
TYGODNIK    NR 509    26 marca 2019    ROK XIII    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

22 sekundy trwał zawodowy debiut 
Laury Grzyb. Branka Arambasic z Ser-
bii z trudem przetrwała lewy prosty 
Polki na głowę, ale prawego na kor-
pus już nie. Z grymasem bólu zgięła 
się  wpół, przykucnęła i pozwoliła, aby 
ringowy arbiter dokończył liczenie. 
Pierwsza z najważniejszych walk Gali 
KnockOut Night na w Łomży rozpo-
częła się od trzęsienia ziemi, według 
najlepszych wzorów hollywoodzkich 
scenariuszy.
Schorowany mistrz i rozczarowany 
pretendent

Zacznijmy jednak od końca. 
Krzysztof  "Diablo" Włodarczyk  
był mistrzem świata w wadze 
junior ciężkiej (cruiser). Ma tam 
miejsce w annałach największych 
światowych federacji. Minęły 
jednak lata, o tytuł znowu trzeba 
się bić. "Diablo" to nadal wielka 
firma i magnes dla widzów. Przy-
ciągnął ich do łomżyńskiej hali, 
mimo że Alexandru Jur, czyli po-
chodzący z Rumunii mistrz Unii 
Europejskiej, tak wielkim nazwi-
skiem nie jest.

Walka była pokazem do-
świadczenia i kunsztu bokserskiej 
defensywy. Widzowie nie mdleli 
z emocji, ale dostali solidną dawkę 
pięściarstwa w dobrym wydaniu. 
Krzysztof Włodarczyk konse-

kwentnie budował w każdej run-
dzie przewagę. Rumun nie chciał 
czy nie umiał mu przeszkodzić. 
Dziesięć rund minęło niema bez 
interwencji sędziego ringowego. 
Bezapelacyjna wygrana na punk-
ty, tylko jeden 
z trójki sędziów 
oglądał coś in-
nego i dal pol-
skiemu mistrzo-
wie  tylko dwa 
punkty prze-
wagi. Czemu 
jednak "Diablo" 
nie był do końca 
sobą, wyjaśni-
ło się zaraz po 
walce  

- Jestem pe-
łen podziwu dla 
siebie - żarto-
wał Krzysztof 
W ł o d a r c z y k 
w rozmowie 
z Bogusławem 
Soleckim z TVP. 
- Mocna kontu-

zja kolana trzy tygodnie temu, 
kuśtykałem podczas  pierwszego 
przyjazdu do Łomży. Ostatnio 
to dodatkowo rozbita ręka pod-
czas sparingu. Dziękuję trene-
rowi, mojej ukochanej Karolinie 

i wszystkim, którzy mnie zmobi-
lizowali. Dziękuję, przepraszam 
za monotonię walki i brak tej 
iskierki. Obiecuję poprawę. 

Były na gali emocje, ambicja, 
sztuka pięściarska, ale także "dru-

ga twarz boksu 
zawodowego". 
Ż e n u j ą c y m 
i wątpliwym po-
mysłem okazało 
się sprowadza-
nie w ostatniej 
chwili przeciw-
nika dla Fiodo-
ra Czerkaszyna.  
Od wielu tygo-
dni było wia-
domo, że jego 
rywalem będzie 
twardy (i z nie-
wyparzoną gębą) 
Irlandczyk JJ 
M c D o n a g h . 
Nawet jednak 
twardzieli po-
trafią znokau-
tować bakterie 

czy wirusy. Sztab Irlandczyka na 
kilkadziesiąt godzin przed walką 
poinformował o "infekcji", która 
wyeliminowała boksera. 

Zamiast niego na oficjalnym 
ważeniu uczestników gali poja-
wił się niewysoki, ciemnoskó-
ry Kassim Ouma. Pochodzący 
z Ugandy pięściarz mieszka 
w Holandii. Ma życiorys, któ-
ry stał się podstawą filmu, bo 
jako dziecko został przymusową 
wcielony do partyzantki w cza-
sie wojny domowej w Ugandzie. 
Uciekł w końcu za granicę, osie-
dlił się w USA i kilkanaście lat 
temu został pięściarskim mi-
strzem świata. To jednak było 
dawno. Zgodził się wyjść do wal-
ki z Fiodorem Czerkaszynem, 
ale szczerych intencji w tym nie 
było. W pierwszej rundzie wy-
korzystał dawne umiejętności, 
by unikać ciosów.  W drugiej na 
ring poleciał z narożnika Ugan-
dyjczyka ręcznik na znak pod-
dania. Nie poprzedziła tego ge-
stu żadna dramatyczna sytuacja, 
ciężki cios czy nokdaun. Kassim 
Ouma zrobił zdziwioną i obra-
żoną minę , manifestował przez 
parę chwil niezadowolenie. 

Szybka ścieżka: Bruksela – Kupiski

Dokończenie na str. 2

„Diablo” mocniejszy niż ból i Jur.  
Bokserska gala w Łomży  

Ciąg dalszy na str. 21

Najważniejsze chyba słowa padły pod koniec spotkania posła do Parlamentu Europejskiego profesora Karola Karskiego i posła do polskiego Sejmu Lecha Antoniego Kołakowskiego z mieszkańcami 
Łomży, Kupisk i innych pobliskich miejscowości: Postaramy się pomóc, jest między nami „szybka ścieżka” porozumienia.
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Kontakty przydadzą się, po-
nieważ mieszkańcy Kupisk po-
prosili polityków o pomoc i in-
terwencję w sprawie zaniżonych 
– ich zdaniem – wycen grun-
tów wywłaszczanych w związku 
z przebudową drogi Łomża – 
Nowogród, a także budowie sieci 
gazowniczej.

- Będę rozmawiał w tej spra-
wie z wojewodą – zapewnił Lech 
Antoni Kołakowski, a Karol 
Karski poprosił o informowanie 
o rozwoju sytuacji.   

Wysłuchanie problemów miesz-
kańców podłomżyńskiej miejsco-
wości nie było jedynym wątkiem 
spotkania. Parlamentarzyści pra-
cujący w Brukseli i Warszawie już 
na początku spotkania podkreślili, 
że reprezentują także mieszkańców 
swoich okręgów wyborczych.       

- Wraz z posłem Lechem 
Antonim Kołakowski pamięta-
my, że naszą powinnością jest 
stanowienie prawa dobrego dla 

wszystkich, ale także dbanie 
o interesy tej części Polski i jej 
mieszkańców. Dobrym przykła-
dem są np. środki na budowę 
infrastruktury transportowej. 
Wiadomo, że wschodnia część 
kraju ma pod tym względem 
opóźnienia, dlatego obaj stara-
my się i pilnujemy, aby teraz tra-
fiało tu na budowę dróg i kolei 
więcej środków. Nasi poprzed-
nicy twierdzili, że już się nic nie 
da zrobić, bo funduszy jest za 
mało, a my budujemy Via Bal-
tica. Zajmiemy się od tego roku 
także mocno trasą Via Carpatia 
od wschodniej granicy na po-
łudnie. Wpisaliśmy ją na listę 
transeuropejskich korytarzy 
drogowych. Są ogromne plany 
dotyczące kolei - mówił profe-
sor Karol Karski.         

Zaakcentował także znacze-
nie rządowych programów, np. 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
którego województwo podlaskie 
będzie jednym z głównych be-
neficjentów z kwotą ponad 400 
milionów złotych do wykorzy-
stania w najbliższych latach. Nie-
zwykle ważna będzie w tej sferze 
także budowa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, czyli  węzła 
transportu lotniczego, kolejo-
wego i drogowego. Będą się tam 
zbiegać szlaki z całej Polski, jak 
szprychy w centrum koła.

- Jedną z takich "szprych" bę-
dzie kolejowe połączenie z Ma-
zur przez Łomżę i Warszawę do 
CPK - tłumaczył  europosel Ka-
rol Karski.   

Nawiązywał również do 
wydarzeń w Unii wokół Polski, 
m. in. oskarżeń o łamanie pra-
worządności, którymi - dzięki 
współdziałaniu polskich parla-

mentarzystów PiS i m. in. wę-
gierskich - Parlament Europej-
ski już się zajmować nie będzie. 
Mówił o bataliach o politykę 
rolna, czyli zrównanie warun-
ków pracy i ekonomicznych pol-
skich rolników z europejskimi, 
o równe traktowanie w zakresie 
przedsiębiorczości czy choćby 
jakości produktów chemicznych 
i spożywczych kierowanych na 
różne rynki oraz o pozostałych  
punktach europejskiego progra-
mu  Prawa i Sprawiedliwości. 

- Możecie państwo mówić, że 
my coś tam obiecujemy. A ja od-
powiem tak: to wszystko się dzie-
je, jest robione. Prawo i Sprawie-
dliwość niewiele mówi, ale robi, 
a jak już mówi, to dotrzymuje. 
Czasami trzeba tylko trochę wię-
cej cierpliwości - powiedział pro-
fesor Karol Karski.

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski przypomniał, że PiS "wziął 
się do roboty" zaraz po wyborach 
2015 roku .

- Wiecie, choćby z mediów, 
co już zrobiliśmy. Zatem przy-
pomnę tylko założenia tej na-
szej ostatniej "Piątki" ogłoszonej 
przez prezesa Jarosława Kaczyń-
skiego. Do emerytów i rencistów 
trafi dodatkowe wynagrodzenie, 
500+ będzie na każde dziecko, 
wejdą ulgi podatkowe i odtwa-
rzane będą połączenia autobu-
sowe. A więc można znaleźć 
miliardy na wsparcie polskich 
rodzin - przekonywał łomżyński 
parlamentarzysta.    

Za szczególnie ważne dla śro-
dowisk lokalnych uważa sprawy 
związane z rozwojem infrastruk-
tury. 

- Tu w okolicach waszych 
Kupisk,  Łomży powstanie "stre-

fa rozwoju", atrakcyjna dla inwe-
storów, bo oddalona od stolicy 
o 60 minut jazdy. Panie profesorze, 
proszę nas wspierać w tych stara-
niach o szybką kolej - zaapelował 
Lech Antoni Kołakowski.  - Mam 
szczególny sentyment do Łomży, 
ale będę się starał wspierać was nie 
tylko "po znajomości" ale dlatego, 
że jest to słuszne i sprawiedliwe - 
zapewniał Karol Karski.

Obaj parlamentarzyści rozma-
wiali także z uczestnikami spo-
tkania m. in.  o szczegółach planu 

odbudowy połączeń autobusowych 
czy wspomaganiu rolnictwa.

- Pamiętajcie państwo, że 
daliście nam mandat nie tylko, 
abyśmy robili coś w Brukseli 
i Warszawie, ale także żebyśmy 
rozmawiali o waszych sprawach 
z premierem i ministrami pol-
skiego rządu. Chcemy rozma-
wiać. gdzie trzeba o wszystkim, 
co was interesuje. Kontaktujcie 
się z nami - zachęcali Karol 
Karski i Lech Antoni Koła-
kowski.      
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Z Uczelni 
Jańskiego  

do Brukseli 

Dr Joanna Karpowicz – rektor Uczelni Jańskiego 
w Łomży, urodzona 28 stycznia 1964 roku w Bia-
łymstoku. Absolwentka Liceum Ekonomicznego 
w Białymstoku. W roku 1988 ukończyła studia 
z zakresu ekonomii na Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Absolwentka studiów doktoranc-
kich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uni-
wersytetu w Białymstoku. 

W roku 2014 uzyskała tytuł doktora 
nauk ekonomicznych. Rozprawa doktor-
ska „Wsparcie ze środków publicznych 
a rozwój MSP w Niemczech”. Autorka 
wielu publikacji naukowych z zakresu 
gospodarki Niemiec oraz wsparcia sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce. Przedsiębiorca - przez 15  
lat z powodzeniem prowadziła własną 
działalność gospodarczą. Posiada go-
spodarstwo rolne w gminie Zabłudów. 
Jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Karakule i Okolic. Jest członkiem 
Zespołu Inicjatywno-Doradczo-Kon-
sultacyjnego przy Starostwie Powiato-
wym w Białymstoku. Ambasadorka 31 

Światowych Dni Młodzieży w Krako-
wie w 2016 roku Diecezji Łomżyńskiej.  
Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej. Od 2014 roku związana 
z Łomżą. 

Jest matką dwójki dzieci: Sylwii – me-
nedżera i  Krzysztofa – tegorocznego ma-
turzysty VI Liceum Ogólnokształcącego 
w Białymstoku. Jej największą dumą jest 
roczny wnuczek Wiktor. 

Piłkarski lider
Koalicja Europejska potwierdziła pod-
czas weekendowej konwencji zasad-
niczy kształt swoich list w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. Wia-
domo kogo wystawia Platforma Oby-
watelska, czyli główne ugrupowania 
koalicji. Nie do końca jednak swoje 
plany przedstawiły jeszcze Nowocze-
sna, PSL czy SLD.

W okręgu złożonym z woje-
wództw podlaskiego oraz war-
mińsko - mazurskiego na czele 

listy znajdzie się znakomity 
jeszcze kilka lat temu piłkarz 
Tomasz Frankowski z Białego-
stoku. Na drugim przewidywa-
na jest Urszula Pasławska, poseł 
z PSL.

Ostatnie dni przyniosły 
potwierdzenie kto z Platfor-
my Obywatelskiej znajdzie się 
w dziesiątce kandydatów. Będą 
to: poseł Bożena Kamińska z Su-
wałk, poseł Jacek Protas z Olsz-
tyna i Anna Wojciechowska 
z Ełku. 

Pierwszą trójkę kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego w okręgu złożonym z wojewódz-
twa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego 
tworzą Karol Karski, obecny europoseł,  Krzysz-
tof Jurgiel z Białegostoku, poseł na Sejm i były 
minister rolnictwa oraz Iwona Arent  z Olsztyna, 
poseł na Sejm. 

To nie jest niespodzianka. Każ-
de z tych nazwisk przedstawiane było 
jeszcze przed oficjalna prezentacją peł-
nej listy przez Prawo i Sprawiedliwość. 
Podczas weekendowej konwencji partii 
kształt listy został uzupełniony o kolej-

ne nazwiska. posłowie Wojciech Kossa-
kowski i Tadeusz Cymański 

Łomżę reprezentuje w tym gronie 
na piątym miejscu Joanna Karpowicz, 
rektor Uczelni Jańskiego. Przed nią bę-
dzie jeszcze Grzegorz Kierozalski, radny 
Sejmiku warmińsko - mazurskiego. Na 
kolejnych miejscach znaleźli się: Justy-
na Żalek z Białegostoku, radna Sejmiku 
podlaskiego;  posłowie Wojciech Kossa-
kowski i Tadeusz Cymański oraz kolejni 
radni Sejmików obu województw  Jolanta 
Andruszkiewicz i Romuald Łanczkowski.  

Wiosna  
i prawniczka

Wiosna Roberta Biedronia najbar-
dziej ze wszystkich ugrupowań na 
scenie politycznej poczuło się w obo-
wiązku wykorzystać pierwszy wio-
senny weekend do prezentacji swoich 
założeń programowych, a przede 
wszystkim nazwisk kandydatów do 
Parlamentu Europejskiego. Hasłem 
konferencji lidera ruchu było: "Doda-
jemy Europie skrzydeł".

Robert Biedroń miał przed-
stawić  tym razem tylko liderów 
list w poszczególnych okręgach. 
Pełne składy mają być w najbliż-

sz6ych dniach ogłaszane pod-
czas podróży po Polsce. Wyją-
tek uczynił tylko dla Warszawy, 
gdzie z jedynką wystartuje osobi-
ście a za nim na liście będzie Jo-
anna Scheuring-Wielgus, znana 
do niedawna z Nowoczesnej.

W okręgu podlaskim i war-
mińsko - mazurskim liderka 
będzie Monika Falej. Według 
prezentowanych w mediach 
"wizytówek", to prawnicz-
ka z Olsztyna.  W ostatnich 
wyborach samorządowych 
ubiegała się o stanowisko pre-
zydenta Olsztyna. Jest znana 
z aktywności społecznej w or-
ganizacjach pozarządowych.

Lista Prawa i Sprawiedliwości  
już bez tajemnic  
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Szpital  
czeka na szefa

Bez decyzji zakończyła prace komisja po-
wołana przez marszałka województwa 
podlaskiego, której zadaniem była ocena 
kandydatów na stanowisko dyrektora Szpi-
tala Wojewódzkiego im. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży. 

Członkowie komisji (m. in. repre-
zentanci Urzędu Marszałkowskiego 
Rady Społecznej Szpitala, związkow-
cy) przeanalizowali dokumenty. Od-
byli z kandydatami rozmowy. Wreszcie 
dokonali głosowania.

- Żaden z obu mieszkańców Łomży 
biorących udzial w procedurze konkur-
sowej nie uzyskał wymaganej większości 
głosów – informuje Izabela Smaczna-
-Jórczykowska, rzecznik marszałka.

Oficjalnych bliższych informacji 
na temat uczestników konkursu Urząd 
Marszałkowski nie publikuje. Nieofi-
cjalnie tylko wiadomo, że kandydatów 

było dwóch. Obaj nie są lekarzami, ani 
osobami związanymi z zarządzaniem 
placówkami ochrony zdrowia. Nie jest 
jasne, co w ich propozycjach nie prze-
konało komisji. Nie wiadomo też czy 
ewentualnie mogliby coś uzupełnić 
i wystartować ponownie.

Bo taki raczej będzie ciąg dalszy 
szukania nowego dyrektora szpitala 
w Łomży: ponowny konkurs.

Izabela Smaczna-Jórczykowska są-
dzi, że władze województwa ze wzglę-
du na to,  jak dużą i ważną jednostką 
jest łomżyński szpital, nową procedurę 
zechcą wdrożyć możliwie szybko.          

Kadrowy problem ze Szpitalem 
Wojewódzkim w Łomży powstał pod 
koniec stycznia, gdy zdymisjonowa-
ny został dyrektor Roman Nojszewski. 
Przyjechał z Warszawy do Łomży pół-
tora roku wcześniej (na miejsce Krzysz-
tofa Bałaty). Władze województwa 
oceniły jednak, że zebrało się zbyt wiele 
niekorzystnych zjawisk zarządczych i fi-
nansowych, by kontynuować kontrakt.

Zbudujemy most 
Most to najlepszy możliwy symbol wspólnych 
działań. Dobrze zatem się stało, że samorządy 
województwa podlaskiego oraz mazowieckiego 
właśnie w sprawie mostu podpisały jedno z pierw-
szych porozumień o współdziałaniu obu regionów. 
Dokonali tego Ewa Janina Orzełowska z zarządu 
województwa mazowieckiego oraz wicemarszałek 
Marek Olbryś z podlaskiego. 

Jak informuje portal Wrota Podlasia, 
planowany most ma powstać na rzece Bug 
w miejscowościach Granne i Krzemień. Po-
łączy gminy Perlejewo i Jabłonna Lacka, po-
wiaty siemiatycki i sokołowski, a tym samym 
województwo podlaskie i mazowieckie. To 
jedno z przedsięwzięć z rządowego progra-
mu "Mosty dla regionów". 

