
Marlena Siok: - Druga pozycja na li-
ście. Tego Pan właśnie oczekiwał? 

Krzysztof Jurgiel: - Myślę, że 
pozycja jest ważna, niemniej jed-
nak w okręgu obejmującym woje-
wództwo podlaskie i warmińsko-
-mazurskie jest 10 kandydatów, 
z różnym doświadczeniem. Jeśli 
chodzi o moją kandydaturę to 
muszę powiedzieć, że mam już 
pewne doświadczenie w Brukseli. 

Jako minister rolnictwa i rozwoju 
wsi w latach 2005-2006, a tak-
że w latach 2015-2018. Repre-
zentowałem w tym czasie Rząd 
Polski w sprawach dotyczących 
rolnictwa, rozwoju obszarów 
wiejskich czy też polityki spójno-
ści. Z racji tego w Brukseli bywa-
łem dosyć często. 

TYGODNIK    NR 508    19 marca 2019    ROK XIII    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Dokończenie na str. 5

Stawiamy na promocję gospodarczą, 
inwestycje i innowacje

Czy druga pozycja na liście ma znaczenie? Czy tego 
oczekiwał właśnie Krzysztof Jurgiel? Dlaczego zdecy-
dował się zabiegać o miejsce w Brukseli? O tym, a tak-
że bilateralnych spotkaniach i doświadczeniach, które 
mogłyby zaowocować rozwojem takich regionów jak  
Ziemia Łomżyńska z Krzysztofem Jurgielem rozmawia 

Marlena Siok.

Wydrukowałam sobie zdjęcie, na którym 
pan marszałek Marek Olbryś podnosi 
rękę, i głosuje „za”. Nieważne nawet czy 
to w naszej sprawie czy jakiejś innej, ale 
i tak wiem, że mieliśmy w nim wsparcie 
– w głosie Teresy Steckiewicz brzmi nie-
skrywana radość. Od chwili, gdy stworzy-
ła w Łomży pierwszą placówkę opieki pa-
liatywnej, czyli od 25 lat, po raz pierwszy 
chyba nie musiała wyszarpywać funduszy 
„sposobami” i uporem, tylko po prostu 
przedstawiła argumenty.       

- Jeśli chodzi o potrzebę i wagę 
takiej inwestycji, sytuacja była bar-
dzo, ale to bardzo oczywista. Do-
chodzi do tego dobrze przygoto-
wany wniosek. A jest jeszcze inny 

ważny dla nas aspekt: łomżyńskie 
Hospicjum działa w formule sto-
warzyszenia, w części w oparciu o 
pracę wolontariuszy, nie korzysta 
ze środków budżetowych. A wy-
konuje przecież takie same prace 
wiążące się z pomaganiem  cier-
piącemu człowiekowi i też wymaga 
wsparcia. Mam osobisty ogromny 
szacunek wobec wszystkich tych 
dobrych ludzi, którzy działają na 
rzecz innych – mówi wicemarsza-
łek Marek Olbryś.

Samorząd województwa ma 
swój znaczący udział związany np. 
z prowadzeniem hospicjum w Su-
wałkach, ale jest ono częścią szpi-

tala wojewódzkiego i może się to 
odbywać na znacznie prostszych 
zasadach. Łomżyńskie musi wyko-
rzystywać inne szanse. I w sprawie 
niezbędnej rozbudowy zrobiło to 
skutecznie.

Jak podaje oficjalna notka z 
obrad Zarządu Województwa na 
portalu Wrota Podlasia, Łomżyń-
skie Towarzystwo Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum" pod wezwaniem 
Świętego Ducha, dzięki dotacji z 
RPOWP w wysokości 1,3 mln zł 
(wartość inwestycji 1,55 mln zł), 
rozbuduje i wyposaży w aparaturę 
medyczną Dom Opieki Hospicyjnej 
(przy ul. Rybaki 3) w Łomży”. 

Teresa Steckiewicz precyzuje, 
że koszty rozbudowy placówki będą 
prawdopodobnie bardziej zbliżo-
ne do 1,7 miliona. Nie zmienia to 
jednak faktu, że „marszałkowskie” 
dofinansowanie to fundament 
przedsięwzięcia, które zapewni 
łomżyńskiemu hospicjum uzupeł-
nienie infrastruktury o niezbędne 
elementy i jeszcze kilka miejsc  dla 
pacjentów w nowych salach.

- Naprawdę się cieszę, bo resz-
tę pieniędzy już mamy. Przede 
wszystkim z „jednego procenta” za 
ubiegły rok, ale odbywały się także 

kwesty uliczne. Wsparli nas także 
datkami do puszek uczestnicy nie-
dawnej Gali Ekonomii  Społecznej 
w Piątnicy, gdzie w kilka minut 
zgromadziliśmy 2 tysiące złotych - 
opowiada.  

Termin zakończenia prac to koniec 
listopada

- Wykonawcy zapewniają mnie, 
że powinno udać się wcześniej – 
mówi Teresa Steckiewicz.

Spokój finansowy związany z 
inwestycją, która już trwa, pozwala 
twórczyni placówki i wszystkim pra-
cownikom dokładniej planować inne 
niezbędne działania na ten rok. Na 
bieżące funkcjonowanie pieniędzy 
wystarcza „na styk”, a Teresa Stec-
kiewicz chciałaby na przykład po-
prawić warunku płacowe personelu.

- Najważniejsze jest żeby pa-
cjent miał dobre warunki w ostatniej 

drodze pielgrzymowania do Pana. 
Pan Bóg daje mi siły, jestem też 
wśród dobrych ludzi. Widzę, że to 
ma sens. Wielu ludzi dzwoni i prosi 
o numer konta, bo chcą przekazać 
swój 1 procent z podatku  - tłuma-
czy twórczyni hospicjum. 

Ma już kolejny pomysł, który 
zaprząta jej głowę - ośrodek opie-
kuńczy dla osób starszych. Z obiek-
tów sąsiadujących z Hospicjum 
powoli będzie się wyprowadzać 
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień (będzie miał 
inną siedzibę w mieście). Byłoby to 
miejsce idealne, spokojne, w otocze-
niu przyrody, nad brzegiem Narwi.

- Piszę już w tej sprawie. WO-
PiTU ma czas na przeprowadzkę 
do końca 2020 roku. To chyba nie 
mogę na razie odpocząć – uśmiecha 
się niestrudzona pielęgniarka Teresa 
Steckiewicz (rocznik 1937).

Budowanie hospicjum z pomocą przyjaciół
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Aleja gwiazd  
do Brukseli

Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wystawiło na 
listach swoich kandydatów do Parlamentu Eu-
ropejskiego wiele znakomitości rządu, parla-
mentu  europejskiego i krajowego, świata na-
uki i kultury, to rywale nie pozostali dłużni. Od 
gwiazd roi się także wśród kandydatów Koalicji 
Europejskiej.

Prawo i Sprawiedliwość  
Przypomnijmy, że PiS zdecydo-

wanie najwcześniej ogłosił czołówkę 
swoich list. Zaskoczenie było niemałe, 
bo okazało się, że naprawdę znaczące 
postacie mogą opuścić krajową scenę 
polityczną.

Największym zaskoczeniem stała się 
obecnośc na „jedynce” w okręgu zachod-
niopomorskim Joachima Brudzińskiego. 
To obecnie minister spraw wewnętrznych 
i administracji, ale od dawna jest „mini-
strem spraw wewnętrznych” w strukturach 
Prawa i Sprawiedliwości, a to niesłychanie 
ważna funkcja. 

Bardziej spodziewany był start wi-
cepremier Beaty Szydło, minister Anny 
Zalewskiej  i Beaty Kempy, wiceministra 
Jarosława Sellina, byłych ministrów Wi-

toda Waszczykowskiego czy Krzysztofa 
Jurgiela. Są też bardzo doświadczeni euro-
parlamentarzyści Anna Fotyga, Jacek Sa-
ruysz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski czy 
Ryszard Legutko. 

W okręgu składającym się z woje-
wództwa podlaskiego oraz warmińsko 
– mazurskiego niespodzianki na pierw-
szym miejscu nie było – Karol Karski, 
prawnik i czołowy działacz PiS, jest eu-
roposłem w tym okręgu w dobiegającej 
końca kadencji. Ale wspomniany już były 
(nawet dwukrotnie) minister rolnictwa 
Krzysztof Jurgiel, na drugim to już pew-
ne zaskoczenie.  

Koalicja Europejska
We Włoszech znaczącą siłą polityczną 

jest w ostatnich latach Ruch Pięciu Gwiazd 
kierowany przez Beppe Grillo, komika i ak-
tora. W Polsce Koalicja Europejska śmiało 
może się przedstawiać jako „ruch pięciu 
słoneczek”. Bo chyba można tak określić 
osobę na stanowisku premiera, wokół któ-
rej przez pewien czas wszystko się kręci. 

KE sformowana przez Platformę 
Obywatelską, Nowoczesną, Polskie Stron-
nictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej i jeszcze drobniejsze polityczne 
ugrupowania, dłużej czekała na podniesie-
nie kurtyny, ale zrobiła to efektownie. 

Pięć gwiazd na listach KE to byli pre-
mierzy – Ewa Kopacz (Wielkopolska), 
Marek Belka (Łódzkie), Jerzy Buzek 
(Śląsk), Leszek Miller (Wielkopolska) i 
Włodzimierz Cimoszewicz (Warszawa). 
To swego rodzaju ciekawostka, że zamie-
nił swoją prawdziwą puszczę na miejską 
dżunglę. Z szefów rządu miejsc nie dostali 
np. Kazimierz Marcinkiewicz i Waldemar 
Pawlak.

Startują także byli ministrowie spraw 
zagranicznych Radek Sikorski czy Da-
riusz Rosati. Są na listach m.in. Bartosz 
Arłukowicz, Andrzej Halicki, Kamila Ga-
siuk-Pihowicz, Joanna Mucha, Magdalena 
Adamowicz, Róża Thun. 

Włosi z „Pięciu Gwiazd” nie wpa-
dli jednak na pomysł, że do  Parlamentu 
Europejskiego powinien wejść Filippo 
Inzaghi czy inny piłkarski superstrzelec z 
dawnych lat. A nasi chcą, był tam „Franek 
– łowca bramek”, czyli Tomasz Frankow-
ski, znakomity piłkarz i „goleador”, przede 
wszystkim Wisły Kraków i reprezentacji 
Polski, ale także wychowanek i zawodnik 
Jagiellonii Białystok. 

To on będzie otwierał listę podla-
sko – warmińsko – mazurską, a za nim 
miejsce otrzymała Urszula Pasławska z 
Olsztyna. Ciekawe czy problemem bę-
dzie dla Tomasza Frankowskiego, że za-
wsze nosił strój z innym numerem niż 
„Jedynka”.  

Rusza nabór wniosków w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych w edycji 
2019. - Pula pieniędzy jest rekordowa 
- to 414 mln zł. – poinformował wo-
jewoda podlaski Bohdan Paszkowski. 
Gminy i powiaty województwa podla-
skiego mogą wnioskować o dofinan-
sowanie od 14 marca do 12 kwietnia.

Kwota, którą dysponuje wo-
jewoda podlaski, jest rekordowa 
– do wydania będzie 414 mln zł – 
na inwestycje realizowane w tym 
roku 332 mln i 82 mln na zada-
nia wieloletnie rozpoczęte w roku 
2019

Ustawa o Funduszu Dróg Sa-
morządowych wprowadza istot-
ne zmiany w sposobie finanso-

wania gminnych i powiatowych 
inwestycji drogowych

Jak informuje Podlaski Urząd 
Wojewódzki na budowę i mo-
dernizację dróg gminnych i po-
wiatowych podlaskie samorządy 
otrzymają w 2019 r. 332 mln zł. 
Dodatkowo, ta kwota może być 
powiększona o 82 mln zł. na 
dofinansowanie wieloletnich in-
westycji drogowych, czyli takich, 
które rozpoczną się w tym roku, 
ale zostaną zakończone w roku 
2020 lub 2021. 

Z prognoz Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego wyni-
ka, że dzięki tym pieniądzom w 
naszym regionie powstanie lub 
zostanie zmodernizowanych ok 

400 km dróg lokalnych. Bohdan 
Paszkowski podkreślił, że wo-
jewództwo podlaskie nigdy nie 
miało do dyspozycji na dofinan-
sowanie dróg samorządowych 
takiej kwoty

- Ta kwota, tylko na rok na rok 
2019, jest większa niż cała wyda-
na w latach 2008-2015 – mówił 
wojewoda. - Wysokość środków 
przyznanych Podlasiu w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w 2019 r. plasuje nasz region 
czwartym miejscu w skali kraju.

Nabór wniosków rozpoczął 
się 14 marca i potrwa do 12 
kwietnia Samorządy mogą liczyć 
na dofinansowanie w wysokości 
od 50 do 80 procent wartości 

kosztorysowej wniosku.
Od 4 grudnia 2018 

r. weszły w życie prze-
pisy ustawy o Funduszu 
Dróg Samorządowych 
wprowadzające istot-
ne zmiany w sposobie 
i zakresie finansowania 
inwestycji na drogach 
publicznych zarządza-
nych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Te zmiany to m.in. 
możliwość realizowania 
inwestycji wieloletnich – 
do tej pory finansowanie 
tego typu przedsięwzięć 
na drogach samorządo-
wych wymagało rozlicze-

nia w cyklu rocznym. Zwiększył 
się także poziom dotowania – do 
tej pory samorząd mógł otrzymać 
50% dofinansowania. Ustawa o 
FDS zakłada maksymalną dotację 
na poziomie 80 %.

Bardzo ważną zmiana jest też 
brak ograniczenia w ilości skła-
danych wniosków przez powiaty 
i gminy – w poprzednich latach 
o pieniądze z programów rządo-
wych  wspierających rozwój dróg 
lokalnych powiat mógł złożyć 
dwa wnioski, a gmina jeden.

- Jestem usatysfakcjonowa-
ny, że będziemy mogli spełnić 
oczekiwania samorządowców w 
kwestii rozwoju infrastruktury 
struktury drogowej – podkreślał 
Bohdan Paszkowski.
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POWRÓT 
PTAKÓW 

W czwartek, 21 marca powitamy uroczą 
damę – WIOSNĘ! Z największą przyjemnością 
robimy to słowami Marii Konopnickiej. 

Oj, z ufnością tu lecimy
Do tych cichych pól i gajów
Bo najlepiej w tej krainie
Śpiewać nam ze wszystkich krajów
Bo tu pola szumią kłosem
Bo tu łąki pachną wiosną 
Bo tu wiśnie słodkie w sadach 
I jagody w lasach rosną 

Ponad 400 mln złotych na drogi województwa podlaskiego

Polityk kontra piłkarz, czyli Karol Karski Jedynka na liście PiS i Tomasz Frankowski Jedynka na liście KE
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Nagroda w rękach dyrek-
tora Jana Miłosza Zarzyckie-
go znalazła się w specjalnych 
okolicznościach - w Łomży, 
podczas kolejnego koncer-
tu Filharmoników. Wręczył 
ją jeden z kompozytorów ze 
zwycięskiej płyty Sławomir 
Czarnecki.   

- Ponieważ nie mogłem 
być w tym ważnym dniu w 
Katowicach, statuetkę przy-
jął pan Sławomir Czarnecki. 
Dzisiaj  przyjechał specjalnie 
do Łomży, by wręczyć nam tę 
wyjątkową nagrodę – mówił 
podczas wyjątkowego kon-
certu Jan Miłosz Zarzycki, 
dyrektor Filharmoniii Ka-
meralnej im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży. - Nie 
nagrywamy płyt pod kątem 
konkursów. Staramy się, by 
były one ciekawe i różnorod-
ne. Fakt, iż są one dostrze-
gane poprzez nominację, 
nagrody czy dobre recenzje 
i reakcje ze strony publicz-
ności, to jest to dla nas ogromna 
radość. Mamy nadzieję, że tak 
będzie dalej, bo w planach mamy 
nagranie kolejnych płyt – dodał.  

Gala Muzyki Poważnej naj-
ważniejszych nagród polskiego 
przemysłu fotograficznego odby-
ła się w sali Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w 
Katowicach.   

Album "Polish Contempo-
rary Concertos", który wydała 
prestiżowa wytwórnia płytowa 
DUX otrzymał FRYDERYKA 
2019 w kategorii Album Roku 
– Muzyka Symfoniczna i Kon-
certująca. Rywalizował z naj-
lepszymi polskimi orkiestrami: 
Sinfonią Varsovią, Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskie-
go  Radia w Katowicach oraz 
Orkiestrą Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie, prowadzony-
mi przez takich mistrzów batuty 
jak Jerzy Maksymiuk, Antoni 
Wit i Jacek Kaspszyk.

- Otrzymana nagroda jest 
zasługą wielu osób: wybitnych 
solistów, wspaniałych muzyków 
naszej orkiestry, znakomitego re-
żysera dźwięku Andrzeja Brzoski 
oraz tych, których na co dzień nie 
widać, czyli pracowników admi-
nistracji, a także - melomanów, 
którzy trzymali za nas kciuki. To 
dla nas wszystkich wielka satys-
fakcja! - stwierdził dyrektor Jan 
Miłosz Zarzycki.

Słów uznania nie szczędził 

łomżyńskim muzykom Sławomir 
Czarnecki  

- Każdy z nas musiał ciężko 
popracować, by stworzyć te kom-
pozycje. W przypadku mojego 
utworu, Concerto Lendinum op. 
44 na skrzypce, wiolonczelę i or-
kiestrę smyczkową, pracowałem 
nad nim ponad 10 miesięcy. Płyta 
jest piękna i niezwykle precyzyj-
na. Wydaje mi się, że to właśnie 
te walory dostrzegła w niej kapi-
tuła Fryderyków 2019. Tak na-
prawdę tej nominacji nikt z nas 
się nie spodziewał. Z całą jednak 
pewnością jest to nagroda bardzo 
zasłużona, wypracowana  przez 
maestro Jana Miłosza Zarzyc-
kiego i jego orkiestrę – przyznał 
z radością.     

Na płycie znalazły się się 
polskie współczesne koncer-
ty instrumentalne: „Koncert na 
gitarę i orkiestrę smyczkową" 
Marcina Błażewicza, „Trinity 
Concerto" na saksofon soprano-
wy i orkiestrę smyczkową Pawła 
Łukaszewskiego oraz „Concerto 
Lendinum" Sławomira Czarnec-
kiego.

- Bardzo się cieszę, że udało 
się zebrać tak znakomitych soli-
stów na jednej płycie. Co cieka-
we, wszystkie koncerty zostały 
wykonane przez solistów, którym 
były dedykowane! - zaznacza Jan 
Miłosz Zarzycki.

Warto wspomnieć, że Łom-
żyńscy Filharmonicy byli nomi-

nowani do Fryderyków już pię-
ciokrotnie. Nominacje otrzymali 
za płyty "John Rutter – Requiem" 
(2012), „Saxophone Impressions" 
(2013) i „Polska Liryka Wo-
kalna" (2014), „Accordiofoni-
ca" (2017), „Stanisław Moryto" 
(2017). Natomiast płyta „Flute 
Reflection" otrzymała nominację 
do International Classical Music 
Awards (2018). 

Inne Fryderyki
Podczas Gali Muzyki Poważ-

nej Fryderyki zostały rozdane w 
ośmiu kategoriach. Tym bardziej 
podnosi to rangę sukcesu łom-
żyńskiej Filharmonii znajdującej 
swoje godne miejsce wśród naj-
ważniejszych orkiestr kraju.

Pozostałe nagrody:   
Kategoria "Album Roku. 

Muzyka Chóralna, Oratoryjna 
i Operowa"  - "Stanisław Mo-
niuszko – Widma", wykona-
nie - Chór Narodowego Forum 
Muzyki i Wrocławska Orkiestra 
Barokowa pod dyrekcją Andrzeja 
Kosendiaka;

Kategoria "Album Roku. 
Muzyka Dawna" - "Marcin 
Mielczewski II", wykonanie -   
Wrocław Baroque Ensemble pod 
dyrekcją Andrzeja Kosendiaka;

Kategoria" Album Roku. 
Muzyka Kameralna" - "Gio-
vanni Battista Pergolesi - Sta-

bat Mater", wykonanie - Paweł 
Łukaszewski - Luctus Mariae, 
Anna Mikołajczyk- Niewiedział, 
Wanda Franek.

