetowej. 

Zajęcia odbywają się w hote-
lu Kurpia Arte w Nowogrodzie. 
Sprzęt, czyli 29 laptopów, które 
sprawdzają się także w funkcjach 
tabletów z dotykowymi ekrana-
mi, zakupił samorząd  Nowo-
grodu ze środków programu "J@ 
w internecie".

- Naszym mieszkańcom 
udział w szkoleniach powinien 
przynieść wiedzę jak bezpiecznie 
wykorzystywać możliwości, ja-
kie daje cyfrowy świat oraz - co 
dla mnie jest szczególnie ważne 
- przyczyniać się do integracji 
mieszkańców. Osoby uczestni-
czące w szkoleniach spędzą ze 
sobą czas, poznają się i może 
zechcą wspólnie realizować inne 
ciekawe inicjatywy. Po zakoń-
czeniu cyklu szkoleń urządzenia 
będą służyć uczniom naszego 
Zespołu Szkół Samorządowych - 
mówi Grzegorz Palka, burmistrz 
Nowogrodu.

Gmina jest partnerem w pro-
jekcie "J@ w internecie" realizo-
wanym przez fundację Legalna 
Kultura. "Dzięki dofinansowaniu 
organizowane są bezpłatne szko-
lenia mające na celu zwiększenie 

grupy świadomych i kompetent-
nych użytkowników internetu 
i e-usług publicznych, zdolnych 
realizować potrzeby informacyj-
ne, kulturalne, biznesowe, admi-
nistracyjne i społeczne w bez-
pieczny i legalny sposób przy 
użyciu nowoczesnych narzędzi 
cyfrowych" - tak Urząd Miejski 
w Nowogrodzie definiuje reali-
zowaną wspólnie misję. 

- Coraz więcej osób ra-
dzi sobie w internecie całkiem 
dobrze. Na pewno fajną spra-
wą jest korzystanie z ePUAP 
(Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej) czy 
wszystkie kwestie związane 
z bezpieczeństwem w sieci. Mó-
wimy też o bardzo praktycznych 
programach: jak kupić cyfrowy 

bilet do kina lub koncert, jak 
znaleźć i bezpiecznie oraz legal-
nie pobrać darmowy podręcznik, 
jak komunikować się z urzędem, 
aby np. przekazać postulat napra-
wienia drogi czy złożyć wniosek 
o 500+ - wyjaśnia Waldemar 
Przepiórka.

Dwudniowe szkolenia re-
alizowane w Nowogrodzie ad-
resowane są do różnych grup. 
Wiele wyjaśniają nazwy po-
szczególnych bloków zajęć: 
Moje finanse i transakcje w sieci; 
Działam w sieciach społeczno-
ściowych; Kultura w sieci; Tworzę 
własną stronę internetową (blog); 
Kompetencje trenerskie; Rolnik 
w sieci; Mój biznes w sieci. 

Szkolenie, na którym spo-
tykamy kilkanaście  pań (-Ale 

w innych grupach byli też pa-
nowie - podkreśla Waldemar 
Przepiórka), ma jeszcze inny 
motyw główny - "Rodzic w in-
ternecie". 

- Zasadniczy cel pozostaje 
ten sam, czyli podniesienie kom-
petencji cyfrowych kolejnej gru-
py uczestników. Rozmawiamy tu 
jednak przede wszystkim o tym, 
jak organizować bezpieczny do-
stęp dziecka do sieci, jak elimi-
nować zagrożenia -  niepożąda-
ne aplikacje, słowa, obrazy, gry. 
A wreszcie jak po prostu nadążać 
za najmłodszym pokoleniem, dla 
którego internet to jak woda dla 
ryb. Widzimy wyraźnie zjawisko 
jak mniej więcej od czwartej klasy 
w górę kontrola rodziców słabnie. 
W codziennym życiu z różnymi 
obowiązkami trudno to nadrobić. 

Dlatego tak cenna jest ta inicja-
tywa szkoleń - dodaje Waldemar 
Przepiórka.

Jego refleksje potwierdza 
Anna Depta, mama trójki po-
ciech.

- Mam nadzieję, że nauczę się 
czegoś nowego. Nie zamykam się 
przed nowościami, ale z pewnym 
przerażeniem stwierdziłam, że 
mój dziesięciolatek potrafi two-
rzyć w internecie rzeczy, o któ-
rych nic nie wiem - mówi uczest-
niczka zajęć. 

W "cyfrowych szkoleniach" 
bierze udział ponad 260 osób.  
Każda z nich otrzyma odpowied-
ni certyfikat

Program jest finansowany 
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”.  Ope-
ratorem Programu jest Fundacja 
Legalna Kultura, która ogłasza 
konkursy grantowe i wspomaga 
realizację projektów pod kątem 
merytorycznym i rozliczenio-
wym.

Mieszkańcy Nowogrodu 
w cyfrowym świecie

To już 19 gala, w której honorowani 
są Ci, którzy swoim działniem dążą 
do tego, by promować miasto. „Za-
mbrowskie Żubry” powędrowały do 
ludzi nauki, sportu, biznesu i niezwy-
kłych talentów. 

Niewątpliwie Gala Zam-
browskich Żubrów to najważ-
niejsze i najbardziej prestiżowe 
wydarzenie kulturalne w Zam-
browie. Ich historia sięga 2001 
roku. W tegorocznym konkursie 
wzięło udział 29 kandydatów.

Statuetki zostały przyznane  
w 9 kategoriach:

Kategoria Najlepszy reportaż promu-
jący Miasto Zambrów

„ZŁOTY ŻUBR” www.zambrow.org 
za reportaż   „III   Inscenizacja Bitwy 
o Zambrów”

Kategoria Najlepsza fotografia Mia-
sta Zambrów
„ZŁOTY ŻUBR” www.zambrow.org za 
fotografię  „Zambrów – mój dom”

Kategoria Wydarzenie roku
„ZŁOTY ŻUBR” Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Zambrowie za   Finał Woje-
wódzki Igrzysk Dzieci w Koszykówce 
Dziewcząt w Zambrowie
„SREBRNY ŻUBR” Kategoria Wyda-
rzenie roku Stowarzyszenie Przyja-
ciół Czwórki” oraz  Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 w Zambrowie za  Rodzinną 
„Czwartakiadę”
„BRĄZOWY ŻUBR” Kategoria Wyda-
rzenie roku Zambrowski Klub Karate 
w Zambrowie za  „IV Międzynarodo-
wy Turniej o Puchar Burmistrza Mia-
sta Zambrów  wraz z Dniem Kultury 
Japonii”

Kategoria Osobowość roku
„ZŁOTY ŻUBR” Sylwia Korpalska

Kategoria Przedsiębiorca roku
„ZŁOTY ŻUBR” Restauracja ASHI SU-
SHI Jakub Konopka

Kategoria Najlepszy Nauczyciel
„ZŁOTY ŻUBR” Agata Czarniakowska

Kategoria Najlepszy Uczeń
Szkoły Gimnazjalne „ZŁOTY ŻUBR” 
Anastazja Piórkowska
Szkoły Podstawowe „ZŁOTY ŻUBR” 
Jan Krajewski

Kategoria Najlepszy Sportowiec
„ZŁOTY ŻUBR” Filip Polak

Kategoria Grand Prix Publiczności
„ZŁOTY ŻUBR” Drużyna Koszykarska 
Dziewcząt – UKS ORKAN SP 3 w Za-
mbrowie.

- Uhonorowanie osób, które 
działają na rzecz Zambrowa, to 
niebywała satysfakcja. Dziękuję 
nie tylko laureatom, ale wszyst-
kim kandydatom za ich doko-
nania. To właśnie one sprawiają, 
że jesteśmy dumni z naszego 
miasta – mówił podczas gali Ka-
zimierz Dąbrowski, burmistrz 
Zambrowa. 

Zambrowskie Żubry  
rozdane po raz 19 
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Społeczna integracja
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał 
Łomży dofinansowanie na realizację projektu „Regionalne 
Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej woje-
wództwa podlaskiego”. 

Wsparcie pochodzi ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-
2020. Celem zadania jest zwiększenie aktywno-
ści zawodowej i społecznej 700 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 
usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizo-
wanych w ramach Centrum Integracji Społecznej. 
To największy projekt społeczny w całej perspekty-
wie finansowej 2014 - 2020.

Jak informuje łomżyński Ratusz, realizacja pro-
jektu będzie polegała na kontynuacji działań Cen-

trum Integracji Społecznej w Łomży oraz utwo-
rzeniu Centrum lub Oddziału Centrum Integracji 
Społecznej w jednostkach samorządu terytorial-
nego partnerów zgodnie z zapisami art. 3 Ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym. W ramach projektu pla-
nuje się, że w ciągu 3 lat wsparciem zostanie ob-
jętych około 700 osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.

- To kolejny projekt realizowany przez Mia-
sto Łomża o tak znacznym zakresie społecznym 
i wsparciu finansowym. Projekt jest duży, a to ozna-
cza, że pomoże w uzyskaniu zawodu i pracy dla 
kilkuset mieszkańców Łomży i całego subregionu. 
To bardzo dobra wiadomość, która potwierdza 
dobrą współpracę pomiędzy Łomżą, a Urzędem 
Marszałkowskim, który udzieli dofinansowania na 
ten projekt – podkreśla prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski.

Projekt został za-
planowany do realiza-
cji od 1.04.2019 r.  do 
31.03.2022 r. wspólnie 
z powiatami: hajnowskim, 
kolneńskim, łomżyńskim, 
siemiatyckim, wysoko-
mazowieckim, zambrow-
skim oraz Gminą Boćki 
i organizacją pozarządową 
wyłonioną przez Lidera 
Projektu.

Łączna wartość przed-
sięwzięcia to około 25 mln 
zł, zaś planowane dofinan-
sowanie jest na poziomie 
20 mln zł. 

Z holu łomżyńskiego ratusza prosto 
do pojazdów i  domów, w których 
będą bardzo potrzebne rodzinom 

w trudniejszej sytuacji materialnej, 
trafił sprzęt gospodarstwa 

domowego, który miasto zdobyło 
w konkursie na najpiękniejsze 

iluminacje świąteczne      
W Urzędzie Miejskim 

w Łomży odbyło się uroczyste 
przekazanie nagród w plebiscy-
cie "Świeć się z Energą". Sprzęt 
AGD o wartości 10 tys. zł trafił 
do dwunastu najbardziej potrze-
bujących mieszkańców naszego 
miasta. Łomża już po raz trzeci 
zdobyła tytuł "świetlnej stolicy 
województwa podlaskiego" oraz 
została jednym z najładniej roz-
świetlonych miast w Polsce, zaj-
mując wysokie 3. miejsce w finale 
ogólnopolskim.

- Jesteśmy dumni z tego, że 
w okresie zimowym nasze miasto 
jest niezwykle wyraziste i piękne. 
Jak wiemy z roku na rok ta oferta 
jest coraz bardziej bogatsza, poja-
wiają się nowe elementy i może 
dzięki temu miejsca w rankingu 
są coraz wyższe? Ale jak wiemy 
to zasługa naszych mieszkańców 
oraz osób które w Łomży były 
i swój głos oddały na nasze miasto 
– dziękował za głosy prezydent 
Mariusz Chrzanowski.   Doda-

wał, że kierunek, który został ob-
rany na początku jego prezyden-
tury – polegający między innymi 
na upiększaniu miasta w formie 
iluminacji świetlnych – przynosi 
efekty i jest pozytywnie odbiera-
ny przez mieszkańców. - To też 
wyznacza pewne kierunki, które 
chcemy podejmować w latach 
następnych i już dziś zastanawia-
my się, w jakiej formie ubogacić 
nasze miasto w kolejnym okresie 
świątecznym – mówił włodarz.

Konkursowi oprócz promo-
cji miast przyświeca szczytny 
cel. Dzięki wygranej do Łomży 
trafiło 16 praktycznych ener-
gooszczędnych urządzeń AGD 

o łącznej kwocie 10 tys. zł. Prze-
kazano je dwunastu najbardziej 
potrzebującym osobom wskaza-
nym przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej. W tym gronie 
są osoby długotrwale bezrobotne, 
z niepełnosprawnościami, samot-
nie wychowujące dzieci matki, 
emeryci w trudnej sytuacji mate-
rialnej. - Jestem bardzo szczęśli-
wa, sprzęt bardzo mi się przyda, 
gdyż niedawno miałam operację 
żołądka i muszę stosować odpo-
wiednią dietę – mówiła Jadwiga 
Mieczkowska, która otrzymała 
parowar i blender. Ale radości 
nie kryli wszyscy pozostali, któ-
rzy do swoich domostw zabrali 

m.in. pralki, lodówki, mikrofale 
czy kuchnie.

- Gratuluję Łomży, która 
w pokonanym polu zostawiła po-
nad 150 miejscowości z całej Pol-
ski. Piękne jest to,   że przez ten 
plebiscyt możemy się dowiedzieć 
o takich miastach, jak Łomża 
czy Sędziszów, który w tym roku 
wygrał – mówił Jacek Liedtke, 
główny specjalista ds. marketingu 
w Energa SA. Dodawał, że przez 
10 lat trwania plebiscytu pomoc 
trafiła do ponad 200 instytucji, tj. 
domów dziecka i domów opie-
ki społecznej. - Tutaj prezydent 
zdecydował o współpracy z naj-
bardziej potrzebującymi i dla nas 

to jest też ważne, że te nagrody 
trafiają do takich osób, bo to jest 
istota tych akcji. To zaszczyt dla 
Grupy Energa prowadzić kon-
kurs, w którym nagradzamy 
piękno i pomagamy potrzebują-
cym – podsumował.

W tegoroczną edycję plebi-
scytu włączyła się Polska Press 
Grupa. Na łamach jej wydaw-
nictw internetowych można było 
oddawać głosy na najbardziej 
rozświetlone miasto. - Trzeba do-
cenić to, że Energa ma pomysł na 
swój marketing w taki sposób, by 
pomagać ludziom i aktywizować 
lokalne środowiska oraz na to, by 
miasta piękniały. Łomża to bar-
dzo ważny ośrodek województwa 
podlaskiego, chociaż historycz-
nie leżący na Mazowszu. Mia-
sto ewidentnie się rozwija. A jak 
miasto się rozwija, to wydaje mi 
się, że ludzie zaczynają z nim co-
raz bardziej się utożsamiać. Tak 
też było chociażby w Białymsto-
ku. Mieszkańcy wtedy chętniej 
głosują, chętniej biorą udział 
w takich akcjach jak ta, stąd też 
Łomża z roku na rok jest coraz 
wyżej. Życzę w kolejnym roku 
wskoczenia na najwyższy stopień 
podium i cieszę się, że były to ilu-
minacje uwielbiane przez dzieci. 
Myślę, że gdyby dzieci mogły 
głosować, to Łomża by wygrała 
już w tym roku – mówił Miłosz 
Karbowski, dyrektor biura rekla-
my oddziału w Białymstoku.

Energia 
dobra

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

2 marca Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13, Łomża.  
Tel. 862 167 444
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HANNA ŚLESZYŃSKA.  
Wulkan energii, entuzjazmu, optymizmu. 