List intencyjny, wspólnie z Ewą Janiną 
Orzełowską i Markiem Olbrysiem, podpi-
sali starosta siemiatycki Jan Zalewski i wi-
cestarosta Marek Bobel, starosta sokołowski 
Elżbieta Sadowska, wójt Jabłonnej Lackiej 
Wiesław Michalczuk i wójt gminy Perleje-
wo Jakub Wierzbicki. 

- Ta inwestycja znacznie poprawi połą-
czenia komunikacyjne pomiędzy wojewódz-
twem podlaskim i mazowieckim – podkreślił 
marszałek Marek Olbryś. - A to podniesie 
atrakcyjność gospodarczą lokalnych terenów 
i wpłynie na rozwój przedsiębiorczości – do-
dał.

Koszt budowy mostu to ok. 100 mln. 
zł. Samorządy będą ubiegać się o dofi-
nansowanie inwestycji z rządowego pro-
gramu „Mosty dla regionów”, które sięga 
80 proc. Pozostałą kwotę sfinansują wo-
jewództwo podlaskie i mazowieckie (po 
9 proc.), a także samorządy gminne i po-
wiatowe.

W liście intencyjnym samorządowcy 
oświadczają, że zawiązują współpracę w celu 
budowy mostu drogowego wraz z niezbęd-
nymi drogami dojazdowymi na rzece Bug 
pomiędzy Gminami Jabłonna Lacka i Per-
lejewo.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, nowy most na Bugu powinien zostać 
otwarty w kwietniu 2024 r. – stwierdził wi-
cemarszałek Marek Olbryś.
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-Jesteśmy jako grupa zawodowa zde-
sperowani, a sytuacja w środowisku fi-
zjoterapeutów delikatnie mówiąc jest 
dramatyczna. Sprzeciwiamy się nie-
równemu traktowaniu naszych grup 
zawodowych w odniesieniu do innych 
pracowników – mówią Fizjoterapeuci, 
należący do Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pracowników Fizjote-
rapii OT przy Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, którzy 1 marca 2019 posta-
nowili wstąpić w spór zbiorowy. 

Po skończeniu 5 letnich stu-
diów, fizjoterapeuta za swoja 
pracę dostaje 1500-1900 zł mie-

sięcznie. Według przedstawicie-
li OZZPF pensje, nie osiągają 
w wielu przypadkach nawet naj-
niższej krajowej. 

- Od niemal 6 lat słyszymy 
obietnice zmian. Ten długotrwale 
„pompowany balon” właśnie pękł 
– mówi Maciej Bogdan, prze-
wodniczący OZZPF. 

Fizjoterapeuci weszli w spór 
zbiorowy z pracodawcą 1 marca 
2019 roku. Sprzeciwiają się nie-
równemu traktowaniu ich grup 
zawodowych w odniesieniu do 
innych pracowników. 

- Nasze grupy zawodowe od 
wielu lat i obecnie są ignorowane, 
zapomniane wręcz ,, lekceważo-
ne” na płaszczyźnie uposażenia – 
dodaje przewodniczący. 

Jak wyjaśnia Maciej Bogdan 
wynagrodzenia fizjoterapeutów 
w chwili obecnej zrównały się, 
a nawet w niektórych przypad-
kach są niższe niż zarobki osób 
pracujących w obsłudze tech-
nicznej posiadających wykształ-
cenie zawodowe. 

- My terapeuci dbamy o pod-
noszenie kwalifikacji, co przekłada 
się na jakość świadczonych przez 
szpital usług. Fizjoterapia jest ele-
mentem procesu leczenia, a nie 
czymś dodatkowym. Ma zastoso-
wanie we wszystkich dziedzinach 
medycyny, w każdym wieku pa-

cjenta. – wyjaśnia Bogdan. 
Przedstawiciele Ogólnopol-

skiego Związku Zawodowego 
Pracowników Fizjoterapii OT 
przy Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży zauważają, iż zmiany 
jakie zaszły wokół fizjoterapii 
(ustawa o zawodzie fizjoterapeu-
ty z 2015 roku, rozporządzenie 
Ministra zdrowia z 1 stycznia 
br. dotyczące świadczeń gwa-
rantowanych w zakresie reha-
bilitacji leczniczej) w ostatnich 
latach są szansą, aby pacjenci nie 
oczekiwali na usługi fizjotera-
peutyczne rok lub dłużej. Celem 
fizjoterapeutów jest zapewnienie 
kompleksowej opieki medycznej 
w momencie kiedy jest to nie-
zbędne. 

Jak alarmuje środowisko 
w publicznym rynku zdrowia 
już zaczyna brakować fizjote-
rapeutów. Jest to grupa zawo-
dowa trzecia, co do wielkości 
po lekarzach i pielęgniarkach, 
a zarazem najmniej opłacana. 
Wielu fizjoterapeutów decydu-
je się na opuszczanie kraju. Co 
za tym idzie państwo kształci, 
ponosząc koszty, a inne kraje 
korzystają, ponieważ chętnie 
zatrudniają specjalistów- fizjo-
terapeutów.

- Dostępność do świadczeń 
powinna ulec zmianie, a fizjote-

rapeuci powin-
ni być nagra-
dzani w sposób 
adekwatny do 
kompetencji – 
zaznacza prze-
w o d n i c z ą c y 
Maciej Bog-
dan. - Jeste-
śmy jako gru-
pa zawodowa 
zdesperowa-
ni, a sytuacja 
w środowisku 
d e l i k a t n i e 
mówiąc jest 
dramatyczna. 
Czekamy na 
rozwiązania – 
apeluje Maciej 
Bogdan. 

P o s t u l a -
ty są dwa. W pierwszym z nich 
środowisko mówi o przynależno-
ści, wedle stażu i wykształcenia 
pracowników do odpowiednich 
grupach zawodowych, co prze-
kładałoby się na wysokość płac. 
Jeśli chodzi zaś o drugi mowa tu 
o wzroście stawki o 1600 zł dla 
fizjoterapeutów, masażystów i te-
rapeutów zajęciowych. 

Joanna Chilińska, pełniąca 
obowiązki dyrektora zapowiada 
spotkanie marszałka wojewódz-
twa podlaskiego z przedstawi-
cielami związku. Warto dodać, iż 
każdego dnia z Poradni  Rehabi-
litacji Leczniczej Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży korzysta 
około 200 pacjentów potrzebują-
cych pomocy. 

Szpital bez kolejki 
Szpital Wojewódzki w Łomży to placówka świadcząca usługi medyczne w peł-
nym zakresie. 

Zasady diagnostyki 
i leczenia regulują przepi-
sy  Narodowego Funduszu 
Zdrowia  i regulaminy szpi-
talne - informuje Joanna 
Chilińska zastępca dyrekto-
ra w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży. 

Szpital Wojewódzki w  
Łomży jest Szpitalem wie-
loprofilowym. Leczenie  od-
bywa się na poziomie pod-
stawowym i  w poradniach 
specjalistycznych. Ponadto 

prowadzone jest także w ambulatoryjnej opiece specjalnej. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w szpitalu prowadzone są zapisy na le-
czenie w poradniach specjalistycznych. Część procedur leczniczych 
realizowana jest w ramach leczenia szpitalnego. Dotyczy to operacji 
zaćmy, wszczepienia endoprotez, stawu biodrowego i kolanowego. 
Zabiegi wykonywane są także oddziale laryngologicznym.

W poradniach specjalistycznych rejestrowani są pacjenci, którzy 
po raz pierwszy zgłaszają się  ze skierowaniami wydanymi przez le-
karzy rodzinnych. Pacjenci po otrzymaniu skierowania rejestrują się 
we wskazanej  poradni: urologicznej, neonatologicznej, nefrologicznej, 
endokrynologicznej oraz ortopedycznej. 

Pacjenci zapisywani są do jednej z dwóch kolejek, tak zwa-
nych pilnych i stabilnych. „Pilni” powinni być przyjmowani jak 
najszybciej, choć nie ma ustawowych reguł obowiązujących w tej 
dziedzinie. 

- Staramy się, aby pacjenci oczekiwali jak najkrócej. Tydzień, naj-
wyżej dwa. Choć są takie poradnie w których należy poczekać dłużej. 
Zależy to od liczby pacjentów. Jeśli do poradni zgłasza się większa 
liczba pacjentów ze skierowaniem „pilne” to automatycznie kolejka 
wydłuża się – wyjaśnia dyrektor Joanna Chilińska.                 

W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży są takie poradnie, w których 
na badania i zabiegi nie ma kolejek. Do tej grupy należą poradnie 
nefrologiczna, preluksacyjna, neonatologiczna. Pilni  pacjenci przyj-
mowani są „od ręki” w poradni chorób płuc, gruźlicy czyli pulmono-
logicznej. Na bieżąco przyjmowani są pacjenci w poradni chirurgicz-
nej, foniatrycznej i audiologicznej. Sytuacja zmienia się w zależności 
od funkcjonowania szpitali w ościennych miejscowościach. Jeśli są 
tam problemy z przyjmowaniem pacjentów to kolejka w poradniach 
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży wydłuża się. 

W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży są takie 
poradnie w których na badania i zabiegi nie 
ma kolejek.

Łomżyńscy fizjoterapeuci:  

Czas na zmiany!
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Marek A. Cichocki,  filozof, politolog, 
historyk idei politycznych, doktor 
habilitowany nauk humanistycznych 
oraz współtwórca i redaktor rocz-
nika „Teologia Polityczna”, będzie 
gościem Uniwersytetu Otwartego 
Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 
Spotkanie z cenionym humanistą, 
dziennikarzem i publicystą, odbę-
dzie się 29 marca (piątek) o godz. 

17:00 w Muzeum Północno-Mazo-
wieckim w Łomży. 

Jak przypomina Jolanta 
Święszkowska, rzecznik PWSIiP, 
profesor Marek Cichocki jest 
znakomitym europeistą, popula-
ryzatorem filozofii Carla Schmit-
ta. Jego najnowsza książka  „Pół-
noc i Południe. Teksty o polskiej 
kulturze i historii” to skondenso-
wana na ponad trzystu stronach 

podróż przez różne 
epoki i prądy inte-
lektualne. Lektura 
wyswobodzona ze 
sztywnych, akade-
mickich ram, zanurza 
czytelnika w wartkich 
nurtach filozofii poli-
tyki, historii oraz lite-
rackiej fikcji. 

Zdaniem autora, 
kulturowe DNA Po-
laków to rzymski re-
publikanizm i łaciń-
ska forma, do których 
przez wieki nawią-
zywała rodzima kul-
tura, między innym 
kształcona w Italii 
i zasiadająca w naj-
wyższych gremiach 
władzy elita „złote-
go wieku”, na czele 
z rektorem Akademii 
w Padwie Janem Za-
moyskim, filologiem, 
wspaniałym mówcą, 

hetmanem i kanclerzem wielkim 
koronnym. Tymczasem ostatnie 
dwieście lat historii to sączony 
w głowy Polaków – z imperial-
nych stolic Berlina i Petersburga, 
Wiednia i Paryża – szkodliwy 
mit modernizacyjny. 

„Czy istnieje jakaś sekretna 
mapa Europy? Taka, którą, jeśli 
potrafimy ją odczytać, poprowa-
dzi nas ukrytymi, zarośniętymi 

przez czas ścieżkami naszego 
kontynentu? Powie nam, kim 
jesteśmy? Albo kim być nie mo-
żemy?” – rozpoczyna autor py-
taniem wielowątkową narrację. 
Czy Europa, która ze strachu 
przed podziałami wprowadziła 
„intelektualny przymus jedności”, 
ma jeszcze coś ciekawego do za-
oferowania obywatelom świata? 

Cichocki przypomina, że 
kultura nie jest grą doraźnych 
interesów politycznych, ekono-
micznych oraz prawnych, ale leży 
w sferze imponderabiliów.  Od-
czytana, zrozumiana, przetwo-
rzona – stanowi formę danego 

społeczeństwa, kraju i kontynen-
tu. „Polska będzie łacińska albo 
nie będzie jej wcale” – kończy 
twardym postulatem eseistyczną 
narrację autor. 

Na spotkanie z profesorem 
Markiem Cichockim, pt. „Północ 
i Południe. Dyskusja o polskiej 
kulturze i historii”, zapraszają or-
ganizatorzy: Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży oraz Mu-
zeum Północno-Mazowieckie 
w Łomży. Odbędzie się ono w ra-
mach cyklu Uniwersytet Otwarty 
PWSIiP. W bieżącym roku aka-
demickie spotkania z przedsta-
wicielami polskiej humanistyki 
odbywają się w instytucjach kul-
tury i przy ich aktywnym współ-
udziale. W semestrze letnim 
wykładowcami UO PWSIiP są 
profesorowie: Andrzej Mencwel, 
Marek Cichocki oraz Andrzej 
Leder. 

PWSiP zaprasza

Dzień Otwarty
Państwowa Wyższa Szko-

ła Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży zaprasza w  
środę 27 marca na swój Dzień 
Otwarty. - Startujemy, organi-
zacyjnie i powitalnie, o godz. 
10:00 w auli im. prof. Anto-
niego Jakubczaka przy ulicy 
Akademickiej 1 – uśmiecha się 
Jolanta Święszkowska, rzecznik 
PWSIiP.  

Zaprasza do udziału w popularnonaukowych wykładach i warsz-
tatach:

dotyczących zdrowego żywienie, pielęgnacji ciała, behawioralnych 
uzależnień, sztuki komunikacji, negocjacji w biznesie. Uczelnia 

otworzy przed gośćmi swoje laboratoria i pracownie. Przewodnikami 
po świecie nauki i 

Podróż intelektu. 
Otwarte spotkanie z profesorem Markiem Cichockim 
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„Miłość 
i miłosierdzie” 
w Kinie 
Millenium od 
29 marca
Repertuar 
29 marca – 4 
kwietnia

Piątek 29 marca
Duża sala: Dumbo – godz. 15:00 
i 17:30; Ciemno, prawie noc – godz. 
20:00.
Mała sala: Kurier – godz. 15:30; Mi-
łość i Miłosierdzie – godz. 18:00; 
Przemytnik – godz. 20:15.
Sobota 30 marca 
Duża sala:  Dumbo – godz. 10:00, 
12:30, 15:00 i 17:30; Ciemno, prawie 
noc – godz. 20:00.  
Mała sala: Corgi, psiak królowej – 
godz. 11:30 i 13:30; Kurier – godz. 
15:30; Miłość i Miłosierdzie – godz. 
18:00; Przemytnik – godz. 20:15. 
Niedziela 31 marca 
Duża sala: Dumbo – godz. 10:00, 
12:30, 15:00 i 17:30; Ciemno, prawie 

noc – godz. 20:00.  
Mała sala: Corgi, psiak królowej – 
godz. 11:30 i 13:30; Kurier – godz. 
15:30; Miłość i Miłosierdzie – godz. 
18:00; Przemytnik – godz. 20:15. 
Poniedziałek 1 kwietnia 
Duża sala:  Dumbo – godz. 12:30, 
15:00 i 17:30;Ciemno, prawie noc – 
godz. 20:00.
Mała sala: Kurier – godz. 15:30; Miłość 
i Miłosierdzie – godz. 18:00; Przemyt-
nik – godz. 20:15.
Wtorek 2 kwietnia
Duża sala: Dumbo 
– godz. 12:30, 15:00 
i 17:30;Ciemno, pra-
wie noc – godz. 20:00.
Mała sala: Kurier – 
godz. 15:30; Miłość 
i Miłosierdzie – godz. 
18:00; Przemytnik – 
godz. 20:15.
Środa 3 kwietnia
Duża sala: Dumbo 
– godz. 12:30, 15:00 
i 17:30;Ciemno, pra-

wie noc – godz. 20:00.
Mała sala: Kurier – godz. 15:30; Mi-
łość i Miłosierdzie – godz. 18:00; 
Przemytnik – godz. 20:15.
Czwartek 4 kwietnia
Duża sala: Dumbo – godz. 12:30, 
15:00 i 17:30;Ciemno, prawie noc – 
godz. 20:00.
Mała sala: Kurier – godz. 15:30; Mi-
łość i Miłosierdzie – godz. 18:00; 
Przemytnik – godz. 20:15.

Miłość i Miłosierdzie. Zapraszamy do 
Kina Millenium premierowo od 29 
marca!
„Miłość i miłosierdzie” to fascynu-
jąca opowieść o polskiej zakonni-
cy, siostrze Faustynie Kowalskiej, 
której pewnego dnia ukazuje się 
Jezus Chrystus. Od tego momentu 
jej życie zmienia się diametralnie 
i zostaje podporządkowane misji 
głoszenia Bożego Miłosierdzia. Jej 

działalność daje począ-
tek nowemu kultowi, 
który rozprzestrzenia 
się na miliony ludzi i na 
wszystkie kontynenty. 
Niezwykłe spotkania 
siostry Faustyny i Jezu-
sa zostały potwierdzo-
ne przez wielu papie-
ży, w tym Jana Pawła II, 
który 30 kwietnia 2000 
roku oficjalnie uznał ją 
za świętą i ustanowił 
święto Bożego Miło-
sierdzia.

Film w reżyserii Michała Kondrata to 
fabularyzowany dokument, który od-
słania przed widzem nieznane do tej 
pory fakty z życia i działalności Fau-
styny oraz przybliża narodziny nie-
zwykłego kultu Bożego Miłosierdzia. 
Badania w filmie dowodzą o cudow-
nej wręcz zbieżności – okazuje się, że 
podobizna Chrystusa na obrazach 
zleconych przez Faustynę jest iden-
tyczna z tą na całunie turyńskim! 
Inspiracją dla reżysera do zreali-
zowania tego wyjątkowego filmu 
był fakt, że Michał Kondrat urodził 
się 13 września, czyli w rocznicę 
przekazania przez Jezusa świętej 
Faustynie tekstu Koronki do Boże-
go Miłosierdzia. Uznał on, że być 
może to jakiś znak a nie tylko zwy-
kła zbieżność dat. Do tej pory reży-
ser nakręcił filmy o egzorcyzmach 
i egzorcystach („Jak pokonać sza-
tana” 2013, „Matteo” 2014) oraz 
o Maksymilianie Kolbe („Dwie ko-
rony” 2017). „Miłość i miłosierdzie” 
to jego czwarty film. 

Ponad dwa i pół miliona złotych kosz-
towało Centrum Symulacji Medycznej, 
które w błysku fleszy i w świetle kamer 
uroczyście otwierać będzie 28 marca 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży.  