Kategoria "Album Roku. Re-
cital Solowy" - "Hidden Violin", 
wykonanie Janusz Wawrowski i 
Jose Gallardo.

Kategoria "Album Roku. 
Muzyka Współczesna" – "Super-
nova", wykonanie Atom String 
Quartet, NFM Orkiestry Leopol-

dinum i Christian Dano-
wicz.

Kategoria "Najlepszy 
Album Polski Za Grani-
cą" - Krystian Zimerman 
za "Leonard Bernstein: 
Symphony No. 2 'The Axe 
of Anxiety', wykonanie 
Berliner Philharmoniker, 
Simon Rattle.

Kategoria "Najwybit-
niejsze Nagranie Muzyki 
Polskiej" - Silesian Quar-
tet and Friends za "Gra-
żyna Bacewicz: Kwintety 
fortepianowe, Kwartet na 
4 skrzypiec, Kwartet na 4 
wiolonczele".

Złote Fryderyki za 
całokształt twórczości 
otrzymali dyrygent Jacek 
Kaspszyk i wokalistka 
jazzowa, wykonawczyni 
poezji śpiewanej, kompo-
zytorka Wanda Warska. 
W imieniu chorej artystki 
statuetkę odebrała jej cór-
ka.

Jak informuje Polskie Radio, 
galę Fryderyków 2019 w dzie-
dzinie muzyki poważnej uświet-
niły występy między innymi 
Szymona Nehringa, zwycięzcy 
Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Artura Ru-
binsteina w Tel Awiwie (2017). 
Artysta pierwszy raz w Polsce za-
prezentował swoją interpretację I 
Koncertu fortepianowego b-moll 
Piotra Czajkowskiego.

Mamy FRYDERYKA!
Tak z dumą ogłosiła Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży otrzymanie „wymarzonego FRYDERYKA!”. Nagrodzona 
została płyta „Polish Contemporary Concertos”, która zawiera kompozycje Marcina Błażewicza, Pawła Łukaszewskiego i Sławomira Czarneckiego. 
Wykonują je wybitni polscy soliści: gitarzysta Marcin Dylla, saksofonista Paweł Gusnar, skrzypek Jakub Jakowicz i wiolonczelista Tomaz Strahl.          

Kompozytor 
Sławomir 
Czarnecki  
(z lewej)  
i dyrektor Jan 
Miłosz Zarzycki 
dedykujący 
Fryderyka 
łomżyńskim 
Filharmonikom
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Staże, szkolenia, bezzwrotne dotacje 
na założenie działalności gospodarczej 
– dzięki dotacjom przekazanym samo-
rządom powiatowym, otrzyma wspar-
cie ponad 1600 bezrobotnych osób z 
województwa podlaskiego. Fundusze 
na ten cel pochodzą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014-2020.  
Kwota dotacji udzielonej ogółem sa-
morządom powiatowym w ramach 
RPOWP w 2019 r. wynosi 17 012 146 zł;

Jak informuje Urząd Mar-
szałkowski, dzięki do-
tacjom wsparcie w tym 
roku otrzyma 1617 
osób bezrobotnych z 
województwa podla-
skiego. W ramach pro-
jektów powstanie co 
najmniej 256 nowych 
podmiotów gospodar-
czych, zostanie dopo-
sażonych prawie 80 
stanowisk pracy, 810 
osób skorzysta ze sta-
ży, a prawie 400 z prac 
interwencyjnych.

Umowy przedsta-
wicielom czternastu 
samorządów powia-
towych przekazali w 
marszałek Artur Ko-
sicki i wicemarszałek Stanisław 
Derehajło.

– Aktywizacja osób bezrobot-
nych jest jednym z priorytetów 
naszego działania – zaznaczył 
marszałek. – Wysokość bezrobo-
cia w województwie podlaskim 
jest obecnie na poziomie 8 proc., 
w Polsce – 6 proc. 

Fundusze przyszłości
Artur Kosicki podkreślił tak-

że, że zarządowi województwa 
zależy, by pula funduszy na akty-
wizację bezrobotnych w nowym 
progami regionalnym w nowej 
perspektywie finansowej była 
większa niż w obecnej. Wtórował 
mu marszałek Stanisław Dere-
hajło zachęcając uczestników 
spotkania do wzięcia udziału w 
pracach nad aktualizacją Strategii 
Rozwoju Województwa Podla-
skiego, od której zależy przyszły 
kształt RPO.

Instytucją zarządzającą prze-
kazanymi w czwartek fundusza-
mi jest Wojewódzki Urząd Pracy 
w Białymstoku.

– Dotacje będą wydatkowa-
ne na różne formy aktywizacji 
osób bezrobotnych: na podjęcie 
działalności gospodarczej, prace 
interwencyjne, refundacje kosz-
tów utworzenia stanowisk pracy, 
staże, szkolenia – wyjaśniła Jani-

na Mironowicz, dyrektor WUP. 
– Wsparcie trafi w ten sposób do 
1617 osób w wieku 30 lat i więcej.

W tej grupie ma się znaleźć 
813 osób długotrwale bezrobot-
nych, 410 powyżej 50. roku życia 
i 484 o niskich kwalifikacjach.

– Najwięcej dotacji zostanie 
udzielonych w powiecie biało-
stockim. Projekt tego samorządu 
ma największą wartość ponad 
cztery mln zł. Najniższa pula pie-
niędzy, wynoszącą niespełna 700 

tys. zł, trafi do powiatu 
monieckiego – dodała.

Podstawowe potrzeby
Projekty w imieniu sa-

morządów powiatowych 
będą realizowane przez 
powiatowe urzędy pracy.

– To podstawowe 
pieniądze, którymi dys-
ponujemy. Bez nich 
nasza działalność była-
by bardzo ograniczo-
na – podkreślił Dariusz 
Olszewski, dyrektor 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Zambrowie. 
– W naszym przypad-
ku przyznane fundusze 
przeznaczymy przede 
wszystkim na pośred-

nictwo zawodowe, pośrednic-
two pracy i staże. Jednak ob-
serwujemy w tym roku także 
wzmożone zainteresowanie 
dotacjami na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej.

Jak powiedział, czynnikiem 
determinującym ten fakt, jest do-
bra sytuacja polskiej gospodarki. 
Dzięki temu więcej osób nie boi 
się spróbować sił „na swoim”.

Elektroniczne rozliczanie 
podatków - szybciej i wygodniej

Ponad 102 miliony 
złotych trafiło już 
na konta miesz-
kańców woje-
wództwa, którzy w 
swoich zeznaniach 
mieli wykazaną 
nadpłatę podatku 
PIT za ubiegły rok. 
Nowość, jaką jest 
w tym roku "Twój 
e-PIT", czyli rozli-
czenie przez urząd 
skarbowy, okazała 
się  bardzo dogodnym dla podatników rozwiązaniem - taką formę ma co trzeci 
składany w regionie formularz.

Jak podaje Radosław Hancewicz, rzecznik Izby Administracji 
Skarbowej w Białymstoku, już 80 procent zeznań wpływających do 
urzędów skarbowych ma postać elektroniczną, a nie papierową.     

Jak przypomina rzecznik, od 15 lutego Krajowa Administracja 
Skarbowa uruchomiła usługę Twój e-PIT, czyli przygotowała za po-
datników zeznania podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które są udo-
stępnione  na stronie: www.podatki.gov.pl. Wystarczy się tam zalogo-
wać, by zweryfikować, a następnie zaakceptować swoje zeznanie.

Co trzecie zeznanie złożone za pomocą usługi Twój e-PIT
W pierwszym miesiącu działania usługi w województwie podla-

skim złożono przy jej wykorzystaniu 56.911 zeznań PIT-37 i PIT-38. 
Porównując to z innymi formami składania tych zeznań, z usługi Twój 
e-PIT skorzystał co trzeci rozliczający się w tym czasie podatnik z 
naszego województwa.

Ponadto, uwzględniając zarówno zeznania złożone przy użyciu 
usługi „Twój e-PIT" oraz samodzielnie przygotowane przez podatni-
ków i przesłane elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklara-
cje, można stwierdzić, że deklaracje papierowe są w odwrocie, ponie-
waż elektronicznie wpływa do urzędów skarbowych 80 proc. zeznań.

Pieniądze na kontach podatników
W 80 proc. złożonych deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę po-

datku. Urzędy skarbowe systematycznie przelewają zwroty na konta 
podatników, którzy się już rozliczyli. Do tej pory kwota dokonanych 
zwrotów to ponad 102 mln zł. Dopłacić fiskusowi musi co piąty po-
datnik, który do tej pory złożył swoje zeznanie. Kwota „do zapłaty" 
wykazana w złożonych do tej pory zeznaniach to ponad 33 mln zł.

Ponad 17 milionów złotych na rynek pracy 

Uściskiem dłoni przypieczętowali umowę wicemarszałek 
województwa, Stanisław Derehajło (z lewej) i starosta 
łomżyński Lech Szabłowski
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Stawiamy na promocję gospodarczą, inwestycje i innowacje
Naszym zadaniem było re-

alizowanie procesu legislacyj-
nego. Ponadto odbywaliśmy 
spotkania bilateralne w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej, Trój-
kąta Weimarskiego czy Krajów 
Nadbałtyckich. Dlatego zosta-
łem umieszczony na liście kan-
dydatów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, by reprezentować 
sprawy Polski i wykorzystywać 
doświadczenie, bo to, co dzieje 
się w Brukseli  jest mi doskonale 
znane. 

M.S: - Ale czy to będzie bratobójcza 
walka? Bo jedynką Listy Prawa i 
Sprawiedliwości z regionu podlasko 
– warmińsko – mazurskiego jest 
obecny  europoseł Karol Karski… 

K.J: - Nie mówiłbym tu o 
jakiejkolwiek walce. Jeszcze raz 
podkreślam… Chcę reprezen-
tować ten region. Znam jego 
problemy. Byłem przecież pre-
zydentem Białegostoku. Pra-
cowałem przy opracowywaniu 
strategii rozwoju tego miasta. 
Ponadto pełniłem również 
funkcję przewodniczącego Sej-
miku województwa podlaskie-
go. W tym przypadku również, 
w 2001 roku pracowałem przy 
tworzeniu strategii rozwoju dla 
całego województwa, w którym 
pojawiały się kwestie związane 
z Ziemią Łomżyńską. Z regio-
nem, który był mi bliski także 
podczas pełnienia funkcji posła 
czy później ministra. Polityka 
rozwoju jest mi bardzo dobrze 
znana. Dlatego chcę, żeby w 
tych dokumentach trakcie ich 
powstawania w Parlamencie 
Europejskim od razu dokonać 
i dopilnować właściwych zapi-
sów. Mam tu na myśli chociaż-
by program Strategia „Europa 
2020” czy pakiet legislacyjny 
wspólnej polityki rolnej albo po-
lityki spójności. Nad tym trze-
ba pracować i tak sformułować 
dokumenty, współpracując przy 
tym z rządem, aby odpowiednie 
środki były kierowane do takich 
regionów, jak województwo 
podlaskie i Ziemia Łomżyń-
ska. Zależy nam na tym, by re-
alizować najpilniejsze potrzeby 
i inwestycje. Jak wiemy obec-
nie realizowana jest obwodnica 
Łomży. Zabiegaliśmy o to od 
wielu lat. I dopiero teraz udało 
się podpisać umowy. Zakończe-
nie przewidywane jest w 2021 
roku. To właśnie rząd Prawa i 
Sprawiedliwości doprowadził, 
że ten projekt został zmateria-
lizowany. Wszystko to wynika 
z polityki rozwoju, którą jako 
jeszcze minister, w tym rządzie 
przyjmowałem wraz z cała Radą 
Ministrów. Strategia ta opowia-
da się właśnie za inwestowaniem 

w tereny takie jak województwo 
podlaskie. 

Warto podkreślić, że w 
2005 roku, jako minister 
zgłosiłem Program Polski 
Wschodniej, który obejmu-
je pięć województw. Został 
przyjęty przez rząd, był re-
alizowany w perspektywie fi-
nansowej 2007 - 2013 i jest 
kontynuowany także w tej 
perspektywie, obejmującej lata 
2014 – 2020.  Zależy mi na 
tym, by ten program był nadal 
finansowany, by środki na jego 
realizację były jeszcze większe. 
Dlatego będę o to zabiegał w 
przyszłej perspektywie finan-
sowej, na lata 2021 – 2027.  
Nasze województwo wymaga 
dokończenia jeszcze wielu in-
westycji z zakresu infrastruk-
tury. Potrzebne są również 
środki na innowacje, a także 
działania w obszarze polityki 
społecznej. 

M.S: - Czy te działania to m.in. po-
mysł na Pana obecność w Brukseli?

K.J: - Mogę z całą odpo-
wiedzialnością powiedzieć, że 
jestem przygotowany. Tak, jak 
wcześniej wspominałem mam 
25-letnie doświadczenie, jeśli 
chodzi o politykę rozwoju i wła-
śnie to mogę wykorzystać, jeśli 
mieszkańcy dadzą mi możli-
wość reprezentowania interesów 
całego regionu, w tym Ziemi 
Łomżyńskiej  w Parlamencie 
Europejskim. Zależy mi na tym, 
by być aktywnym politykiem i 
kontynuować działania, które 
podejmowałem jako minister 
rolnictwa i rozwoju wsi czy jako 
poseł. Obecnie jestem wice-
przewodniczącym Komisji Rol-
nictwa oraz członkiem komisji 
ds. Unii Europejskiej. Co także 
przekłada się na to, iż znane mi 
są najważniejsze problemy tego 
regionu. A do tego funkcje te 

pozwalają gromadzić doświad-
czenie, które mogę wykorzystać 
w Brukseli. 

M.S: - Jeśli by spojrzeć na wyniki wy-
borów z 2007 roku, 2011 czy 2015, 
to poparcie dla Pana w wyborach do 
Sejmu rośnie. Czy nie warto byłoby 
się na tym skupić? 

K.J: - Proszę pamiętać jednak 
o tym, że w Parlamencie Euro-
pejskim niezwykle potrzebne 
są osoby, które znają nasze spe-
cyficzne problemy. Jeśli chodzi 
o rolnictwo i obszary wiejskie 
czy politykę rozwoju mam na 
te dziedziny bardzo szeroki 
ogląd. Fakt, iż sprawowałem 
funkcję prezydenta Białegosto-
ku, przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podlaskiego oraz 
Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi ma ogromne znaczenie. 
I te dokumenty, bo tu przecież 
chodzi o prawo unijne, na pod-
stawie którego są sporządzane, 
są mi doskonale znane. Do tego 
dochodzi sposób wykorzysta-
nia ekspertów. Będąc ministrem 
miałem 30-osobowy zespół zna-
komitych fachowców. I teraz po-
trzebna jest przede wszystkim 
współpraca z rządem, każdym. 
Bo mowa tu o sprawach Polski.  
Przez ponad trzy lata miałem 
okazje często bywać nie tylko w 
Brukseli, ale także w wielu in-
nych państwach, gdzie poznawa-
łem przedstawicieli tamtejszych 
władz, co według mnie nie jest 
niezwykle ważne i potrzebne, 
gdyż może zaowocować przyszłą 
współpracą. 

Jest wiele trudnych i wyma-
gających spraw, jak chociażby 
sytuacja rynku rolnego, na które 
należy jak najszybciej zareago-
wać. A potrzebne są do tego roz-
wiązania, o które trzeba zabiegać 
także w Parlamencie Europej-
skim. Udało się już opracować, 
wraz z organizacjami regula-

cje dotyczące rynku wołowiny. 
Obecnie chcemy osiągnąć sta-
bilność na rynku wieprzowiny, 
który jest najbardziej rozregulo-
wany. I to właśnie m.in. w tym 
przypadku należy uruchomić 
instrumenty krajowe, jak siatka 
bezpieczeństwa, ale także zabie-
gać w Brukseli o takie zapisy, w 
kolejnej perspektywie finanso-
wej, które pozwolą podejmować 
interwencje w przypadku kryzy-
su, a także stworzyć wszystkim 
rolnikom równe warunki. Mam 
tu na myśli chociażby dopłaty 
czy odszkodowania. Należy jed-
nak pamiętać, że jest to pewien 
proces. W tym zakresie, razem z 
krajami Grupy Wyszehradzkiej 
podjęliśmy wspólne stanowi-
sko w sprawie wspólnej polityki 
rolnej. Także w ramach Trójkąta 
Weimarskiego, jeszcze ówcze-
snym ministrem Rolnictwa i 
Polityki Żywnościowej Nie-
miec, Christianem Schmidtem 
i ministrem Rolnictwa Francji, 
Stephanem Le Foll, doszliśmy 
do porozumienia w poprzednim 
kryzysie. Nasze wspólne stano-
wisko, tzw. „Warszawskie” po-
zwoliło na interwencje Komisji 
Europejskiej na rynku wieprzo-
winy i na rynku mleka, kiedy 
w 2015 roku ceny mleka były 
bardzo niskie. Wówczas Komi-
sja Europejka przeznaczyła 500 
milionów euro na interwencje. 
Teraz też potrzebne są takie 
działania. I mam nadzieję, że 
obecny minister doprowadzi do 
tego, iż zostaną one zakończone 
sukcesem. 

M.S: - Obserwując nasz region – wo-
jewództwo podlaskie, Ziemię Łom-
żyńską - zauważa Pan rozwój? 

K.J: - Myślę, że w ostat-
nim czasie wiele zmieniło się i 
poprawiło jeśli chodzi o infra-
strukturę. Tak jak mówiliśmy, 
powstaje Via Baltica, jest już 

droga ekspresowa z Warszawy 
do Białegostoku. Wpisaliśmy 
też do planów drogę S 19, czyli 
szlak łączący południe Euro-
py z Północą. Już w 2009 roku 
prezydent Lech Kaczyński 
podpisał porozumienie w Łań-
cucie odpowiednie porozumie-
nie z   prezydentami pozosta-
łych zainteresowanych państw 
.  Jest to droga ekspresowa we 
wschodniej części kraju po-
między przejściem granicznym 
z  Białorusią  w  Kuźnicy Bia-
łostockiej  a granicą ze  Słowa-
cją w Barwinku. 

Wiele już zostało zrealizo-
wane i nadal będzie. Co więcej, 
zabiegałem też w rządzie o do-
datkowe środki, na budowę dróg. 
One zostały wpisane do pro-
gramu. I między innymi dzięki 
temu można było rozpocząć w 
niektórych odcinkach realizację 
tej drogi, S 19. Warto również 
wspomnieć, o drodze, o której 
mało kto pamięta. Mam tu na 
myśli trasę Białystok – Kuźnica 
– Grodno – Mińsk – Moskwa. 
To jest taka autostrada, o któ-
rą  zabiegałem i będę zabiegał 
ponieważ istnieje wariant by 
przebiegała ona przez Lublin. 
Natomiast tutaj jeśli chodzi o 
Mińsk – Grodno – Moskwa, 
tam jest już jezdnia czteropa-
smowa. I teraz należałoby teraz 
tylko połączyć ją do Białegosto-
ku, do Kuźnicy. Mamy już drogę 
S8, dlatego nie byłoby to takie 
trudne. Dzięki temu przejazd na 
wschód byłby szybki i komforto-
wy. Niezwykle ważna jest także 
zaniechana obecnie, droga Bia-
łystok – Augustów. 

