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POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Antoni i Franciszek mieli zaledwie po trzy 
miesiące, gdy wraz ze swoimi rodzicami wy-
ruszyli na ulice z puszkami Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku skończą 5 lat 
i dla nich finał WOŚP to już tradycja. Mają swo-
je identyfikatory, puszki i w tym roku już sami 
na ulicach Łomży zachęcali do pomagania. A za 
każdy wrzucony grosz mówili może nieco nie-
śmiałe, ale szczere: DZIĘKUJĘ! 

W tegorocznym, 28. Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, mieszkań-
com Łomży udało się pobić rekord. W su-
mie uzbierali 126 005, 47 złotych. To o pra-

wie 30 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. 
Wówczas w puszkach zgromadzono 96 
202,97 złotych. Warto dodać, iż najmłodszy 
wolontariusz kwestujący na ulicach Łomży 
miał 17 miesięcy, zaś najstarszy 63 lata.

- Kwestujemy, żeby pomóc. Na-
sze dzieci też korzystały z tego sprzętu 
i stwierdziliśmy, że musimy odpłacić się 
tym dobrem, które my otrzymaliśmy – 
przyznaje pani Anna, mama Antoniego 
i Franciszka. 

Za śmieci  
w Łomży 

płacimy mniej
Od 1 stycznia 2020 roku zostały obni-
żone opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w naszym mie-
ście. Wyższe stawki przez 4 miesiące 
ubiegłego roku spowodowane były 
przede wszystkim potrzebą zbilan-
sowania systemu, wynikającą z nie 
podjęcia pierwotnej uchwały w tej 
sprawie przez Radę Miejską Łomży.

Ubiegłoroczna konieczność 
zmiany stawek z 2017 r. spo-
wodowana była m.in. wzrostem 
kosztów zbierania i transportu 
odpadów, które po przeprowa-
dzeniu postępowania przetargo-

wego w grudniu 2018 r. okazały 
się o ponad 23% wyższe od tych 
z roku 2017. Wzrosły również 
koszty zagospodarowania od-
padów przez Zakład Gospoda-

rowania Odpadami Sp. z o. o. 
w Łomży – o blisko 39% w przy-
padku odpadów zmieszanych 
w stosunku do roku 2018.

Jednak w kwietniu 2019 r. 

radni miejscy odrzucili projekt 
uchwały proponujące nowe staw-
ki. Została ona przyjęta dopiero 
kilka miesięcy później, w sierp-
niu. Dlatego, aby zbilansować 
system gospodarowania odpada-
mi koniecznym było wprowadze-
nie wyższych stawek opłat, które 
obowiązywały przez 4 miesiące 
– od września do końca grudnia 
ubiegłego roku. Powstały deficyt 
z pierwszych trzech kwartałów 
musiał zostać pokryty wyższą 
opłatą za IV kwartał. Utrzyma-
nie opłat ponoszonych przez 
mieszkańców miasta na poziomie 
z 2017 r. spowodowałoby deficyt 
środków finansowych w systemie 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi.  

Stawki opłat obowiązujące 
obecnie, tj. od 1 stycznia 2020 

r. są już niższe, gdyż według 
kalkulacji ich wysokość jest wy-
starczająca dla zbilansowania 
systemu gospodarowania odpa-
dami. I tak opłata w zabudowie 
jednorodzinnej za wywóz śmie-
ci niesegregowanych staniała 
ze 103 zł do 100 zł. Za odpady 
segregowane zapłacimy teraz 51 
zł, czyli o 9 zł mniej niż przez 
ostatni kwartał ubiegłego roku. 
Odbiór śmieci z gospodarstw 
jednoosobowych staniał o 10 
zł - z 40 zł na 30 zł. Taniej jest 
też w zabudowie wielorodzinnej. 
Tam śmieci koszt odbioru śmieci 
niesegregowanych wynosi teraz 
60 zł, segregowanych 30 zł, zaś 
w gospodarstwach jednoosobo-
wych 20 zł.