Humor jest 
niezbędny!

Ona jest jak »oliwa, która wszystko łagodzi«  
– powiedziała Olga Lipińska po 15 latach pracy z nią.

Telewidzom znana jest – przypomina Pomponik– jako siostra Eugenia Basen z serialu „Da-
leko od noszy”. Inną charakterystyczną rolą aktorki jest postać gosposi Jadzi w serialu „Rodzina 
zastępcza”..

– Wiele razy grałam wiejskie baby, może nawet za dużo. Szybko wepchnięto mnie w taką 
szufladkę i proponowano jedynie takie role. Teraz w serialu „Blondynka" zagrałam Auguścikową, 
matkę leśniczego. Na szczęście mogę też pokazać się widzom z trochę innej strony, bo w „O mnie 
się nie martw" wcielam się w elegancką panią Irenkę, która nosi perełki. To też charakterystyczna 
postać, ale już z innej półki. 

Aktorka była związana z Piotrem Gąsowskim. Para rozstała się po kilkunastu latach. Dziś 
tworzą dalej mocną rodzinę, choć żyją już osobno. Ich historię opisuje Pomponik:

Ona była o 6 lat starsza i miała już za sobą małżeństwo z Wojciechem Magnuskim, kolegą ze 
studiów w szkole teatralnej. I miała syna Mikołaja (ur. 1985 r).

„Kiedy poznałam Piotra, chodził za mną, prosił o spotkania, ale ja nie od razu się poddałam. 
Udawałam, że mi na nim nie zależy. Ale było odwrotnie, bo zależało" – wspominała Hanna. 

Wkrótce zostali parą. Szybko przekonali się jednak, że będzie to związek pełen tarć. Potrafili 
tak się kłócić, że aż iskry leciały!

W 1995 roku zostali rodzicami Kuby i wydawało się, że lepszego spoiwa tych dwóch trud-
nych charakterów nie ma.

Mimo braku ślubu stanowili silnie związaną rodzinę. Ale któregoś dnia, po 14 latach, aktor 
wyprowadził się z domu. Koniec miłości aktorskiej pary był dla wszystkich ogromnym zasko-
czeniem.

„Po rozstaniu dominowały uczucia negatywne, pretensje, może nawet nienawiść, chęć odcię-
cia się od przeszłości. A tymczasem trzeba było wyjść razem na scenę i razem pracować – wy-
znała wówczas artystka. 

– Ryczałam. Było mi żal, że się rozstaliśmy, że Kuba nie będzie miał normalnej rodziny. By-
liśmy dla siebie wszystkim, a zostaliśmy „tylko kolegami" – wyznała kobiecie.pl.

Przyjaźń po rozstaniu nie jest łatwa – opisuje dalej Pomponik, jednak oni wyciszyli złe emo-
cje, ocalili to, co najważniejsze: nadal pozostali rodziną, która zawsze się wspiera.

„Myślę, że los zetknął Piotra i mnie, żeby powstał taki fantastyczny człowiek jak nasz syn 
Kuba, pomieszanie naszych genów" – mówi wzruszona Śleszyńska. 

Po wyprowadzce aktor zamieszkał niedaleko, by móc nadal spotykać się z synem, tak często 
jak to tylko możliwe. Piotr związał się z inną. Hanna Śleszyńska, po kilku latach samotności, 
ułożyła sobie życie z Jackiem Brzosko, właścicielem salonu fryzjerskiego i byłym łyżwiarzem.

„Myślę, że bez względu na to, jak potoczy się nasze życie, zawsze będę ją kochał" – mówi 
o Hannie Śleszyńskiej Piotr Gąsowski.

Ona natomiast wyznaje: „Miłość nigdy do końca nie przechodzi. A my byliśmy przez lata 
naprawdę szczęśliwi".

Aktorka jest optymistką, zawsze z uśmiechem na twarzy.
– Może to jest jakaś zbroja, która mnie chroni? A może po prostu chcę, na wszelki wypa-

dek, odganiać złą energię? Człowiek z uśmiechem na twarzy od razu wygląda lepiej – oznajmia 
Plejadzie. Widzę to po sobie, kiedy mam obrażoną minę i przelotnie spojrzę na siebie w lustrze. 
Z uśmiechem jest łatwiej żyć. Poza tym, on nic nie kosztuje. Możemy go bezkarnie rozdawać.

Wydaje mi się, że niektórzy aktorzy mają do spełnienia zadanie, jakim jest służenie komedii. 
Zawsze doceniałam to, że mogę grać w zabawnych sztukach. Rozbawianie ludzi, w szlachetnym 
tego słowa znaczeniu, to pewien rodzaj misji.

– Humor jest niezbędny. U mężczyzn najbardziej cenię sobie właśnie poczucie humoru. Nie 
mogłabym związać się z kimś, kto nie potrafi śmiać się z siebie i otaczającego nas świata. Wierzę 
w potęgę śmiechu – mówi plejadzie. Poczucie humoru może nas ocalić w wielu sytuacjach kry-
zysowych. Mam nadzieję, że niezależnie do tego, co będzie się działo, ono mnie nigdy nie opuści. 
Tego życzę sobie i wszystkim.
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Targi Gulfood w Dubaju to jedna z największych 
i najważniejszych imprez branży spożywczej 
na świecie. W wydarzeniu uczestniczy5000 wy-
stawców ze 120 krajów. Mlekpol już po raz trzeci 
prezentował swoje produkty kontrahentom 
z Bliskiego Wschodu i Azji.

- Ubiegły rok zakończyliśmy naj-
wyższą w historii Spółdzielni warto-
ścią eksportu. Ilości naszych wyrobów 
oraz sprzedaż konsekwentnie rosną stąd 
oczywista jest nasza obecność na tak 
ważnym światowym wydarzeniu branży 
spożywczej jakim są targi Gulfood 2019  
w Dubaju.   Zagraniczni odbiorcy chcą 
kupować bardzo dobrej i powtarzalnej 
jakości produkty, dlatego wybierają nasze 
wyroby. Marki Mlekpolu są obecne na 
6 kontynentach  i rozpoznawane przez   
konsumentów w takich krajach jak Chi-
ny, Korea, Singapur, Indonezja, Filipiny, 
Libia czy Maroko.   Na naszym   stoisku 
w Dubaju zwiedzający mogą spróbować 
różnych produktów, które powstają   na 
bazie najlepszego polskiego mleka i słyną 
z najwyższej jakości, co konsumenci sami 
podkreślają. Obserwujemy  zainteresowa-
nie  serami - na czele z mozzarellą i ser-
kami do smarowania, produktami prosz-
kowymi, masłem, mlekiem  i śmietankami 
Łaciate,  ale również produktami i marka-
mi tworzonymi specjalnie pod specyficz-
ne potrzeby i wymagania zagranicznych 

rynków – mówi Małgorzata Cebelińska, 
dyrektor handlu SM Mlekpol w Grajewie.

Izba na misji 
To 24 edycja targów w Dubaju. Udział 

wzięła w niej także po raz kolejny Agniesz-
ka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej 
Izby Mleka, towarzysząc Komisarzowi 
Unii Europejskiej Philowi Hoganowi. Ce-
lem była promocja europejskich produk-
tów rolno - spożywczych oraz zapewnie-
nie im większego dostępu do rynku ZEA.

W przeszłości, przedstawiciele Pol-
skiej Izby Mleka uczestniczyli również 
w następujących Misjach Wysokiego 
Szczebla: do Chin i Japonii, Wietnamu, 
Singapuru i Indonezji, Kanady, Arabii 
Saudyjskiej i Iranu. Udział przedstawi-
cieli PIM w Misjach Wysokiego Szcze-
bla możliwy jest dzięki sfinansowaniu 
z Funduszu Promocji Mleka.

Oferta produktów mleczarskich na 
emirackim rynku jest bardzo szeroka, po-
cząwszy od typowo lokalnego mleka wiel-
błądziego, a skończywszy na serach w stylu 
europejskim. Konsumenci z ZEA uważają 
produkty mleczarskie za podstawowe do 
bezpośredniego spożycia. Wiele potraw tra-
dycyjnych zawiera przynajmniej jeden pro-
dukt mleczarski.

Jak informuje Agnieszka Maliszew-
ska, konsumpcja mleka i przetworów 

mlecznych w ZEA jest wysoka i zróż-
nicowana. Duża jest popularność pro-
duktów do picia i jogurtów. Rynek sera 
rośnie – konsumenci coraz częściej wy-
bierają niepakowane sery miękkie i pa-
kowane sery twarde. Ostatnio na rynek 
weszły duże supermarkety, które pro-
ponują własne marki serów po niższych 

cenach. Jeśli chodzi o mleko do picia, 
popularne, zwłaszcza wśród dzieci, są 
schłodzone napoje smakowe. Z tego po-
wodu produkcja powiększyła się o nowe 
smaki. Niemniej jednak, zważywszy na 
to, że jakość jest wyznaczana przez naj-
większe firmy, głównym czynnikiem de-
cydującym jest cena.

Blisko  
100 milionów 
na innowacje

Z 50 do 95 milionów złotych władze 
województwa postanowiły podnieść 
budżet dofinansowania w konkursie 
dla mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw. 

Wsparcie otrzyma 36 firm 
z naszego województwa – zde-
cydował Zarząd Województwa 
Podlaskiego. Pula na ten konkurs 
wynosiła 50 mln zł ale została 
zwiększona do 95 mln zł, aby 
można było przyznać dofinan-
sowanie wszystkim projektom, 
które spełniły wymogi i zostały 
ocenione pozytywnie. 

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia, konkurs skierowany był 
do najmniejszych, ale zarazem 
najliczniejszych, podmiotów go-
spodarczych. Dotyczył wdro-
żenia innowacji produktowych, 
procesowych, marketingowych 
i organizacyjnych w sektorze 
produkcyjnym, poprzez np. roz-
budowę przedsiębiorstwa prowa-
dzącą do wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produk-
tów czy inwestycje w  nowocze-
sne maszyny i sprzęt.

Firmy reprezentują wiele 
branż  sektora przemysłowego. 
Zajmują się m.in. produkcją wy-
robów z betonu, metalu, drewna, 
maszyn, mebli, opakowań, akce-
soriów do samochodów, odzieży, 
a nawet wózków inwalidzkich. 
Dzięki przyznanemu dofinan-
sowaniu zamierzają wytwarzać 
np.: opakowania z wykorzysta-
niem nanocząsteczek podtlenku 
grafenu, okna aluminiowe o pod-
wyższonych parametrach mecha-
nicznych i termoizolacyjnych, 
prozdrowotne sosy spożywcze 
czy meble z efektem postarzane-
go drewna.

  Projekty zlokalizowane są 
w całym województwie: osiem 
w Białymstoku, cztery w Suwał-
kach, trzy w Supraślu, po dwa 
w Łomży, Grajewie, Choroszczy, 
Mońkach, po jednym w Augu-
stowie, Brańsku, Ciechanowcu, 
Czarnej Białostockiej, Juch-
nowcu Kościelnym, Kolnie, Ła-
pach, Miastkowie, Szypliszkach, 
Szczuczynie, Śniadowie, Zam-
browie, Wasilkowie, Wysokiem 
Mazowieckiem.

 Wartość tych inwestycji wy-
nosi 251,6 mln zł, dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego – 94,6 mln zł. 

Kolejny gospodarczy temat, 

jaki zajmował się ostatnio zarząd 
województwa  to plany rozwoju 
logistyki w regionie. Powstaną 
dwa nowe centra logistyczne, 
a dwa istniejące zostaną roz-
budowane. To wynik konkursu 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego, który rozstrzygnął 
zarząd województwa.

Firma JMP Wózki Widłowe 
Paluchiewicz kupi działkę, na 
której wybuduje centrum przeła-
dunkowe. Wyposaży je w regały, 
wózki widłowe, system telewizji 
przemysłowej czy sprzęt kom-
puterowy wraz z oprogramo-
waniem. Ta inwestycja pozwoli 
przedsiębiorstwu na rozszerzenie 
działalności poprzez wprowadze-
nie do oferty usług logistycznych 
w zakresie transportu wewnętrz-
nego, przeładunku i magazyno-

wania. Wartość projektu to 8,2 
mln zł, dofinansowanie z RPO-
WP – 5 mln zł.

Kolejne centrum utworzy 
Cenergo Logistyka. Dzięki do-
tacji kupi teren, na którym wy-
buduje i wyposaży obiekt biu-
rowo-magazynowy. Wprowadzi 
do oferty, obok  świadczenia 
podstawowych usług takich jak 
np. transport, magazynowanie 
i przeładunek, dodatkowo spe-
dycję, obsługę celną, ubezpie-
czenia, wynajem kontenerów, 
palet i innych opakowań, usługi 
informatyczne, gastronomiczne 
i parkingowe. Koszt realizacji 
projektu przekracza 30 mln zł, 
z czego dofinansowanie wyniesie 
18,4 mln zł.

Natomiast Agencja Celna 
„Terminus” rozbuduje istnie-
jące centrum o dodatkową po-

wierzchnię magazynową, prze-
buduję część biurową, utworzy 
parking dla samochodów cię-
żarowych. W rezultacie, poza 
zwiększonymi możliwościami 
w zakresie składowania towarów, 
spółka oferować będzie nowe 
usługi w zakresie: spedycji, obsłu-
gi celnej,  ubezpieczeń, wynajęcia 
kontenerów, palet i innych opa-
kowań, usług informatycznych, 
gastronomicznych, obsługi stacji 
paliw czy technicznej obsługi po-
jazdów. Inwestycja warta jest 4,6 
mln zł, a dotacja pokryje 2,4 mln 
zł.

Z kolei spółka Bilax zwiększy 
możliwości przeładunkowe cen-
trum logistycznego w Siemia-
nówce. Zmodernizuje bocznicę 
kolejową, wybuduje halę, utwar-
dzi i oświetli plac przeładun-
kowo-magazynowy, zainstaluje 
monitoring. To pozwoli na po-
szerzenie oferty o usługi parkin-
gowe, informatyczne, naprawę 
kontenerów. Wartość tego pro-
jektu wynosi 3,2 mln zł, nato-
miast dofinansowanie przekracza 
1,5 mln zł.

Te cztery inwestycje będą 
kosztowały 46,4 mln zł, dofinan-
sowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego wyniesie 27,3 mln 
zł.

Mlekpol w Dubaju Spółdzielnia Mleczarska 
z Grajewa na Gulfood 2019
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HANNA ŚLESZYŃSKA.  
Wulkan energii, entuzjazmu, optymizmu. 

Humor jest 
niezbędny!

Ona jest jak »oliwa, która wszystko łagodzi«  
– powiedziała Olga Lipińska po 15 latach pracy z nią.

Telewidzom znana jest – przypomina Pomponik– jako siostra Eugenia Basen z serialu „Da-
leko od noszy”. Inną charakterystyczną rolą aktorki jest postać gosposi Jadzi w serialu „Rodzina 
zastępcza”..