Białystok miał być takim 
centrum współpracy międzyna-
rodowej, między wschodem a za-
chodem. Białystok w połączeniu 
z Suwałkami i Łomżą takim cen-
trum musi być, dlatego będziemy 
o to zabiegali w ramach rozwoju 
tego okręgu. Zależy nam na tym, 
by ta sieć, infrastruktura była jak 
najlepsza, bo to gwarantuje roz-
wój gospodarczy. Stawiamy na 
promocję gospodarczą, na inwe-
stycje, a szczególnie innowacje. 
Tutaj bardzo ważną rolę odgry-
wają środki z programu „Hory-
zont 2020”, które mogą być wy-
korzystane. Wymaga to jednak 
dużej promocji i zachęcania do 
zabiegania o tego typu środki. 
Myślę, że marszałek wojewódz-
twa podlaskiego wraz z wojewo-
dą podlaskim będą zabiegali o 
pozyskiwanie jak największych 
funduszy na rozwój gospodarczy, 
na rozwój przedsiębiorczości, bo 
jest to po działaniach z zakresu 
usprawniania infrastruktury ko-
lejny ważny krok. Od tego zależy 
przyszłość i rozwój regionu. 
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Na stronie episkopat.pl opublikowana została 
informacja dotycząca zbiorczego raportu na 
temat wykorzystywania seksualnego nielet-
nich i dorosłych przez duchownych. Dokument 
powstał na podstawie danych zgromadzonych 
przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. 
Zaprezentowali go podczas specjalnej konferen-
cji m. in. arcybiskupi Stanisław Gądecki i Marek 
Jędraszewski, czyli przewodniczący i wiceprze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Na stronie episkopat.pl, czytamy:
„382 zgłoszenia przypadków wykorzy-

stywania seksualnego małoletnich, w tym 
198 dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, 
a 184 powyżej 15 roku życia; zgłoszone 
przypadki obejmują czas od 1 stycznia 
1990 r. do 30 czerwca 2018 r. – wynika z 
danych, które otrzymał Sekretariat Kon-
ferencji Episkopatu Polski od wszystkich 
diecezji i zakonów. Zostały one opracowa-
ne przez Instytut Statystyki Kościoła Ka-
tolickiego i Centrum Ochrony Dziecka.

Łączna liczba ofiar we wszystkich 
(również niepotwierdzonych) przypad-
kach poniżej 15 roku życia wynosiła 
345. Natomiast powyżej 15 roku życia 
– 280. Wśród ofiar, we 
wszystkich zgłoszonych 
przypadkach łącznie 
małoletni płci męskiej 
stanowili 58,4 proc., na-
tomiast małoletni płci 
żeńskiej 41,6 proc.

Spośród wszystkich 
przypadków, względem 
których udało się usta-
lić stan procesu kano-
nicznego (94,8 proc. 
wszystkich zgłoszonych 
przypadków), 74,6 proc 
było już zakończonych, 
zaś 25,4 proc. było jesz-
cze w toku.

Spośród zakończo-
nych spraw wydaleniem ze stanu duchow-
nego skutkowało 25,2 proc. postępowań. 
Inne kary (suspensa, upomnienie kano-
niczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozba-
wienie urzędu, ograniczenie posługi albo 
zakaz wystąpień publicznych) stanowiły 
40,3 proc.

Sprawy zakończone innymi skutkami 
(nałożenie pokuty, przeniesienie na inną 
parafię, przeniesienie poza duszpasterstwo 
parafialne, do domu emeryta albo domu 
chorych księży, terapia, samowolne opusz-
czenie diecezji) stanowiły 11,5 proc., zaś 
zakończone umorzeniem postępowania (ze 
względu na śmierć osoby oskarżanej, samo-
bójstwo lub brak wystarczających dowo-
dów, zły stan zdrowia) stanowiły 12,6 proc.

W 10,4 proc. przypadków postępowa-
nie zakończyło się uniewinnieniem oskar-
żonego.

Przypadki zgłaszane były najczęściej 
przez osoby poszkodowane (41,6 proc.) 

lub ich bliskich (20,9 proc.). W 5,8 proc. 
wiedza pochodziła od organów państwa, a 
w 5,2 proc. przypadków z mediów. Osoby 
z parafii, czyli zarówno duchowni z parafii 
jak i świeccy zgłosili 5,2 proc. przypadków. 
Wiedza o 14,9 proc. przypadków pocho-
dziła z innego źródła, takiego jak: dyrektor 
szkoły, pedagog, wychowawcy, opiekuno-
wie dzieci oraz znajomi poszkodowanych, 
współbracia (w zakonach), klerycy, inni 
kapłani”.

Do ogłoszonych informacji odniósł się 
na konferencji prasowej arcybiskup Woj-
ciech Polak, Prymas Polski. Relacjonuje ją 
portal deon.pl.

"Dla nas to zawsze wstrząs. To jest 
wstrząs, który rani całą wspólnotę Kościo-
ła" - powiedział prymas Polski Wojciech 
Polak, odnosząc się do wykorzystywania 
seksualnego nieletnich przez duchownych. 
- "Musimy podjąć skuteczne środki, żeby 
temu przeciwdziałać. Podobnie z formacją 
stałą kapłanów już wyświęconych - na kur-
sach formacyjnych dla kapłanów pojawiają 
się działania podejmowane, żeby prewen-
cja miała miejsce. Dane dziś opublikowane 

bardzo nam pomogą" – dodawał prymas.
Zaznaczył, że istotą przeprowadzonej 

kwerendy jest świadomość tego, co Kościo-
łowi zostało zgłoszone i z niepokojem pa-
trzy się na wzrastającą tendencję. "Jedno-
cześnie patrzymy na to, że jasne procedury 
i wzrost ujawnień sprzyjają oczyszczeniu" 
- zaznaczył metropolita gnieźnieński.

Podkreślił, że wszyscy biskupi zdecy-
dowali się ujawnić informacje o przypad-
kach wykorzystywania seksualnego nielet-
nich przez duchownych. "Możliwe, że z 
czasem okaże się, że tych danych będzie 
więcej" - dodał abp Polak.

Przywołał również inicjatywę świec-
kich "Zranieni w Kościele", czyli telefon 
wsparcia skierowany do osób skrzywdzo-
nych przemocą seksualną w Kościele. Zo-
stała powołana do życia wspólnie przez 
Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, 
Laboratorium "Więzi" oraz Fundację Po-
mocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

Prymas, odnosząc się do danych wska-
zujących, że postępowaniem kanonicznym 
objęto 95% przypadków zaznaczył, że 
trzeba zbadać powody zaniedbania pozo-
stałych 5%, "czy nie zamiatano pod dy-
wan".

Wskazując na zmiany prawa państwo-
wego i obowiązek zgłaszania kwestii wy-
korzystywania seksualnego dzieci, wyraził 
nadzieję, że liczba zgłoszeń takich przy-
padków do organów kościelnych i proku-
ratury będzie się pokrywała. Przywołując 
słowa papieża Franciszka powiedział, że 
nawet gdybyśmy mieli do czynienia tylko 
z jedną ofiarą wykorzystywania seksualne-
go, byłoby to za dużo.

- Każda z tych ofiar powinna w nas 
duchownych, także we mnie jako przeło-
żonego, budzić ból, wstyd, poczucie winy, 
że do takich sytuacji doszło. Nigdy dosyć 
- powiedział abp Polak.

Odwołując się do piątkowego nabo-
żeństwa pokutnego, kiedy to celebrowano 
ekspiacyjną drogę krzyżową, zaznaczył, że 
"miało ono jeszcze raz dotknąć naszego 
serca i sumienia". Wskazał, że biskupi mają 

doświadczenie spotkań z 
ofiarami wykorzystywa-
nia seksualnego. "Dla nas 
to zawsze wstrząs. To jest 
wstrząs, który rani całą 
wspólnotę Kościoła" - 
przyznał Prymas Polski.

Do raportu i przebie-
gu konferencji odniosły 
się także chyba wszystkie 
polskie media, a także 
komentatorzy i działacze 
organizacji skupiających 
osoby pokrzywdzone. 
Dominowały głosy kry-
tyczne lub nawet bardzo 
krytyczne. Tym, którzy 
je formułowali zabrakło 

przede wszystkim bezpośredniego prze-
proszenia ofiar.

Raport ISKK powstał w oparciu m.in. 
o dane z diecezji, ale nie zawiera danych 
„w rozbiciu” na poszczególne jednoski 
Kościoła. Nie wiadomo zatem, jaki za-
sięg mogło mieć zjawisko w Łomżyńskiej. 
Najostrzejszy tropiciel „pedofilii”, czyli 
Fundacja "Nie lękajcie się” publikuje od 
czasu aktualizowaną mapę Polski z różny-
mi „ikonkami” przypadków tego rodzaju 
(skarg, spraw sądowych, publikacji w me-
diach). Mapa dostępna na stronie fundacji 
przedstawia Diecezję Łomżyńską jako en-
klawę. Nie na tam żadnego znaczka, nawet 
dotyczącego znanej sprawy byłego pro-
boszcza parafii Grądy Woniecko, w której 
zdecydowane (i szeroko prezentowane w 
mediach) działania podjął biskup łomżyń-
ski i organy ścigania.

Całość raportu, który powstał w In-
stytucie Statystyk Kościoła Katolickiego  

dostępna jest i możliwa do pobrania na 
stronie:   http://iskk.pl/badania/inne-ra-
porty/298-wykorzystywanie-seksualne-
-maloletnich-przez-niektore-osoby-du-
chowne-oraz-niektorych-zakonnikow. 

Oto niewielki fragment:
Opracowanie narzędzia oraz konsul-

tacja merytoryczna: o. dr Adam Żak SJ 
Ewidencja,

tworzenie baz danych oraz walidacja 
danych: ks. dr Przemysław Krakowczyk 
SAC,

konsultacja narzędzia, analiza danych 
oraz opracowanie wyników: ks. dr Woj-
ciech Sadłoń SAC.

Instytut Statystyki Kościoła Katolic-
kiego SAC im. Witolda Zdaniewicza jest 
pierwszym w Polsce, niezależnym ośrod-
kiem badań nad religijnością oraz działal-
nością duszpasterską. Założony został w 
1972 r. przez Stowarzyszenie Apostolstwa 
Katolickiego (Księża Pallotyni)

Metodologia przeprowadzania kwe-
rendy

Kwerenda dotyczyła wszystkich osób 
duchownych (posiadających święcenia 
w stopniu prezbiteratu oraz diakonatu), 
które w okresie od 1 stycznia 1990 do 
30 czerwca 2018 inkardynowane były do 
diecezji polskich oraz wszystkich pro-
fesów wiecznych zgromadzeń zakonów 
męskich oraz stowarzyszeń życia apo-
stolskiego posiadających swoje siedziby 
na terenie Polski i skupionych w Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Zakonów 
Męskich. Oprócz 41 diecezji terytorial-
nych, do Konferencji Episkopatu Polski 
przynależy Ordynariat Polowy WP, dwie 
diecezje obrządku bizantyjskiego oraz 
ordynariat ormiański, czyli razem 45 jed-
nostek, zwanych dalej „diecezjami”. Do 
Konferencji Wyższych Przełożonych Za-
konów Męskich przynależy 59 jednostek 
podzielonych na 76 jurysdykcje, zwanych 
dalej „zakonami”. Z tego w kwerendzie 
uwzględniono 74 jurysdykcje bez kame-
dułów oraz Chemin Neuf. Zgromadzenie 
Małych Braci Jezusa nie należy do Kon-
ferencji Przełożonych Zakonów Męskich. 
Również duchowni prałatury personal-
nej Opus Dei nie należą do Konferen-
cji Episkopatu Polski. Kwerendą objęto 
również duchownych i braci zakonnych 
przebywających poza granicami Polski, 
lecz przynależących do polskich diecezji 
i jurysdykcji zakonnych.

Kwerenda dotyczyła zgłoszonych in-
stytucjom kościelnym od 1 stycznia 1990 
do 30 czerwca 2018 r. przypadków wyko-
rzystywania seksualnego małoletnich. In-
nymi słowy kwerenda dotyczyła znanych 
kuriom diecezjalnym i zakonnym przy-
padków przestępstw duchownego lub za-
konnika przeciwko VI przykazaniu. Zbie-
ranie danych trwało od października 2018 
do marca 2019 r.

To jest wstrząs, który rani całą  
wspólnotę Kościoła – uważa arcybiskup  

Wojciech Polak, Prymas Polski
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Gala Prymusów Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Łomży to już tradycja. Jej wyjątkowy charakter 

każdego roku podkreślają zaproszeni wraz z 
rodzicami najzdolniejsi uczniowie szkoły, czyli 
ci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 

oraz wykazali się wzorowym zachowaniem. 

Zwracając się do bohaterów wieczoru 
Krystyna Kamińska, dyrektor SP 1, przy-
pomniała, że ambicją grona pedagogicz-
nego szkoły jest nie tylko przekazywanie 
wiedzy, ale także uczenie istnienia we 
współczesnym świecie z poszanowaniem 
ponadczasowych, nieprzemijających war-
tości. 

- W sposób szczególny traktowane 
więc jest wychowanie w duchu patrio-
tyzmu i tolerancji. SP1 jest 
szkołą otwartą na wszystkich 
potencjalnych uczniów, zain-
teresowanych kształceniem w 
tej placówce. W jej progach 
swoje miejsce znajdą ucznio-
wie o twórczym podejściu do 
nauki i przyswajania wiedzy, 
tacy którzy chcą w sposób 
wszechstronny rozwijać talen-
ty na różnych płaszczyznach 
życia: naukowego, artystycz-
nego i sportowego – zapew-
niała Krystyna Kamińska.

Dyrektor w sposób 
szczególny dziękowała ro-
dzicom prymusów, którzy na 
co dzień wspierają swoje po-
ciechy w ich trudnej drodze 
edukacyjnej. Zaznaczyła, iż 
wszyscy zdają sobie  sprawę, 
że bez współpracy z rodzi-
cami żaden sukces nie byłby 
możliwy. 

Zaproszeni na tę uroczy-
stość goście także skierowali 
do uczniów słowa pełne po-
dziwu. Wiceprezydent Łomży 

Andrzej Stypułkowski wyraził nadzieję, że 
dotychczasowe dokonania prymusów to 
tylko pierwszy etap na drodze do wielkich 
osiągnięć w całym ich życiu. Jadwiga Pusz 
-starszy wizytator łomżyńskiej delegetu-
ry Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 
podkreśliła, że to wielkie wyróżnienie, to 
nie tylko zaszczyt, ale także wielka odpo-
wiedzialność za tych, którzy nie radzą so-
bie w nauce tak doskonale, jak zebrani na 
uroczystości uczniowie. Wyraziła nadzieję, 
iż będą oni świecić przykładem i wspierać 
innych potrzebujących pomocy. 

Uroczystość uświetniły wiersze i pio-
senki wykonane przez uczniów szko-
ły. Motywem przewodnim  były słowa 

Jana Pawła II - „Prawdziwie wielki jest 
ten człowiek, który chce się czegoś na-
uczyć”. Scenariusz oparto na kanwie bal-
lady „Szewczyk”, której idea wyraża się w 
słowach: „Błogosławiony trud, z którego 
twórczej mocy powstaje taki but, wśród 
takiej srebrnej nocy!”, a które to słowa 
doskonale korelują z wysiłkiem uczniów, 
jaki musieli oni włożyć, by znaleźć się w 
elitarnym zespole prymusów. Występy 
uczniów, których przygotowały Joanna 
Parzych i Halina Rogowska, przepla-
tane były wybranymi przez panią Mał-
gorzatę Czochańską znanymi utworami 
muzycznymi. Zarówno słowo mówione, 
jak i dźwięk piosenek wytworzyły nastrój 

zadumy i refleksji, jednocześnie   wpro-
wadziły ciepły, ale i uroczysty klimat. 
Dyrektor Krystyna Kamińska nie ukry-
wała wielkiej dumy i wzruszenia, kiedy 
gratulowała młodym artystom ich wy-
stępu.

Zgromadzeni w auli szkoły prymusi 
oraz ich rodzice odebrali przygotowane 
dla nich nagrody książkowe, pamiątko-
we dyplomy oraz podziękowania, które 
wręczała dyrektor oraz zaproszeni go-
ście. Każdy z wyróżnionych uczniów 
został przedstawiony publiczności. Po-
znali oni osiągnięcia prymusów 2019, 
ich pasje i zainteresowania; mieli okazję 
dowiedzieć się, że na sukces każdego 
z nich  - oprócz zdolności – składa się 
wytężona praca, wytrwałość, a nawet 
poświęcenie. 

Tytuł Prymusa 2019 w SP 1 
otrzymali: 

PRYMUSI 2019 (klasy IV – VIII)
Ada Bagińska, Marcin Aleksan-

der Białczak, Gabriela Bianka Choj-
nowska, Tomasz Czaplicki, Maria 
Czochańska, Otylia Czochańska, 
Joanna Horoszewska, Hanna Ho-
roszewska, Lena Kordowska, Karina 
Łada, Agnieszka Łapińska, Wikto-
ria Mańko, Małgorzata Modzelew-
ska, Julia Nitkiewicz,  Filip Paw-
łowski, Anna Prusaczyk, Natalia 
Przychodzeń, Natalia Nikola Przy-
bysz, Hubert Sierzputowski, Olivia 
Skrodzka, Daria Sochalska, Joanna 
Szczecińska, Weronika Szewczyk, 
Igor Wądołkowski, Zuzanna Wy-
socka, Wiktoria Zaniewska, Domi-
nika Zuzga.

PRYMUSI 2019 (oddziały gimnazjalne)
Paulina Brzezińska, Natalia 

Cwalina, Agata Domańska, Oliwia 
Klebaniak, Sylwia Korytkowska, 
Mateusz Norbert Krzywda, Julia 
Tomasiak, Kacper Wiśniewicz.  

Pomoce  
do nauki 

Sprzęt IT i pomoce dydaktyczne 
otrzymały łomżyńskie  szkoły w Łom-
żyńskim Centrum Rozwoju Edukacji. 
Sześć placówek skorzystało w ten 
sposób na uczestnictwie w projekcie  
„Kształcenie kompetencji kluczowych 
szansą na lepszą jakość edukacji.”

Przekazania sprzętu dokonali 
prezydent Mariusz Chrzanowski 
oraz jego zastępca Andrzej Sty-
pułkowski. 

Była to kolejna i, niestety, 
ostatnia transza zakupów zreali-

zowanych w tym projekcie. 
Tym razem za 164 tysiące 

złotych, a  ogólna wartość zaku-
pów przekroczyła kwotę 550 tys. 
- wskazał Maciej Listowski, dy-
rektor ŁCRE.  

Szkoły otrzymały 25 zesta-
wów multimedialnych (laptop, 
projektor, ekran projekcyjny),ra-
dioodtwarzacze, urządzenia wie-
lofunkcyjne, aparaty cyfrowe, 
wizualizery, tablice interaktywne. 
Wśród pomocy dydaktycznych 
były między innymi: mapy, mikro-
skopy, bryły geometryczne, rowery 
stacjonarne czy nawet konsole do 
gier i bieżnia stacjonarna. 

Prymusi „Jedynki”

Wiosenna 
parada hitów 
w Kinie 
Millenium
Repertuar 
22 – 28 marca

Piątek 22 marca
Duża sala: Władcy przygód. Stąd do 
Oblivio – godz. 16:00;  Kurier- godz. 
18:00; Ciemno, prawie noc – godz 
20:15.
Mała sala: Kapitan Marvel – godz. 
13:30; Corgi, pies królowej – godz. 
16:00; Wszyscy wiedzą – godz. 
18:00; Próba – godz. 20:30. 
Sobota 23 marca
Duża sala:  Kapitan Marvel – godz. 
11:30;  Władcy przygód. Stąd do 
Oblivio – godz. 14:00 i 16:00; Ku-
rier- godz. 18:00; Ciemno, prawie 
noc – godz 20:15.
Mała sala: Klub Malucha – Wiosna, 
Reksio, Bolek i Lolek – godz. 10:00; 
O psie, który wrócił do domu – 

godz. 12:00; Mia i biały lew – godz. 
14:00; Corgi, pies królowej  - godz. 
16:00; Wszyscy wiedzą – godz. 
18:00; Próba – godz. 20:30. 
Niedziela 24 marca
Duża sala: Kapitan Marvel – godz. 
11:30;  Władcy przygód. Stąd do 
Oblivio – godz. 14:00 i 16:00; Kurier 
- godz. 18:00; Ciemno, prawie noc – 
godz 20:15.
Mała sala: Corgi, pies królowej  - 
godz.10:00; O psie, który wrócił 
do domu – godz. 12:00; Mia i biały 
lew – godz. 14:00; Corgi, pies królo-
wej  - godz. 16:00; Wszyscy wiedzą 
– godz. 18:00; Próba – godz. 20:30. 
Poniedziałek 25 marca 
Duża sala: Władcy przygód. Stąd do 
Oblivio – godz. 16:00; Kurier - godz. 
18:00; Ciemno, prawie noc – godz 
20:15.
Mała sala: Kapitan Marvel – godz. 
13:30; Corgi, pies królowej  - godz. 
16:00; Wszyscy wiedzą – godz. 
18:00; Próba – godz. 20:30. 