Serdecznie dziękuję, że przyjął pan nasze zapro-
szenie - mówił burmistrz Kolna Andrzej Duda wi-
tając prezydenta RP Andrzeja Dudę.  - A ja chcę 
Państwu podziękować za ten codzienny wkład 
pracy w rozwój Waszej ziemi i Waszego miasta 
- kilka godzin później odpowiedział prezydent 
Andrzej Duda. Owacyjnie przyjęło jego słowa 
kilkuset mieszkańców Kolna i powiatu  kolneń-
skiego (ale także całego regionu łomżyńskiego) 
uczestniczących w spotkaniu z głową państwa. 

Wśród przyjaciół 

Wejście w tłum, rozmowy, uściski 
dłoni, wspólne zdjęcia były ostatnimi  
akcentami pobytu prezydenta An-
drzej Dudy w Kolnie. Wizyty niezwy-
czajnej, trwającej kilka godzin i prze-
biegającej w atmosferze obustronnej 
sympatii. 

Wiatr w żagle, czyli mieszkańcy 
Łomży grają i pomagają 

Dokończenie na str. 6

Dokończenie na str. 4–5

Dokończenie na str. 3

POLSKA POWINNA BYĆ ROZWIJANA RÓWNOMIERNIE

Prezydent Andrzej Duda 
w gościnie u burmistrza 

Andrzeja Dudy  

Prezydent  
z mieszkańcami 
Kolna
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Około 1,8 miliarda złotych warte są kontrakty, 
które podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad na dokończenie projektowania 
i budowę ponad 40 kilometrów drogi ekspre-
sowej S61 na odcinkach Suwałki - Budzisko 
i Podborze - Śniadowo. Oba odcinki mają istotne 
znaczenie - łączą polską część szlaku Via Baltica 
z Litwą (Suwałki - Budzisko) oraz dwie drogi eks-
presowe - S61 z S8 (Podborze - Śniadowo).

- Są to ostatnie umowy na fragmenty 
S61, których budowę nadzoruje białostoc-
ki oddział GDDKiA. W maju 2019 roku 
odstąpiliśmy od umów z poprzednimi, 
niesolidnymi wykonawcami. Odcinek Su-
wałki - Budzisko ma być gotowy jesienią 
2022 r., a fragment od węzła Podborze 
do Śniadowa - w III kwartale 2023 r - 
przypomina Rafał Malinowski z oddziału 
GDDKiA w Białymstoku.  

S61 - w użytkowaniu, projektowaniu i budowie
Łączna długość przyszłej S61 to pra-

wie 210 km, z czego kierowcy już korzy-
stają z dwóch odcinków o łącznej dłu-
gości ok. 25,5 km (fragment obwodnicy 

Augustowa i cała obwodnica Suwałk). 
Podpisanie obu kontraktów oznacza, że 
cała pozostała część S61, blisko 185 ki-
lometrów (łącznie trzema odcinkami od 
obwodnicy Szczuczyna do Raczek, któ-
rymi zajmuje sie GDDKiA w Olsztynie)  
jest w realizacji - w formie podpisanych 
umów z wykonawcami w systemie Pro-
jektuj i buduj (przygotowanie projektu, 
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej - ZRID) albo 
w budowie:

78,12 km - w budowie (Śniadowo - 
Łomża Południe, Kolno - Stawiski, Sta-
wiski - Szczuczyn, II jezdnia obwodnicy 
Szczuczyna, Wysokie - Raczki)

66,3 km - etap uzyskiwania decyzji 
ZRID (Łomża Południe - Łomża Za-
chód, Łomża Zachód - Kolno, Szczuczyn 
- Ełk Południe, Ełk Południe - Wysokie)

43,62 km - podpisane umowy na do-
kończenie projektowania i budowy (Pod-
borze - Śniadowo, Suwałki - Budzisko).

Wiosną tego roku planowane jest od-
danie kierowcom II jezdni obwodnicy 
Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich 
odcinków S61 powinna zakończyć się 
w III kwartale 2023 r.