Jak informuje Jolanta Święsz-
kowska, rzecznik PWSIiP, cen-
trum Symulacji Medycznej 
PWSIiP to technologicznie za-
awansowana oraz informatycznie 
zaaranżowana infrastruktura do 
nauki studentów pielęgniarstwa. 
Są w nim inteligentne fantomy: 
dorosłego mężczyzny, kobiety, 
dziecka, niemowlęcia, wcześniaka, 
kobiety rodzącej, starego człowie-
ka. Fantomy do nauki złożonych 
czynności pielęgniarskich, jak 
również reanimacji. CSM od-
wzorowuje klimat nowoczesnych 
szpitalnych sal. Zostały one wy-
posażone w specjalistyczną apa-
raturę: kardiomonitory, respirator, 
wózki reanimacyjne, nowoczesne 
defibrylatory wielkości niewielkiej 
damskiej torebki,  inkubator, łóżka 
zwykłe, ortopedyczne oraz do in-
tensywnej terapii. 

To tutaj studenci pielęgniar-
stwa „Państwówki” będą zdobywać 
unikalne praktyczne umiejętności 
i doświadczenie. Rzecz jasna pod 
czujnym okiem instruktorów sy-
mulacji medycznej, czyli trzynastu 
nauczycieli akademickich PWSIiP, 
którzy przez ponad rok zdobywa-
li wiedzę, jak prowadzić zajęcia, 
pisać scenariusze do ćwiczeń, ob-
sługiwać informatycznie i techno-
logicznie centrum, tworzyć wokół 
zajęć z symulacji odpowiedni kli-
mat psychologiczny. 

– To symulacja, ale ma być 
realnym, wartościowym do-
świadczaniem dydaktycznym. 
Ma na celu lepsze przygoto-
wanie studenta do kontaktu 
z pacjentem. To dzięki niej 
studenci będą nabywać wiedzę 
i doskonalić umiejętności bez 
narażania siebie i pacjentów 
na ryzyko. Ten model eduka-
cyjny wpływa na zmniejszenie 
stresu u studenta i w przyszło-
ści u pacjenta – informuje dr 
n. o zdr. Ewa Fiega, koordyna-
torka projektu, osoba kontrolująca 
wszystkie jego aspekty, od finanso-
wych po merytoryczne. 

Fantom krzyczy i krwawi 
Fantomy anatomicznie przy-

pominają ludzi, niektóre są nie-
zwykle realistyczne. Reagują na 
podjęte działania terapeutyczne, 
mogą mówić, krzyczeć, a nawet 
być niemiłe, czy wręcz wulgarne. 
To skryty za weneckim lustrem in-
struktor decyduje, czy pacjent tym 
razem będzie „łatwy”, czy „trud-
ny”. A studenci muszą sobie z za-
istniałą sytuacją radzić, używać nie 
tylko wiedzy medycznej, ale także 
perswazji. Zaawansowana techno-
logia sprawia, że fantomy krwawią, 
doświadczają zawałów, udarów, 
anafilaksji, odmy i wielu innych 
chorób oraz dolegliwości. Trzy 
z nich to symulatory tzw. „wysokiej 
wierności”, odwzorowują w deta-
lach postacie ludzkie oraz symulu-
ją objawy poszczególnych jedno-
stek chorobowych. W szyi, klatce 
piersiowej oraz kończynach, mają 
umieszczoną elektronikę podłą-

czoną do laptopa z interfejsem 
szpitalnego kardiomonitora. Takie 
symulatory można intubować, ro-
bić im masaż serca, podawać leki 
drogą dożylną, domięśniową, do-
szpikową, mierzyć tętno, ciśnienie 
tętnicze, zgłębnikować, odsysać. 
Po wykonaniu każdej procedury 
medycznej zmieniają się parame-
try życiowe symulatora, zgodnie 
z jego płcią, wiekiem, jednostką 
chorobową. Żacy doświadczają 
konsekwencji podejmowanych sa-
modzielnie decyzji. –  Studenci za-
czynają naukę w CSM od zajęć na 
trenażerach, na nich ćwiczą pod-
stawowe umiejętności kliniczne. 
Następnie przechodzą do treningu 
złożonych algorytmów. Dopiero, 
gdy je opanują, zostają dopuszcze-
ni do zawansowanych symulato-
rów. Wówczas wykorzystują całą 
zdobytą wiedzę.

- Muszą ocenić stan pacjenta, 
odbyć z nim rozmowę, zaaplikować 
terapię. To proces samokształcenia. 
Nie recenzujemy pracy studenta. 
Prosimy, aby obejrzał, na nagraniu 
wideo, w jaki sposób wykonał po-

szczególne czynności, oce-
nił, które z nich powinien 
poprawić. Instruktor mo-
tywuje studenta do nauki 
umiejętności. W centrum 
studenci będą wykonywać 
zróżnicowane medyczne 
procedury, także takie, któ-
re w ich przyszłej praktyce 
zawodowej będą zdarzać 
się sporadycznie, jak np. 
wytrzewienie u noworodka 
– mówi dr Ewa Fiega.

Doświadczona pie-
lęgniarka oraz doktor nauk 
o zdrowiu, mentorka kilku poko-
leń absolwentów pielęgniarstwa, 
podkreśla, że najczęściej błędy 
w leczeniu popełniane są przy pro-
stych, rutynowych czynnościach. – 
Mamy moralny obowiązek uzmy-
sławiać studentom, że im więcej 
błędów uda się wyłapać w trakcie 
ćwiczeń symulacji medycznej, tym 
mniejsza szansa na pojawienie się 
ich w pracy z pacjentem. Symu-
lacja pozwala uniknąć pomyłek 
w przyszłości. To będzie przekaz 
płynący z Centrum Symulacji Me-
dycznej. 

Egzamin
Zwieńczeniem kształcenia 

w CSM będzie tzw. egzamin OSCE 
(Objective Structured Clinical Exa-
mination – Obiektywny struktury-
zowany egzamin Kliniczny). Do-
piero po jego zaliczeniu studenci 
zostaną dopuszczeni do egzaminu 
w warunkach szpitalnych i z udzia-
łem prawdziwych pacjentów.  

Centrum Symulacji Me-
dycznej, począwszy od robót 

budowlanych, elektrycznych, po 
kwestie aranżacji informatycz-
nej, technicznej oraz metodycz-
nej, powstało przede wszystkim 
nakładem pacy zatrudnionych 
w PWSIiP osób. – Po ponad 
roku niezwykle ciężkiej pracy, 
a nawet nieprzespanych nocy, 
możemy czuć satysfakcję, że zre-
alizowaliśmy ten projekt. Znamy 
wszystkie jego detale,  każdy cen-
tymetr tej inwestycji – mówi dr 
n. o zdr. Joanna Chilińska, pro-
dziekan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu  PWSIiP, która wspólnie z dr 
n. o zdr. Ewą Fiegą analizowała 
każdy zapis z procedury zamó-
wień publicznych. Panie obejrza-
ły, dotknęły każdego fantomu, 
sprzętu, szafki, łóżka. Znają na 
pamięć wszystkie sto jeden po-
zycje zapisane w szczegółowym 
budżecie projektu. 

Uczelnia zaprasza dziennika-
rzy na uroczyste otwarcie Cen-
trum Symulacji Medycznej 28 
marca o godz. 14:00, Łomża, ul. 
Wiejska 16. Zaplanowana została 
konferencja prasowa oraz zwie-
dzanie sal  z elementami odegra-
nego przez studentów scenariusza 
symulacji medycznej. 

Projekt „Centrum Symulacji 
Medycznej przy PWSIiP w Łom-
ży”   jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Oś Priory-
tetowa V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, działanie Nr 5.3 – Wy-
soka jakość kształcenia na kierun-
kach medycznych.   

PWSIiP otwiera Centrum Symulacji Medycznej 
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Ogromny sukces Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda 

Lutosławskiego w Łomży, czyli 
Fryderyk stanowiący  najważniejszą 

nagrodę polskiego przemysłu 
muzycznego, zwrócił znów uwagę 

na warunki pracy znakomitego 
zespołu kierowanego przez 

dyrektora Jana Miłosza Zarzyckiego.

Budowa siedziby Filharmonii 
od wielu lat jeden z największych 
powodów do wstydu dla miasta . 
Mieszkańcy, ale także doceniają-
ce instytucję Ministerstwo Kul-
tury, powinny otrzymać od władz 
Łomży przejrzysty i rzetelny ra-
port, co jest przyczyną przedłu-
żających się problemów. 

Na razie Ratusz na swojej 
stronie internetowej opubliko-
wał kolejne przypomnienie, co 
się na budowie dzieje. Autorzy 
przypominają, że projekt prze-
budowy części dawnego urzędu 
wojewódzkiego przy ul. Nowej 
powstał jeszcze w poprzedniej 
kadencji. Pierwszy etap prac - 
pomieszczenia  administracyjne 
i garderoby - przebiegł bez dra-
matycznych zakłóceń i i  zakoń-
czył się w 2014 roku. 

"Dwa lata później wyburzo-
no część budynku i wykonano 
stan surowy zamknięty części 
widowiskowej. Całość tych prac 
kosztowała ponad 3 miliony 
złotych. W połowie 2017 r. roz-
począł się ostatni, największy 
i najbardziej kosztowny etap, 
którego wartość jest szacowana 
na 10 mln zł.

Po kilku miesiącach roboty 
zostały wstrzymane i konieczne 
było opracowanie całkiem nowej 
dokumentacji projektowej, niż ta 
powstała jeszcze w 2012 r. Z tego 
tez względu prace się przedłuża-
ją" - czytamy w miejskiej infor-
macji.

Portal lomza.pl przytacza 
także słowa prezydenta Mariu-
sza Chrzanowskiego i dyrekto-
ra Jana Miłosza Zarzyckiego:  
"Chcemy, żeby nowa siedziba 
filharmonii była piękną wizy-
tówką naszego miasta – mówi 
prezydent Mariusz Chrzanow-
ski dodając, że stary projekt ta-
kiej gwarancji nie dawał. Jego 
zdanie podziela również Jan Mi-
łosz Zarzycki, dyrektor naczelny 
i artystyczny Filharmonii Kame-
ralnej. Bo to także z jego inicja-
tywy były nanoszone popraw-
ki.  - Mam nadzieję, że nowa 
dokumentacja w pełni uwzględ-
ni oczekiwania nas wszystkich, 

że powstanie nowoczesny obiekt, 
który w swojej głównej funkcji 
spełni wymagania naszych me-
lomanów w zakresie akustyki 
wnętrza – podkreśla".

Na "dzień dzisiejszy" realiza-
cja ostatniego etapu przebudo-
wy obiektu, obejmująca wyko-
nanie nagłośnienia, technologii 
scenicznej, ustroju akustycznego 
jest wykonana w blisko 35 pro-
centach. Jak dodaje Krzysztof 
Święcki, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Łomży, inwestycja ta nie jest 
zagrożona. - Okoliczności, któ-
re mają wpływ na przedłużenie 
realizacji nie wynikły z naszej 
winy, ani wykonawcy. Spowo-
dowały to błędy i niedoróbki 
projektowe, do poprawienia, 
których projektant był wzywany 
– precyzuje.

W marcu tego roku miasto 
ogłosiło przetarg na dokończenie 
przebudowy, który będzie roz-
strzygnięty na początku kwietnia. 
W tegorocznym budżecie zapisa-
nych jest około 6 mln zł na ten 
cel. Ta kwota zawiera 3,2 mln zł 
wsparcia finansowego z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Nowy budynek 
spełniający wszelkie standardy 
ma być gotowy z końcem paź-
dziernika 2020 r.

Zawody breakingowe „Wschodnia Bi-
twa” odbyły się w Międzyrzeczu Pod-
laskim z udziałem łomżyńskich mi-
strzów, podopiecznych Marka Kisiela.

Oczywiście nie zabrakło tam 
łomżyńskich tancerzy z B.K 
Step, którzy zademonstrowali 
na parkiecie znakomite umiejęt-
ności. Szymon Dmoch wygrał 
w kategorii do 11 lat, a Wiktor 
Sekściński zajął trzecią lokatę 
w kategorii 12-15 lat. Obaj na co 

dzień trenują pod okiem Macieja 
Brzostowskiego.

Sukcesem mogą również po-
chwalić się debiutanci prowadze-
ni przez Kacpra Zientalskiego. 
Olivier Frankowski wszedł do 
Top 16 w kategorii do 11 lat, 
Oliwia Grylik także w Top 16 
w kategorii do 11 lat i  Remek 
Januszewski zdobywca trzeciego 
miejsca w kategorii do 11 lat, po-
kazali, że młode pokolenie bboy's 
zapowiada się obiecująco.

Wschodnia Bitwa  
łomżyńskich BBOY-ówJak długo  

Fryderyk poczeka  
na dach nad głową 

Przebudowa filharmonii pochłonęła już miliony, aby melomani Ziemi Łomżyńskiej 
mogli do niej wrócić potrzeba dołożyć jeszcze 14 milionów



Człowiek w ogniu

Uratować dziecko!  
Za wszelką cenę!

Dwukrotny zdobywca Oscara Denzel Washington  
rozpętuje prawdziwe piekło na ziemi w tym mistrzowsko zrealizowanym,  

pełnym nieprzerywanej akcji thrillerze. 

Denzel Washington wciela się w postać Amerykanina Johan Creasy’a, którego nawet na jawie 
prześladują koszmary z przeszłości. Często zagląda do kieliszka, ma myśli samobójcze, poszukuje 
sensu swego życia. 

Zmęczony, stroniący od ludzi były agent CIA otrzymuje od swego starego przyjaciela Raybur-
na (Christopher Walken) pracę ochroniarza dziewięcioletniej Pity Ramos (Dakota Fanning), nad 
wiek rozwiniętej córki meksykańskiego przemysłowca. Dziewczynce wkrótce udaje się zdobyć 
sympatię Creasy'ego, który z kolei, pod jej wpływem, zmienia swój niechętny stosunek do ludzi 
i otwiera się na świat. Gdy Pita zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców, Creasy, mimo 
że ciężko ranny, poprzysięga zemstę. Nic nie jest w stanie powstrzymać jego szalonej wściekłości 
i determinacji w dążeniu do uratowania dziecka.

Wykorzystuje wszystkie zdobyte wcześniej doświadczenia i kontakty. Staje się bezwzględ-
nym człowiekiem, którego tylko śmierć może powstrzymać przed zrealizowaniem wytyczonego 
wcześniej celu.

Film opowiada o wielkiej przyjaźni między małą dziewczynką, a jej ochroniarzem. Przyjaźni, 
która obojgu da bardzo wiele. Początkowo nie mogą się ze sobą dogadać, gdyż Creasy traktuje 
opiekę nad Pitą jako pracę i ignoruje wysiłki dziewczynki, która chce zaskarbić sobie jego sympa-
tię. Dopiero po jakimś czasie lód w sercu mężczyzny zaczyna powoli topnieć, a on sam stopniowo 
otwiera się na świat. 

HALO TV NA WEEKEND 29–31.03
Piękny film o przyjaźni, poświęceniu 

i poczuciu odpowiedzialności.
Doskonale skonstruowana intryga 

plus gwiazdorska obsada.

• Podczas kręcenia filmu 
w Meksyku policja uprzedziła 
reżysera, Tony'ego Scotta, że 
jego ekipa ma być porwana 
przez mafię, dlatego filmowcy 
dostali specjalną opiekę policji, 
szczególnie po tym, jak kilku 
członków zespołu zostało 
obrabowanych pod lufami 
pistoletów. 
• Kilka Mercedesów klasy S 
zostało kupionych i całkowicie 
zniszczonych podczas kręcenia 
filmu.

• Otrzymał rolę w filmie 
z powodu...wizyty u lekarza. 
W poczekalni spotkał reżysera 
Tony'ego Scotta i po rozmowie, 
uzgodnili, że będą pracować 
razem.
• Większość scen między 
Denzelem Washingtonem 
a Christopherem Walkenem 
była całkowicie improwizo-
wana.
• W Meksyku, gdzie kręcono 
film, cały czas strzegła go 

specjalna ekipa ochroniarzy
• Przez dziesięć dni z naj-
lepszymi specjalistami od 
szkolenia w dziedzinie broni, 
przygotowywał się do roli. 
Pracował przez trzy miesiące, 
aby nauczyć się hiszpańskiego 
z akcentem amerykańskim.
• Przez magazyn „Empire” 
został wybrany jako jeden 
ze 100 najseksowniejszych 
gwiazdorów w historii filmu, 
przez magazyn „People” jako 
jeden z 50 najpiękniejszych 
ludzi na świecie (w 1990 
roku i 2002 roku), magazyn 
„Premiere” zaliczył go (na 
39. miejscu) do największych 
gwiazd filmowych wszech 
czasów.

• Specjalnie na potrzeby roli 
Pity nauczyła się grać na 
pianinie, pływać oraz mówić 
po hiszpańsku.
• Podczas kręcenia filmu 
dziewczynce zaczęły wypadać 
mleczaki. Twórcy filmu zamó-
wili dla niej sztuczną szczękę, 

by w filmie nie było widać 
braku zębów. Ostatecznie 
zrezygnowali z tego pomysłu.
• Miała specjalną nauczyciel-
kę od bekania, ponieważ nie 
potrafiła tego robić.

• 19 sierpnia 2012, osiem 
lat po premierze tego filmu, 
popełnił samobójstwo skacząc 
z wiszącego mostu Vincenta 
Thomasa w San Pedro w Los 
Angeles. Według jego brata, 
Ridleya Scotta, targnął się na 
życie ponieważ miał raka.
• Pozostawił dwia listy, któ-
rych treść nie została ujaw-
niona. Policja twierdzi, że 
nie wyjaśniają one motywów 
samobójstwa.
• Z 16 filmów 
pełnometrażowych, które Tony 
Scott wyreżyserował, w 14 
wystąpił przynajmniej jeden 
nagrodzony Oscarem aktor/
aktorka. W pozostałych dwóch 
filmach wystąpili aktorzy 
nominowani do Oscarów.

Człowiek w ogniu
TV Puls piątek 20.00, sobota 21.50

DENZEL 
WASHINGTON 

DAKOTA 
FANNING 

TONY 
SCOTT 

Pewnie nie wiesz...
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Umowę o dotacje z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich podpisali 
z wójtem gm. Łomża Piotrem Kły-
sem przedstawiciele zarządu woje-
wództwa – wicemarszałkowie Marek 
Olbryś i Stanisław Derehajło. Jesz-
cze w tym roku rozpoczną się prace 
budowlane i remontowe w pięciu 
miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny 
Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy. 

Jak informuje samorządowy 
portal Wrota Podlasia, dzięki do-
tacji z PROW w wysokości 118 
tys. zł mieszkańcy miejscowości 
zyskają nową infrastrukturę re-
kreacyjną, drogową i kulturalną.

- Wiele osób przenosi się 
teraz z miast na tereny wiejskie 
i niezbędne jest wyrównanie szans 
dostępu do przestrzeni rekreacyj-
nej, do miejsc gdzie mieszkańcy 
będą mogli spędzać wspólnie czas 
– mówił na spotkaniu wicemar-
szałek Marek Olbryś.