– Wiele razy grałam wiejskie baby, może nawet za dużo. Szybko wepchnięto mnie w taką 
szufladkę i proponowano jedynie takie role. Teraz w serialu „Blondynka" zagrałam Auguścikową, 
matkę leśniczego. Na szczęście mogę też pokazać się widzom z trochę innej strony, bo w „O mnie 
się nie martw" wcielam się w elegancką panią Irenkę, która nosi perełki. To też charakterystyczna 
postać, ale już z innej półki. 

Aktorka była związana z Piotrem Gąsowskim. Para rozstała się po kilkunastu latach. Dziś 
tworzą dalej mocną rodzinę, choć żyją już osobno. Ich historię opisuje Pomponik:

Ona była o 6 lat starsza i miała już za sobą małżeństwo z Wojciechem Magnuskim, kolegą ze 
studiów w szkole teatralnej. I miała syna Mikołaja (ur. 1985 r).

„Kiedy poznałam Piotra, chodził za mną, prosił o spotkania, ale ja nie od razu się poddałam. 
Udawałam, że mi na nim nie zależy. Ale było odwrotnie, bo zależało" – wspominała Hanna. 

Wkrótce zostali parą. Szybko przekonali się jednak, że będzie to związek pełen tarć. Potrafili 
tak się kłócić, że aż iskry leciały!

W 1995 roku zostali rodzicami Kuby i wydawało się, że lepszego spoiwa tych dwóch trud-
nych charakterów nie ma.

Mimo braku ślubu stanowili silnie związaną rodzinę. Ale któregoś dnia, po 14 latach, aktor 
wyprowadził się z domu. Koniec miłości aktorskiej pary był dla wszystkich ogromnym zasko-
czeniem.

„Po rozstaniu dominowały uczucia negatywne, pretensje, może nawet nienawiść, chęć odcię-
cia się od przeszłości. A tymczasem trzeba było wyjść razem na scenę i razem pracować – wy-
znała wówczas artystka. 

– Ryczałam. Było mi żal, że się rozstaliśmy, że Kuba nie będzie miał normalnej rodziny. By-
liśmy dla siebie wszystkim, a zostaliśmy „tylko kolegami" – wyznała kobiecie.pl.

Przyjaźń po rozstaniu nie jest łatwa – opisuje dalej Pomponik, jednak oni wyciszyli złe emo-
cje, ocalili to, co najważniejsze: nadal pozostali rodziną, która zawsze się wspiera.

„Myślę, że los zetknął Piotra i mnie, żeby powstał taki fantastyczny człowiek jak nasz syn 
Kuba, pomieszanie naszych genów" – mówi wzruszona Śleszyńska. 

Po wyprowadzce aktor zamieszkał niedaleko, by móc nadal spotykać się z synem, tak często 
jak to tylko możliwe. Piotr związał się z inną. Hanna Śleszyńska, po kilku latach samotności, 
ułożyła sobie życie z Jackiem Brzosko, właścicielem salonu fryzjerskiego i byłym łyżwiarzem.

„Myślę, że bez względu na to, jak potoczy się nasze życie, zawsze będę ją kochał" – mówi 
o Hannie Śleszyńskiej Piotr Gąsowski.

Ona natomiast wyznaje: „Miłość nigdy do końca nie przechodzi. A my byliśmy przez lata 
naprawdę szczęśliwi".

Aktorka jest optymistką, zawsze z uśmiechem na twarzy.
– Może to jest jakaś zbroja, która mnie chroni? A może po prostu chcę, na wszelki wypa-

dek, odganiać złą energię? Człowiek z uśmiechem na twarzy od razu wygląda lepiej – oznajmia 
Plejadzie. Widzę to po sobie, kiedy mam obrażoną minę i przelotnie spojrzę na siebie w lustrze. 
Z uśmiechem jest łatwiej żyć. Poza tym, on nic nie kosztuje. Możemy go bezkarnie rozdawać.

Wydaje mi się, że niektórzy aktorzy mają do spełnienia zadanie, jakim jest służenie komedii. 
Zawsze doceniałam to, że mogę grać w zabawnych sztukach. Rozbawianie ludzi, w szlachetnym 
tego słowa znaczeniu, to pewien rodzaj misji.

– Humor jest niezbędny. U mężczyzn najbardziej cenię sobie właśnie poczucie humoru. Nie 
mogłabym związać się z kimś, kto nie potrafi śmiać się z siebie i otaczającego nas świata. Wierzę 
w potęgę śmiechu – mówi plejadzie. Poczucie humoru może nas ocalić w wielu sytuacjach kry-
zysowych. Mam nadzieję, że niezależnie do tego, co będzie się działo, ono mnie nigdy nie opuści. 
Tego życzę sobie i wszystkim.
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dla siebie
Sahara

Polsat sobota 13.10

Przygodowy. Dirk Pitt (Matthew McConaughey) znajduje 

monetę z czasów wojny secesyjnej. To wskazówka do 

odnalezienia skarbu z tamtego okresu gdzieś w piaskach 

Sahary. Dirk wyrusza na wyprawę, w której towarzyszą 

mu: jego przyjaciel Al Giorgino i lekarka Eva Rohas 

(Penelope Cruz) badająca tajemniczą epidemię.

Łódź ratunkowa
TVP Kultura sobota 16.30

Dramat wojenny. Po zatonięciu alianckiego statku 

trzy kobiety i sześciu mężczyzn ewakuuje się do łodzi 

ratunkowej. Wśród pasażerów jest Niemiec, kapitan łodzi 

podwodnej, która odpaliła torpedę. Przebiegły Niemiec 

manipuluje załogą. 

Ostatni dom po lewej
TVN sobota 00.45

Thriller. Zbiegły skazaniec oraz dwoje jego wspólników 

porywa dwie nastolatki. Przestępcy zamierzają je zabić. 

Tymczasem w okolicy rozpętuje się burza. Niebezpieczni 

bandyci znajdują schronienie w domu rodziców jednej 

z dziewczyn. Wkrótce małżonkowie odkrywają, kim są 

niespodziewani goście i co zrobili ich ukochanej córce.

Młodzi gniewni
TV4 sobota 14.40, niedziela 21.50

Obyczajowy. Po zakończeniu służby wojskowej w oddziale 

marines Lou Anne Johnson, za namową przyjaciela, 

postanawia spełnić marzenie i obejmuje posadę 

nauczycielki języka angielskiego w jednej ze szkół w Los 

Angeles. Zostaje przydzielona do nauczania trudnej 

młodzieży. Wielu spośród jej uczniów należy do ulicznych 

gangów.

Rewolwer
TV Puls niedziela 22.00

Thriller. Hazardzista i szuler Jake Green wychodzi na 

wolność po siedmiu latach więzienia. Wspaniałomyślnie 

wziął na siebie winę mafiosa Machy, teraz zaś planuje 

zemstę. Zamierza jej dokonać dzięki karcianej sztuczce 

wymyślonej przez kolegów.

Talent wart pokazania

Zabawa na 102!
Elżbieta Romanowska, razem z Arturem An-

drusem, prowadzi program rozrywkowy „Ja Cię 
kręcę!"

Zwykli ludzie o różnych, czasem nieoczywistych, 
talentach prezentują swoje umiejętności i pasje przed 
zebraną w studiu publicznością. W programie, któ-
ry ponad rywalizację stawia wspólną zabawę, nie ma 
jury. To publiczność, reagując brawami wskazuje naj-
lepszego jej zdaniem wykonawcę, który nagrodzony 
zostanie statuetką programu. 

W każdym odcinku zobaczymy dziewięć wy-
stępów, przeplatanych rozmowami Artura Andrusa 
z wykonawcami, które dzięki niezrównanemu po-
czuciu humoru gospodarza i fantazji jego rozmów-
ców niejednokrotnie potoczą się w najbardziej nie-
oczekiwanych kierunkach.

Ja Cię kręcę
TV4 niedziela 16.50 odc. 1

Emocjonująca opowieść filmowa 
o wielkiej sile rodziny.

„Stulecie Winnych". opowiada historię wielopo-
koleniowej rodziny Winnych, wplecioną w drama-
tyczne wydarzenia XX w. W obsadzie plejada pol-
skich gwiazd, m.in. Kinga Preis, Jan Wieczorkowski, 
Katarzyna Kwiatkowska, Olaf Lubaszenko, Rafał 
Królikowski i Adam Ferency.

Sezon I serialu rozpoczyna się w trudnych oko-
licznościach związanych z wybuchem I wojny świa-
towej, a kończy, kiedy w życie rodziny wkracza okru-
cieństwo II wojny światowej. Osią fabularną serialu 
jest historia dwóch bliźniaczek – Ani i Mani Win-
nych, których matka umiera podczas porodu, a ich 
bliscy muszą zmierzyć się z tą tragedią i zapewnić 
dziewczynkom jak najlepsze życie. 

Budżet jednego odcinka szacowany jest na mi-
lion złotych.

Jest czerwiec 1914 roku. W podwarszawskim 
Brwinowie trwa zakazana przez władze rosyjskie 
procesja Bożego Ciała. Bierze w niej udział trzy-
pokoleniowa rodzina Winnych: Bronia i Antoni 
- nestorzy rodu, ich synowie ze swoimi żonami 
i dziećmi. Bronia i Antoni doczekali się już czte-
rech wnuków, a na dniach rodzina się powiększy. 
Stanisław i jego żona Kasia spodziewają się pierw-
szego dziecka. Tym razem wszyscy marzą o dziew-
czynce, bo jak wiadomo narodziny chłopca zwia-
stują wojnę...

Stulecie Winnych
TVP1 niedziela 20.15

Nowy serial historyczny.

Losy Winnych 
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będzie się działo

Finansowy terroryzm

Czy młody 
analityk da radę? 

Jack Ryan (Chris Pine) jest finansistą, pracującym 
w Moskwie dla multimilionera – Wiktora (Kenneth 
Branagh). Odkrywa, że jego szef planuje przeprowadzić 
finansowy atak terrorystyczny na USA i spowodować go-
spodarczy krach. Jack postawia zapobiec temu narażając 
się oczywiście na wielkie niebezpieczeństwo. 

Jack Ryan to postać wymyślona przez Toma Clan-
cy’ego. Chris Pine jest czwartym aktorem wcielającym 
się w postać Jacka Ryana: pierwszym był Alec Baldwin 
w „Polowaniu na Czerwony Październik”, drugim Har-

rison Ford, w „Czasie patriotów” i w „Stanie zagrożenia”. 
Potem Ben Affleck w „Sumie wszystkich strachów”.

Pewnie nie wiesz...
Chris Pine: „Mówię do siebie, zwłaszcza w samocho-

dzie. Robię to, gdy jestem wkurzony. Mój samochód to ga-
binet terapeutyczny”.

„Pracowałem w restauracji i piekarni, i jako złota 
rączka, miałem dokonywać drobnych napraw. Ale nie by-
łem w tym zbyt dobry, ponieważ nie umiem posługiwać 
się ani młotkiem, ani śrubokrętem.

Chris Pine za rolę w tym filmie (2014 rok) otrzymał 4 
miliony dolarów.

Jack Ryan: Teoria chaosu
TVN7 niedziela 20.00

Terroryści porywają małżonków

O agentach  
na wesoło

Międzynarodowy agent do zadań specjalnych Harry Tasker (Arnold Schwarze-
negger) to prawdziwy as wśród szpiegów: włada biegle sześcioma językami, ma nie-
naganne maniery, ale potrafi też unieszkodliwić każdego przeciwnika. 

Może pochwalić się doktoratem z fizyki jądrowej i umiejętnością pilotażu 
samolotu odrzutowego. Ze wszystkich niebezpiecznych misji wychodzi obronną 
ręką. Problemy zaczynają się wtedy, gdy w aferę szpiegowską zostaje wplątana 
jego rodzina...

Są tu arabscy terroryści, efektowne pościgi i wybuchy, jest zagrożenie i eksplozja 
bomby atomowej (!) oraz ukochane dziecko w niebezpieczeństwie, pojawia się też 
fałszywy agent. Dwie kobiety (Tia Carrere i Jamie Lee Curtis) są atrakcyjne, tylko 
jedna jest zła, a druga dobra. 

Pewnie nie wiesz...
Most, który wybucha, tak naprawdę jest makietą w skali 1:80
Konia Harry'ego grały cztery różne konie, ponieważ miały różne umiejętności
Według Księgi rekordów Guinnessa jest to pierwszy film, który miał budżet pro-

dukcyjny 100 000 000 dolarów (1994 rok).

Prawdziwe kłamstwa
Polsat niedziela 23.05

Ratunek dla Ziemi

Wysadzić 
asteroidę

Hit końca lat 90. z imponującymi efektami specjalnymi, zrealizowany za 150 
milionów dolarów.

Do Ziemi zbliża się asteroida. Jedyną szansą na ocalenie planety jest dotarcie do 
obiektu i umieszczenie na nim ładunków nuklearnych, których wybuch zmieni tor 
jego lotu. Szef NASA wzywa na pomoc Harry'ego S. Stampera (Bruce Willis), spe-
cjalistę w dziedzinie wiertnictwa. W skład ekipy Stampera wchodzi m.in. A.J. Frost, 
narzeczony jego córki Grace

„U podstaw filmu leży błąd, na który zwrócił uwagę Ben Affleck pytając, czy nie 
byłoby łatwiej nauczyć kosmonautów wiercić, niż z wiertniczych robić kosmonautów. 
Reżyser w krótkich żołnierskich słowach kazał mu się nie wtrącać i, jak się okazało, 
miał rację: film zarobił ponad 550 milionów dolarów”.

Willisa wspomagają m.in. Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi oraz 
piękna Liv Tyler. 

Pewnie nie wiesz...
„Armageddon" to pierwszy film, w którym pozwolono ekipie filmowej użyć praw-

dziwych kombinezonów kosmicznych NASA, każdy jest wart 3 miliony dolarów.
NASA pokazuje ten film podczas programu szkoleniowego dla menedżerów, którzy 

mają za zadanie znaleźć jak największą ilość błędów. Do tej pory odkryto ich 168.

Armageddon
TV Puls sobota 21.50



sport
Adam Kownacki: Wszystko układa się jak w filmie
Nic dziwnego, że chętnie wpada 

tu Adam Kownacki. Kiedy miał kilka 
lat wyjechał z rodzicami z rodzinnych 
Konarzyc za ocean. Mieszka od tej 
pory, trenuje i naczęściej walczy w No-
wym Jorku (przede wszystkin na Bro-
oklynie), ale nigdy nie ukrywa, że jest 
chłopakiem z Łomży. 

W styczniu wygrał już w dru-
giej rundzie przez techniczny nokaut 
z Geraldem Washingtonem i zrobił 
ogromne wrażenia na fachowcach oraz 
– miejmy nadzieję – na promotorach, 
menedżerach i rywalach. Teraz, gdy 
jest w elicie pięściarzy wagi ciężkiej 
i już niebawem powinien dostać szansę 
walki o tytuł mistrza świata, nie zapo-
mina o miejscach swego dzieciństwa.  
Od lat przyjaźni się ze Zbigniewem 
Maleszewskim i – kiedy już przyjeż-
dża do Polski – obowiązkowo wpada 
na spotkanie z młodymi „Tygrysami”.