Suwałki - Budzisko
Odcinek będzie miał 24,157 km dłu-

gości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 
z nawierzchnią z betonu cementowego. 
Wartość obecnego kontraktu to przeszło 
miliard złotych. Wykonawcą jest firma 
Budimex. Budowa odcinka jest dofinanso-
wana z unijnego programu Łącząc Europę 
(ang. Connecting Europe Facility – CEF). 
Zakończenie robót planowane jest na je-
sień 2022 roku.

Poprzedni wykonawca, Impresa Pizza-
rotti, po uzyskaniu decyzji ZRID (maj 
2019 r.) nie przystąpił do prowadzenia 
robót. "Podjęliśmy odpowiedzialną de-
cyzję o odstąpieniu od umowy ze wzglę-
du na brak mobilizacji i faktycznych 

przygotowań wykonawcy do 
rozpoczęcia robót (m.in. nie 
zostały zgłoszone listy podwy-
konawców na usługi i roboty, 
a przedłożony projekt czaso-
wej organizacji ruchu nie miał 
wszystkich wymaganych pra-
wem opinii, w tym m.in. poli-
cji) - podkreślają przedstawi-
ciele GDDKiA.

  Zgodnie z warunkami 
podpisanej właśnie umowy, 
zadaniem nowego wykonaw-
cy będzie dokończenie pro-
jektowania (ew. optymalizacja 
projektu), a jeśli zajdzie taka 
konieczność - również zmiana 
decyzji ZRID, oraz wybudo-
wanie drogi ekspresowej wraz 
z całą infrastrukturą towarzy-
szącą, a także uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz oddanie do użytku nowej 
drogi.

W ramach inwestycji po-
wstaną 33 obiekty inżynierskie oraz dwa 
węzły: Suwałki Północ i Szypliszki. Zre-
alizowane zostaną dwa MOP-y kategorii 
I: Budzisko Wschód i Budzisko Zachód.

W przypadku dwóch kolejnych MO-
P-ów (Żubryn kat. II i Żubryn kat. III) 
nowy wykonawca ma zaprojektować i wy-
konać rezerwę terenu, makroniwelację te-
renu, pasy włączania i wyłączania, drogi 
zbiorczo - rozprowadzjące, stanowiska 
kontroli pojazdów wraz z miejscami po-
stojowymi dla samochodów osobowych 

i ciężarowych umożliwiające przeprowa-
dzenie kontroli, oświetlenie, przyłącza 
energetyczne oraz ogrodzenie.

Podborze - Śniadowo
Ten odcinek S61, od węzła Podborze 

(z węzłem) do węzła Śniadowo (bez wę-
zła), ma długość 19,463 km, a inwesty-
cja obejmie dodatkowo przebudowę ok. 
3 km istniejącej S8. Nowy wykonawca 
(firma Polaqua) sprecyzuje rodzaj na-
wierzchni na etapie projektu budowla-
nego. Wartość obecnej umowy to blisko 
750 mln zł. Zadanie jest dofinansowane 
z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020. Zakończe-
nie robót planowane jest na III kwartał 
2023 r.

 Pierwotny wykonawca, który podpisał 
umowę w systemie Projektuj i buduj, nie 
złożył nawet wniosku o wydanie decyzji 
ZRID. Mnożył problemy, a nawet zażą-
dał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia 
wypłacalności Skarbu Państwa reprezen-
towanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzy-
mał, stwierdził autorytatywnie, że gwaran-
cja w takiej postaci go nie zadawala. W tej 
sytuacji, 16 maja 2019 r., zdecydowali-
śmy o odstąpieniu od umowy - wyjaśnia 
GDDKiA

  Zgodnie z podpisaną umową, zada-
niem nowego wykonawcy jest uzyskanie 
decyzji ZRID oraz wybudowanie drogi 
ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, 
a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie oraz oddanie do użytku 
nowej drogi. Wykonawca na etapie opra-
cowywania projektu budowlanego dookre-
śli rodzaj nawierzchni na tym odcinku. 
W ramach inwestycji powstaną 32 obiekty 
inżynierskie, w tym cztery mosty, 22 wia-
dukty drogowe i sześć przejść dla zwierząt, 
a także dwa węzły drogowe (Podborze 
i Komorowo).
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Wszystkie odcinki Via Baltica  
w fazie realizacji