Gmina Łomża ma w swoich 
granicach aż 40 miejscowości. 
Niestety, jak dotąd tylko w kilku 
zostały urządzone place zabaw, 
ścieżki rowerowe czy wyremon-
towane świetlice. Dlatego wła-
dze gminy zdecydowały się na 
udział w konkursie na fundusze 

z PROW ogłoszonym przez 
LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

- Pragniemy stworzyć miesz-
kańcom naszej gminy, zarówno 
młodszym jak i starszym, miejsca 
rozwoju rekreacyjno - turystycz-
nego i integracyjnego oraz po-

prawić stan takiej infrastruktury 
w naszej gminie - wyjaśniał wójt 
Piotr Kłys. - Chcemy sprawić 
by dzieci i dorośli mieszkający 
na wsi mieli takie same szanse 
rozwoju, jak ci, którzy mieszkają 
w mieście.

W ramach projektu powsta-
ną:

- plac zabaw w miejscowości 
Zosin, na którym pojawią m.in. 
huśtawki pojedyncze i podwójne, 
wesoła lokomotywa i wagonik, 
bujak, ławki.

- ciąg pieszo - rowerowy 
we wsi Koty (na drodze gmin-
nej nr 105 719 B droga woje-
wódzka nr 679- Lutostań-Ko-
ty o długości 390,45 m – od 
skrzyżowania z drogą gminną 
nr 152 130 B droga na łąki we 
wsi Koty do Miejsca Obsługi 
Rowerów na trasie Green Velo, 
na działce nr 449/4 we wsi 
Lutostań) - gdzie staną nowe 
krawężniki, zostanie zbudowa-
ny nowy chodnik z polbruku 
i wjazdy na posesje;

- remont budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Chojny 
Młode polegający na odnowieniu 
sali głównej oraz modernizacji 
wentylacji;

- remont budynku świetli-
cy w Boguszycach – remont sali 
głównej, a także modernizacja 
i wymiana oświetlenia w sali 
głównej na energooszczędne; 

- remont budynku świetlicy 
w miejscowości Modzele Wypy-
chy - konieczne jest wykonanie 
generalnego remontu łazienki 
i sanitariatu.

Całkowita wartość projektu 
to nieco ponad 228 176 zł. Kwota 
wsparcia - 118 039 zł.

Koło Łomży będzie gdzie się rozerwać

Ponad sześć milionów na aktywną 
integrację

Sześć projektów dotyczących 
aktywizacji osób wykluczonych 
i niepełnosprawnych w woje-
wództwie podlaskim otrzymało 
dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w wy-
sokości 6,2 mln zł. Celem – na-
bycie kompetencji, które umoż-
liwią uczestnikom dostosowanie 
się do wymagań rynku pracy.

Pierwszy projekt pn. „Aktyw-
na integracja 60 osób z niepeł-
nosprawnością z województwa 
podlaskiego szansą na aktywność 
i zatrudnienie” jest skierowany do 
60 osób niepełnosprawnych (24 
kobiety, 36 mężczyzn), a reinte-
gracją zajmie się Fundacja Aktyw-
nej Rehabilitacji „FAR”. Wartość 
tego projektu to 959 tys. zł, dofi-
nansowanie z RPOWP 911 tys. zł.

Stowarzyszenie „Nasza Su-
walszczyzna” zajmie się osoba-
mi zagrożonymi ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym na 
terenie powiatów: suwalskiego, 
augustowskiego, sejneńskiego, 
grajewskiego, monieckiego i mia-
sta Suwałki. Projekt jest wart mi-
lion złotych, dotacja z RPOWP 
pokryje kwotę 981 tys. zł.

Podlaski Aflatoun, czyli projekt, 
który będzie realizowany w latach 

2019-2023 przez Stowarzyszenie 
dla Europy. Celem jest poprawa sy-
tuacji i wzmocnienie zdolności do 
zatrudnienia 50 kobiet i 30 męż-
czyzn zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym z po-
wiatów sejneńskiego i suwalskiego. 
Wartość projektu wynosi 1,3 mln 
zł., a dofinansowanie z RPOWP  
to kwota 1,2 mln zł.

Kolejny projekt zakłada 
zwiększenie poziomu aktywności 
społeczno-zawodowej 40 osób 
(22 kobiety, 18 mężczyzn) nie-
widomych i słabo widzących ze 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności 
w wieku 18-65 lat. Wartość pro-
jektu: 1,2 mln zł. Dofinansowa-
nie z RPOWP: 1,1 mln zł.

Łomży i kilku powiatów doty-
czy projekt adresowany do 50 osób 
(30 kobiet, 20 mężczyzn) zagro-
żonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym z terenu powiatów: 
wysokomazowieckiego, bielskie-
go, zambrowskiego, łomżyńskiego 
i miasta Łomża. Wartość projektu 
wynosi 1 mln złotych, a dotacja 
z RPOWP – 981 tys. zł. 

Fundusz grantów na rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw

Podlascy przedsiębiorcy 
mogą liczyć na wsparcie finan-

sowe działalności badawczo-roz-
wojowej. Zarząd Województwa 
Podlaskiego przyznał  dotację 
z RPOWP w wysokości 10 mln 
złotych na projekt, który zakłada 
utworzenie funduszu grantów. 
Zgromadzone w nim środki fi-
nansowe pozwolą pokryć część 
wydatków przedsiębiorców sek-
tora MŚP na prace badawczo-
-rozwojowe.

Projekt „Granty na badania 
i rozwój” polega na utworzeniu 
i zarządzaniu funduszem gran-
tów, które zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie projektów 
rozwojowych MŚP o łącznej 
wartości ok. 10,6 mln zł. Dotacji 
podlegać będą wydatki na pro-
wadzenie przez przedsiębiorcę 
własnych prac badawczo-rozwo-
jowych lub korzystanie z usług 
innych podmiotów, które będą 
prowadzić prace badawczo-roz-
wojowe na jego rzecz. 

Przedsiębiorcy na swoją dzia-
łalność będą mogli otrzymać 
maksymalnie 100 tys. zł i nie 
więcej niż 85% poniesionych wy-
datków. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 11,6 mln zł, z czego 
dofinansowanie z RPOWP wy-
nosi 10 mln zł. Zadanie będzie 
realizowane od 1.04.2019 r. do 
31.03.2021 r. 

Beneficjentem projektu jest 
Podlaska Fundacja Rozwoju Re-
gionalnego, która otrzymała do-
finansowanie z RPO w ramach 
konkursu dotyczącego bonów na 
usługi badawcze.

Ośrodki dla seniorów i młodzieży
Dzięki dofinansowaniu z RPO-

WP na terenie województwa pod-
laskiego powstaną trzy nowe kluby 
seniora, które obejmą opieką osoby 
powyżej 60 roku życia. Wsparcie 
otrzyma również młodzież.  Za-
dania zostaną zrealizowane dzięki 
czterem projektom o łącznej war-
tości 3,3 mln zł. Regionalny Pro-
gram Operacyjny wesprze te ini-
cjatywy kwotą 3,2 mln zł. 

Celem pierwszego z projektów 
jest zapewnienie opieki i aktywi-
zacja 20 osób (w tym 12 kobiet, 8 
mężczyzn) zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
w gminie Łomża. Na potrzeby 
dziesięciu osób zostanie utworzony 
Klub Seniora w Pniewie, drugie tyle 
otrzyma wsparcie w Klubie Senio-
ra w Podgórzu. W planie jest m.in. 
organizacja spotkań integracyjnych 
dla seniorów i zajęć promujących 
zdrowy styl życia. Wartość projek-
tu pn. Rozwój usług społecznych 
w Gminie Łomża to 592 tys. zł, do-
finansowanie z RPOWP 563 tys. zł.

Dotacja na świetlicę
Ponad pół miliona złotych 

dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego przy-
znał Zarząd Województwa Pod-
laskiego na projekt pn. Centrum 
Aktywności Lokalnej w Cielosz-
ce. Dzięki dotacji Gmina Turośl 
utworzy na terenie wsi Cieloszka 
świetlicę wiejską. 

Inwestycja jest warta 749 
tys. zł, dotacja z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego wynosi 
636,7 tys. zł. Projekt wziął udział 
w konkursie dotyczącym inwe-
stycji na rzecz rozwoju lokalne-
go. Nabór na dofinansowanie 
z RPOWP przeprowadziła Lo-
kalna Grupa Działania „Kraina 
Mlekiem Płynąca”.

Edukacja i reintegracja
Pięć projektów dotyczących 

aktywizacji społecznej otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 1,5 
mln złotych z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.

Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w Wą-
soszu (powiat grajewski) wpro-
wadzi do oddziału przedszkol-
nego dodatkowe zajęcia, aby 
pomóc dzieciom w trudnej 
sytuacji życiowej. Gmina Wą-
sosz otrzymała dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego w wysokości 80 
tys. zł. Wartość przedsięwzięcia 
to 85 tys. zł. Nabór konkursowy 
przeprowadziła Lokalna Gru-
pa Działania „Biebrzański Dar 
Natury”. 

Urząd Marszałkowski informuje
Co tydzień w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego zapadają decyzje, które przyczyniają się do rozwoju różnych dziedzin życia regionu. 

Niektóre z inicjatyw realizowane będą na Ziemi Łomżyńskiej, Przegląd najważniejszych inicjatyw przygotowują służby prasowe Urzędu Marszałkowskiego.  

Wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło podpisali umowę o dofinansowaniu inwestycji w gminie Łomża



Człowiek w ogniu

Uratować dziecko!  
Za wszelką cenę!

Dwukrotny zdobywca Oscara Denzel Washington  
rozpętuje prawdziwe piekło na ziemi w tym mistrzowsko zrealizowanym,  

pełnym nieprzerywanej akcji thrillerze. 

Denzel Washington wciela się w postać Amerykanina Johan Creasy’a, którego nawet na jawie 
prześladują koszmary z przeszłości. Często zagląda do kieliszka, ma myśli samobójcze, poszukuje 
sensu swego życia. 

Zmęczony, stroniący od ludzi były agent CIA otrzymuje od swego starego przyjaciela Raybur-
na (Christopher Walken) pracę ochroniarza dziewięcioletniej Pity Ramos (Dakota Fanning), nad 
wiek rozwiniętej córki meksykańskiego przemysłowca. Dziewczynce wkrótce udaje się zdobyć 
sympatię Creasy'ego, który z kolei, pod jej wpływem, zmienia swój niechętny stosunek do ludzi 
i otwiera się na świat. Gdy Pita zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców, Creasy, mimo 
że ciężko ranny, poprzysięga zemstę. Nic nie jest w stanie powstrzymać jego szalonej wściekłości 
i determinacji w dążeniu do uratowania dziecka.

Wykorzystuje wszystkie zdobyte wcześniej doświadczenia i kontakty. Staje się bezwzględ-
nym człowiekiem, którego tylko śmierć może powstrzymać przed zrealizowaniem wytyczonego 
wcześniej celu.

Film opowiada o wielkiej przyjaźni między małą dziewczynką, a jej ochroniarzem. Przyjaźni, 
która obojgu da bardzo wiele. Początkowo nie mogą się ze sobą dogadać, gdyż Creasy traktuje 
opiekę nad Pitą jako pracę i ignoruje wysiłki dziewczynki, która chce zaskarbić sobie jego sympa-
tię. Dopiero po jakimś czasie lód w sercu mężczyzny zaczyna powoli topnieć, a on sam stopniowo 
otwiera się na świat. 

HALO TV NA WEEKEND 29–31.03
Piękny film o przyjaźni, poświęceniu 

i poczuciu odpowiedzialności.
Doskonale skonstruowana intryga 

plus gwiazdorska obsada.

• Podczas kręcenia filmu 
w Meksyku policja uprzedziła 
reżysera, Tony'ego Scotta, że 
jego ekipa ma być porwana 
przez mafię, dlatego filmowcy 
dostali specjalną opiekę policji, 
szczególnie po tym, jak kilku 
członków zespołu zostało 
obrabowanych pod lufami 
pistoletów. 
• Kilka Mercedesów klasy S 
zostało kupionych i całkowicie 
zniszczonych podczas kręcenia 
filmu.

• Otrzymał rolę w filmie 
z powodu...wizyty u lekarza. 
W poczekalni spotkał reżysera 
Tony'ego Scotta i po rozmowie, 
uzgodnili, że będą pracować 
razem.
• Większość scen między 
Denzelem Washingtonem 
a Christopherem Walkenem 
była całkowicie improwizo-
wana.
• W Meksyku, gdzie kręcono 
film, cały czas strzegła go 

specjalna ekipa ochroniarzy
• Przez dziesięć dni z naj-
lepszymi specjalistami od 
szkolenia w dziedzinie broni, 
przygotowywał się do roli. 
Pracował przez trzy miesiące, 
aby nauczyć się hiszpańskiego 
z akcentem amerykańskim.
• Przez magazyn „Empire” 
został wybrany jako jeden 
ze 100 najseksowniejszych 
gwiazdorów w historii filmu, 
przez magazyn „People” jako 
jeden z 50 najpiękniejszych 
ludzi na świecie (w 1990 
roku i 2002 roku), magazyn 
„Premiere” zaliczył go (na 
39. miejscu) do największych 
gwiazd filmowych wszech 
czasów.

• Specjalnie na potrzeby roli 
Pity nauczyła się grać na 
pianinie, pływać oraz mówić 
po hiszpańsku.
• Podczas kręcenia filmu 
dziewczynce zaczęły wypadać 
mleczaki. Twórcy filmu zamó-
wili dla niej sztuczną szczękę, 

by w filmie nie było widać 
braku zębów. Ostatecznie 
zrezygnowali z tego pomysłu.
• Miała specjalną nauczyciel-
kę od bekania, ponieważ nie 
potrafiła tego robić.

• 19 sierpnia 2012, osiem 
lat po premierze tego filmu, 
popełnił samobójstwo skacząc 
z wiszącego mostu Vincenta 
Thomasa w San Pedro w Los 
Angeles. Według jego brata, 
Ridleya Scotta, targnął się na 
życie ponieważ miał raka.
• Pozostawił dwia listy, któ-
rych treść nie została ujaw-
niona. Policja twierdzi, że 
nie wyjaśniają one motywów 
samobójstwa.
• Z 16 filmów 
pełnometrażowych, które Tony 
Scott wyreżyserował, w 14 
wystąpił przynajmniej jeden 
nagrodzony Oscarem aktor/
aktorka. W pozostałych dwóch 
filmach wystąpili aktorzy 
nominowani do Oscarów.

Człowiek w ogniu
TV Puls piątek 20.00, sobota 21.50

DENZEL 
WASHINGTON 

DAKOTA 
FANNING 

TONY 
SCOTT 

Pewnie nie wiesz...
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Taśmy Watykanu

Stopklatka TV piątek 21.55

Thriller. Ojciec Lozano bada przypadek 27-letniej Angeli, 

która w zagadkowy sposób sprowadza śmierć i cierpienie 

na znajdujące się w jej pobliżu osoby. Dochodząc do 

wniosku, że kobieta została opętana, ksiądz zwraca 

się o pomoc do Watykanu. Stolica Apostolska wysyła 

doświadczonych egzorcystów, którzy będą zmuszeni 

zmierzyć się z potężnym starożytnym demonem.

Cienka czerwona linia
Polsat piątek 00.45

Dramat wojenny. Jesienią 1942 roku oddział strzelców 

armii amerykańskiej ląduje na okupowanej przez 

Japończyków wyspie Guadalcanal na Pacyfiku. Kompania 

wraz z niedobitkami oddziału marines wyrusza 

w kierunku wzgórza 210, strategicznej placówki wroga. 

Zdobycie obiektu okazuje się akcją samobójczą.

Gliniarze z Brooklynu
Polsat niedziela 00.05

Dramat sensacyjny.Tydzień z życia trzech policjantów 

pracujących na Brooklynie, gdzie narkotyki, przemoc, 

rasizm, ubóstwo i korupcja w policji to chleb powszedni. 

Drogi tych trzech mężczyzn się przetną, a każdy zostanie 

poddany życiowej próbie, stając przed dramatycznym 

wyborem.

Tożsamość
TVN niedziela 22.30

Sensacyjny. Doktor Harris budzi się po wypadku 

samochodowym w szpitalu w Berlinie. Mężczyzna miał 

wziąć udział w konferencji biotechnologów, na którą 

przyjechał z żoną. Niestety, odkrywa, że partnerka go  

nie poznaje, a jego tożsamość przejął ktoś inny.  

Martin nie ma dokumentów i nikt nie wierzy 

 w jego wersję zdarzeń. 

Quest
TV4 niedziela 14.50

Przygodowy. Nowy Jork, lata 20. XX w. Christopher 

przywłaszcza sobie pieniądze należące do mafii. Ucieka. 

Przedostaje się na statek płynący na Daleki Wschód. 

Gdy załoga odkrywa jego obecność, zostaje uwięziony 

i zmuszony do niewolniczej pracy. Z opresji wybawia  

go atak piratów Wkrótce bohater trafia do legendarnego 

Zaginionego Miasta, gdzie ma się odbyć turniej  

Złotego Smoka.

Chyłka – Zaginięcie. Nowy serial

Najważniejsza 
jest wygrana

Główna bohaterka Joanna Chyłka jest zdolna, 
bezkompromisowa, odważna i niepokorna. 

W prawniczym świecie pełnym mężczyzn 
w niczym im nie ustępuje. Wśród wielu panujących 
w kancelarii zasad, jedną z najważniejszych jest za-
kaz wchodzenia do jej gabinetu przed południem. 
Szczególnie wtedy, gdy pani mecenas cierpi na po-
tężnego kaca. 

Gdy trzyletnia Nikola Szlezyngier znika bez 
śladu, a policja nie znajduje dowodów wskazujących 
na porwanie, głównymi podejrzanymi stają się ro-
dzice dziecka. To właśnie Chyłka i jej nowy aplikant 
Kordian Oryński podejmują się obrony małżeństwa. 
Chyłka twierdzi, że nie ma dla niej znaczenia czy 
rodzice dziecka są winni. Najważniejsza jest wygra-
na w procesie. Po rozmowie z małżeństwem pojawia 
się jednak coraz więcej pytań dotyczących sprawy. 
Wszystkie poszlaki wskazują na winę Szlezyngierów. 
Czy Chyłka uwierzy w ich zapewnienia o niewin-
ności?

Chyłka – Zaginięcie
TVN sobota 20.00 odc. 1

Co byś zrobił, gdybyś nagle dowiedział się, że 
zostały ci 3 miesiące życia? - to pytanie, z którym 
musi zmierzyć się główny bohater.

Film skupia się na postaci Bartosza Kolano (To-
masz Kot), 45-letniego byłego aktora, który utopił 
w alkoholu najlepsze lata swojego życia. Pożycie 
z byłą żoną (Agnieszka Wosińska) i wychowywa-
nie córki (Paulina Gałązka) pamięta jak przez mgłę.
Pierwsza uciekła z pewnym Azjatą do Australii, 
a druga wyjechała na Węgry. 

Mężczyzna pogodził się ze swoim losem i z tym, 
że zamiast grać na teatralnych deskach, jedynie może 
prowadzi zajęcia teatralne dla młodzieży. Alkohol 
zastąpił nikotyną, a ponadto chałturzy na promo-
cjach w supermarketach oraz jest zabawiaczem pu-
bliczności w telewizyjnym show z tańczącymi cele-
brytami. 