Umawialiśmy się  z mistrzem na roz-
mowę około godziny 17. Chociaż tego 
dnia rano był jeszcze w Zakopanem, 
w rodzinnych stronach żony, a po drodze 
miał kilka spotkań w Warszawie, docie-
ra z zaledwie pięciominutowym pośli-
zgiem. Tradycyjnie asystuje mu brat Łu-
kasz. Powitania, uściski, pierwsze zdjęcia 
i autografy. Udaje się nam jednak nagrać 
rozmowę zanim Adama Kownackiego 
z uśmiechniętą „buzią dziecka” (Babyfa-
ce – to jego ringowy przydomek) otoczą 
wielbiciele.

W pierwszej fazie spotkania to 
głównie dzieci. Adam Kownacki uśmie-
cha się jeszcze szerzej w towarzystwie 
maluchów. Nie tak dawno dowiedział 
się, że sam też zostanie ojcem i ogłosił to 
z dumą na ringu po walce z Washingto-
nem. Łukasz Kownacki zdradza nam, że 

narodziny pierwszego potomka Justyny 
i Adama powinny nastąpić „in septem-
ber” (we wrześniu).

Poprzednio rozmawialiśmy z Ada-
mem Kownacki i jego bratem jesienią. 
Babyface odwiedził Łomżę po zwy-
cięskiej walce z Charlesem Martinem. 
Wydawało się wtedy, że był szczuplejszy. 
Łukasz Kownacki kręci głową.

- Ważył pięć funtów więcej, ale nosił 
koszulki XXL, a teraz tylko XL – uśmie-
cha się.

Dzieci otaczają mistrza. Niektó-
re stremowane. Julka o przepięknych 
rudych włosach pozuje z mistrzem 
z poważną minką. Show kradnie ma-
leńki blondynek w koszulce z dużym 
napisem „BIG”. Nie ma wątpliwści, że 

kiedyś będzie gwiazdą. Może sportu, 
a może estrady czy ekranu, bo już umie 
skupić na sobie uwagę. Te gesty, miny, 
uśmiechy...

Adam Kownacki przez chwilę zosta-
je sam, zanim podejdzie kolejna grupa 
wielbicieli. Rozmawiamy. Walką z Wa-
shingtonem zrobił duży krok w kierun-
ku mistrzowskiego pasa. Kolejny zrobili 
za niego... rywale. Zmalały szanse, aby to 
Tyson Fury był kolejnym przeciwnikiem 
mistrza federacji WBC Deontaya Wil-
dera. „Babyface” jest teraz jednym z naj-
wyżej notowanych potencjalnych rywali 
”The Bronze Bombera”.

Adam Kownacki nie potwierdza, 
ani nie zaprzecza czy jego sztab mene-
dżerski rozpoczął już jakieś rozmowy 
w sprawie walki z Wilderem. Sam do 
odpowiedniego przygotowania fizycz-
nego i taktycznego będzie potrzebował 
12 tygodni. Z zatem? Może w czerwcu, 
może jednak po wakacjach...

Tygryski i tygrysy Zbigniewa Male-
szewskiego mają niezachwianą wiarę, że 
Adam Kownacki, z którym robią zdjęcia 
i biora autografy, będzie mistrzem. Wszy-
scy łomżyniacy zresztą też w to wierzą.

Adam Kownacki u licealistów
Znakomity bokser pracowicie spę-

dzał czas w rodzinnych stronach. Jolan-
ta Święszkowska, rzecznik Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży, przekazała relację 
z jego spotkania z uczniami Liceum Mi-
strzostwa Sportowego w Łomży. 

Młodzieży  opowiadał o swoim wiel-
kim marzeniu zostania pierwszym pol-
skim mistrzem świata wagi ciężkiej. Po 
efektownych zwycięstwach nad Charle-
sem Martinem i Geraldem Washingto-



sport

Marlena Siok: - 19 zawodowa walka, 19 zwycięstwo. Idziesz jak burza... 
Adam Kownacki: - Włożyłem w to mnóstwo ciężkiej pracy. 

I jak widać są efekty. Cieszę się i mam nadzieję, że będzie szło 
tak dalej. 
M.S: - Muszę przyznać, że niczym młot pneumatyczny wbijałeś się ciosami 
w Washingtona. 

A.K: - To trenowaliśmy na treningach. Udało się zrealiować 
to, co zakładaliśmy. Muszę przyznać, że mam z tego dużą satys-
fakcję. 
M.S: - „El Gallo Negro”, czyli  Czarny Kogut nie miał z Tobą szans. 

A.K: - Jak widać. Pojawiały się nawet komentarze na drugi 
dzień, że zrobiłem z niego rosół (śmiech). 
M.S: - Widziałeś minę Wildera? 

A.K: - Tak widziałem, oglądałem powtórki. Poprawiał okula-
ry, chyba trochę niedowierzał. Trzeba przyznać, że stylowo wal-
czył z Arturem Szpilką, Pokonał go w 10 rundzie, natomiast ja w 
4. Wilder walczył też z Washingtone i pokonanie go  zajęło mu 
5 rund. Mnie zaledwie 2. Biję tych samych przeciwników, tylko 
dwa razy szybciej. Dlatego myślę, że dobrze bym sobie poradził. 
M.S: - To miała być w pewnym sensie wiadomość do niego? 

A.K: - Nie będę ukrywał, że trochę tak. Na koniec walki po-
kazałem, że chcę mistrzowski pas. Mam nadzieję, że w końcu uda 
mi się go zdobyć. Chcę być Polskim Mistrzem Świata. 
M.S: - Ta walka staje się coraz bardziej realna... Może okazać się, że 
kontrakt, który podpisał Tyson Fury z telewizją ESPN uniemożliwi mu 
rewanż z Wilderem, na który czekają chyba wszyscy. To byłby sensacyj-
ny zwrot akcji... 

A.K: - Co prawda jeszcze nie padły żadne oficjalne propo-
zycje ze strony mojego menedżera. Jednak w jednym z wywia-
dów Wilder rzucił moje nazwisko wśród kilku zawodników, z 

którymi chciałby skrzyżować rękawice. Nie ukrywam, że to dla 
mnie świetna wiadomość. Jednak chcę mieć jeszcze 12 tygodni 
na solidną i ciężką pracę, by możliwie najlepiej się do walki 
przygotować. Całe życie trenuję na tę szansę. Wiem, że ją do-
stanę i chcę być do niej w 100 procentach gotowy. 
M.S: - A gdyby ta propocyja pojawiła się teraz? 

A.K: - Oczywistą sprawą jest to, że bym ją przyjął. 
M.S: - Adamie pozwolisz, że przeskoczymy odrobinę na prywatę, choć po 
takim wyznaniu, na oczach całego świata... Zostaniesz tatą, gratuluję! 

A.K: - Bardzo dziękuję. Ogromna radocha. Już nie mogłam 
się doczekać, aż powiem to rodzinie i bliskim. Nikt nie wiedział. 
Cieszę się, że ta walka akurat tak się ułożyła i byłem w stanie 
ogłosić to całemu światu, że niebawem zostanę tatusiem. 
M.S: - Syn czy córka? Wiadomo już? 

A.K: - Jeszcze nie wiadomo. Po powrocie do Stanów Zjedno-
czonych mamy z żoną umówioną wizytę i wtedy mam nadzieję, 
że się dowiemy. 
M.S: - A jakim ojcem chciałbyś być? 

A.K: - Na pewno dobrym. Moi rodzice są dla mnie najważ-
niejsi i takie realcje  chciałbym też zbudować ze swoim dzieckiem.
M.S: - A jakie wartości chciałbyś przekazać swojemu dziecku? 

A.K: - Chciałbym, by wiedziało, że rodzina jest najważniej-
sza. A wszystko, czego tylko chce i o czym marzy może osiągnąć 
ciężką pracą. 
M.S: - Niewykluczone zatem, że pozna swojego tatę, już jako mistrza świa-
ta? 

A.K: - Mam nadzieję. Taki jest plan. A jak będzie, czas po-
każe. Do tego momentu wszystko w moim życiu układa się jak 
w filmie. A spełnienie tych marzeń byłoby na pewno kolejnym 
niezwykłym rozdziałem w tej historii. 

W specjalnej rozmowie dla Telewizji Narew, Adam Kownacki opowiada Marlenie Siok o ostatniej wygranej 
walce, w której pokonał Geralda Washingtona, szansie zdobycia pierwszego polskiego tytułu mistrza świata 

wagi ciężkiej, starciu z Deontayem Wilderem i oczekiwaniu na pierwsze dziecko. 

nem „Babyface” jest coraz bliżej 
wyznaczonego celu. 

Na salę lekcyjną Liceum Mi-
strzostwa Sportowego Adam 
Kownacki wkroczył o 8 rano, 
gdy tylko wybrzmiał pierwszy 
dzwonek wzywający uczniów 
na lekcję. Żartobliwie opowia-
dał młodym ludziom o ścież-
kach własnej kariery i dał im 
lekcję prawdziwej pokory oraz 
siły. – Moja droga nie była łatwa, 
ale miałem w sobie głód, że się 
uda – mówił. – Wszyscy widzą 
końcowy efekt, czołówkę spor-
towców, która bardzo dobrze za-
rabia – tak rozpoczął opowieść 
o młodym chłopaku z Polski 
z lekką otyłością, który „zarabiał 
na bramkach” i mieszkał z żoną 
w małym pokoju u rodziców, 
a po kontuzji przez trzy lata 
walczył o odzyskanie formy. – 
Jestem tutaj, żeby wam, młodym 
ludziom, przekazać, żebyście 
mieli w sobie ten głód i chcieli 
coś osiągnąć – dopingował przy-
szłych mistrzów. 

Uczennica LMS i młoda 
bokserka, Łucja Kulesza, z uwa-
gą słuchała wypowiedzi Ada-
ma Kownackiego. Dla niej jego 
opowieść o drodze do sukcesu 
i sławy, to inspirująca wskazów-
ka.  

Zbigniew Maleszewski, pre-
zes klubu pięściarskiego BKS 
Tiger Łomża, poznał Kownac-
kiego osiem lat temu w USA, 
gdy utalentowany Polak dopie-
ro rozpoczynał przygodę z za-
wodowstwem. – Sam talent nie 
wystarczy, potrzebna jest ciężka 
praca – komentował sportowy 
sukces Adama Kownackiego 
doświadczony trener. 

Kownacki w wieku siedem 
lat wyemigrował z rodziną do 
Stanów Zjednoczonych. Tre-
nuje boks od piętnastego roku 
życia. W Liceum Mistrzostwa 
Sportowego gościł po raz trze-
ci. – W kształtowaniu ambicji 
młodych sportowców potrzeb-
ne są wzorce osobowe. Potrze-
bujemy ludzi z krwi i kości, 
którzy dzielą się swoim życiem. 
Pan Adam jest niezwykle cie-
płym i otwartym człowiekiem, 
który przemawia bardzo mło-
dzieżowym językiem i otwar-
cie opowiada o swoich do-
świadczeniach – mówiła Iwona 
Puciłowska, dyrektor Liceum 
Mistrzostwa Sportowego. To 
szkoła przyszłych mistrzów, 
którą prowadzi Państwowa 
Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. 



Twórcy dokumentu ukazują sylwetkę groźne-
go dyktatora, nigdy nieudzielającego wywiadów 
i utrzymującego wokół siebie atmosferę tajemni-
czości. Świat niewiele wie o tym  władcy odizolo-
wanego państwa, dysponującego bronią jądrową.

Aby przekonać się, jak wygląda życie pod 
rządami Kim Dzong Una, � lmowcy jadą do 
Pjongjangu, podając się za turystów. Badają też 
sprawę zamordowania w Malezji przyrodniego 
brata Kim Dzong Una.

28 grudnia 2011 roku Kim Dzong Un został 
o� cjalnie ogłoszony przywódcą Korei Północnej, 
był wówczas najmłodszą na świecie głową pań-

stwa. Przypuszcza się, 
że urodził się między 
1982 a 1984 rokiem.

Kim Dzong Un jest 
o� cjalnie tytułowany jako 
„Niezłomny Przywódca Partii, 
Państwa i Armii”. Ważniejszym 
mianem – Wiecznego Prezydenta – tytułuje się 
do dzisiaj jego dziadka, Kim Ir Sena.

Pieniądze, które w jednym roku dyktator 
wydaje na luksusy, starczyłyby na kupienie około 
1,65 miliona ton ryżu, dwa razy więcej niż go 
potrzeba.

Dokument 

Codzienne życie 
rodzinne...mafi i

Sześć 45-minutowych odcinków, 
a w nich losy kilkunastu kobiet. Ich 
osobiste doświadczenia i relacje zapew-
nią widzom wgląd w przerażający świat 
polskiej ma� i.

Bohaterki tego dokumentu były 
związane ze środowiskiem przestęp-
czym na różne sposoby – są wśród nich 
m.in. matki, żony, a także córki prze-
mytników i gangsterów. Serial opowia-
da nie tylko o ich osobistych związkach 
z członkami tzw. polskiej ma� i, ale 
analizuje, w jaki sposób przestępcze 
środowisko wpłynęło na życiowe po-
stawy tych osób i postrzeganie przez 
nie świata. 

Kobiety mówią otwarcie o swoich porażkach, poniesionych stra-
tach i zmianach w życiu, które musiały wprowadzić, by dać sobie 
radę ze zwykłą codziennością. Wiele z nich nie uwolniło się jeszcze 
od dramatów z przeszłości. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą 
mogły spać spokojnie…

Kobiety i ma� a
TV4 niedziela 23.50, 0.50 odc. 1 i 2

Król dinozaurów

Potężny 
i bez litości

Późna kreda (94 - 64 miliony lat temu). 
Wciąż jeszcze nie pojawili się nasi bezpośred-
ni praprzodkowie. Światem rządzą dinozaury, 
a nimi największy znany nam drapieżnik: Ty-
rannosaurus Rex. 12 metrów długości, porusza 
się na tylnych kończynach mierzących cztery 

metry. Waży ponad siedem ton. 
Jego zęby o długości 30 cm wbi-
jają się w ciało o� ary z siłą ponad 
pięciu tysięcy kilogramów. Tak 
morderczego ucisku nie miał ża-
den drapieżnik lądowy. Tej bestii 
czoło mógł stawić jedynie... inny 
Tyrannosaurus Rex. 

Życie prehistorycznego po-
twora również było pełne niebez-
pieczeństw. Choć był mistrzem 
przetrwania, ulegał chorobom, 
infekcjom, złamaniom, odnosił 
rany, które kończyły jego żywot.

Niesamowite, ile możemy 
się nauczyć, badając szczątki 
drapieżnych dinozaurów. Może 
odkryjemy lek, dzięki któremu 
nasze rany będą szybciej się goić, 
bo bez wątpienia pod tym wzglę-
dem tyranozaury miały nad nami 
przewagę. 