Wtorek 26 marca
Duża sala: Władcy przygód. Stąd do Ob-
livio – godz. 16:00; Kurier - godz. 18:00; 
Ciemno, prawie noc – godz 20:15.
Mała sala: Kapitan Marvel – godz. 
13:30; Corgi, pies królowej  - godz. 
16:00; Wszyscy wiedzą – godz. 
18:00; Próba – godz. 20:30. 
Środa 27 marca
Duża sala: Władcy przygód. Stąd do 
Oblivio – godz. 16:00; Kurier - godz. 
18:00; Ciemno, prawie noc – godz 
20:15.
Mała sala: Kapitan Marvel – godz. 
13:30; Corgi, pies królowej  - godz. 
16:00; Wszyscy wiedzą – godz. 
18:00; Próba – godz. 20:30. 
Czwartek 28 marca
Duża sala: Władcy przygód. Stąd do 
Oblivio – godz. 16:00; Kurier - godz. 
18:00; Ciemno, prawie noc – godz 
20:15.
Mala sala: Wszyscy wiedzą – godz. 
15:30; DKF Green Book – godz. 
18:00; Próba – godz. 21:00.



„Święty”.
Włamywacz
i dżentelmen

Simon Templar (Val Kilmer) to złodziej-dżentelmen, samotnik wymykający 
się raz po raz z policyjnych zasadzek i obław. 

Jest wirtuozem wśród oszustów i złodziei. Kierując się własnym specyficznym kodeksem etycznym, 
pojawia się wszędzie tam, gdzie prawo okazuje się bezsilne i tylko dzięki jego niekonwencjonalnym 
metodom walki można zwyciężyć. 

Pomaga mu w tym nieustanna zmiana tożsamości, dzięki której zyskał przydomek „Święty” (przy-
biera bowiem imiona katolickich świętych). 

Iwan Tretiak, rosyjski miliarder, wpadł na szaleńczy pomysł wykreowania siebie na nowego cara 
rosyjskiego imperium. W zrealizowaniu tego marzenia ma mu pomóc odkrycie dokonane przez Emmę 
Russell, specjalizującą się w fizyce jądrowej. 

Za wykradzenie jej tajemnicy Templar ma dostać kilka milionów dolarów. Dżentelmen włamywacz 
przystępuje do działania, nawiązuje kontakt, próbuje ją uwieść i ukraść jej notatki. Piękna Emma potrafi 
równie skutecznie bronić dostępu do swoich tajemnic naukowych jak i do swego serca.

Val Kilmer wcielając się w tytułowego bohatera nie spodobał się wielu widzom, starsi do dziś wspo-
minają kultowy w latach 60. serial „Święty” z uwielbianym wtedy Rogerem Moore’em w tytułowej roli. 
Kandydatów do roli Templara było wielu: Kenneth Branagh, Ralph Fiennes, Kevin Costner, Johnny 
Depp, Daniel Day-Lewis, a nawet… Arnold Schwarzenegger! Hugh Grant otrzymał ofertę zagrania 
głównej roli, jednak z niej nie skorzystał. Mel Gibson był zainteresowany, ale potem odmówił, twier-
dząc, że chce pobyć trochę w domu, po pracy nad filmem „Braveheart. Waleczne serce” (1995). 

Poczytny autor Leslie Charteris (właściwie Leslie Charles Bowyer-Yin, 1907-1993) przedstawił 
światu postać „Świętego” w 1926 roku, historie opowiadające o losach tego bohatera publikował do 
końca życia. Łącznie ukazało się 50 powieści i wiele opowiadań. Książki o przygodach Świętego prze-
tłumaczone zostały na 20 języków. Pierwsze filmy o genialnym oszuście zrealizowano już w latach 30. 
ubiegłego wieku. Natomiast w latach 60., „Święty” na dobre zagościł w telewizji, w tę postać wcielił 
się wówczas wspomniany już Roger Moore. 

Pewnie nie wiesz...
• Zostały nakręcone dwa różne zakończenia filmu – jedno w którym Emma Russell żyje, drugie w któ-
rym umiera.
• Podczas kręcenia zdjęć na oksfordzkim uniwersytecie władze uczelni zamknęły na kilka dni główną 
bibliotekę (Bodleian Library). Stworzyło to wiele problemów, zarówno kadrze naukowej uniwersyte-
tu, jak i studentom uczącym się do egzaminów.
• Poemat, który w filmie napisał długowłosy Simon Templar, naprawdę jest autorstwa samego Vala 
Kilmera. 
• Głos komentatora radiowego pod koniec filmu to głos sir Rogera Moore’a, który w latach 60. XX wie-
ku grał w serialu „Święty”, zanim zdobył sławę Jamesa Bonda w latach 70.

• Przyznał, że jest okropnym kucharzem.
• Po swoim pierwszym filmie, „Ściśle tajne” (1984), wyruszył z plecakiem w po-
dróż po Europie.

• Lubi nurkowanie i podróżowanie.
• Złamał rękę podczas filmowania „The Doors” (1991), kiedy wykonał skok ze sceny w tłum, a lu-
dziom nie udało się go złapać. Uraz spowodował, że Kilmer ma zdeformowany lewy łokieć, co widać 
na niektórych filmach.
• „To może brzmi pretensjonalnie, ale odrzuciłem, świadomie, wiele propozycji, o których wiedzia-
łem, że były pewnym sposobem na zarobienie dużych pieniędzy, zdobycie sławy i wysokiej pozycji 
w branży”.
• „Nowy Meksyk to mój dom. Na moim ranczo jest rzeka i kanion, wszystko, co można sobie wy-
obrazić. Mogę jeździć, polować i łowić ryby. Jednocześnie hodowla to wyczerpująca, trudna praca. 
Traktuję ją bardzo poważnie”.
• Za rolę w „Batman Forever” (1995) otrzymał honorarium w wysokości 7 milionów dolarów. „Wy-
spa Dr. Moreau” (1996) przyniosła mu 6 milionów. „Święty”(1997) – 6 milionów. „Dotyk miłości” 
(1999) – 9 milionów . „Czerwona planeta” (2000) – 10 milionów dolarów.

HALO TV NA WEEKEND 22–24.03

„Święty” (Val Kilmer) 

uwielbia się przebierać 

i zmieniać wcielenia. 

Inteligentny, przystojny, 

bogaty i nieco cyniczny, 

może zdobyć każdą kobietę.

VAL
KILMER 

Święty, 
Metro TV piątek 20.45
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Tragedia nad Biebrzą
Nieostrożność, przypadek czy celowe działanie. Policja i prokuratura zamują się 
wyjaśnianiem okoliczności śmierci około 70-letniej mieszkanki wsi Sieburczyn 
(gm. Wizna)nad Biebrzą.

Pływające w rzece ludzkie ciało zauważył jeden z mieszkańców tej 
okolicy. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby – najwcześniej stra-
żacy z OSP Wizna -  łącznie z nurkami ze straży pożarnej z Komendy 
Miejskiej PSP w Łomży.         

Niestety, po wydobyciu ciała z wody można było tylko stwierdzić 
zgon starszej kobiety.  

Ostre dzioby i szpony mają pomóc 
pozbyć się z centrum Zambrowa kra-
czącej i budzącej plagi. Samorząd 
Zambrowa zatrudnił sokolników z  
ułożonymi sokołami i innymi ptakami 
drapieżnymi.

- W płoszeniu niechętnie wi-
dzianych w miastach „gości” wy-
korzystujemy naturalny instynkt 
samozachowawczy ptaków, 
strach przed drapieżnikiem. Ga-
wrony które chcą  założyć gniaz-
da, widząc drapieżnika, rezygnu-
ją. Po pewnym czasie gawrony 
wracają ale obecność sokołów 
skutecznie je odstrasza - powie-
dział sokolnik Igor Kowalski.   

Do płoszenia gawronów  zo-
stały zatrudnione cztery ptaki 
drapieżne. Sokolnik najczęściej 
pracuje z rarogami górskimi i 
jastrzębiami meksykańskimi. 
Wielkość drapieżników jest do-
stosowana do zadań które wyko-
nują. Straszą gawrony ale nie są 
groźne dla małych ptaków takich 
jak sikorki i inne ptaki śpiewa-
jące. W Zambrowie gawrony 
są płoszone w parku przy ulicy 

Cmentarnej, przy placu Sikor-
skiego  i alei Wojska Polskiego. 

Odstraszanie prowadzone jest 
za zgodą Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Gawrony 

to gatunek chroniony i płoszenie 
ptaków wymaga specjalnej zgo-
dy. Akcja będzie prowadzona do 
końca kwietnia, do zakończenia 
okresu lęgowego.

W Ostrołęckim Centrum Kultury odby-
ła się gala wręczenia Kurpików 2018, 
corocznych nagród Związku Kurpiów. 
Jak informują organizatorzy,  była to 
już osiemnasta edycja "Kurpiowskich 
Oscarów". Jednym z laureatów został 
Jarosław Cholewicki, dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Kultury w Łomży, a 
podczas gali wspierała go wicestaro-
sta łomżyński Maria Dziekońska.  

Jak podaje Starostwo Po-
wiatowe w Łomży, nagrody za 
działalność na polu ochrony 
dziedzictwa kulturowego, bu-
dzenia tożsamości i działanie na 
rzecz wszechstronnego rozwoju 
Kurpiowszczyzny wręczano w 
dziesięciu kategoriach. Jarosław 
Cholewicki został uhonorowany 
w kategorii Ochrona dziedzictwa 
kulturowego. 

Wniosek o Kurpika 2018 dla 
dyrektora ROK złożyli starosta 
Lech Marek Szabłowski oraz 

jego zastępczyni Maria Dzie-
końska. W uzasadnieniu napisali,  
m.in:

„Pan Jarosław Cholewicki - 
dyrektor, menedżer i „strażnik” 
powierzonego mu Kurpiowskie-
go Dziedzictwa, przez przeszło 
trzy dekady za pośrednictwem 
ROK-u - Instytucji kultury, któ-
rą kieruje tworzy warunki służą-
ce   ochronie, rozwojowi kultury 
kurpiowskiej. Przez dziesięcio-
lecia wspiera twórców i gminne 
instytucje kultury funkcjonujące 
na terenie powiatu łomżyńskie-
go. W swych działaniach kładzie 
nacisk na zainteresowanie folk-
lorem zwłaszcza dzieci i mło-
dzieży szkolnej, kształtowanie 
tożsamości regionalnej. Aktywi-
zuje społeczność do podtrzyma-
nia tradycji kurpiowskich. Udział 
Dyrektora w promocji i wsparcie 
działań lokalnych twórców, gawę-

dziarzy ludowych, miejscowych 
kapel, zespołów ludowych, śpie-
waków, wpływa na popularyzację 
Kultury Kurpiowskiej. Działal-
ność Pana Jarosława Cholewic-
kiego na polu przede wszystkim 
ochrony dziedzictwa kulturo-
wego, odtwarzania, utrwalania i 
upowszechniania kultury Kurpi 
obfituje w liczne sukcesy. Działa-
jący przy ROK-u Zespół Pieśni i 
Tańca „Łomża” zgromadził boga-
ty repertuar pieśni i tańców naro-
dowych i ludowych. Jego dorobek 
artystyczny jest imponujący. Stał 
się Ambasadorem kultury Re-
gionu. Występował w większości 
polskich miast, brał udział w wie-
lu przeglądach i festiwalach folk-
lorystycznych, min.: na Litwie, w 
Rosji, Niemczech, we Włoszech. 
Zdobył liczne wyróżnienia i na-
grody m.in. na Międzynarodo-
wych Festiwalach Folklorystycz-
nych w Poniewieżu i Wilnie, 
wyróżnienie Ministra Kultury i 
Sztuki, Konsula RP w Hamburgu 
za udział w Dniach Polski 93. W 
roku 2005 w Dingolfing - Lan-
dau w obchodach 530-lecia za-
ślubin Księżniczki Jadwigi córki 
Króla Kazimierza Jagielończyka 
z Księciem Dolnobawarskim Je-
rzym Bogatym.

Z inicjatywy Dyrektora wspól-
nie z Radiem Białystok wydano 
kasety dokumentujące i popula-
ryzujące ZPiT„ Łomża”, płyty z 
okazji jubileuszu ZPiT Łomża. 
Sukcesem są również wszelkie 
inicjowane i organizowane przez 
dziesięciolecia, przez Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Kultu-
ry w Łomży przeglądy, konkursy, 
warsztaty popularyzujące piękno 
i bogactwo kurpiowskiego dzie-

dzictwa, będące równocześnie fo-
rum konfrontacji zespołów folklo-
rystycznych i twórców ludowych, 
jak i Galeria Twórców zamiesz-
czona   na portalu Regionalnego 
Ośrodka Kultury.

Pod kierunkiem Jarosława 
Cholewickiego i zarządzanej 
przez Niego Instytucji kultura 
kurpiowska i działający na terenie 
Regionu twórcy, instytucje kultu-
ry stały się znane i rozpoznawane 
najpierw w województwie, potem 
w Polsce i poza granicami kraju, 
zapisując piękne karty w prze-
strzeni kultury.”

Laureaci Kurpików 2018:
• Muzyka i taniec: Alicja 
Serowik i Czesław Faderewski
• Pracodawca: Agromasz

• Promowanie regionu: Elżbieta i 
Mirosław Żebrowscy z Wydmus 
k. Myszyńca
• Ochrona dziedzictwa 
kulturowego: Cecylia i Wincenty 
Staśkiewiczowie oraz Jarosław 
Cholewicki
• Edukacja regionalna: Halina 
Cichoń
• Talent: Anna Ceberek i 
Grzegorz Łomacz
• Twórczość ludowa: Krystyna 
Świder
• Nauka i pióro: Małgorzata 
Urszula Laska
• Budzenie tożsamości: 
Stanisława Ferenc
• Działalność publiczna: 
Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. ks. Władysława 
Skierkowskiego w Myszyńcu.

Rarogi górskie i jastrzębie 
meksykańskie nad Zambrowem

W płoszeniu gawronów wykorzystujemy naturalny instynkt samozachowawczy 
ptaków, strach przed drapieżnikiem, mówi sokolnik Igor Kowalski. 

Jarosław „Kurpik” Cholewicki

Jarosław Cholewicki (z lewej) "Kurpika" otrzymał z rąk wicestarosty Marii 
Dziekońskiej z Łomży oraz Mirosława Grzyba, prezesa Związku Kurpiów



„Święty”.
Włamywacz
i dżentelmen

Simon Templar (Val Kilmer) to złodziej-dżentelmen, samotnik wymykający 
się raz po raz z policyjnych zasadzek i obław. 

Jest wirtuozem wśród oszustów i złodziei. Kierując się własnym specyficznym kodeksem etycznym, 
pojawia się wszędzie tam, gdzie prawo okazuje się bezsilne i tylko dzięki jego niekonwencjonalnym 
metodom walki można zwyciężyć. 

Pomaga mu w tym nieustanna zmiana tożsamości, dzięki której zyskał przydomek „Święty” (przy-
biera bowiem imiona katolickich świętych). 

Iwan Tretiak, rosyjski miliarder, wpadł na szaleńczy pomysł wykreowania siebie na nowego cara 
rosyjskiego imperium. W zrealizowaniu tego marzenia ma mu pomóc odkrycie dokonane przez Emmę 
Russell, specjalizującą się w fizyce jądrowej. 

Za wykradzenie jej tajemnicy Templar ma dostać kilka milionów dolarów. Dżentelmen włamywacz 
przystępuje do działania, nawiązuje kontakt, próbuje ją uwieść i ukraść jej notatki. Piękna Emma potrafi 
równie skutecznie bronić dostępu do swoich tajemnic naukowych jak i do swego serca.

Val Kilmer wcielając się w tytułowego bohatera nie spodobał się wielu widzom, starsi do dziś wspo-
minają kultowy w latach 60. serial „Święty” z uwielbianym wtedy Rogerem Moore’em w tytułowej roli. 
Kandydatów do roli Templara było wielu: Kenneth Branagh, Ralph Fiennes, Kevin Costner, Johnny 
Depp, Daniel Day-Lewis, a nawet… Arnold Schwarzenegger! Hugh Grant otrzymał ofertę zagrania 
głównej roli, jednak z niej nie skorzystał. Mel Gibson był zainteresowany, ale potem odmówił, twier-
dząc, że chce pobyć trochę w domu, po pracy nad filmem „Braveheart. Waleczne serce” (1995). 

Poczytny autor Leslie Charteris (właściwie Leslie Charles Bowyer-Yin, 1907-1993) przedstawił 
światu postać „Świętego” w 1926 roku, historie opowiadające o losach tego bohatera publikował do 
końca życia. Łącznie ukazało się 50 powieści i wiele opowiadań. Książki o przygodach Świętego prze-
tłumaczone zostały na 20 języków. Pierwsze filmy o genialnym oszuście zrealizowano już w latach 30. 
ubiegłego wieku. Natomiast w latach 60., „Święty” na dobre zagościł w telewizji, w tę postać wcielił 
się wówczas wspomniany już Roger Moore. 

Pewnie nie wiesz...
• Zostały nakręcone dwa różne zakończenia filmu – jedno w którym Emma Russell żyje, drugie w któ-
rym umiera.
• Podczas kręcenia zdjęć na oksfordzkim uniwersytecie władze uczelni zamknęły na kilka dni główną 
bibliotekę (Bodleian Library). Stworzyło to wiele problemów, zarówno kadrze naukowej uniwersyte-
tu, jak i studentom uczącym się do egzaminów.
• Poemat, który w filmie napisał długowłosy Simon Templar, naprawdę jest autorstwa samego Vala 
Kilmera. 
• Głos komentatora radiowego pod koniec filmu to głos sir Rogera Moore’a, który w latach 60. XX wie-
ku grał w serialu „Święty”, zanim zdobył sławę Jamesa Bonda w latach 70.

• Przyznał, że jest okropnym kucharzem.
• Po swoim pierwszym filmie, „Ściśle tajne” (1984), wyruszył z plecakiem w po-
dróż po Europie.

• Lubi nurkowanie i podróżowanie.
• Złamał rękę podczas filmowania „The Doors” (1991), kiedy wykonał skok ze sceny w tłum, a lu-
dziom nie udało się go złapać. Uraz spowodował, że Kilmer ma zdeformowany lewy łokieć, co widać 
na niektórych filmach.
• „To może brzmi pretensjonalnie, ale odrzuciłem, świadomie, wiele propozycji, o których wiedzia-
łem, że były pewnym sposobem na zarobienie dużych pieniędzy, zdobycie sławy i wysokiej pozycji 
w branży”.
• „Nowy Meksyk to mój dom. Na moim ranczo jest rzeka i kanion, wszystko, co można sobie wy-
obrazić. Mogę jeździć, polować i łowić ryby. Jednocześnie hodowla to wyczerpująca, trudna praca. 
Traktuję ją bardzo poważnie”.
• Za rolę w „Batman Forever” (1995) otrzymał honorarium w wysokości 7 milionów dolarów. „Wy-
spa Dr. Moreau” (1996) przyniosła mu 6 milionów. „Święty”(1997) – 6 milionów. „Dotyk miłości” 
(1999) – 9 milionów . „Czerwona planeta” (2000) – 10 milionów dolarów.
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„Święty” (Val Kilmer) 

uwielbia się przebierać 

i zmieniać wcielenia. 

Inteligentny, przystojny, 

bogaty i nieco cyniczny, 

może zdobyć każdą kobietę.

VAL
KILMER 

Święty, 
Metro TV piątek 20.45
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dla siebie
Zakochany Nowy Jork

Stopklatka TV piątek 20.00

Melodramat. Wielokulturowy Nowy Jork jest tłem 

dziesięciu przenikających się historii miłosnych. 

Miłość ma tu różne odcienie – od ulicznego podrywu, 

przez młodzieńcze pragnienia i przypadkowy seks, po 

przywiązanie i przyjaźń.

Kobiety 
Nowa TV piątek 22.00

Komediodramat. Projektantka mody Mary Haines 

mieszka w pięknym domu, ma córkę i zamożnego 

męża. W dodatku otoczona jest gronem przyjaciółek. 

Dowiaduje się, że mąż ma romans z Crystal, ekspedientką 

w perfumerii. Przyjaciółki oraz matka oferują jej pomoc. 

Znakomita obsada.

Kroniki Riddicka
TV Puls piątek 20.00, sobota 22.20

SF. Armia okrutnych Nekromongerów najeżdża galaktykę. 