Wyniki badań medycznych są bezlitosne. Dia-
gnoza: rak i trzy miesiące życia. Żuk ( Janusz Cha-
bior), prowadzący grupę wsparcia, wskazuje Bartko-
wi trzy rozwiązania: samobójstwo, mocno zakrapiana 
impreza aż do samego końca lub uporządkowanie 
życia oraz pogodzenie się z najbliższymi. Były aktor 
wybiera to ostatnie, co jednak nie okaże się łatwe. 
Więcej, to będzie misja niewykonalna, zbyt wiele się 
stało, aby odkupić grzechy.

Tomasz Kot i Janusz Chabior są perfekcyjni i za-
chwycają. Chociażby dla tej dwójki warto zobaczyć 
film. Świetny jest też Jacek Braciak jako dyrektor 
telewizji

Żyć nie umierać
TVP2 piątek 22.50 

Żyć nie umierać

Ekspresowe 
odkupienie grzechów
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Żyć nie umierać
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będzie się działo

Legenda

Grzeszny  
ale fascynujący 

świat
Londyn, połowa XX w. Opowieść o narodzinach 

i upadku gangsterskiego imperium bliźniaków Rona 
i Reggiego Krayów, którzy w latach 60. terroryzowali 
Londyn. 

W walce o dominującą rolę w przestępczym świecie 
byli bezlitośni i nierozłączni, a ich brutalność przeszła do 
legendy.

W latach 60. były bokser Reggie Kray staje się ważną 
częścią kryminalnego podziemia Londynu. Brat bliźniak, 
Ron, zostaje wypisany przedwcześnie ze szpitala psychia-
trycznego. Bracia łączą siły w budowaniu przestępczego 

imperium. Niezrównoważony psychicznie Ron powoduje 
wiele problemów. Bracia nawiązują kontakt z amerykań-
ską mafią, co przynosi im władzę i fortunę. Rodzą się 
nowe problemy...

Biograficzny dramat z rewelacyjną kreacją Toma 
Hardy'ego. Obsadzony w roli dwóch braci aktor wywią-
zał się z ról fenomenalnie. 

Pewnie nie wiesz...
Podczas kręcenia sceny walki w pubie Tom Hardy do-

znał poważnego urazu stopy. 
Hardy miał 35 dni zdjęciowych, w których grał obu 

braci występujących na ekranie jednocześnie. Najpierw 
grał tego brata, który miał więcej do powiedzenia, a po 
charakteryzacji, wcielał się w rolę drugiego brata.

Legenda TVP2 sobota 23.15

Człowiek bez twarzy

Tajemnicza 
przeszłość

Justin McLeod (Mel Gibson), były nauczyciel, od lat mieszka samotnie w starym 
domu na przedmieściach Cranesport w Nowej Anglii. Mężczyzna z powodu swojej 
oszpeconej twarzy unika kontaktów z sąsiadami. Nikt też nie ma ochoty nawiązywać 
z nim bliższych relacji. 

Żyjący na uboczu McLeod jest przedmiotem zainteresowania miejscowych dzieci. 
Wkrótce zaprzyjaźnia się z dwunastoletnim Chuckiem (Nick Stahl), któremu poma-
ga w nauce. 

Pewnego dnia opowiada mu o tragicznym wypadku samochodowym, w którym 
został trwale okaleczony, a jego uczeń stracił życie. Chłopiec powtarza tę historię 
kolegom. O McLeodzie zaczyna mówić całe miasteczko. 

Niebawem pojawiają się pogłoski, że pedagog w przeszłości dopuścił się molesto-
wania seksualnego, a zmarły nastolatek był jedną z jego ofiar.

Pewnie nie wiesz... 
Film jest debiutem reżyserskim Mela Gibsona.
Mel Gibson obsadził siebie w głównej roli, bo nie mógł znaleźć innego aktora, któ-

ry mógłby zagrać Justina tak, jak wyobraził sobie tę postać reżyser. Do tej roli rozpa-
trywał: Aleca Baldwina, Harrisona Forda, Kevina Costnera, Dennisa Quaida, Toma 
Hanksa, Robina Williamsa, Seana Penna i Kurta Russella.

Człowiek bez twarzy
Nowa TV piątek 22.00

Porąbani

Masakra  
na wesoło

Znakomita komedia, parodia filmów gore, które są rodzajem 
dreszczowca, horroru filmowego, z dużą ilością brutalności,  

scen z krwią i ponurym klimatem.
Bohaterami filmu są przyjaciele Tucker i Dale, stereotypowi wieśniacy pod każ-

dym względem: niezbyt rozgarnięci, niewychowani, niepotrafiący zachować się w to-
warzystwie.

Wyruszają na wymarzone wspólne wakacje. To będzie wypoczynek na bogato: 
domek, wędkowanie, a także wprowadzanie do organizmu odpowiednich ilości piwa.

Zapijaczeni, głośni, zarośnięci, mieszkający w zapuszczonym leśnym domu wy-
glądają na klasycznych psychopatów. I za takich zostaną uznani przez spędzającą 
w okolicy wakacje grupkę nastolatków. Młodzi ludzie biorą ich za zwyrodniałych 
seryjnych morderców, którzy uzbrojeni w piły łańcuchowe, czyhają na życie kolejnych 
ofiar. A że jedna z dziewczyn, Allison, właśnie zaginęła w tajemniczych okoliczno-
ściach, jej przyjaciele decydują się… dostać do domku Tuckera i Dale’a, odbić prze-
bywającą tam, ich zdaniem, uwięzioną Allison i porachować się z oboma psycholami!

Wakacje Tuckera i Dale'a zaczynają przypominać krwawe i absurdalne łowy.

Porąbani
TV Puls2 sobota 23.35

Tom Hardy gra 
fenomenalnie rolę 

dwóch braci szalonego 
Rona jak i eleganckiego, 

brutalnego Reggiego.



najpiękniejsze 

Marlena Siok: - Drogie Panie, wróciłyście już do rzeczywistości 
po tym wyjątkowo pięknym i pełnym zaskoczeń wieczorze? 

IWONA MOCARSKA: - Adrenalina po gali już opadła 
Jednak emocje ciągle rosną, ponieważ poznaję swoje 
nowe obowiązki i projekty, w których mam zaszczyt 
brać udział. Na każdym kroku zapoznaję się z nowymi 
i nieznanymi dotąd wrażeniami. 

ALEKSANDRA CZERWIŃSKA: - Emocje już opadły. To na 
pewno. Ale to wszystko jeszcze do mnie nie dociera. 
Po gali dostałam mnóstwo miłych wiadomości. Mimo 
wszystko rzeczywistość nadeszła nieuchronnie. Trzeba 
było wrócić do szkolnych obowiązków. Muszę przy-
znać, że nie było to wcale łatwe. 

ANNA KURZĄDKOWSKA-KOSIŃSKA: - W odróżnieniu 
od dziewcząt, udźwignięcie tych wszystkich emocji, 

było dla mnie nieco łatwiejsze. Nie była to dla mnie 
pierwsza gala. Dzięki temu znacznie łatwiej było mi się 
w tym wszystkim odnaleźć. Niemniej jednak te emocje 
z nas cały czas spływają i wciąż są żywe. Nie sposób 
pozbyć się ich od razu. Poza tym są to niezwykle po-
zytywne uczucia, wię dlaczego miałybyśmy się ich tak 
szybko wyzbywać? 

M.S: - A może dla was nie było to wcale zaskoczenie? 
I.M: - Było ogromne. Kompletnie się tego nie spo-

dziewałam. Muszę pzyznać, że miałam kilka faworytek 
i byłam przekonana, że to właśnie one wygrają. Część 
z nich się sprawdziła. Tytuły wicemiss i nie tylko, po-
wędrowały właśnie do nich. Kiedy nadszedł czas ogło-
szenia tegorocznej Miss Ziemi Łomżyńskiej, to serce 
mocniej zabiło. Kiedy okazało się, że to miejsce czeka 
na mnie, byłam bardzo wzruszona i zarazem szczęśliwa. 

A.CZ: - Jak każda z dziewcząt, biorąca udział w tym 
konkursie miałam cichą nadzieję … Nie spodziewałam 
się jednak, że zostanę Miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej. Tak jak Iwona, miałam swoje typy i to właśnie 
o nich myślałam, jak o miss. Otrzymanie tego tytułu 
było dla mnie dużą niespodzianką. 

M.S: - Aniu dla Ciebie to chyba również wyjątkowy moment? 
Otworzyłaś drzwi, kto wie, może do wielkiej kariery, kolejnym 
dziewczętom... 

A.K: - Tak naprawdę każdego roku mam bardzo po-
dobne odczucia. Mam tu na myśli chociażby stres czy 
po prostu obawy. Z drugiej strony co roku spotykamy 
zupełnie różne dziewczyny, które potrafią czymś za-
skoczyć. Jednak to, co wciąż pozostaje niezmienne, to 
właśnie otwieranie drzwi i nadzieja, że kolejny raz wy-
darzy się coś pięknego. Nie da się ukryć, że poprzeczkę 

Każda z nas ma supermoce 
Werdykt, który usłyszały był dla nich ogromnym zaskoczeniem. Niespodziewanie zmienił się ich świat. O miesiącach przygotowań do tego 
wyjątkowego dnia, pomysłach na siebie i nowych rolach, a także sile, która ich zdaniem jet kobietą z Iwoną Mocarską - Miss Ziemi Łom-
żyńskiej, aleksandrą czerwIńską - Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej i anną kurządkowską-kosIńską organizatorką regionalnego konkurs 

piękności rozmawia Marlena Siok. 



najpiękniejsze 
po roku poprzednim mamy zawieszoną bardzo wysoko, 
ale myślę że wszystko jest w naszych rękach, a w zasa-
dzie w rękach dziewcząt. 

M.S: - Z jakiej strony Iwona i Aleksandra dały się 
poznać podczas tych kilku miesięcy przygotowań? 

A.K: - Mam taką swoją wewnętrzą zasadę.. W każ-
dej kandydatce staram się znaleźć cząstkę siebie. Je-
śli chodzi o Olę, to  w niej odszukałam delikatność 
i wrażliwość. Poczułam to od razu i byłam tym niezwy-
kle urzeczona. Z kolei Iwona zaimponowała mi dużą 
otwartością i tym, że zawsze pięknie się wypowiadała 
i pisała posty w social mediach. Wszystkie dziewczy-
ny, które zgłaszają się na casting, przechodzą ten etap 
i biorą udział w gali, są wyjątkowe. I wybór tych dwóch 
jest naprawdę bardzo trudny. Jest jednak coś takiego, 
taki impuls, który sprawia, że czujemy, że to właśnie to. 
Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się zapracować na 
niemały sukces. 

M.S: - Iwono, w twojej wizytówce to, co wybrzmiało najbar-
dziej, to zdanie, że: „Czujesz, że twoją życiową misją jest po-
moc kobietom w zauważaniu swoich zalet”. Do tego potrzebna 
jest solidnie ugruntowana własna samoświadomość. Taką 
właśnie jesteś kobietą? Silną, pewną siebie, znającą i akcpetu-
jącą swoje mocne i słabe strony? 

I.M: - Myślę, że mimo mojego młodego wieku je-
stem kobietą pewną siebie, świadomą swoich zalet 
i wad. Kocham swoje ciało i siebie. Bardzo szanu-
ję swoje ciało i nigdy nie stosuję żadnych głodówek, 
a także nie zaśmiecam go jedzeniem typu fast food. 
Rzeczywiście, jeśli nie mamy solidnie ugruntowanej 
własnej samoświadomości, i nie posiadamy tej miłości 
do siebie, to nigdy nie będziemy mogli przekazać jej 
innym. 

M.S: -  A w jaki sposób chciałabyś pomagać kobietom? 
I.M: - Wpadłam na pewien pomysł, o którym zresz-

tą już rozmawiałam z Anią. Mam tu na myśli konfe-
rencję „Miss dla kobiet”, podczas której mogłybyśmy 
poruszyć temat higieny psychicznej. Żyjemy w dobie 
mediów społecznościowych, które kształują obraz „ide-
alnych” kobiet. Ciąży nad nimi presja ciągłego upięk-
szania i poprawiania. Tak naprawdę wszystkie jesteśmy 
piękne, ale bardzo często tego nie zauważamy, bądź 
porównujemy się do osób wykreowanych przez me-
dia, które z rzeczywstością tak naprawdę nie mają nic 
wspólnego. 

M.S: - W czym zatem, jeśli nie w urodzie, tkwi to piękno kobie-
ty? 

I.M: - Myślę, że to przede wszystkim osobowość 
i wewnętrzna energia. Każda z nas ma supermoce. Te-
raz już mogę zdradzić, że podczas przygotowań bacz-
nie obserwowałam koleżanki. I muszę powiedzieć, że 
każda z nich była na swój sposób wspaniała. U jednej 
na przykład mogłam znaleźć spokój i opanowanie, kie-
dy nadchodziły stresujące momenty, w których zapo-
minałam choreografii, a u innej energię i mobilizację 
w sytuacji, gdy pojawiało się zmęczenie i chwile kry-
zysu. Każda z nas jest inna, a to sprawia, że jesteśmy 
wyjątkowe. 

M.S: - W czym zatem tkwi twoja supermoc? 
I.M: - Dziewczyny pomóżcie! (śmiech) 
A.K: - To może ja... Myślę, że warto tutaj dodać, że 

ta inicjatywa, o której wspomniała Iwona to wyłącz-
nie jej pomysł. Bardzo mnie to cieszy, bo Iwona jest 
naszą pierwszą Miss, która podejmuje taką inicjatywę. 
Uważam, że warto poświęcić swoją energię, czas i zaan-

gażowanie, by przygotować takie spotkanie, ponieważ 
wiele kobiet może na tym skorzystać i wynieść wiele 
pozytywnych myśli. Z tego, co wiem, co zdążyła zdra-
dzić mi Iwona, konferencja ta będzie otwarta dla Pań 
w każdym wieku. Głęboko wierzę, że siła jest kobietą 
i w przypadku Iwony, to jest właśnie ta supermoc. 

M.S: - A Ty, Aleksandro? To chyba dopiero poszukujesz swojego 
miejsca na ziemi? Co sprawia, że czujesz się szczęśliwa? 

A.C: - Obecnie jestem w I klasie liceum, o  profi-
lu biologiczno-chemicznym i jak na razie nie wiem 
kompletnie na jakie studia będę chciała się wybrać. Ale 
to, co na pewno sprawia mi radość, to sport. Jest to od 
dawna moja wielka pasja. Od 10 lat trenuję taniec to-
warzyski i tenis. Dzięki temu, że spełniam się w tych 
dyscyplinach,  czuję się naprawdę szczęśliwa. A gdy do 
tego dochodzą sukcesy, to pojawia się dodatkowa mo-
tywacja. Ponadto jest to taka odskocznia od codzien-
nych obowiązków w szkole czy domu.  

M.S: - Trzeba przyznać, że Zuzia postawiła wysoko poprzeczkę. 
Marzysz, żeby powtórzyć jej sukces? 

A.C: - Rzeczywiście, ta poprzeczka została ustawio-
na naprawdę bardzo wysoko. Zdobycie tytułu Miss 
Polski Nastolatek, to ogromne wyróżnienie. Jednak 
szczerze przyznam, że gdzieś po cichu marzę, by po-
wtórzyć ten sukces. Na pewno dam z siebie wszystko,  
żeby to osiągnąć. 

M.S: - Jest jedno pytanie, które chyba zawsze pojawia się przy 
rozmowach z tymi najpiękniejszymi. Mam tu na myśli pewną 
odpowiedzialność za koronę. Co chciałybyście wnieść poprzez 
noszenie jej na swoich głowach? 

I.M: - Zależy mi na tym, by ta korona była uosobie-
niem piękna każdej z kobiet. Nie tylko miss, bo tak, jak 
wcześniej wspomniałam, każda z nas jest wyjątkowa. 
I każda z nas na nią zasługuje. Niekiedy wystarczy ta 
jedna, jedyna osoba, dla której kobieta jest właśnie tą 
miss. 

A.K: - Tu chyba ważne jest też to, że dziewczyny 
same po sobie wiedzą, że ten kilkumiesięczny okres 
przygotowań bardzo je zmienia. I myślę, że to jest wła-
śnie ten klucz do pokazania tego jak bardzo z niepew-
nych siebie dziewcząt stają się świadomymi kobietami, 
które konsekwentnie dążą do swojego celu. Prawda?  

I.M: - Tak, zdecydowanie. Muszę przyznać, że je-
stem takim typem obserwatora i w całej rozciągłości 
zgadzam się ze słowami Ani. Doskonale pamiętam 
dziewczyny, które przychodziły na casting. Były kom-
pletnie zdezorientowane i zagubione. Pozbawione 
pewności siebie. Bały się zabrać głos w jakiejkowiek 
sprawie. A kiedy nadszedł czas gali, kiedy musiały 
wyjść w bardzo odważnych strojach, odsłaniających ich 
kształy bieliźnie robiły to z ogromną pewnością i klasą. 
Wysoko uniesione głowy, „oczko” puszczone w stronę 
widowni i to nieskrępowanie. Tego wszystkiego nie 
było na pierwszych etapach. Do tego trzeba było doj-
rzeć. Przyznam, że było to niezwykle ciekawe doświad-
czenie, móc obserwować taką przemianę. 

M.S: - Nie była to chyba jednak łatwa droga? 
I.M: - Z całą pewnością nie. Były to naprawdę pra-

cowite ponad trzy miesiące. Próby choreograficzne, 
przeróżne warsztaty, jak chociażby z marką GLOV, 
doświadczonymi wizażystkami czy choreografami. 
Pani Marzanna Rutkowska, która była odpowiedzialna 
za nasze przygotowanie bardzo często zwracała nam 
uwagę jak się poruszać i siedzieć, by wyglądać jak dama. 
Jak być subtelną i kobiecą. 

A.C: - Zgodzę się z Iwoną. To były niesamowicie 
pracowite miesiące. Na pewno będzie mi bardzo bra-
kowało wstawania o 8 rano w sobotę, by przybiec na 
próbę (śmiech). A tak już nieco bardziej serio, to rze-
czywiście będę tęskniła, ale za dziewczętami. Te godzi-
ny spędzone na sali, powtarzanie choreografii, a nawet 
wspólne jedzenie posiłków. To sprawiło, że przez ten 
czas zżyłyśmy się ze sobą.  

A.K: - Poza tymi wszystkimi przyjemnościami, które 
spotkały dziewczęta podczas przygotowań była to też 
cała masa obowiązków i wyrzeczeń. Wtedy kiedy ko-
leżanki miały czas wolny i wykorzystywały go na re-
alizację siebie, nasze miss ciężko pracowały, by dzisiaj 
znaleźć się w tym właśnie miejscu. Warto tutaj wspo-
mnieć, że na etapie przygotowań do gali, dziewczyny 
wspierała koordynatorka, Karolina Rafałowska, któ-
rej tematyka miss nie jest obca, bo sama brała udział 
w konkursie. I to właśnie Karolina spędziła z dziew-
czynami najwięcej czasu. Niekiedy nawet zdradzała mi 
sekrety z przygotowań. To od niej czerpałam najwięcej 
informacji. 