Król dinozaurów
TVP2 niedziela 11.00

Koreańskie 
tajemnice

Kim Dzong Un – władca Korei Focus TV niedziela 21.00

  Jak żyje 

  wielki przywódca i jego naród  

a to ciekawe

Do kobiet z ma� jną przeszłością 
dociera Ewa Ornacka dziennikarka 
związana przez lata z tygodnikiem 

„Wprost” i autorka książek 
o przestępczości zorganizowanej.

reklama
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Film ze studia Walta Disneya
Ocalić miasto

Czternastoletni Hiro Hamada jest 
młodym geniuszem komputerowym, 
którego łączy niezwykła więź z pociesz-
nym robotem o imieniu Baymax. Pew-
nego dnia obaj niespodziewanie zostają 
wplątani w plan zniszczenia dynamicz-
nie rozwijającego się San Fransokyo. 

Hiro zrobi wszystko, żeby uchro-
nić przed katastrofą swoje ukochane 
miasto. W tym celu postanawia działać 
i zamienia swojego przyjaciela oraz pięć 
innych robotów w grupę ultranowocze-
snych superbohaterów. 

Wielka Szóstka TVN niedziela 16.55

Ludzie w luksusowym Aksjomacie
Miłość robotów 

na zaśmieconej Ziemi
Ziemia przypomina gigantyczne śmietnisko. 

Nie ma już na niej żadnego człowieka, wszyscy 
uciekli. Został tylko mały robot Wall-E, który 
dzień po dniu, od siedmiuset lat, oczyszcza Zie-
mię z odpadów pozostawionych przez ludzi.

Robotowi doskwiera samotność. Wszystko 
się zmienia, kiedy z kosmosu przybywa piękna, 
myśląca maszyna nowej generacji o imieniu Eva. 
Wall-E zakochuje się w niej od pierwszego wej-
rzenia .Czy stanie się ona dobrym towarzyszem 
dla samotnego od stuleci robota?

Pewnie nie wiesz...
To pierwszy w historii kina � lm animowany, który zdobył aż 6 no-

minacji do Oscara (dostał statuetkę dla najlepszego � lmu animowanego)! 
Kosztował 180 milionów dolarów, ale na całym świecie w kinach 

zarobił ponad 522 miliony dolarów.
Imię głównego bohatera to akronim pochodzący od słów w języku 

angielskim Waste Allocation Load Lifter – Earth-Class (Wysypiskowy 
Automat Likwidująco  Lewarujący – Ziemia-klasa).

EVE to akronim pochodzący od słów w języku angielskim – Extra-
terrestrial Vegetation Evaluator (Ewaluacja (ocena, szacowanie) Ro-
ślinności Pozaziemskiej). 

Dźwięk wiatru na Ziemi imituje nagrany szum wodospadu Nia-
gara.

WALL-E, TV Puls sobota 18.05, niedziela 12.05

Co zrobią niedźwiedzie?
Koniec sielanki...

Łasuch Yogi i poczciwy Bubu są wielkimi przyjaciółmi. Obydwaj 
mieszkają w stuletnim Parku Jellystone, gdzie nie brakuje im niczego. 
Niedźwiadki dobrze się bawią i beztrosko spędzają czas. 

Niestety, pewnego dnia okazuje się, że byt Yogiego i Bubu jest za-
grożony. Zyski z parku spadają i władze poważnie zastanawiają się nad 
jego zamknięciem. Odważne misie nie zawahają się przed niczym, aby 
uchronić dom przed likwidacją. Pomogą im w tym strażnik Smith oraz 
pewna urodziwa reporterka.

Miś Yogi TVN7 sobota 13.05

Przyjaźń 
w Chłodnicy 

Górskiej

Auto też 

ma uczucia

Zygzak McQueen to młody i bardzo am-
bitny samochód wyścigowy, któremu marzy 
się wielki sukces. 

Starannie przygotowuje się do startu 
w wyścigu o Mistrzostwo Złotego Tłoka w Ka-
lifornii. Nieoczekiwanie tra� a do maleńkie-
go miasteczka o nazwie Chłodnica Górska, 
leżącego nieopodal słynnej autostrady 66. 
Szybko zaprzyjaźnia się z jego ekscentrycz-
nymi mieszkańcami, wśród których szcze-
gólną sympatią darzy: Sally - porsche 2002, 
Wójta Hudsona - podstarzałe auto o tajem-
niczej przeszłości, i Złomka - zardzewiałą 
ciężarówkę. 

Pobyt w miasteczku zaowocuje nie tylko 
nowymi przyjaźniami, ale przede wszyst-
kim zmianą postawy wobec życia. Zygzak 
zrozumie, że są w życiu ważniejsze rzeczy 
niż trofea i sława.

AUTA 2
Zygzak McQueen zostaje zaproszo-

ny do udziału w prestiżowych zawodach 
World Grand Prix, które mają wyłonić 
najszybsze auto świata. McQueen wy-
rusza w towarzystwie Złomka w pełną 
przygód podróż.

Auta
Polsat niedziela 11.15

Auta 2
TV4 niedziela 12.35
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Trzy osoby zginęły w dwóch wypad-
kach, które zdarzyły się zaledwie 
w ciągu jednej doby na drogach w re-
gionie.  

Do pierwszego zdarzenia do-
szło na drodze krajowej nr 63, 
w miejscowości Rogienice Wiel-
kie. Wstępne ustalenia mówią 
o tym, iż kierujący (lat 30) pojaz-
dem osobowym toyota na łuku 
drogi z nieustalonych przyczyn 

zjechał do rowu i uderzył w drze-
wo. W pojeździe było dwóch pa-
sażerów, z których jeden poniósł 
śmierć na miejscu. 

Jeszcze tego samego dnia do 
tragicznego zdarzenia doszło na 
drodze krajowej nr 68 w miej-
scowości Jabłonka Kościelna. 
Prawdopodobnie w czasie wy-
przedzania, kierowca volkswa-
gena zjechał na przeciwległy pas 

ruchu, gdzie czołowo zderzył 
się z nadjeżdżającym z naprze-
ciwka Fiatem. Niestety obydwaj 
kierowcy pojazdów zginęli. Na-
tomiast dwie pozostałe, które 
również podróżowały tymi au-
tami zostały przewiezione do 
szpitala.

- Doba ta należała, niestety, 
do jednej z najtragiczniejszych 
w skutkach w tym roku, jeżeli 
chodzi o liczbę ofiar śmiertel-
nych. Na drogach województwa 
podlaskiego, w pięciu wypadkach 
trzy osoby zginęły, a sześć zostało 
rannych. Policjanci w całym wo-

jewództwie zatrzymali czternastu 
sprawców przestępstw, w tym 
pięciu nietrzeźwych kierowców, 
dziewięć osób poszukiwanych, 
a interweniowali 352 razy – in-
formuje rzecznik prasowy - pod-
laskiej policji, nadkomisarz To-
masz Krupa. 

Kontrolowanie większych 
Akcję wzmożonych kontroli większych uczestników ruchu drogowego, czyli cię-
żarówek, busów, pojazdów dostawczych, przeprowadzili w mieście i powiecie 
łomżyńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego.  

Sprawdzali m.in. trzeźwość kierujących, stan techniczny samocho-
dów, czas pracy kierowców oraz sposób przewożenia osób i rzeczy. 
Stanowisko kontrolne działało  między innymi przy drodze krajowej 
nr 61, gdzie policyjne kontrole prowadzone były we współpracy z In-
spektorami Transportu Drogowego. Takie wspólne stanowisko zloka-
lizowane było między innymi na ulicy Zjazd w Łomży. 

Podczas działań policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów, 
sposób zabezpieczenia ładunków czy przewożenia osób, prędkość 
i czas pracy kierowców. Szczegółowym kontrolom poddane zostały 
łącznie 84 pojazdy, w tym 28 ciężarówek i 8 autobusów. Mundurowi 
ujawnili 10 przypadków przekroczenia prędkości.

W związku z nieprawidłowościami zatrzymano 5 dowodów reje-
stracyjnych. Dodatkowo okazało się, że 3 kontrolowane pojazdy były 
przeładowane. Tradycyjnie, sprawdzana była też trzeźwość siedzących 
za kierownicą – wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi. 

Przemyt w przesyłkach 
Przesyłki kurierskie próbują 

na większą skalę wykorzystywać 
przemytnicy nielegalnych towa-
rów.  W wyniku ostatnich działań 
funkcjonariusze Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej z Białegosto-
ku przechwycili ponad 50 kilo-
gramów nielegalnego tytoniu.

Podczas kontroli przepro-
wadzonych w białostockich od-
działach firm kurierskich, Służba 
Celno - Skarbowa ujawniła i za-
bezpieczyła 14 paczek zawiera-
jących łącznie 50,5 kg tytoniu 
bez polskich znaków skarbowych 
akcyzy. Przesyłki, wewnątrz któ-
rych, zgodnie z deklaracją, mia-
ły znajdować się m.in. artykuły 
przemysłowe i wędkarskie, zosta-
ły prześwietlone mobilnym ska-
nerem RTG będącym na wypo-
sażeniu białostockiej KAS.

Funkcjonariusze KAS 
wszczęli w powyższych spra-
wach postępowania karne skar-
bowe, które prowadzone są przez 
Podlaski Urząd Celno-Skarbo-
wy w Białymstoku. Nadawcom 
przesyłek grozi kara grzywny.

Od początku tego roku funk-
cjonariusze KAS z Białegostoku 
podczas kontroli przesyłek ku-
rierskich i pocztowych zabezpie-
czyli juz 165,5 kg nielegalnego 
tytoniu. Należności podatkowe, 
które ciążą na zajętym towarze to 
blisko 170 tysięcy złotych.

Podróbki do zabawy
Blisko 210 zestawów podro-

bionych zabawek zatrzymali 
funkcjonariusze białostockiej 
KAS podczas kontroli w jed-
nym ze sklepów w Hajnówce. 
Jego właściciel za oferowanie do 
sprzedaży podróbek odpowie 
przed sądem.

Funkcjonariusze Podlaskie-
go Urzędu Celno-Skarbowego 
skontrolowali w Hajnówce jeden 
ze sklepów, w ofercie którego 
znajdowały się m.in. zabawki. 
Podczas kontroli mundurowi 
ujawnili zestawy klocków, któ-
rych wygląd do złudzenia przy-
pominał produkty znanej duń-

skiej marki oraz pudełka z lalkami 
znanymi z popularnego filmu 
animowanego dla dzieci. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli w su-
mie 209 zestawów zabawek i po-
wiadomili przedstawicieli firm 
– właścicieli praw do chronio-
nych znaków towarowych, którzy 
po przeprowadzonej ekspertyzie 
stwierdzili, że są to podróbki.

W sprawie sporządzone zo-
staną wnioski o ściganie i ukara-
nie właściciela sklepu, który ofe-
rował do sprzedaży podrobione 
towary. Za ten czyn ustawa Pra-
wo własności przemysłowej prze-
widuje karę do 2 lat pozbawienia 
wolności.

Tragiczna doba i śmierć trzech osób 

Nielegalny tytoń i zabawki
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Powieść z nieznaną  
historią w tle 

Zenon 
Krajewski

Odc.15 (t.I)

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew pu-
blikujemy kolejny fragment powieści.

ROK 1940

3

Każdego dnia znieważają mnie 
moi wrogowie,

Srożąc się na mnie przeklinają 
moim imieniem.

Ps. 102, 9

Styczeń tysiąc dziewięćset 
czterdziestego roku w mieście 
był jeszcze bardziej dokuczliwy 
niż na wsi. Ciężko znosiły mrozy 
te rodziny, które nie były na tyle 
zapobiegliwe, aby zaopatrzyć się 
w stosowną ilość opału jeszcze 
w polskich czasach, czyli w peł-
ni lata. Większość mieszkańców 
Łomży przygotowania do zimy 
zwykle rozpoczynała wczesną 
jesienią. Tym razem nie było to 
możliwe ze względu najpierw na 
inwazję niemiecką, a następnie 
objęcie tych ziem przez Sowietów 
i zaprowadzenie przez nich swoich 
porządków, które szybko skutko-
wały brakami zaopatrzeniowymi. 
Wiernikowie również nie zadbali 
o zgromadzenie opału w lecie, bo 
nigdy nie robili tego zbyt wcześnie, 
gdyż za polskich czasów nie było 
z tym problemu. W konsekwen-
cji już po miesiącu zimy, mimo 
oszczędnego gospodarowania za-
pasami z ubiegłego roku, opał się 
skończył. Zaczęto palić meble, 
których i tak ze sobą nikt nie za-
mierzał zabierać w chwili postano-
wionej już wyprowadzki z miasta. 

Decyzja Wierników  wyprowa-
dzenia się z własnego domu mu-
siała w tej sytuacji ulec przyśpie-
szeniu. Rozencwajgowie z kolei 
postanowili twardo trwać u siebie 
i opiekować się w miarę możności 
pozostawionym dobytkiem przy-
jaciół. W drugiej połowie stycz-
nia Elian wraz z Hannah wyna-
jęli sanie i wyjechali do Stawisk, 
miasteczka leżącego nieco ponad 
dwadzieścia kilometrów na pół-
nocny wschód od Łomży, zabiera-

jąc ze sobą ubrania, najcenniejsze 
pamiątki oraz walizkę książek, 
kilka medycznych podręczników 
Eliana i nieco literatury pięk-
nej dla nie potrafiącej się bez niej 
obejść Hannah. Parę dni później 
jego bracia z rodzinami wyjecha-
li swoim transportem do Rutek, 
dużej wsi, a właściwie miasteczka 
położonego w pobliżu głównego 
traktu z Warszawy przez Ostrów 
i Zambrów do Białegostoku, a da-
lej do Grodna i Wilna. U schyłku 
miesiąca stary Samuel Wiernik 
wraz z żoną i nieletnimi jeszcze 
córkami wyprowadził się z kolei 
do miasteczka Śniadowo, gdzie 
kuzyn zawiadywał młynem, który 
przekształcił w kooperatywę, czy-
li spółdzielczą własność i nawet 
w tak trudnych czasach dobrze so-
bie radził. Społeczność żydowska 
Śniadowa, mimo zróżnicowania 
materialnego, trzymała się razem, 
ignorując nielicznych komunistów.

W Stawiskach Elian i Hannah 
Wiernikowie zostali przywitani 
życzliwie. Zamieszkali u kuzyna, 
Samuela Lewenta, w jego domu 
znajdującym się przy ulicy Długiej 
numer dwadzieścia trzy.  Kuzyn 
pomyślał też o pracy dla Eliana. 
Umówił go na spotkanie z tutej-
szym lekarzem Chaimem Meje-
rem.

Lewent, chłop na schwał, 
nieco już siwiejący, zbliżał się do 
pięćdziesiątki. Miał żonę Ra-
chelę i czworo dzieci, z których 
najstarszy Szlomo skończył już 
dwadzieścia pięć lat i założył wła-
sną rodzinę, a najmłodsza Naomi 
liczyła sobie tylko dziesięć wiosen. 
Z dwóch pozostałych synów Be-
rek miał osiemnaście lat, a Nohem 
piętnaście. Samuel Wiernik, ojciec 
Eliana, mimo że tylko dziesięć 
lat  starszy, był jego wujem, nato-
miast Pinchas, ojciec Lewenta już 
nie żył, a matka ciężko chorowała 
i mimo troskliwej opieki całej ro-
dziny jej stan zdrowia się nie po-
prawiał.