Wojownicy podbijają planetę za planetą. W imię religii 

hołdującej śmierci i zniszczeniu pozostawiają za sobą 

spalone, martwe światy. Jedyną istotą, która może im się 

przeciwstawić, jest awanturnik i ścigany zbieg Riddick, 

mający dar widzenia w ciemności. 

Zapłata
Metro sobota 22.35

Michael przez trzy lata pracował nad pewnym projektem. 

Po jego ukończeniu jego pamięć została wykasowana. 

Zamiast koperty z czekiem mężczyzna otrzymuje 

kilka przypadkowych przedmiotów i informację, że 

dobrowolnie zrzekł się wynagrodzenia. Wkrótce Michael 

orientuje się, że ktoś chce go zabić. 

Obcy – ósmy pasażer 
„Nostromo”

TV4 niedziela 20.00

Arcydzieło horroru science fiction. Statek kosmiczny 

„Nostromo” otrzymuje sygnał SOS z pobliskiej planety. 

Podczas akcji ratunkowej załoga odkrywa nieznaną  

formę życia. „Obcy" zagnieżdża się na pokładzie  

i zaczyna zabijać ludzi.

Dwie randki i zjazd lekarzy

Oszustwa  
i przebieranki
Inspiracją dla tej komedii były angielskie 

farsy. Są tu wszystkie ich elementy: m.in. po-
czątkowa prosta intryga, która w miarę rozwo-
ju akcji komplikuje się oraz znikająca teczka 
z pieniędzmi...

Drogi bohaterów krzyżują się w sopockim 
hotelu. 

Znany i poważany doktor Hoffman marzy 
o wyrwaniu się z domu i rozpustnym weekendzie 
z kochanką. Sprawy się jednak komplikują, gdy 
do tego samego hotelu wpada na romantyczny 
weekend z kochankiem... żona doktora. Katarzy-
na Figura i Jan Frycz w przezabawnej komedii 
pomyłek.

To nie tak, jak myślisz, kotku!
TV Puls2 sobota 21.55

W 21. urodziny książę Akeem z małego 
afrykańskiego królestwa Zamundy,  

zgodnie z tradycją, ma poślubić kobietę,  
której nigdy wcześniej nie widział. 

Nie podoba mu się ta perspektywa i dlatego w ta-
jemnicy wyjeżdża do Nowego Jorku, by tam znaleźć 
żonę. Akeem udaje przeciętnego obywatela, bo nie 
chce, aby wybranka poślubiła go dla jego majątku 
i władzy. Gdy spotyka Lisę, w której się zakochuje, 
musi pokonać wiele trudności... 

Wyjątkowo udana kreacja Eddiego Murphy'ego. 
Występuje tu nie tylko jako afrykański książę, ale 
wciela się jednocześnie w trzy inne postaci i czyni to 
z prawdziwą maestrią.

Pewnie nie wiesz...
Humorysta i felietonista Art Buchwald pozwał 

Paramount Pictures, twierdząc, że wytwórnia ukra-
dła jego scenariusz i wykorzystała w tym filmie. Sąd 
przyznał mu rację i nakazał Eddiemu Murphy'emu 
(to on był autorem opowiadania, które przerobiono na 
scenariusz) przekazać 19 proc.swoich dochodów z fil-
mu na rzecz Buchwalda. 

11 stycznia 2019 roku ogłoszono, że zostanie na-
kręcona druga część filmu.

Książę w Nowym Jorku
TVN7 sobota 17.35

Znakomita rola Eddiego Murphy'ego

Książę szuka żony



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Zakochany Nowy Jork

Stopklatka TV piątek 20.00

Melodramat. Wielokulturowy Nowy Jork jest tłem 

dziesięciu przenikających się historii miłosnych. 

Miłość ma tu różne odcienie – od ulicznego podrywu, 

przez młodzieńcze pragnienia i przypadkowy seks, po 

przywiązanie i przyjaźń.

Kobiety 
Nowa TV piątek 22.00

Komediodramat. Projektantka mody Mary Haines 

mieszka w pięknym domu, ma córkę i zamożnego 

męża. W dodatku otoczona jest gronem przyjaciółek. 

Dowiaduje się, że mąż ma romans z Crystal, ekspedientką 

w perfumerii. Przyjaciółki oraz matka oferują jej pomoc. 

Znakomita obsada.

Kroniki Riddicka
TV Puls piątek 20.00, sobota 22.20

SF. Armia okrutnych Nekromongerów najeżdża galaktykę. 

Wojownicy podbijają planetę za planetą. W imię religii 

hołdującej śmierci i zniszczeniu pozostawiają za sobą 

spalone, martwe światy. Jedyną istotą, która może im się 

przeciwstawić, jest awanturnik i ścigany zbieg Riddick, 

mający dar widzenia w ciemności. 

Zapłata
Metro sobota 22.35

Michael przez trzy lata pracował nad pewnym projektem. 

Po jego ukończeniu jego pamięć została wykasowana. 

Zamiast koperty z czekiem mężczyzna otrzymuje 

kilka przypadkowych przedmiotów i informację, że 

dobrowolnie zrzekł się wynagrodzenia. Wkrótce Michael 

orientuje się, że ktoś chce go zabić. 

Obcy – ósmy pasażer 
„Nostromo”

TV4 niedziela 20.00

Arcydzieło horroru science fiction. Statek kosmiczny 

„Nostromo” otrzymuje sygnał SOS z pobliskiej planety. 

Podczas akcji ratunkowej załoga odkrywa nieznaną  

formę życia. „Obcy" zagnieżdża się na pokładzie  

i zaczyna zabijać ludzi.

Dwie randki i zjazd lekarzy

Oszustwa  
i przebieranki
Inspiracją dla tej komedii były angielskie 

farsy. Są tu wszystkie ich elementy: m.in. po-
czątkowa prosta intryga, która w miarę rozwo-
ju akcji komplikuje się oraz znikająca teczka 
z pieniędzmi...

Drogi bohaterów krzyżują się w sopockim 
hotelu. 

Znany i poważany doktor Hoffman marzy 
o wyrwaniu się z domu i rozpustnym weekendzie 
z kochanką. Sprawy się jednak komplikują, gdy 
do tego samego hotelu wpada na romantyczny 
weekend z kochankiem... żona doktora. Katarzy-
na Figura i Jan Frycz w przezabawnej komedii 
pomyłek.

To nie tak, jak myślisz, kotku!
TV Puls2 sobota 21.55

W 21. urodziny książę Akeem z małego 
afrykańskiego królestwa Zamundy,  

zgodnie z tradycją, ma poślubić kobietę,  
której nigdy wcześniej nie widział. 

Nie podoba mu się ta perspektywa i dlatego w ta-
jemnicy wyjeżdża do Nowego Jorku, by tam znaleźć 
żonę. Akeem udaje przeciętnego obywatela, bo nie 
chce, aby wybranka poślubiła go dla jego majątku 
i władzy. Gdy spotyka Lisę, w której się zakochuje, 
musi pokonać wiele trudności... 

Wyjątkowo udana kreacja Eddiego Murphy'ego. 
Występuje tu nie tylko jako afrykański książę, ale 
wciela się jednocześnie w trzy inne postaci i czyni to 
z prawdziwą maestrią.

Pewnie nie wiesz...
Humorysta i felietonista Art Buchwald pozwał 

Paramount Pictures, twierdząc, że wytwórnia ukra-
dła jego scenariusz i wykorzystała w tym filmie. Sąd 
przyznał mu rację i nakazał Eddiemu Murphy'emu 
(to on był autorem opowiadania, które przerobiono na 
scenariusz) przekazać 19 proc.swoich dochodów z fil-
mu na rzecz Buchwalda. 

11 stycznia 2019 roku ogłoszono, że zostanie na-
kręcona druga część filmu.

Książę w Nowym Jorku
TVN7 sobota 17.35

Znakomita rola Eddiego Murphy'ego

Książę szuka żony

będzie się działo

Wybuchowa komedia 

Od niemocy  
do przemocy

Sześciorgu na co dzień spokojnym ludziom nagle 
puszczają nerwy

Modelka, kierowca, kelnerka, milioner, specjalista od 
materiałów wybuchowych i panna młoda stają na skraju 
załamania nerwowego. 

Wszyscy muszą zmierzyć się z jedną z tych sytuacji, 
które przeżywa się każdego dnia: gadatliwy pasażer zaj-
mujący miejsce obok, niespodziewane spotkanie z ko-
chanką męża, bezduszny urzędnik, kolejne spóźnienie, 
pirat drogowy. W świecie, w którym liczą się tylko wy-

dajność i sukces, sześcioro na co dzień spokojnych lu-
dzi postanawia zawalczyć o siebie nawet za cenę prze-
kroczenia granicy między normalnością i szaleństwem.

Pewnie nie wiesz...
Miejsce – w którym stoi most sfilmowany w jednej 

z opowieści leży na trasie pomiędzy Cafayate i Salta 
w Argentynie – stało się obecnie swego rodzaju atrakcją 
turystyczną.

Damián Szifrón, pisarz i reżyser filmu, wymyślił 
i napisał większość opowieści w wannie, popijając drin-
ka przy świecach. 

Film wybrany został przez „Time” jako jeden z naj-
lepszych filmów 2014 roku.

Dzikie historie
TVP2 niedziela 21.55

Wyrafinowanie kontra przyprawy

Orgia  
barw i smaków

Dystyngowana Madame Mallory (Helen Mirren) kieruje restauracją w ma-
łym mieście na południu Francji. Sława jej potraw wykracza daleko poza region, 
a przyznana lokalowi prestiżowa gwiazdka w przewodniku Michelina napawa 
dumą wszystkich mieszkańców. Restauracja jest całym życiem powściągliwej 
wdowy, która wyznaje zasadę, że liczących sobie setki lat przepisów nie należy 
zmieniać. 

Pewnego dnia w miasteczku osiada rodzina emigrantów z Bombaju. Ojciec ro-
dziny kupuje posiadłość naprzeciwko lokalu Mallory i otwiera w nim skromny lokal 
z hinduskim jedzeniem. Unoszące się w powietrzu zmysłowe nuty curry, kardamonu 
i kminu sprawiają, że nowa knajpka zaczyna cieszyć się coraz większym zaintere-
sowaniem. Do tego okazuje się, że syn jej właściciela, Hassan, ma niezwykły talent 
kulinarny. Madame Malory jest oburzona.

Pewnie nie wiesz...
Helen Mirren, właściwie nazywa się Jelena Wasiljewna Mironowa.
Fascynują ją blizny na twarzy, szczególnie u mężczyzn, uważa je za seksowne i ta-

jemnicze, co może wskazywać na intrygujący rozdział w życiu mężczyzny. 
11 maja 2010 r. Mirren wzięła udział w odsłonięciu swojej woskowej figury w mu-

zeum Madame Tussauds w Londynie. Figura kosztowała 150 000 funtów i była produ-
kowana przez cztery miesiące.

Podróż na sto stóp, TVN7 piątek 21.00, niedziela 12.40

Wietnamski koszmar

„Najlepsza” 
wojna w kinie

Jest rok 1968. 18-letni Chris Taylor rzuca studia i na ochotnika zaciąga się do 
wojska. Zostaje wysłany do Wietnamu i trafia do oddziału dowodzonego przez 
dwóch skłóconych dowódców o odmiennych charakterach. Elias troszczy się o żoł-
nierzy, dla brutalnego Barnesa życie ludzkie nie ma znaczenia. On i jego podwładni 
z zimną krwią zabijają cywilów.

Nagrodzone czterema Oscarami (osiem nominacji) dzieło Olivera Stone'a od-
niosło olbrzymi sukces komercyjny i artystyczny (wpływy z dystrybucji przekroczyły 
120 milionów). Krytyka uznała „Pluton" za jeden z najbardziej realistycznych wojen-
nych filmów w historii kina.

To autobiograficznym film reżysera, który brał udział w wojnie wietnamskiej. 
21-letni młodzieniec wyruszył do Wietnamu, jako ochotnik, uznając swą decyzję 
za patriotyczny obowiązek. Był wstrząśnięty bezsensem wojny i obojętnością ludzi 
wobec wietnamskiego koszmaru. 

Pewnie nie wiesz...
Aktorzy, tuż przed rozpoczęciem zdjęć– chodziło o ty, by byli wyczerpani, nie-

wyspani, głodni i agresywni – przeszli 14-dniowe szkolenie w filipińskiej dżungli. 
Zostali ostrzyżeni, dostawali wojskowe racje żywnościowe, nie mogli się kąpać, spali 
w dżungli, pełnili nocne warty.

Charlie Sheen zawdzięcza Keithowi Davidowi (gra Kinga) życie. Sheen o mało 
nie wypadł przez otwarte drzwi helikoptera – złapał go właśnie David.

Pluton TVP1 sobota 00.40



młoda Łomża

Są normalnymi nastolatkami. Próbują 
poznawać i zrozumieć otaczający 
ich świat, a dokładnie stereotypy i 

uprzedzenia, które nim rządzą. Pięcioro 
uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Kościuszki w 
Łomży postanowiło zawalczyć ze  

stygmatyzowaniem innych.  Efektem jest 
projekt „Jestem, I CO?!? realizowany w 
ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.    

Pomysł na kampanię, mającą ukazać 
niełatwą codzienność osób dotkniętych 
negatywnymi stereotypami narodził się 
wśród nastolatków (Paweł Domitrz, 
Jaksa Bućko, Oskar Nosalik, Paulina 
Kotowska i Wiktoria Perzanowska) 
kilka miesięcy temu, podczas krótkiej  
szkolnej przerwy.  

- Zaczęliśmy zastanawiać się skąd w 
naszym społeczeństwie biorą się uprze-
dzenia i stereotypy. Doszliśmy wtedy 
do wniosku, że głównym źródłem tych 
problemów jest brak wiedzy, o niektó-
rych wyszydzanych środowiskach, a co 
za tym idzie strach przed nieznanym. 
Postanowiliśmy więc zawalczyć z tym 
zjawiskiem – opowiada Paweł Domistrz, 
jeden z pomysłodawców projektu. 

Projekt "Jestem, I CO?!?" opiera się 
na cyklu kilku - kilkunastominutowych 
wywiadów z przedstawicielami różnych 

mniejszości. Są wśród nich np. osoby 
niesłyszące czy odznaczające się innym 
kolorem skóry. 

- W tych rozmowach dajemy szansę 
ludziom dotkniętym stereotypami i spo-
łecznym wykluczeniem na opowiedzenie 
o problemach, które napotykają w swej 
codzienności, z racji swojej odmienności. 
Chcemy, by Ci, którzy będą to oglądali 
przekonali się, że poza kilkoma nieistot-
nymi detalami osoby te zupełnie nie 
różnią się od nas. A reagowanie na nich 
strachem lub agresją jest nieuzasadnione 
i co więcej, może zniszczyć osobowość i 
psychikę – kontynuuje Paweł. 

Wywiady realizowane w ramach 
projektu „Jestem, I CO?!? znaleźć moż-
na na YouTubowym kanale pod tą samą 
nazwą "Jestem, I CO?!?", bądź facebo-
oku. -Zachęcamy do obejrzenia naszych 
materiałów, wszystkich ludzi otwartych 
i gotowych zmienić swój światopogląd. 
Poszanowanie godności człowieka i 
praw ludzkich to wartości, które powin-
ny być dla nas najważniejsze – zaznacza 
Paweł. 

Jak znaleźć 
pomysł na życie  

To kluczowa kwestia, kiedy się osiąga wiek 
późnego nastolatka i porę, kiedy raczej trze-
ba będzie wyfrunąć z domu i rzucić wyzwanie 
światu. Od wielu już lat młodzieży z Łomży i 
Ziemi Łomżyńskiej pomaga w tym III Liceum 
Ogólnoksztalcące im.   Żołnierzy Obwodu Łom-
żyńskiego AK w Łomży.   

Przedstawiciele wyższych uczelni z 
całego kraju tradycyjnei zjechali do III 
LO, aby zaprezentować swoją ofertę 
edukacyjną. Społeczność szkoły spotka-
nia informacyjne organizuje już od dzie-
więtnastu lat. 

- Ułatwiamy młodzieży dokonanie 
wyboru. Nie muszą wyjeżdżać z Łomży 
aby zdobyć informacje o możliwościach 
kształcenia- mówi Katarzyna Życzkow-
ska,  zastępca dyrektora III LO.

W prezentacjach edukacyjnych 
uczestniczą zwykle przedstawiciele oko-
ło 30 wyższych uczelni w kraju, w tym 

oczywiście łomżyńskich. Licealiści naj-
więcej i najchętniej rozmawiają o wa-
runkach nauki ze studentami. 

- Wybrałam wyższą uczelnię w 
Łomży i uważam że podjęłam najlep-
szą decyzję w  życiu. Jestem na trze-

cim roku filologii angielskiej. Atutem 
nauki  w Łomży są niewielkie grupy 
ćwiczeniowe - uważa Magdalena 
Zach, studentka anglistyki w PWSIiP 
w Łomży.

W Wyższej Szkole Agrobiznesu, 

kolejnej łomżyńskiej uczelni, przybywa 
wydziałów i kierunków studiów. 

- Ostatnio zostały utworzone kie-
runki studiów logistyka i ekonomia. 
Bardzo polecam też bezpieczeństwo 
wewnętrzne, na którym jestem. Mamy 
zajęcia z samoobrony, poznajemy różne 
sztuki walki, wyjeżdżamy na poligon w 
Czerwonym Borze -  rekomenduje Ka-
rolina Mróz, studentka Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w WSA.  

Na giełdzie edukacyjnej najważniejsi 
są  uczniowie zdający w tym roku ma-
turę. 

- Interesuję się  farmaceutyką i 
chciałabym studiować na tym kierunku. 
Chyba wybiorę naukę na którymś z uni-
wersytetów medycznych – zapowiada 
Wioletta Witczak, uczennica III LO.

Prezentacjom edukacyjnym towa-
rzyszyły praktyczne pokazy zajęć. Stu-
denci fizjoterapii z Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości 
urządzili gabinet i wykonywali masaże 
rąk.

Jestem, I CO?!? 



muzyczna wiosna

Niebanalna  
muzyka Mate.O

Mate.O to kompozytor, autor tekstów, wokalista, fotograf. Debiutował na scenie muzycznej w 
1997 roku. Od tamtej pory nagrał sześć autorskich albumów. Jest również znany z wieloletniej 
współpracy jako wokalista i autor piosenek z zespołami : TGD oraz New life’m, z którymi nagrał 
w sumie 6 albumów. 

Współpracował z wybitnymi artystami jak: Natalia Niemen, Marcin Pospieszal-
ski, Joachim Mencel, Paweł Bzim Zarecki, Piotr Wojtasik, Mieczysław Szcześniak. 

Muzyki Mate.O, nie sposób przypisać do jednego nurtu muzycznego, słychać w 
niej bowiem elementy, rocka, folku, indie, jazzu, rhytm&bluesa. Jego twórczość to 
przede wszystkim piękne piosenki, z niebanalną harmonią i tekstami, które znalazły 
swoich wielu odbiorców i wiernych fanów.

Wystąpią:  Mate.O - głos, gitara;  Adam Szewczyk - gitara, głos
"Metryczka" koncertu: piątek 22.03.2019;  godz. 19:00; Centrum Kultury, ul. 

Sadowa 12.   

Zespół wpisuje się w nurt hu-
morystycznego rocka i metalu. Pu-
bliczności zgromadzonej w Miejskim 
Domu Kultury - Domu Środowisk 
Twórczych muzyka zdecydowanie 
przypadła do gustu.

„Tym razem gramy co chcemy - 
będzie troszkę staroci, będą świeżyn-
ki - co tylko nam (i Wam) do głowy 
przyjdzie. Cel jest jeden - maksymal-
nie dobra zabawa i rock and roll. Na 
pohybel smuteczkowi! Grać utwory!” 
- informuje zespół na swojej stronie

Jeśli zdecydujecie się posłuchać 
ich żartobliwych utworów pełnych 
płęt, dowiecie się czemu trzeba 
uciekać przed Adelajdą, czy jak 
zrozumieć Gender. Pomimo ten-
dencji do śmieszkowania, zespół 
dba mocno o warstwę muzyczną i 
brzmieniową. 