I.W: - Rzeczywiście, Karolina była naszą przyjaciół-
ką. Pomagała nam niemal we wszystkim. W doborze 
bielizny, sukni ślubnych, makijażu, ale była też takim 
powiernikiem i osobą, która rozładowywała stres. Po 
prostu kobieta z sercem na dłoni. 

A.C: - To prawda. Niemal na każdej próbie Ka-
rolina kontaktowała się z Anią i prowadziła video-
rozmowę, żeby Ania mogła nas zobaczyć. W każdej 
sytuacji mogłyśmy liczyć na wsparcie Karoliny i do-
brą radę.  

A.K: - Rzeczywiście ze względu na obowiązki nie 
mogłam być z dziewczynami na próbach w każdy 
weekend. I tak jak Ola wspomniała, urządzałyśmy so-
bie video rozmowy, na których podglądałam ich kroki. 
I czułam się zupełnie tak, jak bym tam była. 

M.S: - Kolejne finalistki wybrane. Czy teraz Aniu czas na poszu-
kiwanie następnych i planowanie kolejnej gali? 

A.K: - Oczywiście. Mam nadzieję, że nasze obec-
ne finalistki będą miały oczy szeroko otwarte i będą 
szukały swoich następczyń. Nie mniej jednak mamy 
jeszcze trochę czasu. Przed nami eliminacje kra-
jowe, na które musimy się solidnie przygotować, 
zwłaszcza dziewczęta. Myślę, że to będzie dla nas 
priorytet, na którym teraz skoncentrujemy nasze 
działania. 

M.S: - Rozumiem zatem, że to właśnie wokół tych eliminacji 
krajowych skupiają się teraz wasze plany?

I.M: - Myślę, że jest to bardzo ważny etap, jeśli cho-
dzi o tę drogę w świecie miss. Zależy nam by przygo-
tować się do tych eliminacji jak najlepiej, aczkolwiek 
Ja jestem  studentką, Ola uczennicą liceum i tancerką. 
I to są dla nas bardzo ważne płaszczyzny życia, na któ-
rych również się skupiamy. Dla mnie rozwój osobisty 
i nauka jest niezwykle ważna, dlatego chciałabym to 
wszystko umiejętnie pogodzić. 

A.C: - Na pewno chciałabym dobrze przygotować 
się do eiliminacji krajowych. Nie ukrywam, że zależy 
mi, by te eliminacje przebiegły pomyślnie. Chciałabym 
pojechać na zgrupowanie. Niemniej jednak, tak jak 
wspomniała Iwona mamy swoje obowiązki, których nie 
możemy zaniedbać. 

M.S: - Dziewczęta mocno trzymam za was kciuki i mam nadzie-
ję, że niebawem usłyszymy o waszych kolejnych sukcesach. 
Powodzenia na krajowych eliminacjach! 

I.M, A.C: - DZIĘKUJEMY! 



Kiedy będę ptakiem

Kobiety 
żyrafy 

Tajlandia, tuż przy granicy z Birmą. 
Uciekinierzy z Birmy, głównie Kajanie 
(prześladowana w Birmie mniejszość 
narodowa, która jako jedyna przeciw-
stawia się od lat bestialskim rządom 
junty wojskowej), uciekają na stronę 
tajlandzką, przed ostrzałem birmańskiej 
junty. 

Jedni wracają, kiedy tylko niebez-
pieczeństwo ostrzałów się kończy, inni 
zostają w Tajlandii, w obozach dla 
uchodźców albo we wsiach (turystycz-
nych skansenach), w których na potrze-
by turystów kajańskie kobiety noszą na 
szyjach ciężkie metalowe obręcze. 

Powszechnie znane jako kobiety 
żyrafy, nakładają obręcze tylko po to, 
by jakoś przetrwać. Bardzo często jest 
to dla birmańskich kobiet jedyna, poza 
prostytucją, forma zarobienia pieniędzy. 

Bohaterowie filmu, MuLa i Lin, 
mieszkają we wsi turystycznej. Prawdzi-
we życie zostawili w Birmie. Zostawili 
tam też córkę, o której los się boją, na 

terenach przygranicznych wciąż żyje się 
niepewnie. 

Podejmują decyzje o przyjeździe 
córki do Tajlandii. Matka obiecuje po-
móc finansowo; trzeba przekupić żoł-
nierzy w punktach kontrolnych, opłacić 
koszty podróży

Kiedy będę ptakiem
TVP Kultura piątek 18.00

Franciszek – papież buntownik

Biskup 
slumsów

Po wyborze na papieża w 2013 roku 
Jorge Bergoglio został uznany za niekon-
wencjonalną osobowość, która chce przy-
wrócić wiarę w prawość kościoła nawet 
wśród jego największych sceptyków. Za-
nim jednak pierwszy południowoamery-
kański kardynał został przywódcą jednej 
z największych wspólnot religijnych świa-
ta, przeszedł dramatyczną drogę.

Wbrew oczekiwaniom rodziny zrezy-
gnował ze studiów medycznych i przyjął 
śluby zakonne. Szybko awansował, by 
zostać prowincjałem zakonu jezuitów 
w Argentynie. W latach 70. Kościół 
rzymskokatolicki został wciągnięty w wir 
burzliwych wydarzeń społecznych, wywo-
łanych przez rządy dyktatury wojskowej. 
Między innymi te doświadczenia spowo-
dowały, że Bergoglio stał się „biskupem 
slumsów".

Film przedstawia jego drogę życiową 
i posługę kardynała przed rzymskim pon-
tyfikatem. Sceny fabularyzowane prze-
platają się z archiwalnymi wywiadami.

a to ciekawe
Zaginiony świat Aleksandra Wielkiego

Ślady starożytnej wielkości
Fotoreporter i reżyser David Adams wyrusza w 
podróż do jednego z najniebezpieczniejszych 
miejsc na ziemi, aby odkryć najdalsze zakątki 
Imperium Aleksandra Wielkiego. 

Dotychczas niedostępne, spusto-
szone wojną miejsca w Afganistanie nie 
były odwiedzane przez filmowców aż do 
tej pory. Kraina potężnej rzeki Amu-da-
ria (kiedyś Oxus) była granicą ogrom-
nego Imperium Aleksandra. Autorzy 
programu, przy użyciu grafiki 3D, po raz 
pierwszy odtwarzają te starożytne za-
budowania zniszczone tysiące lat temu. 
Przywracają do życia dawno zapomnia-
ne miasta i twierdze.

Australijski reporter David Adams 
przemierza liczący dwa i pół tysią-
ca kilometrów szlak, wiodący wzdłuż 
Amu-darii, śladami Aleksandra Wiel-
kiego, który wraz ze swym wojskiem 
przemierzył tę drogę w starożytności. 
Celem tej wyprawy w przeszłość jest 
zbadanie w jaki sposób historyczne 
wydarzenia, które miały miejsce w tym 
regionie wpłynęły na losy świata.

Zaginiony świat 
Aleksandra Wielkiego

TVP Historia piątek 20.45, 
niedziela 19.40 odc.1/6

Franciszek 
– papież buntownik

Nowa TV 
sobota 23.40

reklama
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Tom i Jerry: Magiczna fasola

Wszystko jest możliwe
Pełnometrażowy film animowany, którego bohaterami są kot 

–Tom i mysz – Jerry z popularnego serialu. 
Tom i Jerry mieszkają w niezwykłym parku rozrywki – Story-

book Town. Miło spędzają dni na zabawach i psotach. Niestety, do 
czasu. Pewien chciwy biznesmen 
chce zamknąć park. Młody Jack, 
nowy przyjaciel kota i myszy, 
zrobi wszystko, żeby uratować 
ukochane miejsce. Za sprawą 
magicznych ziaren fasoli chłopak 
wraz z Tomem i Jerrym prze-
nosi się do zaczarowanej krainy, 
w której nie ma rzeczy niemoż-
liwych.

Tom i Jerry: Magiczna fasola
TV4 sobota 9.15

Odlot

Latający dom
Emerytowany sprzedawca 

balonów realizuje marzenie życia 
i wyrusza w niezwykłą podróż do 
Ameryki Południowej. Do komi-
na domu przyczepia wypełnione 
helem balony, które unoszą budy-
nek w powietrze. 

Podniecony wyprawą staru-
szek przez przypadek odkrywa, 
że na pokładzie jego latającego 
domu znajduje się ośmioletni 
skaut, który deklaruje gotowość 
pomocy, gdyby zaszła taka potrze-
ba. Po ekscytujących podniebnych 
wojażach podróżnicy docierają do 
południowoamerykańskiej dżun-
gli, gdzie czeka ich seria niesa-
mowitych, ale i niebezpiecznych 
przygód.

Film w 2010 roku otrzymał 
Oscara dla najlepszego pełnome-
trażowego filmu animowanego 
i za najlepszą muzykę

Odlot TVN niedziela 16.00.

Zadziwiająca, trzymająca w napięciu 
historia, łącząca elementy przygodowy 

i fantastyki.
Despero Tilling różni się od mysich braci. Ma 

wielkie uszy, łagodne spojrzenie i nieustraszone 
serce. 

Zamiast obgryzać książki, woli je czytać, kocha 
muzykę i fascynujące historie. Odwaga oraz cieka-
wość świata sprawiają, że Despero nie jest akcepto-
wany przez mysi ród. Jedyną przyjaciółkę znajduje 
w mieszkającej na zamku księżniczce. Pewnego 
dnia mysz spotyka w lochach szczura Rescuro i za-
przyjaźnia się z nim. Gdy księżniczka Pea zostaje 
porwana, Despero odkrywa, że tylko on może ją 
uratować i ocalić królestwo Dor.

Dzielny Despero
TV Puls2 sobota 18.15, niedziela 12.40

Piotuś Pan: Wielki powrót

Porwana  
do Nibylandii
„Wielki powrót” to kon-

tynuacja „Piotrusia Pana”, 
klasycznego filmu animo-
wanego ze studia Walta Di-
sneya, który zrealizowano 
w roku 1953.

Opowiada o niezwy-
kłych przygodach nad wiek 
poważnej córki Wendy, 
Jane, która nie wierzy w ma-
gię i potęgę wyobraźni.

Trwa druga wojna świa-
towa. Wendy ma już wła-
sną rodzinę. Jej mąż zostaje 
powołany do wojska, a ona 
zostaje sama z dwójką dzie-
ci. Aby dać im nieco radości 
i zapomnienia, opowiada 
historię o Piotrusiu Panie, 
dawnym przyjacielu z lat 
dzieciństwa. Jej córeczka Jane 
uważa, że to tylko bajki, ale 
kiedy kapitan Hak porywa ją 
do Nibylandii, tylko Piotruś 
może przyjść jej z pomocą.
Piotruś Pan: Wielki powrót

Polsat sobota 8.45
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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 dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki , 
m o n t a ż 
okien da-
chow ych 
i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łu-
kasz 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 to-
aletę 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

Sprzedam gospodarstwo rolne wraz 
z budynkami, 3,4 ha. Tel. 862 179 
234, 518 273 277.

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 VW Passat B6, 1,9 D se-
dan, listopad 2007, przebieg 323 tys 
km. Srebrny metalik, cena 18 tys zł. 
do negocjacji. Tel. 604 225 062.

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. 19  (t.I)

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

ROK 1940

24

Była piękna, ciepła noc lip-
cowa. Na niebie błyszczał sierp 
księżyca. Dzieci Łynów, na-
karmione i umyte, zasnęły już 
w swoich łóżkach. Na stole paliła 
się świeca, aby rozjaśnić trochę 
ciemności w pokoju, gdzie sypia-
li Łynowie. Michał idąc do łóż-
ka, zobaczył jak jego żona karmi 
piersią swoje najmłodsze dziecko, 
miesięczną Halinkę. Ostrożnie 
położył się obok niej. Spojrzał 
z uczuciem na małego bobaska, 
a potem na żonę. 

- Gdy mam was, nic mi już 
nie potrzeba do szczęścia – po-
wiedział szeptem, podkładając 
sobie ręce pod głowę.

- Rodzina jest najważniejsza, 
Michaś – zgodziła się z nim Ge-
nowefa. – To boska myśl, do któ-
rej spełnienia dążą wszyscy. Sa-
motność nikomu nie służy. Było 
nam dane się poznać i pobrać, 
a teraz mamy troje dzieci. Dobry 
i łaskawy jest Bóg.

- Tak, wychwalajmy Pana, bo 
jest dobry. Ale pamiętajmy też, 
że zabrał nam te dwie niewinne 
duszyczki – nie omieszkał przy-
pomnieć jej tego bolesnego faktu.

- Widocznie tak już miało 
być. Jak byśmy sobie poradzili 
z gromadką dzieci na tej niezbyt 
urodzajnej ziemi? Bóg ma dla nas 
wszystkich swoje plany i ludzki 
umysł ich nie ogarnie. 

- No przecież – zgodził się 
Michał.

- A teraz gdy Sowieci zajęli 
nasze ziemie i gnębią polskich 

chłopów daninami, kontrybucja-
mi, kontyngentami nie wiem czy 
to wojna czy nie. Nie wygląda tu, 
u nas, jakby cały czas trwała, ale 
naprawdę tak jest. Oni w końcu 
walczą z własnymi obywatela-
mi. Zrobili nas obywatelami ich 
Związku, ale traktują nas jak 
wrogów. Martwię się, Michaś, 
bardzo się martwię, co z nami bę-
dzie dalej. Wywożą ludzi raz po 
raz. Ludzie gadają, że na Sybir, 
bo gdzieżby. Co będzie jeśli tak 
zrobią z nami? – głos jej zadrżał, 
oczy zaszkliły się  i omal nie wy-
buchła głośnym płaczem.

- Wola Boska, kobieto. Nie 
damy rady temu złu ze wscho-
du. Możemy tylko powiedzieć, 
że będzie jak ma być. Trzeba się 
zgadzać na los, którym nas obda-
rza Bóg i tyle - westchnął.

Genowefa wreszcie wstała 
z łóżka i odłożyła nakarmione 
i utulone do snu dziecko do sto-
jącej obok kołyski. Szybko wróci-
ła pod ciepłe przykrycie. Ludwik 
przysunął się do niej, chcąc ją ob-
jąć. Nie sprzeciwiła się.

- Mam do ciebie prośbę, Mi-
chasiu – spojrzała mu w oczy. 
- Uważaj, nie chcę być znowu 
w ciąży. Czasy są tak niepew-
ne. Troje dzieci to już sporo jak 
na naszą gospodarkę. Dziękuj-
my Bogu za tą gromadkę, którą 
mamy. Zbyt niebezpieczne to 
czasy, żeby ryzykować więcej. 
Oszczędź mnie – spojrzała mu 
w oczy jakby z prośbą. – To ja 
ryzykuję najwięcej. Nie szafuj 
rodziną. Kocham cię, ale nie mo-
żemy tego robić przez jakiś czas 
– pogładziła go po twarzy. 

- Zgaszę świecę. Niepotrzeb-
nie się już pali – Michał szybko 
wstał i zdmuchnął płomień. 

- A wiesz, że już ktoś przed 
tobą prosił, żebym ciebie chronił?

- Budziszowa?
- Skąd wiesz? Jesteście w zmo-

wie czy co? – zdziwił się Łyn.
- To wcale nie jest moja przy-

jaciółka. Może i dobra kobieta, 
ale nie potrafię jej zaufać.

- Martwi się o ciebie. Gadała 
coś, że jesteś kluczem do rodzi-
ny. Mam się o ciebie troszczyć 
jak o najcenniejszy skarb, bo 
bez ciebie nie będę miał rodziny 
i gorzko pożałuję. Wygląda na to, 
że ma rację – jęknął, układając 
się wygodniej na dużym, mał-
żeńskim łóżku. – Ja sam chcę się 
o ciebie troszczyć. Ale i kochać 
najlepiej jak potrafię.

- Jakoś jej  nie wierzę i wcale 
nie zamierzam być jej wdzięczna 
za troskę. Według mnie ona za 
często nas odwiedza.

- Jest samotna, więc też jest 
w stanie codziennie rano oblecieć 
wszystkich w wiosce.

- Rozumiem, że w pierwszych 
dniach po narodzinach Halinki 
jej obecność była potrzebna, ale 
teraz sama sobie ze wszystkim 
radzę. A może jej chodzi o ciebie?

- Co ty? – obruszył się. - 
Przecież ja nie siedzę w domu. 
Ona przychodzi do ciebie - za-
pewnił. - Chce ci pomóc.

- Teraz nie potrzebuję już jej 
pomocy. A te jej wizyty są zbyt 
częste.

- To jej to powiedz w oczy. Je-
śli to ci przeszkadza, sama musisz 
temu zaradzić.

- A ty kim jesteś? Chyba 
moim mężem.

- I co, mam cię wyręczyć 
i z nią porozmawiać? – zapytał 
z głupia frant.

- Tak, mam nadzieję, że so-
bie z tym poradzisz. Zrobiłeś 
błąd, wciskając jej tego emisa-
riusza. Od tego czasu za bardzo 
się z nami „zaprzyjaźniła”, co mi 
wcale nie odpowiada. No, na dziś 
koniec tej szeptanki. Chcę tro-
chę pospać zanim obudzi mnie 
Halinka. Bądź grzeczny i mi nie 
przeszkadzaj.

Odwróciła się od niego, kła-
dąc się na prawy bok. Michał 

westchnął i również się odwrócił. 
Po chwili zasnęli ciężkim snem 
zmęczonych, sprawiedliwych lu-
dzi.

Następnego dnia z samego 
rana Łyn zdecydował się pójść do 
Teofili, żeby wypełnić życzenie 
żony. Wiedział, że tylko on może 
odpowiednio jej prośbę zrealizo-
wać. Chyba kobiety wyczuwają to, 
o czym mężczyźni nie mają blade-
go pojęcia. Tak, Genowefa wyczu-
wała, że coś ta sąsiadka ma do nie-
go. Ale czy spodziewała się, że jest 
coś też z jego strony? W każdym 
razie obarczyła go zadaniem prze-
cięcia tych dwuznaczności jednym 
albo wieloma słowami i Michał 
czuł, że musi to zrobić czy tak na-
prawdę chce tego czy nie.