Samuel był człowiekiem inte-
resu. Gdy nie mógł już prowadzić 
sklepu, za zgodą władz, trudno 
powiedzieć w jaki sposób uzyska-
ną, założył kooperatywę i nadal 
prosperował. Wolał nie pokazywać 
w mieście, że dobrze sobie radzi, 
gdyż nieustannie obawiał się, że 
jego los może się odmienić, a on 
z dnia na dzień wszystko stracić. 
I nie myślał tylko o rzeczach mate-
rialnych. Dla niego najważniejszą 
wartością była rodzina, jego żona 

i dzieci. Zabezpieczenie ich przy-
szłości uważał za najważniejsze 
zadanie w tych trudnych czasach, 
które nadeszły wraz z upadkiem 
Polski.

Elian podziwiał kuzyna. Tak, 
jak Samuel dbał o rodzinę, chciał 
i on zabiegać o dobro własnej. 
Chciał być, tak jak on, uprzejmy, 
miły, troskliwy i zapobiegliwy, 
ale nie każdy człowiek dostaje od 
Boga te wszystkie przymioty. Zda-
wał sobie doskonale sprawę z tego 
prostego i oczywistego faktu, ze 
stoickim spokojem starając godzić 
się na to wszystko, co sam otrzy-
mał w darze od niebios.

Po zagospodarowaniu się w no-
wym miejscu Elian niezwłocznie 
zasiadł z kuzynem w salonie, żeby 
przy gorącej herbacie omówić 
swoją nową sytuację.

- No to witaj Elianie na moich 
śmieciach. Cieszę się, że mogłem 
ci pomóc – uśmiechnął się Samuel 
do znacznie młodszego kuzyna.

- A ja i Hannah z kolei jeste-
śmy ci niezmiernie wdzięczni za 
pomoc i prosimy o jeszcze, bo nie 
wiem, a krótko mówiąc jestem pe-
łen obaw, jak tu sobie poradzimy. 
To dla nas nowe środowisko.

- Nie obawiaj, nie damy ci zgi-
nąć - zapewnił Lewent kuzyna. 
- Jesteś mężczyzną, musisz sobie 
poradzić. Masz w ręku fach …

- …może raczej w głowie, bo 
mam dużo wiedzy, ale kompletny 
brak praktyki – wpadł mu w słowo 
Elian.

- Mniejsza o szczegóły. Z pew-
nością masz kwalifikacje. Jeszcze 
rok studiów i byłbyś dyplomowa-
nym medykiem.

- Tak, niewiele mi zabrakło, 
żeby zostać pełnoprawnym leka-
rzem – westchnął z żalem.

- No właśnie, ale możesz być 
felczerem, który doradza i wyko-
nuje proste zabiegi. Potrzebujesz 
teraz praktyki w zawodzie, a studia 
dokończysz kiedy będzie to możli-
we i gdzie będzie to możliwe.

Kobiety przyniosły herbatę 
i ciasteczka z domowego wypieku.

- Usiądźcie z nami – popro-
sił je Samuel. Hannah i Rachela 
skwapliwie skorzystały z zaprosze-
nia. Samuel odwrócił głowę w kie-
runku Hannah.

- Rozważamy z twoim mężem 
co z nim dalej począć - poinfor-
mował dziewczynę.

- Chyba do tego dopiero zmie-
rzaliśmy – wtrącił Elian.

- I co proponujesz, kuzynie? – 

spytała Hannah z zaciekawieniem.
- Rozmawiałem już z naszym 

lekarzem. Obsługuje naszą cał-
kiem sporą populację w tym mia-
steczku. A muszę zauważyć, że jak 
sięgam pamięcią jesteśmy tu więk-
szością ponad dwutysięczną. Me-
jer to dobry fachowiec. Jesteśmy 
z niego zadowoleni. Radzi sobie 
wyśmienicie, więc nikt poza nim 
nie utrzyma się opiekując się tylko 
naszą społecznością, a Polacy też 
mają swojego lekarza, który działa 
nie tylko w mieście, ale i poza nim, 
w okolicach, bo też ciężko byłoby 
mu się utrzymać. Wszak Polaków 
w tym mieście jest znacznie mniej 
niż naszych, jak już podkreślałem. 
Czasami ci dwaj medycy się uzu-
pełniają, pomagają sobie nawza-
jem. Jednak się z tym nie afiszują. 
Oni może nie mają uprzedzeń ani 
narodowych, ani zawodowych. Nie 
można jednak tego samego powie-
dzieć o wszystkich ich pacjentach.

- To chyba nie dziwne, że sobie 
pomagają w razie takiej potrzeby. 
Przecież pieniądz nigdy nie śmier-
dzi. Tak już mawiali starożytni 
Rzymianie – potwierdziła Han-
nah.

- To nawet nie to. To nie kwe-
stia pieniędzy – kontynuował Sa-
muel, podczas gdy Elian słuchał 
uważnie. – W tak małej społecz-
ności jak nasza wszyscy się tu zna-
ją i nie ma głębokich podziałów 
narodowościowych. Jakieś trzy ty-
siące ludzi z okładem skupionych 
na kilkunastu ulicach musi ze sobą 
żyć w pewnej symbiozie. A leka-
rze muszą śpieszyć na pomoc każ-
demu. Obowiązuje ich przecież 
przysięga Hipokratesa. Jak ona 
brzmi, kuzynie?

- Jest zbyt długa, abym całą 
pamiętał – zastrzegł się Wiernik. - 
Zapoznałem się z nią dawno temu, 
a zapamiętałem tylko najistotniej-
sze fragmenty. Mogę coś z niej za-
cytować. 

- Bardzo proszę, kuzynie.
- Będę stosował zabiegi lecz-

nicze wedle możności i zdolności 
ku pożytkowi chorych, broniąc ich 
od uszczerbku i krzywdy. Niko-
mu, nawet na żądanie, nie podam 
śmiercionośnej trucizny, ani niko-
mu jej nie będę doradzał, podob-
nie też nie dam nigdy niewieście 
środka na poronienie. W czysto-
ści i niewinności zachowam życie 
swoje i sztukę swoją. Do jakie-
gokolwiek wejdę domu, wejdę 
doń dla pożytku chorych, wolny 
od wszelkiej chęci krzywdzenia 

i szkodzenia. Zacytowałem te naj-
istotniejsze fragmenty oryginalnej 
przysięgi - poinformował Elian.

- Teraz chyba lepiej rozumie-
my dlaczego w takim poważaniu 
są lekarze, którzy stosują się do tej 
formuły.

- Jest jeszcze fragment o do-
chowaniu tajemnicy lekarskiej. Co-
kolwiek bym podczas leczenia czy 
poza nim w życiu ludzkim ujrzał 
czy usłyszał, czego nie należy roz-
głaszać, będę milczał, zachowując 
to w tajemnicy.

- Właśnie. Lekarz powinien 
być zręczny, skuteczny i dyskretny. 
Takiego tu mamy, a Polak w ni-
czym nie ustępuje naszemu. Oni 
załatwiają sprawy chorobowe na-
szego miasteczka. A że nie są zbyt 
drodzy, bo nie mieliby zbyt wielu 
klientów, muszą jeszcze prowadzić 
własne gospodarstwo, aby mieć na 
własne potrzeby i drób, i coś więk-
szego. 

- Są zapobiegliwi, nie ma co – 
wyrwało się Hannah.

- Doskonale znają tutejsze ży-
cie – poprawił ją Samuel. – Wie-
dzą, że nie mogą polegać tylko na 
tym, co im skapnie od pacjentów. 
Nie wahają się też brać wynagro-
dzenia w naturze. Są elastyczni 
i takimi muszą właśnie być lekarze 
w miasteczkach wschodniej Polski.

- Zachodniej Białorusi – uści-
ślił Elian z sarkazmem.

- Ta nazwa nigdy się tu nie 
przyjmie, kuzynie – zauważył 
Lewent. - Nawet gdyby Rosja-
nie zagościli tutaj na dziesiątki 
lat. A z pewnością nie mają na to 
szans.

- Oszczędźcie nam polityki, 
panowie – jęknęła nie odzywająca 
się do tej pory Rachela, korpulent-
na, siwiejąca już trochę kobieta 
sporo po czterdziestce.

- Dobrze, dobrze – mruknął 
uspokajająco Samuel. – Wraca-
jąc do najistotniejszej w tej chwili 
sprawy. Umówiłem cię, młodzień-
cze, z Chaimem Mejerem, naszym 
lekarzem. Pójdź do niego jeszcze 
dziś. Nawet teraz, natychmiast. 
I zgódź się na cokolwiek, co ci za-
proponuje. Przygotowywałeś się 
już do jakiejś specjalizacji na tych 
twoich studiach?

- Chciałem być chirurgiem, 
bądź ortopedą. Nie było to jeszcze 
do końca sprecyzowane. 

- Tutaj nie będziesz miał chyba 
możliwości poćwiczyć tego rodza-
ju zadań, a tym bardziej operacji. 
Najbliższy szpital jest w Łomży. 
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Tu potrzebna jest tylko ogólna 
praktyka.

- A kto zestawia połamane 
czy zwichnięte kończyny? – spytał 
Elian.

- Teraz musi się tym zająć le-
karz domowy. Wyprawa do szpi-
tala raczej nie wchodzi w grę. I tu 
widzę szansę dla ciebie. Możesz 
okazać się pomocny. Ale przede 
wszystkim w tym mieście ma sens 
ogólna praktyka i jako pomocnik 
mógłbyś się przydać. Tak myślę. 
No, spróbujmy tych ciasteczek 
– zmienił temat, uznając podsta-
wową sprawę za załatwioną. - Za-
pewniam cię, że moja ukochana 
żona robi je palce lizać.

- Nie wątpię, kuzynie – upił 
nieco herbaty i sięgnął po ciastecz-
ko. – A jak trafię do tego Mejera?

- To proste, dziś mój chłopak 
cię zaprowadzi. Z powrotem wró-
cisz sam. Stawiski to zaledwie kil-
kanaście ulic i uliczek. Nie sposób 
tu się zgubić.

- W takim razie, kuzynie, wołaj 
tu swego chłopaka. Pójdę pozna-
wać życie.

 Wstali obydwaj. Elian poszedł 
się ubrać, a Samuel zawołał swo-
jego najmłodszego syna, Nohe-
ma, który niezwłocznie zjawił się 
przed ojcem.

- Ubierz się, synu, zaprowa-
dzisz kuzyna do naszego lekarza, 
Mejera. 

- Dobrze – zgodził się skwa-
pliwie. – A co mu jest?

- Nic, nie jest chory. Wujek 
chce poznać naszego medyka. Nie 
czekaj na niego. Wróci sam.

W progu salonu stanął Elian.
- I jak, możemy iść? 
- Oczywiście, ale daj mu jakąś 

minutę na założenie ciepłego palta 
– odrzekł Samuel. – Idźcie, a my 
tu jeszcze sobie poplotkujemy przy 
herbacie i ciasteczkach wyrobu 
mojej zdolnej małżonki.

Do domu Mejera nie było 
daleko. Chociaż znajdował się po 
drugiej stronie szosy łomżyńskiej, 
na ulicy Furmańskiej, przejście 
spokojnym krokiem zajęło im nie-
całe dziesięć minut. Przed domem 
lekarza Elian podziękował chłop-
cu za wskazanie drogi i wysłał go 
z powrotem do domu. Nie chciał 
mieć świadka rozmowy z Mejerem. 
Niewiele się po niej spodziewał. 
Uznał jednak, że nawet przyjęcie 
na staż będzie dla niego dużym 
dobrodziejstwem, bo gdzieś musi 
się „otrzaskać” z zawodem, jeśli ma 
nadzieję praktykować w przyszło-
ści. Wejście do domu było od tyłu, 
więc pchnął furtkę i wszedł na po-
sesję. Po chwili zapukał do drzwi.

- Wejść – usłyszał po chwili ra-
czej szorstkie zaproszenie.

„No, nie ma to jak serdeczne 
i uprzejme powitanie” -  pomyślał 
Elian, ale po chwili wahania naci-
snął klamkę i wszedł do środka.

- Przepraszam za najście. Je-
stem Elian Wiernik, kuzyn Samu-

ela Lewenta – przedstawił się, gdy 
zobaczył zmierzającego doń, aby 
go powitać, gospodarza.

- Miło mi pana poznać – od-
powiedział lekarz, równocześnie 
uważnie lustrując gościa wzrokiem.

- Proszę się rozebrać. Tam jest 
wieszak. 

- Dziękuję – Elian powiesił 
swój płaszcz i przyjrzał się raczej 
drobnemu, ale zażywnemu gospo-
darzowi, który wyglądał na czło-
wieka jeszcze w sile wieku.

- Proszę, przejdźmy dalej. Po-
rozmawiamy sobie trochę, bo w tej 
chwili akurat mam czas. 

Siedli w saloniku obok gabi-
netu. Elian śmiało  przypatrywał 
się gospodarzowi. Nie sprawiał 
wrażenia brata łata. Wyglądał 
raczej na oschłego, traktującego 
ludzi z dystansem. Powierzchow-
ności bynajmniej jednak nieodpy-
chającej, jeszcze ciemnowłosy, ale 
przyprószony już siwizną, nie nosił 
brody i pejsów, raczej niewysoki, 
pewnie z metr sześćdziesiąt kilka, 
i szczupły. Mejer także obserwo-
wał swego gościa przez dłuższy 
czas, czekając na to co powie.

- Przyszedłem, że się tak wy-
rażę, z wizytą zapoznawczą, jako 
że mój kuzyn, Samuel sugerował, 
że mógłbym się przydać panu – 
Wiernik zdecydował się przerwać 
milczenie. - A poza tym chciałbym 
prosić o zbadanie mojej żony.

- Jaki problem ma pańska 
żona?

- Ludzki problem – uśmiech-
nął się Elian. – Przypuszczam, że 
jest w pierwszych tygodniach cią-
ży. – Dobrze byłoby usłyszeć po-
twierdzenie tego radosnego faktu 
z ust fachowca.

- Zatem niech pana żona nie-
zwłocznie tu zawita. Sprawdzę, 
czy pana przypuszczenia są trafne 
– uśmiechnął się Mejer. – A co do 
pierwszej sprawy to proszę zbyt 
wiele nie oczekiwać. 

- Tak, zdaję sobie sprawę, że 
nie ma pan tu kokosów. Nie ma się 
więc czym dzielić. Już mi kuzyn 
opisał sytuację.

- To dobrze, że stoi pan na 
twardym gruncie. Ale niech pan 
pamięta, że na tym ponurym świe-
cie są też chwile z przebłyskami 
słońca. Mogę zaoferować panu 
coś w rodzaju stażu czy praktyki. 
Jak zwał, tak zwał – machnął ręką. 
- Słowem będzie pan przycho-
dził tak jakby do pracy, na kilka 
godzin, powiedzmy od dziewiątej 
do pierwszej, nie wykluczam, że 
z czasem może na nieco dłużej, bo 
roboty nie ma tu w tej chwili zbyt 
wiele, ale to nie znaczy, że będzie 
tak zawsze. Czegoś się pan nauczy, 
nabierze praktyki, nie powiem ru-
tyny – zaznaczył – bo takie sfor-
mułowanie ma zły wydźwięk. 
Oczywiście, zapłacę panu jakieś 
pieniądze. Teraz jednak nie jestem 
w stanie powiedzieć jakie. To bę-
dzie zależeć od pana umiejętności, 

dyspozycyjności i moich potrzeb. 
Niemniej jednak uważam, że lepiej 
jest coś robić niż nic, nieprawdaż, 
młody człowieku?