Jako support przed grupą Łydka 
Grubasa wystąpił zespół Chorzy, któ-
ry wystąpił między innymi na Przy-
stanku Woodstock 2017 oraz Pol’An-
d”Rock Festival 2018.

MUZYCZNA WIOSNA NAD NARWIĄ

Mistrzowie dobrej zabawy
Zespół Łydka Grubasa kontynuuje ofensywę koncertową. Kolejna trasa "Grać utwory tour" wystartowała, a na liście do odwiedzenia znalazła się również Łomża!



Tajemnice wojskowej produkcji

Fabryka 
broni 

i nie tylko...
Twórcy serii zabierają widzów do 

rozsianych po całym świecie przedsię-
biorstw, produkujących sprzęt i uzbro-
jenie dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy 
służb ratowniczych.

W pierwszym odcinku zobaczymy, 
m.in. jak z trzykilogramowego stalo-

wego pręta powstaje lufa karabinu au-
tomatycznego Colt C7, który jest na 
wyposażeniu żołnierzy na całym świe-
cie. Odwiedzimy też fabrykę w Andover 
w Wielkiej Brytanii, gdzie wytwarzane 
są kombinezony dla saperów. 

W drugim odcinku zobaczymy, jak 
powstają paralotnie � rmy Parajet. Uży-
wa ich m.in. wojsko, oddziały antynar-
kotykowe i ratownicy. Ponadto w pro-
gramie kulisy wytwarzania olbrzymich 
namiotów wojskowych. Złożone wy-
glądają jak pudła, ale w ciągu 30 minut 
można je rozstawić, tworząc w pełni 
wyposażoną bazę, którą można podzie-
lić na 27 pomieszczeń.

W trzecim odcinku zobaczymy jak 
powstaje AX338, karabin dla strzelców 
wyborowych, jak odradzają się zeppeliny 
oraz dowiemy się co to są smocze jaja. 

Fabryka broni
Focus TV 

sobota 12.05, 12.30, 12.50 
odc. 1, 2, 3

Niedziela 12.50 odc.4

Tajniki laboratoriów farmaceutów

Leki, które 
zabijają

Jak lobby farmaceutyczne tworzy nie-
istniejące choroby, by móc produkować 
drogie leki? 

Eksperci niegdyś pracujący dla farma-
ceutycznych gigantów ujawniają, w jaki 
sposób produkowane i testowane są nowe 
leki.

Reklama wprowadzająca w błąd, fał-
szowanie badań, lekceważenie działań 
niepożądanych leków i skupienie się na 
zyskach – tak wygląda od środka prze-
mysł farmaceutyczny. Film pokazuje, jak 
lek można szybko wprowadzić na rynek, 
zanim jeszcze udowodniono jego sku-
teczność. 

Dokument to śledztwo w sprawie 
wprowadzenia na rynek trzech kon-
trowersyjnych leków: Vioxx, Victrelis 
i Gardasil, które mogły przyczynić się do 
śmierci pacjentów w Stanach Zjednoczo-
nych.

Vioxx jest lekiem przeciwbólowym 
niosącym obietnicę życia bez bólu dla 
wielu ludzi cierpiących m.in. na dokucz-
liwe zapalenia stawów. Okazało się, że 
Vioxx może zwiększać ryzyko zawału 
serca i udaru mózgu. 

Od czasu usunięcia leku z aptek � rma, 
która go produkowała, musiała zapłacić 
odszkodowanie w wysokości 250 mln dol. 
Do dziś � rma wydała ponad 1,6 mld dol. 
na 23 tys. procesów sądowych.

Skandale z lekami
Focus TV niedziela 20.00

a to ciekawe
Wielkie kopiowanie

Chińskie van Goghi
Vincent van Gogh sprzedał 

w swoim życiu tylko jeden obraz. 
Produkowane przez chińskich ko-
pistów „Van Goghy” sprzedają się 
w milionach egzemplarzy na całym 
świecie.

Malarze z Dafen, miasteczka 
w Chinach, tworzą tysiące replik 
popularnych na Zachodzie Europy 
obrazów. To tu powstają kopie zna-
nych dzieł van Gogha, Leonarda da 
Vinci, Warhola i innych mistrzów 
malarstwa sprzedawane potem 
w tysiącach egzemplarzy w skle-
pach i galeriach na całym świecie. 
Roczna sprzedaż to 5 milionów 
obrazów, a zamówień jest tak dużo, 
że aby im sprostać, lokalni malarze 
śpią na podłodze między sznurami, 
na których wiszą tworzone przez 
nich kopie. 

W 2015 roku obroty ze sprze-
daży tych replik wyniosły 65 milio-
nów dolarów i nic nie zapowiada, 
aby uległy zmniejszeniu. 

Film śledzi losy jednego z ta-
kich kopistów Xiaoyong Zhao, któ-
ry wraz z rodziną namalował już 
około 100 000 kopii dzieł van Go-
gha. Postanowił zgłębić fenomen 
jego twórczości. W tym celu udał 
się w podróż do Amsterdamu, aby 
na własne oczy obejrzeć jego orygi-
nalne dzieła.

Chińskie van Goghi
TVP Kultura piątek 18.00

reklama
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Ray Gleason zajmuje się głównie pomnażaniem całkiem już pokaź-
nego majątku. Najważniejszy jest dla niego stan konta, który powiększa 
niekoniecznie uczciwymi sposobami. 

Ten poukładany świat burzy pojawienie się Timmy'ego, syna Raya. 
Obaj nie widzieli się od lat, trudno im odnaleźć się w nowej sytuacji. Syn, 
niezadowolony z postępowania ojca, postanawia go zmienić.

A następnie...Królik Bugs, Struś Pędziwiatr, Diabeł Tasmański, kot 
Sylwerter i Ćwirek, pod wodzą legendarnej gwiazdy koszykówki – Mi-
chaela Jordana muszą stoczyć pojedynek z pozaziemską drużyną koszy-
karską. Jeśli Ziemianie przegrają, królik Bugs i jego animowani przyjaciele 
staną się, wbrew swej woli, atrakcją podupadającego wesołego miasteczka 
na odległej planecie Moran. 

Potyczki z tatą TV4 sobota 14.45
Kosmiczny mecz TV4 sobota 17.00

Jak uczcić rocznicę ślubu

Dziki świat  
i pułapki cywilizacji

Zbliża się pierwsza rocznica ślubu Tarza-
na i Jane. Kobieta pragnie w tym wyjątkowym 
dniu przygotować dla ukochanego męża coś, 
co pozwoli im obojgu uczcić to święto. 

Dwaj wierni przyjaciele Tarzana – słoń 
Tantor i goryl Terk – wyśmiewają wszystkie 
jej pomysły. Ku przestrodze przypominają 
Jane trzy wydarzenia z minionego roku, które 
omal dla nich wszystkich w lesie nie skończyły 
się fatalnie, gdy cywilizowany świat wkroczył 
do ich dzikiego idyllicznego zakątka. 

Zobaczymy, jakie przygody Jane i Tarzan 
wtedy wspólnie przeżyli. Poznamy ich starych 
przyjaciół i nowych wrogów. Dzięki sile miło-
ści Jane i Tarzan odkryli sekret, jak stworzyć 
drużynę, której nikt nie pokona! 

Tarzan i Jane
Polsat sobota 8.45

Niebieskie ludziki powracają

Fałszywe smerfy 
Gargamel po raz kolejny zagraża spokojnemu życiu smerfów. 

Tym razem okrutny czarownik tworzy podobne do nich stworki. 
By je ożywić, niezbędne jest wypowiedzenie zaklęcia, które 

zna tylko Smerfetka. Gargamel porywa ją i wywozi do Paryża. 
Pozostałe smerfy zrobią wszystko, by ją wybawić z opresji. Pomo-
gą im w tym przyjaciele ze świata ludzi.

Smerfy II
Polsat sobota 20.05, 
niedziela 13.30

Prawdziwy bohater bez magii

Gwiazda Piorun
Przebojowa komedia Disneya. Piorun 

jest gwiazdą Hollywood, psim aktorem, który 
wciela się w postać superbohatera. Kiedy przy-
padkowo trafia do Nowego Jorku i rozpoczyna 
podróż przez cały kraj, wierzy, że rzeczywiście 
posiada magiczne moce tak jak grana przez 
niego postać. Dzięki tej niezwykłej przygodzie 
i pomocy dwójki wiernych przyjaciół bezdom-
nej kotki i uzależnionego od telewizji chomika, 
Piorun odkryje, że aby być prawdziwym boha-
terem nie potrzeba cudownych mocy, ani magii.

Pewnie nie wiesz...
Aby właściwie animować chomika, graficy sfil-

mowali żywego chomika od spodu, gdy chodził po 
arkuszu pleksi. W ten sposób mogli zobaczyć, jak 
chomik będzie chodził w plastikowej kuli.

Piorun 
Polsat niedziela 11.15
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

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

Usługi dekarskie - Perfekt dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji da-
chowych, 
k o m i n y 
z klinkie-
ru, podbit-
ki, montaż okien dachowych i wła-
zów, 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.  

układanie kostki brukowej: podjaz-

dy, tarasy, chodniki i schody. SOLID-
NIE. Tel. 509 981 956.

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.

Domki letniskowe. Promocja 15m 
2-15 tys, 18 m2-19tys, 24 m2 -23 tys 
montaż i transport gratis. Zatrudnie 
przy montażu domków. Tel. 600-
588-666.

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

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom 
murowany, dwa budynki gospodar-
cze, staw, ogród Tel. 600 343 819

Sprzedam 1.28 ha pola, 2,76 ha lasu 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819

Sprzedam M 5, 80 m, I piętro w Kol-
nie. Tel. 600 343 819

RÓŻNE

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

Kupie 30 sztuk beczek 200, 220 li-
trów niebieskie lub czarne. Tel. 600-
588-666.

Kupię ziemię las (również teren po 
wyciętym lesie) nieużytki, zadatek w 
dniu oględzin. Tel. 600-588-666

Sprzedam wyposażone w materac i 
pilot łóżko rehabilitacyjne oraz toa-
letę transportową (urządzenia bar-
dzo ułatwiają prace przy obsłudze 
osoby chorej). Tel. 510 32 92 22.

Sprzedam kanapę trzyosobo-
wą: 235x90x90 i dwuosobo-
wą:140x90x90 obie z funkcją spania, 
stan bardzo dobry - nowy styl, kolor 
stalowy. Tel. 696 022 019.

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZA-
NYCH. ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ 
MEBLI SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ 
SAMOCHODOWĄ SKÓRZANĄ,OD-
NAWIANIEM KOMBINEZONÓW MO-
TOCYKLOWYCH ORAZ INNE USŁUGI. 
TEL. 882 621 247

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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„Meandry losu” 
– powieść z nieznaną historią w tle

Zenon 
Krajewski

Odc. 18  (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 publi-
kujemy kolejny fragment powieści.

ROK 1940

16

Sprawa znalezionej broni w 
obejściu Kireńskich nie została 
jednak zduszona w zarodku. Już 
po tygodniu wypłynęła na świa-
tło dzienne. Waleria sama wy-
gadała się do swojej najstarszej 
córki, a ta nie uchowała tajem-
nicy przed mężem, od którego 
uciekła po nocy poślubnej, aby 
szybko do niego powrócić. Mia-
ła podobnie niestały i kłótliwy 
charakter, jak jej matka. Potrafiła 
zręcznie wsadzać szpile najbliż-
szym, kłócić się, uciekać, a zaraz 
potem wracać rozczarowana, że 
mąż jej nie szuka. Wiosną tysiąc 
dziewięćset czterdziestego roku 
była już w ciąży, więc wszyscy w 
rodzinie Rajewskich obchodzili 
się z nią niczym z jajkiem przed 
wykluciem.

Maj był okresem pełnej sie-
lanki. Słońce mocno dogrzewa-
ło, pilne prace wiosenne na polu 
zostały już wykonane, trawa ro-
sła bujnie i niebawem należało 
oczekiwać sianokosów. Słowem, 
w połowie maja czasu wolne-
go na wsi wszyscy mieli sporo i 
młoda małżonka, mieszkając nie 
dalej niż kilometr od rodzinnego 
domu, często chodziła sobie do 
mamy na pogaduszki. Mamie w 
końcu wymknęła się informacja, 
która miała być tak pilnie strze-
żoną tajemnicą. Waleria oczywi-
ście zaklinała córkę, żeby nikomu 
tych wieści nie przekazywała, ale 
ona była akurat z mężem w jak 
najlepszej komitywie i nie uda-
ło jej się powstrzymać języka. 
Wszystko ze szczegółami opo-
wiedziała Ludomirowi. Temu zaś 
od razu zaświtała szatańska myśl, 
żeby skorzystać z nadarzającej 
się okazji i zrealizować pogróż-
ki, o których już nikt poza nim 
nie pamiętał i zemścić się na te-
ściach. Powodując wywózkę te-
ściów mógł za frajer przejąć ich 
majątek, niemal włókę uprawnej 

ziemi. Nie namyślając się długo 
poszedł więc do Pankowa prosto 
na posterunek, który znajdował 
się w piętrowym budynku z czer-
wonej cegły w środku wsi. 

Zgłoszenie Rajewskiego o 
nielegalnie przechowywanej bro-
ni przyjęto z należytą powagą. 
Posterunkowy natychmiast za-
dzwonił do siedziby rejonowego 
oddziału NKWD w Łomży, pro-
sząc o przydział transportu dla 
groźnego przestępcy, który musi 
być zabrany z Pankowa jeszcze 
tego samego dnia, bo posterunek 
nie posiada cel, w których można 
byłoby przetrzymywać aresztan-
tów. Rajewskiego puścił wolno, 
a sam z dwoma ochotnikami z 
milicji chłopskiej, zabiedzonymi 
małorolnymi chłopami, pojechał 
do Winety.

Juliana zastali na podwórku, 
gdzie siedząc na ławce, spokojnie 
wypalał papierosa po obiedzie.

- Jesteście Julian Kireński? – 
zapytał posterunkowy, który od 
niedawna pracował w Pankowie 
i niewielu ludzi w swoim rejonie 
zdążył poznać. Nikt zresztą nie 
pragnął takiej znajomości.

- Tak – potwierdził zaniepo-
kojony Julian, powoli podnosząc 
się z ławki i gasząc papierosa. - A 
o co chodzi ? 

- Był na was meldunek. 
Przetrzymujecie w swoim go-
spodarstwie broń, a to ciężkie 
przestępstwo przeciwko państwu 
sowieckiemu.

- Ja nie przechowuję żadnej 
broni i nic nie wiem – zaprzeczył 
gospodarz, starając się nie poka-
zać zdenerwowania.

- Zaraz się o tym przekona-
my. Kowalik, poszukaj w domu 
na strychu, a ty Ruczaj, rozejrzyj 
się w stodole i oborze – rozdys-
ponował swoimi milicjantami.

- Kto złożył taki meldunek? 
– zapytał Kireński, gasząc nie-
dopałek papierosa trzęsącymi się 
rękoma.

- Tego wam nie powiem. To 
tajemnica służbowa – oznajmił 
milicjant, uważnie obserwując 
gospodarza.

Po chwili do nich na podwór-
ko wybiegła zdenerwowana Wa-
leria.

- Co tamten oberwaniec robi 
w moim domu, na moim strychu? 
Odepchnął mnie i wszedł jak do 
siebie – zwróciła się podniesio-
nym głosem do posterunkowego.

- Uspokój się, kobieto. Zaraz 

się dowiesz – odpowiedział mili-
cjant. 

Julian milczał, starając się nie 
patrzeć na żonę. W tym czasie 
drugi milicjant zrzucał nieliczne 
już snopki znad obory. Po chwili 
Kowalik wyszedł z domu, nio-
sąc z zadowoloną miną szczelnie 
owinięty pakunek. Na ten widok 
wprost ugięły się pod Julianem 
nogi, bo nie spodziewał się, że 
jego żona i syn będą tak głupi, 
żeby z kolonii przynieść  broń 
z powrotem i schować w domu. 
Waleria poczerwieniała z emocji.

- I co na to powiecie, Kireń-
ski? – posterunkowy triumfująco 
rozwinął pakunek, pokazując mu 
broń, która została tak dokładnie 
wyczyszczona, że lśniła jak nowa.

- Nie mam z tym nic wspól-
nego – Julian zaprzeczył w pasji. 
- To jakaś prowokacja. Ten, kto 
wam doniósł sam musiał podrzu-
cić to cholerstwo.

- Kto was tak nie lubi, żeby 
schować to w waszym domu? 
- spytał zadowolony z siebie 
posterunkowy. Podszedł dru-
gi milicjant i stanął obok, chcąc 
obejrzeć broń.

„Żona i syn” - pomyślał Julian, 
ale nie powiedział tego głośno, 
nie chcąc ich pogrążyć. Milczał 
zatem przez chwilę, ale zaraz 
potem postanowił się bronić jak 
mógł najlepiej.

- Ja nie przyznaję się do tej 
broni – zaprzeczył gwałtownie. – 
Nawet nie umiem strzelać.

- Nikt o to was nie pyta – od-
powiedział milicjant z kpiącym 
uśmieszkiem przylepionym na 
ustach. - Na razie – dodał zna-
cząco. - Sowieckie prawo, jak 
dobrze wiecie, zakazuje ludności 
posiadania jakiejkolwiek broni 
palnej. Musicie pojechać z nami.

- Nie zabierajcie go, ojca 
dzieciom! – krzyknęła zrozpa-
czona Waleria, gdy zrozumiała, 
że aresztują jej męża i ojca kil-
korga nieletnich dzieci. – On 
niewinny. To ja znalazłam ten 
karabin – wyznała szlochając jak 
na zawołanie.

- Nie słyszałem tego i nie 
chcę słyszeć – odparł posterun-
kowy. – Związać i zabrać go do 
wozu – wydał rozkaz swoim po-
mocnikom, którzy szybko uwi-
nęli się z tą robotą.

- Dbaj o dzieci, Lerka – po-
prosił Julian załamującym się 
głosem. - Niech Bóg będzie z 
wami wszystkimi! – krzyknął 

jeszcze w jej kierunku, gdy za-
bierali go na wóz. Wiedział, że 
sam u Sowietów nie może na to 
liczyć.

- Zostawcie go! Zabieracie 
go od małych dzieci! – Waleria 
krzyczała z rozpaczy, stojąc przy 
wozie, na którym posadzono Ju-
liana.

- Kobieto, chcesz do niego 
dołączyć? – spytał zirytowany po-
sterunkowy. – Doniesienie było 
zgodne z prawdą. Ukrywaliście 
w domu broń. Chyba rozumiecie, 
że musimy to wyjaśnić.  Nie rób-
cie tu zbiegowiska – przestraszył 
się, że gromadzący się przy płocie 
ludzie nie pozwolą im odjechać.

Julian po raz ostatni popatrzył 
na stojące na progu domu dzieci 
i na obejście, w którym tak znoj-
nie pracował. Wiedział, że z so-
wieckich łap trudno się uwolnić 
i godził się już ze swoim losem. 
Milicjanci, przez nikogo nie nie-
pokojeni, zacięli konia i powoli 
odjechali z aresztantem, a ludzie, 
których przyjazd milicjantów, ni-
czym ćmy światło rozjaśniające 
mrok nocy, ściągnął w opłotki 
Kireskich, w milczeniu rozeszli 
się do swoich domów.

21

Julian Kireński po kilku tygo-
dniach intensywnego śledztwa, w 
czasie którego nie przyznał się do 
przestępstw, jakie mu wmawiano, 
popadł w stan tępego odrętwienia. 
Trwał w nim aż do wyroku. Cięż-
kie śledztwo odebrało mu chęć 
do życia. Miał nadzieję otrzymać 
karę śmierci, ale skazano go na 
dwadzieścia lat łagru. Oznaczało 
to, że otrzymał wyrok śmierci, ale 
nie tej najłatwiejszej, natychmia-
stowej, tylko powolnej, rozłożonej 
w czasie. Z jej ciężarem musiał się 
zmagać aż do końca. Najgorszym 
brzemieniem w jego sytuacji była 
niepewność kto właściwie go wy-
dał sowieckim oprawcom, składa-
jąc doniesienie w Pankowie. Żona 
i syn z pewnością zawinili, nie 
potrafiąc utrzymać języka w gębie, 
ale kto był tą szują, kto złożył mel-
dunek? Na śledztwie tego się nie 
dowiedział, więc pewnie już przyj-
dzie mu umrzeć z nieświadomo-
ścią kto to taki był bezpośrednim 
sprawcą jego nieszczęsnego losu, 
Julian roztrząsał ze smutkiem po 
powrocie do celi.