W obecności wojewody Bohdana Paszkowskiego, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski 
podpisał umowy z wykonawcami kolejnych odcinków Via Baltica
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Marcin Sekściński 
wicewojewodą 

podlaskim 
Pochodzący z Kolna Marcin Sekściński, dotychczas za-
stępca dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został 
drugim wicewojewodą podlaskim. Akt powołania otrzy-
mał od wojewody podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego. 
Natomiast pierwszym wicewojewodą został białostocza-
nin Tomasz Madras. 

Marcin Sekściński ukończył Wydział Pedago-
giki i Psychologii UwB. Jest absolwentem pody-
plomowych studiów MBA i z zakresu administra-
cji publicznej. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy 
dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Wcześniej piastował stanowisko dyrektora 
Centrum Kultury Gminy Kolno. Jest także człon-
kiem zespołu doradczego ds. Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przy wicepremierze Jarosławie Gowi-
nie. W poprzedniej kadencji zasiadał w Radzie 
Miasta Kolno. 

Z kolei pierwszy wicewojewoda, Tomasz Ma-
dras z wykształcenia jest politologiem i   ekono-
mistą. Zdobył tytuł doktora nauk społecznych. 
W ostatnim czasie pełnił funkcję szefa gabinetu 
ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkow-

skiego. W latach 2016-2019 był Pełnomocnikiem 
Wojewody Podlaskiego ds. Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego. Wieloletni wykładowca na 
Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Bia-
łostockiej. W latach 2006-2018 był radnym Białe-
gostoku, w ostatniej kadencji pełnił funkcję prze-
wodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta. Przez 10 lat był działaczem Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 
dymisję ustępującego z urzędu wicewojewody pod-
laskiego, Jana Zabielskiego przyjął 2 stycznia. Akty 
powołania nowym wicewojewodom zostały wrę-
czone 3 stycznia. 

Należy również podkreślić 
znaczący i systematyczny wzrost 
ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych przez mieszkań-
ców naszego miasta. Wzrost 
ilości odpadów jest tendencją 
charakterystyczną dla całego 
niemal kraju. Koszty systemu 
gospodarowania odpadami 
w około 90% zależą wprost od 
ilości zbieranych odpadów. Ma 
to więc istotny wpływ na wyso-
kość opłat ponoszonych przez 
mieszkańców.

Warto przypomnieć, że 
mieszkańcy Łomży, których 
dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do korzystania ze 
świadczeń pomocy społecznej 
mogą ubiegać się o 50 proc. zniż-
kę za opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Może 
ona być udzielona po złożeniu 
wniosku do spółdzielni miesz-
kaniowej (zabudowa wieloro-
dzinna) lub deklaracji do Urzędu 
Miejskiego w Łomży (zabudowa 
jednorodzinna). W obu przypad-

kach niezbędne jest przedłożenie 
zaświadczenia o dochodach. 

Warto również dodać, że przez 
prezydenta Łomży powołany zo-
stał specjalny zespół pracujący nad 
zmianami w systemie gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 
w mieście. Jego celem jest wypra-
cowanie rozwiązań powodujących, 
że system naliczania opłat za śmie-
ci będzie sprawiedliwszy.

Poniżej, obowiązujące od 1 
stycznia 2020 roku, stawki opłat 
za wywóz śmieci w Łomży:

Za śmieci w Łomży płacimy mniej

Zabudowa jednorodzinna  
    Wysokość opłaty 
    od 01.09.2019 r. 
    do 31.12.2019 r.      
Niesegregowane   103 zł            100 zł
Segregowane   60 zł            51 zł
Gospodarstwa jednoosobowe 40 zł            30 zł

Zabudowa wielorodzinna
Niesegregowane   63 zł            60 zł
Segregowane   38 zł            30 zł
Gospodarstwa jednoosobowe 29 zł           20 zł

Przejął obowiązki dyrektora 
Waldemar Szczesny od 9 stycznia 2020 roku pełni obowiązki dyrektora Podla-
skiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Łomży. Od 2017 roku do tej pory był wicedyrektorem Oddziału. W latach 
2002 - 2010 był burmistrzem Szczuczyna.