Zastał Budziszową w suszar-
ni, która usytuowana była w głębi 
sadu, na lewo od budynków in-
wentarskich, po stronie zachod-
niej, aby zioła mogły dochodzić 
do odpowiedniego stanu wy-
suszenia powoli, bo inaczej mo-
głyby stracić swoje specyficzne 
właściwości. Zauważyła go jak 
próbował wejść do domu, ale za-
stał go zamkniętym, więc rozej-
rzał się po podwórku i postanowił 
poszukać jej w zabudowaniach 
gospodarczych. Uśmiechnęła się 
do siebie na jego widok. Ostatnio 
tak pośpiesznie od niej wyszedł, 
pieniądze niemal rzucając na stół. 
Potem zachodziła do Łynów, ale 
on nawet nie patrzył na nią i nie 

wtrącał się do rozmowy dwóch 
kobiet, poświęcając całą swoją 
uwagę dzieciom. Teraz widząc, że 
się zbliża do suszarni, odwróciła 
się od niego plecami, skupiając 
się na układaniu ziół do suszenia. 
Michał zwolnił gdy dostrzegł jej 
profil w suszarni. „Co za figura” - 
pomyślał z podziwem. Przyjem-
nie było na nią patrzeć. „Czas ją 
jeszcze oszczędza. A może sto-
suje jakieś środki? Jest przecież 
zielarką. Może jest tak próżna, 
aby stale dbać o siebie? A tym 
bardziej teraz, gdy ten elegancik 
emisariusz podbudował w niej 
swoim zainteresowaniem jej war-
tość…” - myślał.

- Niech będzie pochwalony – 
pozdrowił Teofilę.

- Na wieki wieków – odpo-
wiedziała, odwracając się do nie-
go. 

- Nie przeszkadzam? – spy-
tał przełykając ślinę na widok jej 
uśmiechniętych oczu.

- Jestem trochę zajęta, jak 
widzisz. Muszę wyłożyć te zioła 
– wskazała ręką na stojące obok 
niej woreczki – do ususzenia 
w naturalnych, przewiewnych 
warunkach.

- To przyszedłem nie 
w porę…

- Ale mogę to przerwać – 
dodała zaraz po chwili. – Zioła 
zawsze poczekają, ludzie czasem 
nie.

- Mam trochę delikatną spra-
wę – powiedział niepewnie.

- To może wejdźmy do domu 
– zaproponowała.

- Byłoby lepiej, chociaż ja tyl-
ko na chwilę – dodał.

„Zobaczymy” - pomyślała 
Teofila i odruchowo wytarła ręce 
w fartuch.

- Chodźmy.
Ruszyła przodem, a za nią 

pośpieszył Michał.
- Będziesz wiedział, gdzie 

chowam klucz – roześmiała się 
otwierając drzwi i wchodząc do 
środka.

- Z pewnością nie zrobię z tej 
wiedzy niewłaściwego użytku – 
odpowiedział gardłowo, mając ją 
tak blisko przed sobą w ciemnej 
sieni, gdy zamykał za sobą drzwi.

- Toż wiem – zapewniła, 
otwierając drzwi do kuchni.

Michałowi zaświtała myśl, 
żeby ją objąć, ale niezwłocznie 
odegnał ją od siebie.

- Siądź przy stole – zapropo-
nowała. – Spróbujesz mojej zio-
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łowej nalewki.
- Bardzo chętnie. To jak le-

karstwo, w małych ilościach.
Usiedli oboje. Naprzeciwko 

siebie.
- To jest lekarstwo – zapew-

niła z naciskiem, stawiając dwa 
kieliszki i butelkę. – Nawet na 
smutki – dodała.

- No to nalej.
Wlała płynu do dwóch kie-

liszków. Niemal równocześnie 
sięgnęli po nie i wypili zawartość. 
Teofila się skrzywiła.

- Mocna – podkreślił z uzna-
niem Michał. – I smaczna.

- Uszlachetniony przeze mnie 
samogon, który dostałam w po-
dzięce za zioła. Sama nie pędzę. 

- A mogłabyś. Znasz te lasy 
lepiej, niż inni.

- Mniejsza o to – przeciągle 
spojrzała na Łyna, chcąc czym 
prędzej zmienić temat. – Gadaj 
co cię do mnie sprowadza. Wie-
czorem to bym wiedziała co, ale 
teraz…

- Moja mnie przysłała.
- O co jej chodzi? – spytała, 

uważnie przyglądając się Micha-
łowi.

- Chyba wyczuwa coś nie-
właściwego w twoich wizytach. 
Według niej za często nas od-
wiedzasz. Jej stan tego nie uspra-
wiedliwia, bo już całkiem dobrze 
sobie radzi ze wszystkimi obo-
wiązkami i na nic się nie uskarża.

- Czyli widzi w tym coś nie-
właściwego, powiadasz – spojrza-
ła mu głęboko w oczy z drugiej 
strony stołu. 

- Tak, kiedyś nas nie odwie-
dzałaś tak często.

- Może ma rację. Wiesz jed-
nak dobrze, że ja zachodzę do 
wszystkich we wsi. Was mam 
omijać dużym łukiem? To dopie-
ro zaczęłyby się gadki. Wszyscy 
wiedzą, że razem sprzątaliśmy 
żyto. Nadchodzi czas na żniwa 
jare. Ona z tobą pójdzie na pole? 
Z kim zostawi małe dziecko?

- Powoli wyperswaduję jej 
ten pomysł. Zachowujmy się jak 
należy. Nic się takiego nie stało 

czego moglibyśmy się wstydzić. 
Zachodź do nas, ale nie tak czę-
sto jak do tej pory. Może raz na 
tydzień - zaproponował. 

- Dzięki. To miłe z twojej 
strony – zauważyła z nienatural-
ną dla niej zgryźliwością. - Za-
stanowię się.

- Ja wiem, że to niegrzeczne 
wobec ciebie. Zrozum to jednak 
i wybacz jej – tłumaczył się.

- Tak – Teofila zastanowiła 
się przez chwilę. – Twoja Genia 
działa jak kobieta o wyostrzo-
nych zmysłach. Trzeba jej przy-
znać, że widzi zagrożenie tam, 
gdzie ono się czai – uśmiechnęła 
się do Łyna.

- Rozmawialiśmy o tym 
wczoraj. I przyszedłem z tym 
do ciebie dzisiaj - westchnął. – 
Chciałem to szybko mieć za sobą.

- No to mamy jasność. Bę-
dziesz się trzymać swojej młodej 
i wyczerpanej porodami żony, a ja 
cię tutaj nie zobaczę. Chyba, że 
będziemy pracować razem, ale to 
nie jest pewne.

- No właśnie – przyznał 
szczerze. – Mam rodzinę, któ-
rą muszę chronić przed własną 
głupotą i nieodpowiedzialnością. 
I cudzą – dodał.

- No nie – zaprotestowała, 
szybko przesiadając się na jego 
kolana, Michał wręcz zamarł ze 
zdumienia. – Czy ty masz cho-
ciaż trochę prawa do swojego 
życia? Przecież pożerasz mnie 
wzrokiem. Czyli chcesz mnie. 
Ale odmawiasz sobie, bo masz 
skrupuły.

- Nie prowokuj mnie, kobie-
to. Wiesz, że tak nie można. Jest 
Bóg, który na to wszystko patrzy. 
Człowiek nie może pofolgować 
swoim zmysłom, jeśli są grzeszne, 
a te z pewnością są.

Niespokojnie spojrzał w okno, 
odsunął ją i wstał.

- Przykro mi to powiedzieć, 
ale nie zachowujesz się właściwie. 
Radzę ci uważać, bo wezmą cię 
na języki, a wtedy baby ci tutaj 
żyć nie dadzą. Każda zagrożo-
na kobieta potrafi się odgryźć. 

Musimy żyć po bożemu. Ja będę 
opiekował się własną rodziną, 
a ciebie chcę szanować jak kobie-
tę zasługującą na mój najwyższy 
szacunek kiedy będziesz życzliwa 
nam wszystkim, ale nie prowo-
kująca. Musisz mnie zrozumieć. 
I okoliczności. Z Panem Bogiem.

Nie oglądając się wyszedł z jej 
domu i szybkim, energicznym 
krokiem skierował się na swoje 
podwórko. 

Następnego dnia po rannych 
oporządkach Budziszowa poszła 
do Łynowej jak gdyby nic się nie 
stało. Genowefa skrzętnie ukry-
ła zdziwienie, którym zareago-
wała na jej widok, gdyż wczoraj 
Michał oznajmił jej, że załatwił 
sprawę z sąsiadką, przedstawia-
jąc jej bez ogródek cały problem. 
Właśnie miała zajęcie ze swo-
imi dziećmi, myjąc je i ubierając, 
podczas gdy Marysia zajmowała 
się ledwie miesięczną Halinką, 
kołysząc ją w kolebce.

Teofila weszła do domu ze 
zwyczajowym pozdrowieniem 
na ustach, śmiało patrząc w oczy 
Genowefie. Rozejrzała się po 
kuchni i nie czekając zaproszenia 
siadła na krześle przy stole.

- Co sąsiadkę do mnie spro-
wadza? – spytała tłumiąc niechęć 
w głosie Łynowa.

- To, z czym wysłałaś wczoraj 
do mnie swojego męża – odpo-
wiedziała otwarcie Budziszowa.

- No i? – Genowefa, w dal-
szym ciągu zajmując się dziećmi, 
zachęciła ją do dalszych wynu-
rzeń.

- Uważam, że nieładnie zro-
biłaś wyręczając się mężem. 
Wszystkie wątpliwości należy 
wyjaśniać między sobą rozmową 
w cztery oczy. Oczywiście, jeśli 
takowe wątpliwości się ma, a ty, 
Genia, najwyraźniej je masz – 
Budziszowa zmierzyła kobietę 
niechętnym wzrokiem.

- Idźcie teraz do Marysi – 
wysłała dzieci do pokoju, gdy 
były już kompletnie ubrane, po 
czym spojrzała kobiecie w oczy. 
– Ma sąsiadka rację. Uważam, że 

ostatnio zbyt często się widujemy 
– odpowiedziała twardym, zde-
cydowanym głosem. -  A nie jest 
to już konieczne – dodała.

- Chciałam ci pomóc. Mia-
łaś ciężki poród. Sama wiesz jak 
było. Masz do mnie pretensje 
o to, że zaglądałam do ciebie? – 
w głosie Teofili Łynowa wyczuła 
przesadną słodycz.

- Jestem wdzięczna sąsiadce 
za pomoc – podeszła i usiadła 
po drugiej stronie stołu, w dal-
szym ciągu patrząc kobiecie pro-
sto w oczy. – Niemniej jednak 
w pewnym momencie taka po-
moc przestała być konieczna 
i potrzebna. Wydobrzałam i ra-
dzę sobie z dziećmi i domem. Nie 
lubię niczego obwijać w bawełnę, 
ale z drugiej strony niezręcznie 
mi było powiedzieć to sąsiadce 
wprost. Posłużyłam się więc mę-
żem, który też ma tutaj swoją rolę. 
Wchodzi mi już czwarty krzyżyk 
na kark i znam trochę życie, żeby 
widzieć zagrożenia tam, gdzie się 
one pojawiają.

- I ja mam być takim zagro-
żeniem według ciebie? Ja, stara 
baba? – roześmiała się Teofila.

- Nie wątpię ani przez 
chwilę, że takie zagrożenie 
sąsiadka stwarza – stwierdziła 
stanowczym tonem Genowe-
fa. – Jest sąsiadka co prawda 
ode mnie znacznie starsza, ale 
bez wątpienia atrakcyjniejsza, 
z czego doskonale zdaję sobie 
sprawę. Posiada też zdolności, 
których nie ma żadna inna 
w okolicy. Różne zdolności – 
podkreśliła z naciskiem. -Sło-
wem jest sąsiadka atrakcyjną 
wdówką, której powinna się 
obawiać każda trzeźwo my-
śląca kobieta. Proszę zatem 
o znaczne ograniczenie wizyt 
sąsiadki w moim domu – Ły-
nowa wypaliła z jak najgrub-
szej rury swoje bezwzględne 
żądanie.

- Stanie się tak, jak sobie ży-
czysz – odpowiedziała pogodnie 
Teofila. – I wiedz, że wcale nie 
mam ci tego za złe.

- To nie znaczy bynajmniej, 
że drzwi mojego domu są przed 
sąsiadką zamknięte. Proszę tyl-
ko o znaczne ograniczenie wi-
zyt. Myślę, że dobrze się rozu-
miemy. W żadnym domu nie ma 
miejsca dla dwóch kobiet, a to 
jest mój dom i czuje się zobo-
wiązana do dbania o jego spokój 
i bezpieczeństwo.

- Zatem wszystko jest jasne 
– stwierdziła Budziszowa wsta-
jąc. – Może nie uwierzysz, ale 
ostatnio cię bardzo polubiłam. 
Chciałam ci pomagać. Mam 
czas i dobre chęci. Pozwól, żeby 
ci pomagać chociaż wtedy, gdy 
tego zechcesz, gdy będziesz tego 
potrzebować - dodała. – Jak coś 
będzie trzeba, przyślij Mary-
się. I coś jeszcze – zatrzymała 
się w drzwiach i odwróciła. – 
Chciałabym komuś przekazać 
swoją wiedzę zielarską. Mary-
sia wykazuje zainteresowanie. 
Jest inteligentną dziewczynką. 
Chętnie ją nauczę wszystkiego, 
co sama potrafię. Przysyłaj ją do 
mnie jak nie będzie ci potrzeb-
na w gospodarstwie. Dziewczy-
na pożytecznie, a może i miło 
spędzi u mnie czas. Taka wie-
dza może przydać się każdemu. 
I u niej będzie kiedyś atutem 
przed zamążpójściem, a prze-
cież będziecie chcieli jak naj-
szybciej, gdy dorośnie, oddać 
ją jakiemuś chłopu, bo to nie 
wasza córka, nie powinna wam 
tu siedzieć na głowie zbyt długo 
- nacisnęła zdecydowanie klam-
kę. – I jeszcze jedno. Nie miej 
do mnie pretensji, bo nie chcę 
twojej krzywdy - zapewniła wy-
chodząc. – Bóg z tobą.

Genowefa nic na to nie odpo-
wiedziała. Zamyśliła się jednak, 
zastanawiając się czy nie nazbyt 
surowo oceniała Budziszową, ale 
mimo to przepraszać jej nie mia-
ła najmniejszego zamiaru.

- Dzieci, chodźcie – krzyknę-
ła po chwili – musicie coś zjeść, 
bo chyba już jesteście głodne, 
a zła mama każe wam czekać na 
śniadanie.
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Młodość przekracza granice
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży serdecznie zaprasza na  wer-
nisaż wystawy dyplomowej tegorocznych absolwentów szkoły.

W tym roku wystawa dyplomowa będzie wyjątkowym wyda-
rzeniem z kilku  względów. Po raz pierwszy uczniowie swoje pra-
ce dyplomowe pokażą  poza budynkiem szkoły – w gościnnych 

murach Muzeum  Północno-Mazowieckiego w Łomży. Tutaj też 
odbędzie się, po raz pierwszy w historii szkoły, obrona prac  dy-
plomowych. 

Jak zapewniają nauczyciele z liceum plastycznego wystawa dostar-
czy oglądającym wielu przeżyć wizualnych. Prezentowane będą na niej 
realizacje dyplomowe aż z  trzech specjalizacji: technik druku arty-
stycznego, projektowania graficznego oraz realizacji intermedialnych. 

Przygotowywane przez tegorocznych dyplomantów prace często 
wykraczają poza granice określonej dziedziny plastycznej, łącząc w so-
bie dobrodziejstwa wielu dyscyplin. Na  wystawie będzie można zatem 
obejrzeć grafiki artystyczne, plakaty, ilustracje do książek i fotografie, 
ale także filmy zrealizowane w  technice animacji poklatkowej, teledy-
ski oraz instalacje artystyczne z  pogranicza dziedzin. Zapowiada się 
wielość estetycznych wrażeń i  przeżyć. 

Opiekunami specjalizacji i nauczycielkami prowadzącymi są: Ga-
briela Horosz  – projektowanie graficzne; Ewa Skłodowska – realizacje 
intermedialne;  Katarzyna Swoińska – techniki druku artystycznego.

Wernisaż wystawy odbędzie się 26 marca o godzinie 18.00 w Mu-
zeum  Północno-Mazowieckim w Łomży.

Mistrz  
Amadeusz w Łomży

Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego 
w Łomży zaprasza na  wspaniały koncert, który w całości 
wypełni muzyka wielkiego Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta. W czwartek 28 marca o godzinie 18:30 w Auli Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży wystąpi znako-
mity włoski pianista Antonio di Cristofano a Łomżyńskich 
Filharmoników poprowadzi włoski dyrygent Gancarlo de 
Lorenzo. W programie między innymi słynny Koncert for-
tepianowy d-moll oraz Symfonia "Praska" mistrza Amade-
usza.

Giancarlo de Lorenzo jest dyrektorem arty-
stycznym Orchestra Sinfonica of Sanremo. Dy-
ryguje najlepszymi orkiestrami na całym świecie: 
I Solisti di Perugia, Orchestra di Padova e del Vene-
to, I Pomeriggi Musicali of Milano, Orchestra Fi-
larmonica Italiana, Orchestra Sinfonica Abruzzese, 
Orchestra Filarmonica di Torino, I Virtuosi Ita-
liani (Włochy), Orchestra Europa Philarmonie of 
Magdeburg, Mainzer Kammerorchester (Niemcy), 
Orchestra da Camera of Istanbul, Orchestra Sinfo-
nica of Istanbul (Turcja), Filharmonia Wrocławska, 
Orchestra Sinfonica of Kiev (Ukraina), Orchestra 
dell'Ermitage of S. Petersburg (Rosja), the Helsinki 
Baroque Ensemble (Finlandia), Riverside Sympho-
nie Orchestra (New Jersey, USA), the Philarmonie 
der Nationen in the Festival der Nationen, Orqu-
esta Sinfonica del Estado de Mexico (Meksyk), 
Orchestra Sinfonica do Teatro Nacional de Brasília 
(Brazylia), Orquestra Clássica da Madeira (Hiszpa-
nia), Orchestra Sinfônica of Cipro (Cypr), Orche-
stra Sinfônica of Extremadura, Orchestra Sinfôni-
ca of Maracaíbo, Orchestra Sinfônica of Manaus, 

Orchestra Metropolitana of Lisbon (Portugalia), 
Sinfonia Toronto (Kanada), Orchestra Filarmoni-
ca of Belgrade (Serbia). W 2008 i 2009 roku odbył 
tournee koncertowe po całej Europie z Philarmoni-
sche Kammerorchester Munchen i London Mozart 
Players.

Antonio di Cristofano występuje jako solista 
i kameralista na całym świecie z wieloma orkiestra-
mi: Orchestra of the University of Milan, Strings 
Orchestra “Cantelli” of Milan, Chamber Orchestra 
of Florence, Symphony Orchestra of Lecce, Ma-
gna Grecia Orchestra, Sicily Symphony Orche-
stra, Solisti Aquilani, Milano Classica Orchestra, 
Radio Orchestra of Bucarest, Orquesta Sinfonica 

de l’Estado de 
Mexico, Univer-
sity Orchestra 
of Houston, Ra-
diotelevision Al-
bania Orchestra, 
Istanbul Cham-
ber Orchestra, 
Praga Radio 
Symphony Or-
chestra, North 
Czech Phi-
l a r mon i c ,L a -
montSympho-
ny Orchestra 
Denver,Czech 
P h i l a r m o n i c 
Orchestra,Izmir 
Symphony Or-

chestra, Iasi State Philarmonic,Wiener Mozart 
Orchestra, Toronto Sinfonia, Philarmonique de 
Montreal, Jerusalem Symphony, Slovak Filharmo-
nie, Kaerntner Sinfonieorchester, Dubrovnik Sym-
phony Orchestr. Koncertował w tak znamienitych 
salach koncertowych jak Carnegie Hall - Nowy 
Jork oraz Konzerthaus i Musikverein Golden 
Hall w Wiedniu. Jest często zapraszany jako juror 
w Międzynarodowych Konkursach Pianistycznych 
(Compositores de Espana - Madryt, Varallo, Can-
tu, Osijek, Gante - Pordenone, Paryż, Viardo - Bel-
mont, Rachmaninowa - Moskwa, Iturbi - Valencia, 
Parnas - Monterrey, Merei Astana Międzynarodo-
wy Konkurs - Astana i wiele innych).