Niedługo po wyroku Kireń-
ski, jak wielu podobnych do 

niego nieszczęśników, został w 
Białymstoku wsadzony do by-
dlęcego wagonu i w ciągu ty-
godnia przetransportowany do 
Archangielska. Stamtąd w ko-
lumnie marszowej dotarł w ciągu 
kolejnych kilku dni do swojego 
miejsca przeznaczenia, ogrodzo-
nego drutem kolczastym leśne-
go obozu  bez nazwy, gdzie miał 
pracować na rzecz ojczyzny świa-
towego proletariatu aż do śmierci 
z powodu głodu i wyczerpania sił 
witalnych.

Do obozu weszli główną 
bramą, zbudowaną z potężnych 
okrąglaków. Drzew w lesie na te-
renie podbiegunowym było prze-
cież pod dostatkiem. Wszystkie 
budynki w obozie zbudowane 
były z tego samego materiału – 
sosnowego i świerkowego drze-
wa. Strażnice, wieże wartownicze, 
domki dla administracji, baraki 
żołnierzy i kuchnia, a wreszcie 
baraki więźniów, oddzielone były 
od części administracyjnej pa-
sem gołej, zaoranej ziemi. Baraki 
więźniów, długie na kilkadziesiąt 
metrów, szerokie na dziesięć me-
trów i wysokie na kilka metrów, 
zbudowali więźniowie z bali, 
uszczelniając je mchem. W każ-
dym baraku stało po pięćdziesiąt 
trzypiętrowych prycz w dwóch 
rzędach. Twarde deski prycz wy-
mościli sami więźniowie mchem 
przynoszonym z lasu. W dachu 
pozostawiono kilka otworów dla 
potrzeb prostej wentylacji tak 
dużych i zagęszczonych ludźmi 
pomieszczeń. W barakach nie 
było oświetlenia, a zmrok na tej 
szerokości geograficznej od jesie-
ni do wiosny zapadał wcześniej i 
noc trwała dłużej niż w Polsce. 
Wieczorami ludzie prowadzili 
nieustanne rozmowy, opowiada-
jąc sobie nawzajem koleje życia, 
które doprowadziły ich w to nie-
przyjazne miejsce na rosyjskiej 
dalekiej północy.

Życie w łagrze toczyło się w 
rytmie wyznaczonym przez so-
wiecką administrację obozową.  
Wszyscy pracujący więźniowie 
otrzymywali dziennie czterysta 
gram chleba, podczas gdy chorzy, 
niepracujący więźniowie tylko 
trzysta. Część otrzymywanej co-
dziennie rano porcji więźniowie 
zjadali do kawy na śniadanie, 
drugą część - w południe razem z 
zupą, a resztę wieczorem po pracy, 
popijając gorącym wywarem. Od 
czasu do czasu w niedzielę poja-
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wiała się suszona ryba, ale chleb 
był podstawą wyżywienia i utrzy-
mywał ludzi przy życiu. Bardzo 
ważny w codziennej egzystencji 
więźnia był także tytoń. Raz w 
tygodniu przydzielano więźniom 
porcję machorki i kawałek starej 
gazety do skręcania papierosów. 
Chleb i tytoń to były dwa artyku-
ły zastępujące w obozie pieniądz. 
Stanowiły one walutę obiegową, 
którą płaciło się za wszystko.

W obozie przebywało wiele 
narodowości ogromnego Kraju 
Rad, który okazał się dla więk-
szości z nich piekłem na ziemi.  
Tylko Polacy, w swej przewa-
żającej większości, kultywowali 
chrześcijańskie zachowania, zbie-
rając się codziennie rano, żeby 
przed pracą wspólnie odśpiewać 
„Kiedy ranne wstają zorze”.

Kireński szybko zapoznał się 
z polskimi mieszkańcami swoje-
go baraku. Postanowił nie dawać 
się przygnębieniu, nie upadać na 
duchu. Wkrótce wszyscy go po-
lubili za okazywany optymizm 
i humor. Na wolności, w Polsce 
zajmował się w wolne od pracy 
dni swataniem par. Nazywano go 
żartobliwie rajkiem patentowym. 
Taką miał żyłkę i dar do tego za-
jęcia, że chętni do żeniaczki z ca-
łej bliższej i dalszej okolicy zjeż-
dżali po niego, aby był ich ustami 
do rozmów z pannami na wyda-
niu i ich rodzicami. W niewoli 
wykorzystywał te swoje umie-
jętności, aby podtrzymywać u 
kolegów dobry nastrój, nie mniej 
konieczny do życia i przetrwania 
jak codzienny, regularny posiłek.

Tymczasem jego zięć także 
usłyszał swój wyrok. Siedem lat 
to był minimalny wyrok, jaki so-
wieckie władze orzekały wobec 
Polaków, ale chłop był zaskoczo-
ny perfidią Sowietów i nie po-
wstrzymał się w okazaniu swego 
niezadowolenia. 

- Za co? – krzyczał. – Wyka-
załem waszą rewolucyjną czuj-
ność i za to dostaję taką nagrodę?

- Mało ci? – spytał sędzia.
- Mało! Dajcie mi dożywocie. 

Co za różnica? – sprawiał wraże-
nie jakby dostał obłędu.

- W takim razie, jeśli się pro-
sisz, inni dołożą ci do wyroku już 
na miejscu. W Moskwie. Tam na 
razie pojedziesz – zawyrokował 
Rosjanin. 

Ogarnęła go czarna rozpacz. 
Sam sprowadził na siebie nie-
szczęście, oskarżając teścia tak 

wiarołomnie. Człowiek ten nie-
wątpliwie był niewinny. Żadne 
pukawki go nigdy nie interesowa-
ły, ale dziadka, bo tak wszyscy na-
zywali teścia Juliana, to i owszem. 
Zastanawiał dlaczego Sowieci nie 
posłali go do jakiegoś łagru, gdzie 
mógłby znojną pracą odpokutować 
swoją winę, jeśli nie wobec Juliana, 
bo na to już było za późno, to wo-
bec Boga. Co kryje się za tym wy-
słaniem do Moskwy? Z trudnością 
godził się ze swoim losem. Uznał, 
że musi poczekać, z desperacją 
walcząc o zachowanie życia, aż 
wraz z upływem czasu wszystkie 
pytania, albo chociaż ich większość 
znajdzie swoją odpowiedź.
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Dusza moja spoczywa tylko 
w Bogu,

Od Niego przychodzi moje 
zbawienie.

On jedynie skałą i 
zbawieniem moim, 

Twierdzą moją,  
więc się nie zachwieję.

Ps. 62, 2-3

Lipiec tysiąc dziewięćset 
czterdziestego roku przyniósł do 
Stawisk upały nie mniejsze niż 
w poprzednim roku. Hannah, 
będąc w ostatnim stadium ciąży, 
czuła się źle z takimi temperatu-
rami. Uchylała okna, zamykając 
przy tym okiennice, aby mieć 
nieco ochłody, ale też i świeże 
powietrze. We wczesnych godzi-
nach popołudniowych w mia-
steczku zalegała cisza, bo ludzie 
przerywali pracę, aby schronić się 
i odpocząć trochę od upału. 

W tym czasie do domu 
wracał Elian, który kontynu-
ował swoją praktykę u Mejera. 
Od czasu wizyty ojca i teścia 
nie opuszczał go dobry humor. 
Miał już środek lokomocji nie 
tylko w postaci przyprowadzo-
nej przez nich spod Łomży 
dwukółki, ale także konia, któ-
rego za pośrednictwem swoich 
znajomych nabył dla niego 
kuzyn Samuel. Był to dobrze 
utrzymany, kilkuletni deresz, 
wałach, czyli już wykastrowa-
ny, więc znacznie potulniejszy  
niż ogier. Sam Lewent dziwił 
się, że udało się go kupić za tak 
stosunkowo rozsądne pienią-
dze. Starczyło więc i na kilku-
miesięczny zapas siana i nawet 
owsa do zbiorów. 

Elian był zatem bardzo za-
dowolony. Znajomy Samuela już 
pierwszego dnia nauczył go pod-
stawowych zasad obchodzenia się 
z koniem. Najpierw zapoznał i 
oswoił go ze zwierzęciem, prze-
strzegając z właściwą powagą, żeby 
nie podchodził do niego z tyłu, bo 
przestraszony koń, uderzając z ko-
pyta, jest w stanie zabić na miej-
scu, jednym uderzeniem. Elian 
nauczony został też zaprzęgania 
konia do swojego powozu, który 
w ciągu kilku dni zdążyło już po-
dziwiać wielu sąsiadów. Wiernik 
od razu zastrzegł wyłączność, na 
przynajmniej pewien czas, kar-
mienia swego wałacha, aby przy-
zwyczaić go do siebie. Trzy razy 
dziennie chodził go karmić i poić, 
rano tuż po przebudzeniu, po 
południu, gdy wrócił od Mejera 
i wieczorem przed zmierzchem. 
Samuel obawiał się czy Elian w 
szybkim tempie nie zapasie swo-
jego zwierzęcia, więc radził mu 
odbywać częste przejażdżki, nie 
czekając z tym do niedzieli. W 
pierwsze dni Wiernik jednak nie 
zdobył się na odwagę, twierdząc, 
iż musi najpierw trochę przyzwy-
czaić konia do siebie i niewątpli-
wie miał rację, ale to twierdzenie 
wynikało także w dużej mierze z 
obaw. Pierwszą przejażdżkę chciał 
odbyć razem z kuzynem w nie-
dzielne popołudnie. Później za-
mierzał jeździć niemal codziennie, 
jeśli tylko pogoda na to pozwoli, 
aby szybko poznać okolicę, w któ-
rej miał nadzieję praktykować.

Tego dnia zaraz po powrocie 
od Mejera najpierw zajrzał do 
swojego wałacha, po czym po-
biegł do domu, aby się przebrać. 
Zastał Hannah leżącą na łóżku.

- Odpoczywasz, kochanie ? – 
spytał w biegu.

- Źle się jakoś dzisiaj czuję. 
Tak mi ciężko i duszno – poskar-
żyła się żona.

- Upał jest tego przyczyną. 
Do rozwiązania masz jeszcze 
kilka tygodni – odpowiedział 
uspokajająco Elian, ale przyjrzał 
się uważnie jej spoconej twarzy, 
na której dobrze widoczne było 
napięcie.

- Czy już gonisz do swego de-
resza? Zastanawiam się ostatnio 
czyś ożenił się z nim czy ze mną.

- Dobry dowcip, kochanie. 
Gratuluję konceptu – odgryzł 
się jej Wiernik. - Dam mu tylko 
coś do żarcia i zaraz wracam do 
ciebie.

- Sam coś przegryź. Ty cho-
dzisz do pracy, on nic nie robi. 

- To się szybko zmieni, bo bę-
dzie mnie woził po okolicy - za-
pewnił Elian, wkładając bardziej 
znoszone ubranie. Buty prze-
znaczone do odwiedzin prowi-
zorycznej stajni trzymał w sieni 
przy wejściu.

- Jak wrócisz, musisz sam so-
bie zrobić coś do zjedzenia. Ja nie 
miałam dziś do tego głowy – sta-
rała się usprawiedliwić. - Nigdy 
nie byłeś w ciąży to nie wiesz jak 
to czasami jest – dodała z pół-
uśmiechem.

- Wybaczam ci dzisiejsze za-
niedbanie względem mnie – po-
chylił się nad nią i pocałował ją w 
spocone czoło – bo jesteś w od-
miennym stanie i do tego w okre-
sie ochronnym. Jak wrócę od tej 
bestii, którą chcę jak najszybciej 
oswoić, to czegoś w kuchni po-
szukam do zjedzenia. I przyniosę 
dla ciebie. Nakarmię cię …

- Mnie również? Jakie dziś 
mam szczęście – zauważyła nieco 
zgryźliwie.

- No, no – pogroził jej palcem 
– nie przesadzaj z tymi uwagami. 
Już cały czas aż do wieczora będę 
z tobą.

Odwrócił się i wyszedł. Wrócił 
po pół godzinie. I tym razem nie 
został powitany zbyt serdecznie.

- Myślałam już, że to popo-
łudnie spędzisz ze swoją nową 
zabawką.

- Ależ skąd. Dostał wiadro 
obroku i pa. Zakręciłem się w 
kuchni, żeby coś przegryźć, ale 
nie wiedziałem co ci przynieść 
– rozłożył bezradnie ręce, uśmie-
chając się przy tym.

- Widzę, że mój nastrój w 
żaden sposób nie wpłynie na 
twoją równowagę emocjonalną. 
Jakbym się nie starała ty jesteś w 
niezmiennie dobrym humorze. 
Jak długo tak ma być? - spytała 
Hannah słabym głosem.

- O co ci chodzi? Masz do 
mnie pretensje o tego konika? 
Mam z nim związane swoje pla-
ny, nadzieje. Zgodziłaś się na nie. 
Ja konsekwentnie chciałbym je 
zrealizować.

Usiadł przy niej na łóżku i 
zaczął głaskać wydatny brzuch 
żony. W końcu przystawił do 
niego ucho.

- Ej, ty tam! Nie męcz mi 
kobiety, twojej mamy, bo nie jest 
dziś sobą – przemówił ze sztucz-
ną powagą.

- Nie wygłupiaj się! – znie-
cierpliwiła się Hannah. - Wstaję. 
Rada nie rada muszę pójść zrobić 
coś do zjedzenia, bo inaczej umrę 
z głodu. Ty, Wierniku, jesteś w 
stanie zadbać tylko o swojego de-
resza. Wprawdzie od niedawna, 
ale jednak przestałam być twoją 
faworytką. Tak myślę.

- Głupstwa opowiadasz – ob-
ruszył się Elian. 

- No pewnie – przytaknęła 
wstając z łóżka.

- To po co to robisz?
- Żeby cię zdenerwować.
- Jaki to ma sens?
- Trzeba cię ukarać za to, że 

mi nie współczujesz. 
- A co ja mogę zrobić?
- Być ze mną. Cały swój wol-

ny czas. Teraz chodźmy razem 
do kuchni. W gruncie rzeczy to 
cieszę się, że jesteś zadowolony ze 
swoich nabytków, ale uprzedzam, 
że na żadną wycieczkę z tobą nie 
pojadę, aż nauczysz się dobrze 
powozić.

- Nawet nie zamierzałem ci 
tego proponować – objął ją w 
pasie i wyszli z pokoju. - Twoje 
i dziecka bezpieczeństwo to dla 
mnie pierwszorzędna sprawa. 
Na pierwszą przejażdżkę udam 
się razem z Samuelem. Wybra-
łem kierunek wschodni przez 
Cedry, Obrytki i Przytuły, a da-
lej na północny wschód do Ra-
dziłowa. Jak wiesz, mamy tam 
silną gminę. To prawie dwa-
dzieścia kilometrów stąd. Jakaś 
godzina drogi tym lekkim wóz-
kiem. Z pewnym okładem, rzecz 
jasna. Wrócimy inną drogą, 
przez Słucz, Wilamowo i Ro-
many. Nadłożymy kilka kilome-
trów, ale w ten sposób poznam 
więcej okolicznych miejscowo-
ści. Wyruszymy po obiedzie w 
niedzielne wczesne popołudnie, 
aby mieć kilka godzin na tą wy-
cieczkę. Samuel chce odwiedzić 
kogoś znajomego w Radziłowie. 
Mam nadzieję, że spędzisz to 
najbliższe niedzielne popołu-
dnie razem z kuzynkami w miłej 
rodzinnej atmosferze.

- Coś mi się zdaje, że będę 
jeszcze bardzo żałować, że zgo-
dziłam się tak łatwo na te twoje 
niedorzeczne plany, doktorze Ju-
dymie.

- Nazywam się Wiernik.
- Wiem, dobrze wiem, mą-

dralo. Ale też wiem, że chyba 
nigdy nie czytałeś polskiej nowe-
listyki sprzed półwiecza. 
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Strzelcy ćwiczą 
i rekrutują 

1012 Jednostka Strzelecka im. 33 
Pułku Piechoty Ziemi Łomżyńskiej 
jest organizacją proobronną o struk-
turach w całej Polsce. Służba w 
Jednostce Strzeleckiej to nie tylko 
przygotowanie do pracy w służbach 
mundurowych z naciskiem na takty-
kę wojskową, ale także zdobywanie 
umiejętności przydatnych w życiu 
codziennym. Strzelcy nieustanne 
poprawiają swoją sprawność fizycz-
ną i kształttują charakter, szacunek 
dla swojej osoby, i innych ludzi oraz 
noszonego munduru – ale, co naj-
ważniejsze, pracują na rzecz lokalnej 
społeczności!

16 marca 2019 roku jednost-
ka przeprowadziła rekrutację dla 
kandydatów zainteresowanych 
wstąpieniem w szeregi Jednostki 
Strzeleckiej 1012 im. 33 Pułku 
Piechoty Ziemi Łomżyńskiej. 
Pomimo niesprzyjających wa-
runków pogodowych, na zbiór-
ce stawiły się 23 osoby. Nabór 
przeprowadzony został w formie 
zajęć terenowych w kompleksie 
leśnym w okolicach miasta. Każ-
dy z kandydatów otrzymał kara-
binek treningowy.

Szkolenie rozpoczęliśmy od 
przeprowadzenia krótkiego marszu 
w szyku ubezpieczonym do miej-
sca, w którym odbyły się główne 
zajęcia. Kandydaci zostali podzie-
leni na 3 grupy szkoleniowe, w 

których szkolili się pod okiem 5 in-
struktorów z Jednostki Strzeleckiej 
z taktyki, technik posługiwania się 
bronią oraz walki wręcz. Wszyscy 
ukończyli szkolenie z uśmiechem 
na twarzy i zostali wcieleni w sze-
regi Jednostki Strzeleckiej. Nad 
bezpieczeństwem pod względem 
medycznym podczas szkolenia 
kandydatów czuwał instruktor-ra-
townik - informuje młodszy in-
spektor Adam Perkowski, dowódca 
jednostki strzeleckiej 1012 Łomża.

Dzień rekrutacji poprzedził 
szereg spotkań i prezentacji w 
szkołach trwający od połowy 
lutego. Instruktorzy prowadzili 
rozmowy z młodzieżą na tema-
ty procesu szkolenia w Jednostce 
Strzeleckiej.

Wyobraźnia tych, którzy chcą się nie-
legalnie dorobić, zdaje się nie mieć 
ograniczeń. Na szczęście, nie gorszą 
wyobraźnią dysponują służby celno 
– skarbowe, wspomagane w dodatku 
przez wiernych i dobrze węszących 
psich przyjaciół  oraz nowoczesny 
sprzęt.

Buty    
W wyniku ostatnich kontroli 

przesyłek kurierskich funkcjo-
nariusze Podlaskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Białym-
stoku przechwycili blisko 100 par 
podrobionego obuwia, bezpraw-
nie oznaczonego znakami znanej, 
sportowej marki.

Podczas kontroli paczek 
przeprowadzonej w białostoc-
kim oddziale jednej z firm ku-
rierskich funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej z Białegostoku 
ujawnili 15 przesyłek nadanych 
z Chin, zawierających łącznie 85 
par butów opatrzonych zastrze-
żonymi znakami znanej świato-
wej marki.

Mundurowi zarekwirowa-
li paczki i poinformowali o ich 
zatrzymaniu właściciela praw do 
chronionych znaków. Przedsta-
wiciel producenta po przeprowa-
dzonej ekspertyzie potwierdził, 
że zatrzymane obuwie to pod-

róbki i złożył wniosek o ściganie 
i ukaranie osób naruszających 
przepisy ustawy prawo własności 
przemysłowej. 

W sprawie zostało wszczęte 
postępowanie. Ze wstępnych usta-
leń funkcjonariuszy KAS wynika, 
że podrobione buty mogły trafić 
do sprzedaży jako oryginały na 
jeden z podlaskich bazarów. Oso-
bom, które zajmują się obrotem 
wyrobami bezprawnie oznaczony-
mi zarejestrowanymi znakami to-
warowymi, grozi kara pozbawienia 
wolności nawet do 5 lat.