- Dobre i to, doktorze Mejer. 
Nie ukrywam jednak, że wolałbym 
wiedzieć co mógłbym przynieść do 
domu. Mam na myśli te okupacyj-
ne pieniądze.

- Będzie pan wiedział po mie-
siącu. Poza tym może pan oddać 
się do mojej dyspozycji dwadzie-
ścia cztery godziny na dobę i wtedy 
będzie to wyglądało trochę inaczej. 
Porody, zgony, a często i choroby 
nie wybierają pory dnia. Zdążył 
pan wybrać specjalizację?

- Chciałem zostać chirurgiem.
- Tu nie będzie pan mógł roz-

wijać swoich zainteresowań. Naj-
bliższy szpital jest w Łomży. Może 
jednak od czasu do czasu pana 
umiejętności, jeśli pan zdążył już 
je nabyć - zaznaczył z pewnym, 
dającym się wyczuć sarkazmem - 
też się przydadzą. Nie będziemy 
jednak operować. Z pewnością 
znajdą się jednak jakieś okazje do 
nastawiania kończyn.

- Jeśli pan pozwoli, gotów je-
stem podjąć takie próby – Elian 
spojrzał w oczy Mejerowi, zda-
jąc sobie sprawę, że ich rozmowa 
powoli dobiega końca. – To kiedy 
mógłbym zacząć?

- A choćby jutro.
- Zatem pojawię się u pana ju-

tro o dziewiątej. 
- Będę pana oczekiwać – za-

pewnił go lekarz z lekka się uśmie-
chając.

Wiernik wstał i skierował się 
po płaszcz. Mejer wyszedł za nim, 
aby podać mu rękę na pożegnanie. 
Elian uścisnął ją z wdzięcznością. 
Nie spodziewał się uzyskać więcej. 
Zdawał sobie sprawę, że możliwość 
praktykowania u dobrego lekarza 
jest dla niego nie do przecenienia. 
Pomyślał, że musi jak najlepiej wy-
korzystać ten czas. Z pomocą ojca 
i teścia jakoś przeżyją z Hannah, 
a tymczasem uzyska on sporo 
doświadczenia w zawodzie, które 
przyda mu się w przyszłości. Kiedy 
znów znalazł się na ulicy Długiej, 
w gościnnym domu Lewentów, 
przypomniał sobie, że powinien 
złożyć jeszcze jedną wizytę, rabi-
nowi Wassermanowi. Jako, że ra-
bin mieszkał w jednym z domów 
przy placu targowym, a wracając 
od lekarza, Elian już go minął 
i przeciął też główny trakt prowa-
dzący na północ do Szczuczyna 
i południe do Łomży, zdecydował 
się zawrócić i skracając sobie nieco 
drogę, przeszedł na ukos plac, na 
którym dwa razy w tygodniu od-
bywały się jarmarki.

- Szalom alejchem. Chciałbym 
się widzieć z rabinem. Przyjecha-
łem z Łomży – uznał za stosow-
ne poinformować kobietę, która 
otworzyła drzwi. 

- Proszę wejść. Powiem rabbie-
mu o pana przybyciu – odpowie-

działa po zwyczajowym pozdro-
wieniu.

- Dziękuję.
- Zechce pan zdjąć wierzchnie 

okrycie i przejść do saloniku.
- Oczywiście. Znam już dro-

gę, więc sobie poradzę – zapewnił 
Elian. 

- Szalom alejchem – pozdrowił 
Wiernika, który na jego widok, aby 
okazać szacunek dla tak znamie-
nitego gospodarza natychmiast 
wstał.

- Alejchem weał bnejchem – 
odpowiedział gość. 

- Ależ proszę siąść, młody 
człowieku, zaraz przyniosą herbaty 
– rabin sprawiał wrażenie bardzo 
zadowolonego z wizyty młodego 
łomżanina.

- To wielka przyjemność wi-
dzieć rabbiego w tak doskonałym 
zdrowiu – zapewnił Elian ponow-
nie siadając.

- No tak, ósmy krzyżyk na kar-
ku, ale jak widać jeszcze się trzy-
mam. Ale, ale – poklepał gościa 
po dłoni, siadając obok – mów co 
u ciebie, już zjechałeś tu z żoną na 
stałe?

- Właśnie dzisiaj i od razu 
śpieszę do rabbiego, bo mam też 
list z Łomży – wyjął z kieszeni na 
piersi kopertę i podał rabinowi.

Rabin Wasserman obejrzał ją 
i odłożył na stolik.

- Nie ma pośpiechu. Zapo-
znam się z pismem Towiego póź-
niej. Mów co zamierzasz. Kiedy 
pójdziesz do Mejera?

- Czy moja wizyta u Mejera 
w sprawie pracy to w Stawiskach 
tajemnica poliszynela? – zdziwił 
się Elian.

- Tak jakby – roześmiał się ra-
bin. – Kilka osób wie. Tych tobie 
życzliwych – dodał znacząco. 

- Prawdę mówiąc – z lekkim 
ociąganiem się odpowiedział Elian 
- już byłem u Mejera. Wracając od 
niego zaszedłem do rabbiego.

- Pewnie byś o tym nie wspo-
mniał, gdybym nie zapytał - za-
uważył rabin poufale.

- Rzeczywiście nie zamie-
rzałem o tym mówić, bo sprawa 
zbyt świeża. Powiem szczerze, że 
doktor nie wywarł na mnie zbyt 
pozytywnego wrażenia. Trochę 
obcesowy. 

- To świetny lekarz, a także 
dusza człowiek. Pierwsze wrażenie 
czasem bywa mylne.

- Nie mógł mi zbyt wiele za-
oferować. Ja to rozumiem. Zde-
cydowałem się być u niego przez 
jakiś czas stażystą. Tylko to mi 
proponował. To rozsądne posu-
nięcie dla obydwu stron, bo tak 
naprawdę niewiele umiem. 

- Ponoć praktyka czyni mi-
strza. Dla lekarza praktyka jest 
wszystkim. Najpierw musisz po-
znać rzemiosło, otrzaskać się w za-
wodzie. Wszystko zależy od ciebie, 
bo poznałeś wspaniałego fachowca 
i sporo od niego możesz się na-

uczyć. O ile, rzecz jasna, zechcesz.
- Chcę, chcę – zapewnił Elian 

gorliwie - jestem też jednak pełen 
obaw. Zaczynam niejako z marszu, 
bo już od jutra. Na początek czte-
ry godziny dziennie. Czasem też 
sprawy nagłe, jeśli tego będzie wy-
magać sytuacja. Boję się, rabbi, czy 
ułoży się nam współpraca. 

- Będzie dobrze, zapewniam 
cię. Szybko do niego się przeko-
nasz. 

- Oby – westchnął Wiernik.
Rabin machnął ręką, zniecier-

pliwiony. 
- Próżne gadanie. Czas pokaże 

jak będzie. A co z twoją żoną? Za-
praszam was oboje do mnie z wi-
zytą. Chciałbym poznać najmłod-
szą synową jednego z najbliższych 
przyjaciół Towiego. A propos. Jak 
tam twój ojciec?

- On też się przeniósł, do ku-
zyna w Śniadowie. Bracia z kolei 
wyprowadzili się do Rutek.

Może na wiosnę wrócą do 
Łomży, jeśli teść upilnuje nasz 
dom przed szabrownikami i dziki-
mi lokatorami. Ja też pewnie wró-
cę, jeśli tu mi się nie ułoży. Dopie-
ro co wyjechałem, a już tęsknię do 
Łomży.

- A jak ci się ułoży, zostaniesz 
tutaj? – spytał rabbi, patrząc uważ-
nie na gościa.

- Podejrzewam, że z tego co 
uda mi się zarobić nie utrzymam 
siebie i Hannah. A jak pojawi się 
dziecko będzie jeszcze trudniej. 
Ojciec i teść zobowiązali się po-
magać nam przez jakichś czas. Nie 
ukrywam jednak, że wolałbym być 
samodzielny.

- I tak będzie. Zobaczysz – ra-
bin Wassermann poklepał go deli-
katnie w ramię. 

- Też chciałbym tak myśleć.
Rabin wstał, pomagając sobie 

laską, na której się oparł. W ślad za 
nim podniósł się  także Wiernik.

- Polubiłem cię, młody czło-
wieku. Zachodź do mnie od czasu 
do czasu. Następnym razem chcę 
cię widzieć z żoną. A teraz musisz 
iść odpocząć, podczas gdy ja zajrzę 
do listu naszego poczciwego To-
wiego Dajnowskiego. Mazeł tow!

- Mazeł tow, rabbi – Elian, pe-
łen obaw, ale też podniesiony nieco 
na duchu przez rabina, przekazał 
mu swoje najlepsze życzenia, ubrał 
się i wyszedł na ulicę.

Zapadał zmierzch. W po-
łowie zimy dzień zamieniał się 
w noc tuż po czwartej po po-
łudniu. Ten krótki styczniowy 
dzień okazał się dla Wiernika 
wyczerpujący. Po wyjściu od rabi-
na poczuł zmęczenie całym tym 
ciekawym, ale jakże wyczerpują-
cym dniem, który stanowił obiet-
nicę nowego początku. Chciał 
znów znaleźć się obok swojej mi-
łej i pięknej żony, zdać jej relację 
z obydwu rozmów, w których nie 
brała udziału i odpocząć, czując 
ciepło jej młodego ciała.
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Hit za hitem w Kinie Millenium 

REPERTUAR KINA 01-07.03

CORGI – PSIAK KRÓLOWEJ – 
01,04-06.03, Duża sala, godz.: 
12.00
01-07.03, Duża sala, godz.: 
16.15
02-03.03, Mała sala, godz.: 
10.00, 12.00

ALITA: BATTLE ANGEL – 01-
07.03, Duża sala, godz.: 13.45 
(dubbing)
01-07.03, Mała sala, godz.: 
18.00 (napisy)

KOBIETY MAFII 2 – 01-07.03, 
Duża sala, godz.: 18.15, 21.00

JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3 – 01-
07.03, Mała sala, godz.: 14.00, 16.00

MISZMASZ KOGEL MOGEL 3 – 01-
07.03, Mała sala, godz.: 20.30
02-03.03, Mała sala, godz.: 11.30

A w najbliższym czasie:
*Kapitan Marvel - od 8 marca
* Całe szczęście ( PL) - od 8 marca
* Kurier - od 15 marca

Przybyli na Jasną Górę w pełnej gali 
swoich strojóww intencji, aby podzię-
kować  za nowe życie Podlaskich i Ma-
zowieckich Bractw Kurkowych oraz za 
600 lat istnienia parafii w Kuczynie, 
jednej z najstarszych parafii w Diece-
zji Łomżyńskiej. To miejsce  w sposób 
szczególny związane z ruchem Bractw 
Kurkowych na Ziemi Łomżyńskiej. 
Pielgrzymkę zorganizowało Łomżyń-
skie Bractwo Kurkowego „Pospolite 
Ruszenie”.

- Chcemy podziękować Naj-
świętszej Marii Pannie za to, że 
przez Jej wstawiennictwo 600 lat 
trwa świątynia, parafia założo-
na w 1419 r. w Kuczynie przez 
5 braci /Wawrzyniec, Florian, 
Jakub, Stanisław i Marcin z Gą-
siorowa h. Ślepowron - przyp. 
BPJG/, których potomkowie żyją 
do dzisiaj i są żywo zaangażowani 
w tworzenie Bractw Kurkowych 
na Podlasiu i Mazowszu” – mówi 
Gniewomir Rokosz Kuczyński, 
wielki kanclerz Towarzystwa Ry-
cerskiego Braci Kurkowych, Mar-
szałek Łomżyńskiego Bractwa 
Kurkowego „Pospolite Ruszenie”.

Jak wyjaśnia marszałek: 
„Bractwa Kurkowe to instytucje 
u swojego zarania mieszczańskie, 
które były związane z obroną 
murów miejskich i z przygoto-
waniem mieszczan do tworzenia 
samoobrony, obrony terytorial-
nej przed napadem wroga, któ-
ry atakował grody. Na terenach 

podlaskich murów miejskich nie 
było, a już zwłaszcza po okresie 
wojen szwedzkich miasta w ogóle 
upadły, w związku z tym piękno 
ruchu Bractw Kurkowych zostało 
zaszczepione na Podlasiu dopiero 
w odnowionej Rzeczypospolitej 
po upadku komunizmu. 

- Bractwo dziś jest nie tylko 
spadkobiercą tych historycz-
nych tradycji mieszczańskich 

i rzemieślniczych związanych 
z obroną murów miejskich, ale 
jest przede wszytkom organi-
zacją skupiającą ludzi, którzy 
chcą służyć Bogu, Kościołowi 
i Polsce przez kultywowanie 
tradycji, pielęgnowanie tożsa-
mości narodowej, obrony wia-
ry katolickiej i chrześcijańskiej 
oraz prezentowanie tego przez 
m.in. noszenie tradycyjnego 

narodowego polskiego stroju, 
jakim jest kontusz – dodaje 
Gniewomir Rokosz Kuczyń-
ski.

Zaproszenie do udziału w 
pielgrzymce przyjął pasterz Die-
cezji Łomżyńskiej, biskup Janusz 
Stepnowski, który odprawił Eu-
charystię w Kaplicy Matki Bożej. 
Na jubileuszowe pielgrzymowa-
nie przyjechali goście z całego 

kraju, m.in. z Krakowa i ze Ślą-
ska, wśród nich przedstawiciele 
Zakonu Rycerskiego Templa-
riuszy. Modlili się także wierni 
z parafii w Kuczynie ze swoim 
proboszczem.

Zebranych powitał o. Eusta-
chy  Rakoczy, paulin, jasnogórski 
kapelan ŻołnierzyNiepodległo-
ści, Honorowy Brat Kurkowy 
Bractwa Krakowskiego. 

Niech wasza obecność u Mat-
ki Bożej umocni was w waszym 
trwaniu przy Ojczyźnie, wierni 
jej sztandarom najjaśniejszym, 
tutaj u Tej, która nas tej wierności 
uczy” – mówił paulin.

„Bądźcie otwarci na drugie-
go człowieka, na jego problemy 
– akcentował w homilii biskup 
Janusz Stepnowski.

- Wiem, że jako Bractwo 
Kurkowe angażujecie się w rze-
czy charytatywne, i to jest też 
symbol otwarcia się na drugiego 
człowieka. Tak jak kiedyś wasi 
przodkowie, Bracia Kurkowi, 
stawali w obronie miast, tak wy 
w dzisiejszym świecie otwierajcie 
serca ludzkie na Chrystusa, an-
gażujcie się w sprawy społeczne, 
pracujcie dla drugiego człowieka, 
będąc blisko niego – mówił ordy-
nariusz łomżyński.