W programie koncertu usłyszymy dzieła Wol-
fganga Amadeusza Mozarta: Koncert fortepianowy 
nr 20 d-moll KV 466 oraz Symfonię nr 38 D-dur 
KV 504 "Praską".

Koncert odbędzie się w czwartek 28 marca 2019 
roku o godzinie 18:30 w Auli Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. w Łomży, al. Legionów 36. 

Tkaniny  
w Galerii N

Na wystawę tkanin Danuty Kasińskiej za-
praszają Klub Wojskowy w Łomży i Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytu-
cja Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Wernisaż odbędzie się 2 kwietnia 
2019 roku, o godzinie 18.00, w Ga-
lerii N, w Łomży, Al. Legionów 133. 
W programie występ artystów Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie.

Organizatorzy przygotowali kilka 
zdań o autorce prac:  

Danuta Kasińska. to artystka, 
tkaczka, malarka. Dzieciństwo i mło-
dość spędziła w Łomży. Zamiłowanie 
do sztuki zaczęła pogłębiać i rozwijać 
w latach 90.

Jej główną inspiracją artystyczną  
jest natura. Tworzy gobeliny – pejzaże 
o głębokiej, poruszającej palecie barw. 
W swoich pracach skupia się na relacji 
pomiędzy światłem a kolorem. Nie-
ustannie poszukuje nowych form wy-
razu łącząc ze sobą rozmaite materiały 
i techniki.

Oprócz tkaniny artystycznej w jej 
zainteresowaniach znajdują się także 
malarstwo i sztuka użytkowa. Człon-
kini Warszawskiego Stowarzyszenia 
Plastyków. Brała udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Jej 
prace były wyróżniane za walory ar-
tystyczne i techniczne i znajdują się 
w prywatnych zbiorach w kraju i za-
granicą. Godziny z widokiem to wy-
bór gobelinów i obrazów tworzonych 
w latach 2010–2018.
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- Obawiam się, że zostaliśmy "zrobieni 
w trąbę". Zbyt wiele widziałem w zawodo-
wym boksie, aby uwierzyć w takie zacho-
wania - skomentował Andrzej Wasilew-
ski. Obecna także w telewizyjnym studiu 
zawodniczka Ewa Piątkowska stwierdziła 
dosadnie: Wystąpił wyłącznie dla pienię-
dzy, bez żadnego zamiaru stoczenia spor-
towej walki.

- Dziękuję i przepraszam. Przygoto-
wanie do tej walki to było 12 tygodni cięż-
kiej pracy. Jeszcze mnie zobaczycie na 100 
procent. Obiecuję - mówił rozczarowany 
Fiodor Czerkaszyn. 

Walczyli u siebie
Wielki boks wrócił do Łomży zaled-

wie pół roku po poprzedniej wielkiej gali 

zorganizowanej przez jedną z najważniej-
szych organizacji promotorskich w Polsce 
- KnockOut  Promotions. We wrześniu 
ubiegłego roku w Hali Olimpijczyków 
Polskich w głównej walce Kamil Szere-
meta obronił tytuł mistrza Europy w wa-
dze średniej nokautując Hiszpana Rubena 
Diaza. Szef KO Promotions, Andrzej Wa-
silewski, bardzo ceni sobie zaangażowanie 
prezydenta Mariusza Chrzanowskiego 
i władz miasta w organizowanie imprez 
sportowych       

- Łomża to znakomity przykład, jak 
średniej wielkości ośrodek może w opar-
ciu o sport budować  markę miasta. Jest 
też dowodem, że właśnie w takich miej-
scach na widowni wrze  - mówił w studiu 
prowadzonym w łomżyńskiej hali przez 

Sylwię Dekiert z Telewizji Polskiej. TVP 
przeprowadziła bezpośrednią transmisję 
z wydarzeń łomżyńskiej gali. Obszernie 
w TVP Sport, a walki wieczoru także 
w TVP 1. 

Biletów na galę zabrakło już na kil-
ka dni przed sobotnim wieczorem. Nic 
dziwnego. Krzysztof  "Diablo" Wło-
darczyk i Fiodor Czerkaszyn na ringu. 
Maciej Sulęcki, Krzysztof Głowacki, czy 
Dariusz Snarski na widowni. A w do-
datku walki z udziałem Mateusza Try-
ca z Wyszkowa i Przemysława Zyśka 
z Ostrołęki. Spora część widowni wypeł-
nili fani z ich miast.

Telewizyjna relacja zaczęła się od 
wspomnianego zawodowego debiutu 
Laury Grzyb. 

- Bardzo ciężko trenowałam, ale 
w ostatniej chwili wycofała się rywalka 
z Czech. I został pewien niesmak. 

Żałuję, że nie mogłam pokazać wszyst-
kiego, co umiem - powiedziała Laura 
Grzyb.

Dobrą walkę w formule olimpijskiej sto-
czyli  Krzysztof Lipnicki i Bartłomiej Szczę-
sny, który wygrał jednogłośnie na punkty. 

Rozgrzeli widownię twardym, wy-
równanym i na dobrym poziomie bojem 
Mateusz Tryc  i Serhi Zhuk z Ukrainy. 
Obaj okazali się wojownikami i zapew-
nili widzom emocje. Dwaj sędziowie dali 
zwycięstwo Polakowi, jeden ocenił, że 
starcie było remisowe.

sport

Dokończenie na str. 22

„Diablo” mocniejszy niż ból i Jur.  
Bokserska gala w Łomży  
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- Dziękuję, że przybyliście z 
Wyszkowa, słyszałem was przez 
całą ciężką walkę - powiedział 
Mateusz Tryc. 

W kolejnym polsko - ukraiń-
skim starciu bezdyskusyjnie górą 
w oczach całej trójki sędziów był 
Przemysław Zyśk z Ostrołęki. 
Jego przeciwnikiem był Artem  
Karpets. 

- Dziękuję kochani nieśli-
ście mnie do zwycięstwa. To 

był trudny rywal. Trener kazał 
mi bić na dół, a ja chciałem 
mu urwać głowę prawym. Będę 
pracował i więcej takich błędów 
nie popełnię - zapewniał ostro-
łęczanin.

W polskim pojedynku Marek 
Matyja pokonał 2:1 Bartłomieja 
Grafkę. A potem już nadeszła 
pora na walki wieczoru, z któ-
rych, niestety, jedna, okazała się 
"żenadą wieczoru".

Widzowie w hali Olimpij-
czyków Polskich się nie nudzili, 
a telewidzom czas oczekiwania 
urozmaicały rozmowy  m. in. 
z Maciejem Sulęckim, który 
leczy kontuzję ręki po walce 
w Filadelfii, Andrzejem Wasi-
lewskim, trenerem Fiodorem 
Łapinem. Była także filmowa 
wizytówka Łomży i wiele po-
chwal pod adresem miasta ko-
chającego sport.    

sport

„Dziewiątka” 
na piątkę

Cenne piąte miejsce wywalczyli za-
wodniczy UKS  "Dziewiątka" Łomża 
w mocno obsadzonym XI Ogólnopol-
skim Turnieju Minikoszykówki dziew-
cząt i chłopców „U KLEMENSA” (rocznik 
2008) w Białymstoku.

Zespół prowadzony przez 
Wojciecha Kamińskiego wy-
stępował w składzie: Dominik 
Górski, Kacper Łętowski, Filip 
Konopka, Kacper Biedrzycki, 
Kacper Ciszewski, Filip Rogal-
ski, Igor  Pikuliński, Adam Kra-
jewski, Tomasz Kowalski, Adrian 
Macko. 

Najlepszym zawodnikiem 
drużyny  wybrany został Adam 

Krajewski,  zawodnikiem "Na 
Medal" Filip Konopka, "Gwiaz-
deczką" zespołu Adrian Macko, 
do zespołu All Stars turnieju 
trafił Dominik Górski. Wyróż-
nienie otrzymał dodatkowo Filip 
Rogalski. 

Trener Wojciech Kamiński 
skomentował występ podopiecz-
nych:  "Zawody w naszym wy-
konaniu trzeba uznać za udane. 
Mieliśmy okazję zagrać z silnymi 
drużynami z Białegostoku, Ełku, 
Olsztynka i Warszawy, a z drugą 
drużyną z Warszawy wyraźnie 
wygraliśmy, pomimo znacznie 
gorszych warunków fizycznych. 
Poza tym był to dla chłopców 
pierwszy w życiu taki turniej 
i to  dopiero po paru miesią-
cach treningu. Dobrze rokuje na 
przyszłość także fakt, iż  mamy 

w swoich szeregach kilku zawod-
ników o rok młodszych”. 

Wyniki UKS „Dziewiątka” 
Łomża na XI Ogólnopolskie-
go Turnieju Minikoszykówki 
„U KLEMENSA” w Białymsto-
ku:

z MUKS Hutnik Warszawa  - 
21:36
z TOP SPIN Olsztynek - 13:59
z UKS Basket 47 Białystok - 
15:30
z UKS „Nenufar 5” Ełk - 13:71
z LA BASKET Warszawa - 
33:8

Klasyfikacja turnieju:
1.UKS „Nenufar 5” Ełk
2.UKS „Basket 47” Białystok
3.MUKS Hutnik Warszawa
4.TOP SPIN Olsztynek
5.UKS „Dziewiątka” Łomża 

„Diablo” mocniejszy niż ból i Jur.  
Bokserska gala w Łomży  
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Rewelacyjnie spisali się senio-
rzy Ludowego Łomżyńskiego 
Klubu Sportowego „Prefbet 
Śniadowo” Łomża podczas ro-
zegranych w Olszynie 91. Mi-
strzostw Polski Seniorów w bie-
gach przełajowych. 

Nasi reprezentanci zdo-
byli aż 6 medali najważniej-
szej krajowej imprezy  - 2 
złote, 2 srebrne,2 brązowe 
- co dało zdecydowane zwy-
cięstwo w klasyfikacji me-
dalowej mistrzostw. Sześć 
wywalczonych krążków  na jed-
nej imprezie to najlepszy wynik 
w 20-letniej historii klubu.

- W biegu na 4 km kobiet, 
o ile liczyliśmy na medal debiu-
tującej w biegach przełajowych 
Ewy Jagielskiej, to już Iwona 
Wicha (żona Piotra Łobodziń-
skiego) sprawiła mega sensację 
zdobywając brązowy medal - 
emocjonuje się Andrzej Kur-
piewski, prezes klubu i trener. 

- W biegu na 8 km czwartą 
lokatę wywalczyła wracająca 
po 15. latach przerwy na trasy 
przełajowe Justyna Korytkow-
ska. Miejsca 2, 3 i 4 dały naszym 
zawodniczkom również tytuł 
Mistrzyń Polski w drużynie - 
podkreśla szkoleniowiec. 

Przez skromność, tylko za-
znacza, że medal żony, Justyny 
Korytkowskiej w drużynie, to 
już jej 13 trofeum z Mistrzostw 

Polski. To największe 
osiągnięcie historii wśród 
lekkoatletów reprezentu-
jących Łomżę.        

Wśród mężczyzn  na 
10 km niesamowitą walkę 
o srebrny i brązowy medal 
stoczyli Emil Dobrowolski, 
Piotr Łobodziński (obaj 
PREFBET) i Robert Gło-
wala (Wilga Garwolin). 
Kilkakrotnie zmieniali się 
miejscami na trasie. 

- Na nasze szczęście 
od 6 km Emil i Piotr współpra-
cując utrzymali bezpieczną prze-
wagę nad rywalem i wywalczyli 
drugie i trzecie miejsce. Trzecią 
osobą do drużyny był Mateusz 
Demczyszak, który zajął czwartą 
lokatę na dystansie 4 km. Cieka-
wostką jest, że wynik Przemy-
sława Dąbrowskiego, który wy-
walczył znakomite 5 miejsce na 
10km, nie był już brany pod uwa-
gę do klasyfikacji drużynowej…  

bo liczyło się tylko 3 najwyżej 
sklasyfikowanych zawodników - 
tłumaczy Andrzej Korytkowski.  

Reguły przełajów przewi-
dują, że drużynie przypada tyle 
punktów, jakie miejsce wywal-
czył sportowiec. a zatem - im jest 
punktów mniej, tym lepiej. 

Oprócz rywalizacji seniorów 
odbyły się mistrzostwa juniorów 
i juniorów młodszych. W tej ry-
walizacji  16 miejsce wywalczyła 
Wiktoria Truszkowska (4 km), 
21 - Karolina Dzwonkowska (2 
km), 22 - Bartosz Folga (5 km), 
26 - Piotr Sadłowski( 6 km).

Sukces podsumowuje An-
drzej Korytkowski: - Wyniki 
seniorów dosłownie powaliły 
mnie. W najśmielszych planach 
nie myśleliśmy o takim wor-
ku medali. Teraz będzie z tym 
trochę kłopotu, ponieważ u nas 
w klubie finanse dajemy za-
wodnikom  za wyniki, a nie za 
to ,że zawodnik sobie "jest jaki 
jest". Ale ja wolę taki kłopot, niż 
brak wyników bo jest satysfakcja 
z tego co się robi i cieszą efek-
ty. Po Mistrzostwach Polski na 
10  000m z poprzedniego roku 

jest to druga impreza na długich 
dystansach gdzie „rządzimy” 
w biegowej Polsce. My zdobyli-
śmy 6 medali, drugi klub 2 a ko-
lejne po 1. Najbliższe duże im-
prezy, gdzie będziemy startować 
to Mistrzostwa Makroregionu 
młodzików, Orlen Warsaw Ma-
raton oraz Mistrzostwa Polski 
na 10 000 metrów, oby wszyst-
kie z sukcesami.

Wyniki zawodników PREFBETU:
KOBIETY:
4 KM
2. EWA JAGIELSKA
3.IWONA WICHA
8 KM
4.JUSTYNA KORYTKOWSKA
1.DRUŻYNA  (Jagielska, Wicha, 
Korytkowska)
MĘŻCZYŹNI:
4 KM
4.MATEUSZ DEMCZYSZAK
10. MATEUSZ NIEMCZYK
10 KM
2.EMIL DOBROWOLSKI
3.PIOTR ŁOBODZIŃSKI
5.PRZEMYSŁAW DĄBKOWSKI
8.PIOTR MIELEWCZYK
1.DRUZYNA (Dobrowolski, 
Łobodziński,Demczyszak)

Maratończycy 
za oceanem

W poszukiwaniu formy i sukcesów do 
USA wybrali się długodystansowcy 
"Prefbetu Śniadowo" Łomża. Relację 
i refleksje z pobytu przekazał nam An-
drzej Korytkowski, prezes Klubu.  

W Stanach Zjednoczonych 
17 marca obchodzony jest 
dzień Świętego Patryka. Ame-
rykanie hucznie obchodzą ten 
dzień i organizują liczne wy-
darzenia, w tym biegi. Tego 
dnia w Rio Rancho, jednej 
z dzielnic Albuquerque (Nowy 
Meksyk) rozgrywane były za-
wody na dystansach 4 mile 
(6,4 km), 10 km oraz 10 mil 
(16,1).Z okazji startu w zawo-
dach skorzystali maratończycy 
PREFBETU przebywający 
tam na zgrupowaniu przygo-
towawczym przed ORLEN 
Warsaw Marathon. Wydarze-
nie odbywało się w bardzo wy-
magającym i trudnym terenie. 
W imprezie  na dystansie 10 
km zwyciężyła Anna Szyszka. 

Maratonka dobiegła do mety 
z czasem 38,48.  

Ania:   "Biegło mi się bardzo 
dobrze, wydarzenie było dobrze 
zorganizowane i przyjazne dla 
zawodników. Moja dyspozy-
cja jest zadowalająca jak na ten 
moment przygotowań do wio-
sennego maratonu. Treningi na 
zgrupowaniu w Albuquerque na-
pawają mnie optymizmem i mam 
nadzieję że w nadchodzącym se-
zonie zaprezentuje się z dobrej 
strony i godnie będę reprezento-
wała Łomżę na licznych impre-
zach sportowych. Trasa biegu na 
10 km była mocno pagórkowata 
i wymagająca, warto zaznaczyć że 
impreza rozgrywana była na wy-
sokości 1650 m n.p.m".

Na najdłuższym rozgrywa-
nym tego dnia dystansie wystar-
tował Jakub Nowak. Zawodnik 
również dobiegł do mety jako 
pierwszy w czasie 53:00, z ponad 
30 sekundową przewagą nad ko-
lejnym biegaczem.

Jakub: "Nie spodziewałem 
się tak trudnej i wymagającej 
trasy. Na dystansie 16 km nie 

było żadnego odcinka 
płaskiego, albo mu-
siałem biec do góry 
albo z górki. Pierwszy 
raz startowałem w ta-
kim biegu. Najdłuższy 
podbieg miał ok 3 km 
długości. Jestem zado-
wolony z występu i cie-
szy mnie zwycięstwo, 
zwłaszcza że drugi 
zawodnik na mecie 
w tym roku biegał już 
dystans półmaratoński 

poniżej 1.06. Mam nadzieję że 
treningi wykonane na wysokości 
podczas zgrupowania zaowocują 
dobrymi występami w nadcho-
dzącym sezonie." 

W zawodach startowały rów-
nież: Olimpijka z Rio de Janeiro 
w maratonie Iwona Bernardelli 
(Vectra Włocławek) na dystansie 

4mil (6,4km) zajmując pierwsze 
miejsce oraz Olimpijka z Pekinu 
Dorota Gruca (Agros Zamość) 
wywalczyła drugie miejsce na dy-
stansie 10 mil (16km).  

Zawodnicy przebywają na 
pięciotygodniowym zgrupowa-
niu sportowym w miejscowości 
Albuquerque w Stanie Nowy 

Meksyk w Stanach Zjednoczo-
nych. Przygotowują się do wio-
sennego startu w maratonie, pod-
czas którego powalczą o nowe 
rekordy życiowe i kwalifikacje na 
imprezy międzynarodowe roz-
grywane w nadchodzącym sezo-
nie. Trzymajmy za nich mocno 
kciuki! 

Najlepsi w Polsce. Piorunujący początek sezonu 
zawodników „Prefbetu  Śniadowo” Łomża 
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