Tytoń
Blisko 2 tony nielegalnego ty-

toniu oraz urządzenia niezbędne 
do jego przetwarzania przechwy-
cili funkcjonariusze podlaskiej 
i kujawsko-pomorskiej KAS w 
wyniku wspólnych działań. Sza-
cunkowa wartość rynkowa ujaw-
nionych wyrobów tytoniowych to 
ponad 1 milion zł.

W wyniku m.in. analizy sys-
temu SENT służącego do moni-
torowania drogowego przewozu 
towarów funkcjonariusze Służby 
Celno - Skarbowej z Białegosto-
ku i Torunia ustalili, że na jednej 
z dróg w powiecie inowrocław-
skim może dojść do transakcji 
nielegalnym tytoniem.

Podczas dynamicznej akcji 
mundurowi z KAS całkowicie 
zaskoczyli   osoby biorące udział 
w nielegalnym procederze w 
trakcie przeładunku worków z 
tytoniem z jednego samochodu 
dostawczego na drugi. Funkcjo-
nariusze zabezpieczyli na miejscu 
1500 kg suszu tytoniowego, dwa 
samochody oraz ponad 11 tysięcy 
zł w gotówce.

W ramach prowadzonych 
działań funkcjonariusze Służby 
Celno - Skarbowej przeszukali 
także jedną z okolicznych posesji, 
na której znaleźli 400 kg niele-

galnej krajanki tytoniowej oraz 
urządzenia służące do przetwa-
rzania tytoniu.

W sprawie zostało wszczęte 
postępowanie karne skarbowe. 
Zatrzymane podczas akcji osoby 
(mężczyźni w wieku 22 i 43 lat) 
usłyszały już zarzuty popełnienia 
przestępstw skarbowych zagro-
żonych karą wysokiej grzywny, 
karą pozbawienia wolności do lat 
3 albo obu tym karom łącznie.

Papierosy
Przemyt ponad 1100 paczek 

papierosów udaremnili funk-

cjonariusze podlaskiej Służby 
Celno - Skarbowej z drogo-
wego przejścia granicznego w 
Połowcach. Nielegalne wyroby 
tytoniowe o szacunkowej war-
tości rynkowej ponad 14 tys. 
złotych mundurowi znaleźli w 
osobowym volkswagenie kie-
rowanym przez 25-letniego 
Polaka.

Funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej z Połowiec 
wytypowali do kontroli vol-
kswagena passata, którym po-
dróżował 25-letni obywatel 
Polski. Podczas rewizji poprze-
dzonej prześwietleniem RTG 
okazało się, że w z pozoru pu-
stym samochodzie ukryte są 
białoruskie papierosy. Nielegal-
ny towar o szacunkowej war-
tości rynkowej ponad 14 tys. 
złotych mundurowi wspomaga-
ni przez służbowego labradora 
Teddy znaleźli w zbiorniku pa-
liwa i tylnych drzwiach pojazdu.

Wobec kierowcy funkcjo-
nariusze KAS wszczęli sprawę 
karną skarbową rekwirując prze-
mycane papierosy oraz samochód 
przystosowany do przewozu 
kontrabandy. Mężczyźnie grozi 
wysoka grzywny, utrata nielegal-
nego towaru oraz auta, w którym 
ukryte były papierosy. 

Nielegalne granie w Łomży, 
Grajewie i Zambrowie  

12 nielegalnych automatów do gier hazardowych zabezpieczyli funkcjonariu-
sze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w lokalach w  Łomży, Zambrowie 
oraz Grajewie.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Łomży skontrolowali 
3 lokale, co do których zachodziło podejrzenie, że są w nich urzą-
dzane nielegalne gry hazardowe. Podejrzenia mundurowych okazały 
się trafne. Po wejściu do pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli 6 
nielegalnie działających urządzeń do gier hazardowych oraz gotówkę 
przeznaczoną na wypłaty ewentualnych wygranych.

Kolejnych 6 nielegalnych urządzeń do gier hazardowych funkcjo-
nariusze KAS zabezpieczyli w lokalach na terenie Zambrowa i Graje-
wa. Pomieszczenia, w których funkcjonował nielegalny hazard, chro-
nione były m.in. poprzez rozmieszczony przy wejściach monitoring 
oraz selekcję wchodzących klientów.

Automaty, na których możliwe było prowadzenie gier hazardo-
wych wbrew przepisom, zostały zajęte do spraw karnych skarbowych. 
Oprócz sankcji karnych osoby urządzające tego typu nielegalne gry 
wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych muszą liczyć się z karą 
pieniężną w wysokości 100 tys. zł od każdego automatu.

Buty, papierosy, tytoń – celnicy mają pełne ręce roboty 
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To były dwa dni emocji, rywalizacji i 
przede wszystkim integracji. Tak w 
skrócie można podsumować  24-go-
dzinny  Maraton Pływacki zorgani-
zowany po raz szósty przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. 
Co równie ważne jak zdrowie i samo-
poczucie pływaków - na konto Caritas 
trafi kwota o równowartości przepły-
niętego w maratonie dystansu. Pie-
niądze przekazane zostaną na kolo-
nie dla dzieci z ubogich rodzin. Kwota 
będzie niemała, ponieważ ponad 600 
uczestników przez 24 godziny  poko-
nało ponad 1464 km.

Zwycięzcą VI maratonu pły-
wackiego został Daniel Pupek, 
znakomity także triathlonista, 
który przez kilka godzin prze-
płynął łącznie dystans 43 kilo-
metrów. Jak sam mówi, ambicje 
były takie, by zaatakować rekord, 
który wynosi 47 km. Najważniej-
szy  był jednak duch rywalizacji, 
dobra zabawa i pomoc innym. 
Najlepsza wśród pań okazała się 
Dominika Cekała, która pokona-
ła dystans 35,5 kilometra.

Najlepszy Zawodnik z wynikiem 
indywidualnym
I miejsce Daniel Pupek - 43 km- 
ZWYCIĘZCA VI 24 godzinne-

go Maratonu Pływackiego MO-
SiR Łomża
II miejsce Radosław Auguściak - 
39 km 150 m
III miejsce Wojciech Kowalczyk 
- 35 km 550 m

Najlepsza Zawodniczka z wynikiem 
indywidualnym
I miejsce Dominika Cekała - 35 
km 500 m
II miejsce  Karolina Tomczyk - 
15 km 950 m
III miejsce    Gabriela Wawrzy-
niak - 12 km 700 m

Rodzina z najlepszym wynikiem 
zespołowym
  I miejsce  Rodzina Mierzejew-
skich - 66 km i 250 m
II miejsce Rodzina Cekała - 57 
km 900 m
III miejsce  Rodzina Trojanow-
skich - 47 km

Drużyna z najlepszym wynikiem 
zespołowym – basen rekreacyjny
I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 
1 w Łomży - 51 km 450 m
II miejsce KofiSport - 27 km 225 
m
III miejsce  Szkoła Podstawowa 
Nr 7 w Łomży - 23 km 500 m

Drużyna z najlepszym wynikiem 
zespołowym – basen sportowy
 I miejsce UKS BUTTERFLY - 
240 km i 950 m
II miejsce  Pływak – Łomżyń-
ska Szkoła Pływania Wojciech 
Błachnio - 168 km 100 m
 III miejsce CARITAS - 103 km 
i 300 m

Najlepszy Zawodnik 60+
Mirosław Tyszka - 14 km i 600m

Najstarsza Zawodniczka
Danuta Danielewska- Lasota – 
50 lat

Najstarszy Zawodnik
Witold Grochowski - 71 lat

Najmłodsza Zawodniczka
Hania Bejgier - 4 lata

Najmłodszy Zawodnik
Fryderyk Dąbrowski - 4 lata

24-godzinny Maraton Pływacki za nami! 
Łomżyńskie rekiny i złote rybki przepłynęły ponad 1464 km
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Piąte zwycięstwo Piotra Łobodzińskiego na 
Wieży Eiffla w Paryżu stało się faktem. 
Zawodnik LŁKS „Prefbet Śniadowo” 

Łomża w wyśmienitym stylu wpisał się do 
grona legend imprezy w Mieście Światła, 
które było doskonałą scenerią  wyścigu w 
chłodną noc (start około 22:30). 

Jak relacjonuje Andrzej Korytkowski, 
prezes klubu, La Verticale de la Tour Eif-
fel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
biegów po schodach na świecie. Trasa li-
czy w pionie 279 metrów i 1655 schodów. 
Sama klatka ma zabudowę otwartą, a bie-
gacze muszą sobie radzić z chłodem oraz 
silnym wiatrem. 

- Rekordy trasy należy do reprezen-
tanta naszego klubu - 7:48 w 2016 roku 
oraz Australijki Suzy Walsham - 9:34 w 
2017. W tym roku na sam szczyt paryskiej 
Wieży Eiffla wdrapywało się łącznie 130 
wyselekcjonowanych zawodników z całe-
go świata – dodaje szkoleniowiec.

Na piątą edycję tej niepowtarzalnej 
imprezy biegowej zjechali się niezaprze-
czalnie najlepsi biegacze po schodach 
ze światowego rankingu zarówno w ry-
walizacji mężczyzn jak i kobiet. Piotr 
Łobodziński, podobnie jak w latach po-
przednich, startował późno, po godzinie 
22, jako ostatni, choć numerem 1. Przed 
nim najgroźniejsi rywale: Christian Rie-
dl z Niemiec, Jacob Mayer z Austrii oraz 
Kolumbijczyk - Frank Carreno. Osta-
tecznie Łobodziński wytrzymał presję 
i wbiegł na metę z najlepszym czasem 
7:53, wyprzedzając znacząco swoich ry-
wali.

"Jestem naprawdę w dobrej formie, 
więc nastawiałem się na mocny bieg i ład-
ny czas. Pomimo, iż organizatorzy przesu-
nęli start o pół godziny z powodu silnego 
wiatru, udało mi się zrealizować swoje za-
łożenia. Myślę, że osiągnięty na mecie czas 
mógłby być nowym rekordem trasy, gdyby 
nie ponowne jakieś lekkie jej modyfikacje. 
Wydaje mi się, że w tym roku ponownie 
biegaliśmy więcej na drugim tarasie wido-
kowym. Niemniej biegło mi się dość kom-
fortowo i nawet nie czułem tego porywi-
stego wiatru. Bardzo jestem zadowolony z 
5 zwycięstw i łamania za każdym razem 
bariery 8 minut” - relacjonuje mistrz. 

W śród kobiet ponownie wygrała Suzy 
Walsham, która również jest kolekcjo-
nerką pierwszych miejsc. Bardzo dobrze 
zaprezentowały się Polki -  Dominika 
Wiśniewska-Ulfik, która ukończyła rywa-
lizację na 3 miejscu oraz biegaczka LŁKS 
„Prefbet Śniadowo” Łomża, żona Piotra 
Łobodzińskiego, Iwona Wicha, która pe-
chowo uplasowała się na 4 miejscu, tracąc 
do podium 0,9 sekundy. 

Po biegu była bardzo zła, gdyż na koń-
cowym etapie została przybloko wana 
przez wolniejszą zawodniczkę, której nie 
dało się wyprzedzić na wąskim fragmencie 
trasy. A mogło być nawet drugie miejsce – 
dodaje Andrzej Korytkowski.
1 - Suzy Walsham (AUS) - 10:16
2 - Alice McNamara (AUS) - 11:26
3 - Dominika Wisniewska-Ulfik (POL) 
11:28
4 - Iwona Wicha (POL) 11:29

1 - Piotr Łobodziński (POL) - 7:53
2 - Jakob Mayer (AUT) - 8:44
3 - Christian Riedl (GER) - 8:46

Miasto Światła 
u stóp Piotra 

Łobodzińskiego 

Brąz żołnierzy 
Podlaskiej 

Brygady
Lublin, Rzeszów i Białystok - tak wygląda ko-
lejność rozgrywek o Puchar Dowódcy Wojsk 
Obrony Terytorialnej w piłce siatkowej. Po raz 
drugi z rzędu gospodarzem imprezy był Biały-
stok.

Wystartowały w zawodach reprezen-
tacje: 1 Podlaskiej Brygady OT (broni-
ła mistrzowskiego tytułu), 2 Lubelskiej 
BOT, 3 Podkarpackiej BOT, 4 Warmiń-
sko-Mazurskiej BOT, 5 Mazowieckiej 
BOT, 6 Mazowieckiej BOT, 7 Pomor-
skiej BOT, 8 Kujawsko-Pomorskiej 
BOT, 9 Łódzkiej BOT, 10 Świętokrzy-
skiej BOT, 11 Małopolskiej BOT oraz 
12 Wielkopolskiej BOT.

- W ciągu trzech dni rozegrane zo-
stały aż 34 spotkania: rozgrywki grupo-
we, półfinały, mecze o podium i pozosta-
łe miejsca. Przyjęty system gier wymagał 
rozegrania przez każdą drużynę mini-
mum 5 spotkań. Zespoły sklasyfikowane 
na miejscach 1-8 rozegrały po 6 meczów 
- tłumaczy kpt. Leszek Chodnicki, kapi-
tan podlaskiej drużyny.  

W finale lubelscy Terytorialsi po-
konali podkarpackich 2:0, i tym tym 
samym zachowali status jedynej niepo-
konanej drużyny turnieju. W meczu o 

trzecie miejsce reprezentacja 1 Podla-
skiej BOT wygrała 2:0 z 6 Mazowiecką 
BOT.

- Konkurencja rośnie i na pewno 
ta tendencja będzie się utrzymywała 
w kolejnych latach. Wystartowało już 
dwanaście, a nie pięć, zespołów, co pod-
niosło znacznie poziom sportowy oraz 
atrakcyjność turnieju. Choć medalami, 
podobnie jak w 2018 r. tylko w innej 
kolejności, podzieliły się brygady z Bia-
łegostoku, Lublina i Rzeszowa to pozo-
stałe drużyny pokazały, że w przyszłym 
roku łatwo o podium nie będzie" - pod-
sumowuje kpt. Leszek Chodnicki. 

Były to pierwsze zawody na szcze-
blu WOT w 2019 roku. Najlepsi siat-
karze zostaną powołani do reprezentacji 
WOT, która weźmie udział w Mistrzo-
stwach Wojska Polskiego zaplanowa-
nych na listopad.

Skrzatki wielkie 
talentem 

Sandra Bałdyga zawodniczka UKS "Return" 
Łomża działającego przy III Liceum Ogólno-
kształcącym zajęła drugie miejsce w singlu i 
deblu w Mistrzostwach Województwa Podla-
skiego Skrzatek w Tenisie. Jej klubowa kole-
żanka Aniela Galińska - trzecie w grze poje-
dynczej i drugie w deblu.

Zawody rozegrano w Białymstoku, a 
organizatorem imprezy był Klub Teni-
sowy "Sokół - Asy" Białystok. W turnie-
ju wzięły udział dziewczęta do lat 12 z 
Suwałk, Białegostoku i Łomży. 

Wyniki:  
Sandra Bałdyga  - Maja Iwanowska ( 

KT "Dzikiewicz" Białystok) 6:2  
- Oliwka Leszczyńska (UKS Sokół- 

Asy Białystok)  6:2  
- Julia Chwieduk (KT Dzikiewicz& 

Białystok)  6:3  
- Hanna Ignaciuk (KT Dzikiewicz 

Białystok)  3:6   
Aniela Galińska    - Klaudia Kempi-

sty (UK Sokół - Asy Białystok)  6:4  
- Lena Czaplejewicz (UKS Kamila 

Suwałki)   6:3 
- Julia Chwieduk (KT Dzikiewicz 

Białystok) 3:6.
Sandra wspólnie z koleżanką klubo-

wą Anielą zajęły drugie miejsce w grze 
deblowej.   

- Gratulujemy dziewczętom i z nie-
cierpliwością czekamy na ich start w 
Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyj-
nym "Piątuś Cup" który odbędzie się 
na początku czerwca w Łomży - mówi 
Tomasz Waldziński z "Returnu" Łomża.  

Łomżyńskie zawodniczki UKS "Return", Aniela Galińska (pierwsza z prawej) i Sandra Bałdyga 
(obok) to jedne z najlepszych zawodniczek w swojej grupie wiekowej w województwie
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W walce wieczoru, były 
dwukrotny mistrz świata WBC 
i IBF i jeden z najbardziej uty-
tułowanych pięściarzy w historii 
Polski - Krzysztof Włodarczyk 
(56-4-1, 39KO). Popularny Dia-

blo zmierzy się z pochodzącym z 
Rumunii, byłym mistrzem Eu-
ropy EBU, Alexandru Jur (18-2, 
7KO).

Zanim jednak dojdzie do 
walki wieczoru – kibice zgroma-

dzeni w hali sportowej im. 
Olimpijczyków Polskich w 
Łomży zobaczą następują-
ce pojedynki:

Fiodor Czerkaszyn 
(11-0, 7 KO) vs JJ Mcdo-
nagh (16-5, 8KO) – poje-
dynek zdaniem ekspertów 
największego młodego ta-
lentu wagi średniej w Pol-
sce, znanego z doskonałego 
warsztatu bokserskiego i 
nokautującego ciosu z nie-
ustępliwym mistrzem Ir-
landii - JJ Mcdonagh.

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

Przemysław Zyśk (9-
0, 3KO) vs Artem Karpets 
(21-11, 6KO) - pojedynek 
niepokonanego Zyśka z da-
jącym bardzo dobre walki i 
znanym polskim kibicom - 
Artemem Karpetsem.

Mateusz Tryc (6-0, 
5KO) vs Serhii Zhuk (3-
2-2) - powrót po kilkumie-
sięcznej przerwie do ringu 
widowiskowo boksujące-
go zawodnika wagi super 
średniej - Mateusza Tryca.

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

Przypomnijmy co mówili 
podczas nidawnej konferencji 
prasowej w Łomży główni boha-
terowie wieczoru:

Fioror Czerkaszyn: -  To bę-
dzie twardy zawodnik, bo chło-

paki z Irlandii zawsze są twardzi. 
I dużo gadają. Mój rywal już 
mówi, że mnie znokautuje, a za-
tem będzie ciekawe widowisko.

Krzysztof „Diablo” Włodar-
czyk: - Trzeba się pokazać, trzeba 
wygrać, nieważne jaki jest prze-
ciwnik. Na pewno jest groźny i 
ma zamiar zbić "starego Wło-
darczyka". Dlatego szlifuję lewe 
proste, żeby zrobić spustoszenie 
i żeby przeciwnik nie wchodził 
mi tak odważnie. Mam nadzieję, 
że skończę przed czasem. Może 
nie w drugiej rundzie, ale tak w 
połowie walki, aby ludzie nacie-
szyli się kunsztem tej dyscypliny 
sportu. Ja zrobię wszystko, żeby 

się podobało.
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 wszystko 
wieczorem, 23 marca 2019 r. w 
hali przy ul. Księżnej Anny 18 w 
Łomży.

Relację z gali przeprowadzi 
Telewizja Polska. Cała impre-
zę pokaże od godz. 20.25 TVP 
Sport, a walki wieczoru zapo-
wiada na swojej głównej antenie 
także TVP 1    

sporty walki

Bliżej igrzysk
W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły 
się  VIII Mistrzostwa Gór Świętokrzy-
skich - Puchar Polski w Taekwondo 
Olimpijskim i jednocześnie Turniej 
Kwalifikacyjny do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. 

Jak informuje trener Paweł 
Remiszewski z Młodzieżowe-
go Klubu Sportowego "Medyk" 
Łomża, na ostrowieckich matach 
gościła rekordowa liczba 665 
zawodników z 64 klubów z Pol-
ski, Słowacji, Białorusi i Estonii.  

Wśród nich znaleźli się również 
zawodnicy MKS "Medyk". 

- Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Michał Czarniewicz 
który w kategorii juniora młod-
szego zdobył brązowy medal a 
tym samym zbliżył się do kwalifi-
kacji na Ogólnopolską Olimpia-
dę Młodzieży. W kategorii junior 
znakomicie wypadła Wiktoria 
Skowrońska która wywalczyła 
złoty medal - podkreśla trener 
Paweł Remiszewski

Klub sponsoruje Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska Piątnica.

Czas na wielki boks
Już w sobotę 23 marca w Łomży kolejna, 6 edycja gali z serii Knockout Boxing Night! Organizatorzy prezentują pełne 

zestawienie walk boksu zawodowego przed galą. 
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