W czasie pielgrzymki odczy-
tano po polsku i po łacinie akt 
erekcyjny utworzenia kościoła w 
1419 r. Kuczynie przez biskupa 
Grzegorza. Uroczystości jubile-
uszowe będą trwały przez cały 
rok.

RELACJA: O. STANISŁAW TOMOŃ, BPJG/ DR 

Pielgrzymka Braci Kurkowych



21reklama

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

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

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: pokrycia dachowe, wymiana 
konstrukcji dachowych, kominy z 
klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego i  i 
ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

DOM

EDWAL – meble na zamówienie. Pro-
jekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 
53, 601 804 117. 

USŁUGI FINANSOWE

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

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

USŁUGI SZEWSKIE

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

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

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam dom piętrowy w zabu-
dowie szeregowej, parter przezna-
czony na działalność gospodarczą, 
Łomża, ul. Wojska Polskiego. Tel. 
572 345 607.

RÓŻNE

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

MATRYMONIALNE

Poznam Panią (do lat 60) do stałego 
związku. Tel. 791 522 721.

MOTORYZACJA

Sprzedam Busa VW Transporter 
T4, 1995 rok, cena 3000 zł. Do ma-

łej negocjacji, brak przeglądu. Tel. 
609 108 027.

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

Sprzedam Saab 93 AERO Sport, 1,9 
TTiD, 2008 rok, full opcja, doinwe-
stowany. Tel. 600 680 455.

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

PRACA

Przyjmę pracownika do gospodar-
stwa rolnego, może być rencista lub 
emeryt.
 Tel. 784 497 101. 

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

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

GABINET TLENOTERAPII 

HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, 

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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Maraton  
w wodzie

Zapisy do udziału w 24 Godzinnym 
Maratonie Pływackim rozpoczyna 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży. To jedno z największych 
wydarzeń organizowanych przez łom-
żyński MOSiR. 

W tym roku organizowana 
jest już szósta edycja imprezy, 
której celem jest propagowanie 
pływania oraz integracja lokalnej 
społeczności. W pięciu dotych-
czasowych edycjach maratonu 
wzięło udział blisko 2,5 tys. osób, 
które łącznie przepłynęły dystans 
6803 km i 73 m.

  Maraton rozpocznie się 
w sobotę 16 marca punktualnie 
o godzinie 12.00 w Parku Wod-
nym przy ulicy Wyszyńskiego 15. 
W tym dniu obiekt dla uczestni-
ków wydarzenia czynny będzie 
przez 24 godziny.

  Przypomnijmy, że w wyda-
rzeniu udział może wziąć każdy, 
kto umie pływać i złoży pisemną 
deklarację, która dostępna jest na 
dole strony oraz w recepcji Parku 
Wodnego przy ulicy Wyszyń-
skiego w Łomży. Warto się po-
śpieszyć i wybrać dogodną wolną 
godzinę z dostępnych na liście 
startowej – listy dostępne w re-
cepcji Parku Wodnego.

 W dniu maratonu na wyzna-

czonym torze 25 metrowego ba-
senu sportowego uczestnik przez 
30 minut stara się pokonać jak 
najdłuższy dystans. Oprócz indy-
widualnych startów, można zapisać 
rodzinę lub stworzyć drużynę, któ-
ra będzie rywalizowała w kategorii 
najlepszych rodzin i drużyn. Do 
udziału w maratonie organizatorzy 
zapraszają również przedszkola-
ków i uczniów klas I-III, którzy są 
w stanie przepłynąć basen rekre-
acyjny o długości 12,5 m. Przepły-
nięte dystanse przez przedszkola-
ków i uczniów najmłodszych klas 
będą brane pod uwagę przy usta-
nawianiu rekordu! Każdy uczest-
nik otrzyma certyfikat udziału 
wraz z uzyskanym wynikiem!

Zdrowy i aktywny tryb życia to warto-
ści wpisane w strategię działań lidera 
branży mleczarskiej z Grajewa. Już 
po raz drugi Mlekpol zaangażuje się 
w cykl wyścigów kolarskich Mazury 
MTB. Milko Mazury MTB to najpięk-
niejsze krajobrazowo zawody kolar-
skie  w Polsce. 

- Mlekpol kontynuuje działa-
nia zapoczątkowane w ubiegłym 
roku. Wspieranie wydarzeń spor-
towych wpisuje się w promowany 
przez nas zdrowy aktywny tryb 
życia. Marka Milko, należąca do 

Spółdzielni z Grajewa, została 
sponsorem tytularnym zawodów 
kolarskich MTB, które odbywają 
się w pięknej scenerii Mazur. Nie 
bez powodu to właśnie Milko zo-
stało partnerem wyścigów,  jogur-
ty typu on-the-go dzięki wygodne-
mu i bezpiecznemu opakowaniu, 
możemy spożywać    w przerwie 
aktywności sportowych.  – infor-
muje o działaniach sponsorskich 
Dyrektor Handlu Spółdzielni 
Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie 
Małgorzata Cebelińska. 

Wszystkie wyścigi w ramach 
Milko Mazury MTB wyróżniają 
się niespotykaną nigdzie w Polsce 
trasą i lokalizacją. Najpiękniejsze 
mazurskie lasy, rezerwaty przyro-
dy, zjawiskowe zakątki pozwalają 
poznać uczestnikom i kibicom 
nieznane dotąd tereny Warmii 
i Mazur. W serii kolarskiej Milko 
Mazury MTB nie zapomniano 
o najmłodszych, to właśnie dla 
nich organizator przewidział 
specjalne wyścigi, których spon-
sorem strategicznym jest marka 
Łaciate Junior- wyjątkowe mle-
ko najbardziej zbliżone do tego 
„prosto od krowy” o  zawartości 
tłuszczu 3,8%.

Milko Mazury MTB w ciągu 
trzech lat stało się rozpoznawal-
ną, ogólnopolską marką spor-
tową. Jeden z dwunastu etapów 
Milko Mazury MTB 2019 został 
zgłoszony do kalendarza Mię-
dzynarodowej Unii Kolarskiej 
(UCI). Będzie to międzynarodo-
wy wyścig z czołówką światowych 
kolarzy UCI MTB Marathon na 
starcie. Drugi rok z rzędu pod-
czas cyklu Milko Mazury MTB 
zostaną zorganizowane Mistrzo-
stwa Polski w kolarstwie górskim 
XCO /XCR, których Mlekpol 
jest strategicznym partnerem.  

Mlekpol sponsorem strategicznym 
cyklu wyścigów Milko Mazury MTB

Czy nasi pojadą na igrzyska  
do Paryża w 2024 roku?

Wieść jest tyleż elektryzująca, co nieprawdodobna. Przed łomżyniakami 
otwiera się ogromna szansa nie tylko na udział w igrzyskach olimpijskich, ale 
po prostu na najcenniejsze dla każdego sportowca trofeum - medal. Warunek 
jest jeden, ale nieprosty – Międzynarodowy Komitet Olimpijski musi włączyć 
do programu igrzysk (najlepiej już w Paryżu w 1924 roku) breakdance. Taka 
propozycja podobno jest już tematem wstępnych rozważań. Jeżeli ten pomysł 
przyjmie realne kształty, mamy gotową ekipę reprezentacyjną.

Mistrzowie Polski, mistrzowie Europy, mistrzowie świata – wy-
licza Piotr Barbachowski, który postanowił przepytać mistrza nad 
mistrzami, czyli Marka Kisiela, twórcę łomżyńskiego B.K.Step, czyli 
breakdance'owej potęgi na miarę światową.

- Taniec ulicy na olimpiadzie to dobry pomysł?
- C.T. Group, która jest częścią projektu B.K.Step ma wiele osią-

gnięć w tej dziedzinie. Igrzyska olimpijskie to jednak coś innego. 
Breakdance, czy raczej b-boying (spotykana jest także wersja bboying 
– przyp. red. Narew), rzeczywiście powstał na ulicy. Gości też na sce-
nach, ma swoje komercyjne oblicze. Jeżeli jednak wprowadzaniem go 
na igrzyska zajęliby się prawdziwi prekursorzy tego stylu, autorytety, 
to byłaby to fajna promocja. Oby tylko wszystko szło w dobrym kie-
runku.

- Mówi się, że nawet na igrzyskach breadance miałby pozostać na 
ulicach, w specjalnie wydzielonych strefach. Ale czy Wy siebie widzi-
cie na olimpiadzie?

- Mogę powtórzyć: jeżeli zarządzać będą tym ludzie cieszący się 
szacunkiem b-boyów, to byłoby dobrze. Mamy doświadczenia jak to 
było z obecnością b-boyingu w telewizji. W pewnym momencie po-
szło to za mocno w komercję. Mieszane są uczucia w środowisku hi-
phopowym co do kierunków rozwoju naszej dziedziny.

- Jako team macie ogromne doświadczenie z reprezentowaniem 
Polski na imprezach najwyższej rangi. Jakie wtedy towarzyszą Wam 
uczucia? I jak by to było na olimpiadzie?

- Moim marzeniem było być na mistrzostwach świata, zobaczyć tę 
imprezę. Kiedy tam stanęliśmy na scenie, dyskretnie uchyliłem kurty-
nę. Zobaczyłem flagę Polski i popłakałem się. Miałem łzy w oczach, że 
stoję na scenie, że reprezentuję Łomżę i Polskę na świecie, że spełniło 
się nieosiagalne.

- Powiedzmy o kondycji b-boyingu w Łomży. Ile osób trenuje pod 
Twoimi skrzydłami? Jaką pracę musielibyście wykonać, aby znaleźć się 
na igrzyskach w Paryżu?

- Mamy w studiu grupę początkującą i zaawansowaną. Młodzi się 
uczą i idą do przodu, ale na igrzyska można by reaktywować CT Gro-
up. Niektórzy z chłopaków coś tam cały czas robią. Ile pracy by to nas 
kosztowało? Na pewno bardzo dużo. Tak, jak wtedy, kiedy spędzaliśmy 
na treningach całe dnie i noce. Jak była wena, to się tańczyło, aż się 
skończyła. W okresie przygotowań do mistrzostw było to po parę go-
dzin dziennie. Na sali jedliśmy, na sali spaliśmy. My tym żyliśmy, dalej 
tym żyjemy. Jeżeli na igrzyskach byłyby formacje i Bóg by pozwolił, to 
moglibyśmy zrobić naprawdę dobrą robotę...           

A zatem, zwróćmy się do wszystkich bóstw tańca, aby natchnęły 
mędrców z MKOl do pomyślnej dla Łomży decyzji. Na igrzyskach 
olipijskich są dyscypliny, które podlegają osądom sedziów. Czasami 
powstają tam kontrowersje, ale nikt nie planuje usuwania z programu 
np. gimnastyki sportowej czy artystycznej albo łyżwiarstwa figurowe-
go. Głosy sędziów decydują czasami nawet w sportach walki.  A tu jest 
zadziornie, walecznie i pięknie. Czego więcej trzeba.

Ekipy Marka Kisiela, gdzie nie pojadą, tam osiągają sukcesy. Najnowsze przykłady 
to medale B.K.Team i Homies Crew na zawodach w Białymstoku 

Fo
t. 

B.
K.
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ep
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Już 23 marca w Łomży szósta 6 edy-
cja gali z serii Knockout Boxing Ni-
ght! W walce wieczoru wystąpi były 
dwukrotny mistrz świata WBC i IBF 
i jeden z najbardziej utytułowanych 
pięściarzy w historii polskiego boksu 
- Krzysztof Włodarczyk (56-4-1, 39KO). 
Przeciwnikiem popularnego Diablo 
będzie pochodzący z Rumunii, były 
mistrz Europy EBU, Alexandru Jur (18-
2, 7KO).

Zanim jednak dojdzie do 
walki wieczoru – Grupa Knoc-
kOut Promotions zaprasza ki-
biców zgromadzonych w hali 
sportowej im. Olimpijczyków 

Polskich w Łomży na  następu-
jące pojedynki:

Fiodor Czerkaszyn (11-0, 
7 KO) vs JJ Mcdonagh (16-5, 
8KO) – pojedynek zdaniem eks-
pertów największego młodego 
talentu wagi średniej w Polsce, 
znanego z doskonałego warszta-
tu bokserskiego i nokautującego 
ciosu z nieustępliwym mistrzem 
Irlandii - JJ Mcdonagh.

Marek Matyja (15-1-1, 7KO) 
vs Bartłomiej Grafka (22-32-
3, 10KO) - rewanżowe starcie. 
W 2015 roku lepszy okazał się 
Marek Matyja, jak będzie w tym 
roku?

Przemysław Zyśk 
(9-0, 3KO) vs Ar-
tem Karpets (21-11, 
6KO) - pojedynek 
niepokonanego Zyś-
ka z dającym bardzo 
dobre walki i znanym 
polskim kibicom - 
Artemem Karpetsem.

Mateusz Tryc 
(6-0, 5KO) vs Serhii 
Zhuk (3-2-2) - po-
wrót po kilkumie-
sięcznej przerwie do 
ringu widowiskowo 
boksującego zawodni-
ka wagi super średniej 
- Mateusza Tryca. 

Laura Grzyb (debiut) vs TBA 
- debiut w boksie zawodowym 
mistrzyni Polski - Laury Grzyb - 
warto śledzić jej bokserskie kroki!

Gale KnockOut Boxing Ni-
ght to duże wydarzenia sporto-
we, ale i towarzyskie. Sport na 
najwyższym poziomie, wysoki 
poziom organizacyjny widowisk 
i olbrzymie emocje towarzyszą-
ce oglądaniu boksu zawodowe-
go na żywo w hali – to wszyst-
ko wieczorem, 23 marca 2019 r. 
w hali przy ul. Księżnej Anny 18 
w Łomży. Relację z Gali przeka-
że na żywo TVP Sport, a także 
TVP1. 

Armia Fight Night  
ponownie w Łomży 

Już tu byli i wstrząsnęli miastem. Armia Fight Night zaprasza na drugą galę 
w Łomży. Patryk Surdyn i inni dadzą wszystkim zastrzyk adrenaliny.  

Już 5 kwietnia Organizacja Armia Fight Night wraca do Łomży. 
Tym razem z jeszcze większą dawką adrenaliny. W Hali Sportowej 
im. Olimpijczyków Polskich, przy ul. Księżnej Anny 18, w walce wie-
czoru, w oktagonie stanie Patryk Surdyn, pierwszy mistrz Federacji 
Armia Fight Night. Będzie to pierwsza obrona mistrzowskiej szabli. 
Patryk Surdyn na swoim terenie podejmie jednego z największych 
prospektów tej wagi w kraju, Jakuba Wikłacza. 

Nie zabraknie także innych lokalnych zawodników, takich jak: 
Maciek Tercjak, Piotr Arnista, Patryka Wieryszko czy Krystiana No-
ska. 

Bilety na galę można zakupić w Kinie Millenium w Łomży, 
w Klubie Black Horse MMA, u zawodników, a także przez portal 
www.eventim.pl. 

Gala bokserska w Łomży. 
Włodarczyk – Jur  
w walce wieczoru  
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