Waldemar Szczesny objął funkcję pełniącego obowiązki dyrek-
tora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR na skutek od-
wołania w grudniu 2019 roku ówczesnego dyrektora – Wiesława 
Grzymały.

Do zmiany z "łomżyńskim kontekstem" doszło także w centrali 
ARiMR w Warszawie. Funkcję wicedyrektora straciła w końcówce 
ubiegłego roku wywodząca się z Kolna Beata Orzołek.  

Wysokość 
opłaty od 
01.01.2020 r.

Samorząd bez 
przewodniczącego 
Bezpardonowy konflikt podzielił 
Radę Miejską Łomży. Skupiona 
wokół prezydenta Mariusza Chrza-
nowskiego większość (minimalna 
– 12 z 23 radnych) usuwa ze sta-
nowisk wszystkich, którzy nie są 
w tym gronie. Po wiceprzewodni-
czącym Rady  Dariuszu Doomasie-
wiczu z Przyjazej Łomży i szefach 

komisji przyszedł także czas na 
ostatniego funkcyjnego przedsta-
wiciela Prawa i Sprawiedliwości 
Jana Olszewskiego.

Był od początku kadencji, 
czyli od jesieni 2018 roku, prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
jako reprezentant klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, największego 
wówczas w samorządzie. Zo-
stał pod koniec ubiegłego roku 
odwołany w kuriozalnych oko-
licznościach. Wniosek przed-

stawiło 12 radnych z klubu 
„prezydenckiego” i Platformy 
Obywatelskiej. Bliższych wy-
jaśnień poza formułką „utraty 
zaufania” nie było. Pozostali sa-
morządowcy uznali, że w takich 
okolicznościach, nie wezmą 
udziału w głosowaniu. Tym 
bardziej, że Jan Olszewski budzi 
od początku wyjątkowo mało 
kontrowersji Jego największym 
„przewinieniem” przez ponad 
rok pełnienia funkcji stało się 

ogłoszenie minuty ciszy po 
śmierci byłego biskupa łomżyń-
skiego Juliusza Paetza.

12 głosów jednak wystarczyło 
i Rada Miejska Łomży na razie 
nie ma przewodniczącego Jej 
pracami kieruje wiceprzewodni-
czący Andrzej Grzymała.  

Klub radnych Prawa i Spra-
wiedliwości odwołanie prze-
wodniczącego rady Jana Ol-
szewskiego powiązał także 
z krytyczną oceną prezydenc-
kiego projektu budżetu i ogłosił 
przejście do opozycji. 
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Andrzej Duda, pierwsza 
osoba w państwie, lubi bowiem 
Andrzeja Dudę, pierwszego oby-
watela Kolna. Znają się od wielu 
lat i obaj chętnie wykorzystują 
zbieżność nazwisk (zresztą to 
właśnie przyczyniło się kiedyś do 
nawiązania pierwszego kontak-
tu). 

- Mam nadzieję, że wytrzy-
mają państwo jeszcze jedno 
wystąpienie Andrzeja Dudu 
- zwrócił się do uczestników 
otwartego spotkania prezydent 
zaraz po zakończeniu powitania 
burmistrza.     

Poprzednią dłuższą wizytę 
w Kolnie Andrzej Duda złożył 
w marcu 2015 roku, gdy ubiegał 
się o najwyższy urząd w państwie.   

- Pan prezydent przybył do 
nas dzisiaj, gdy, gdy cieszymy się 
z otwarcia zmodernizowanego 
fragmentu drogi nr 63 prowa-
dzącego przez nasze miasto. Za 
poprzednim razem - chciałbym 
przypomnieć - spotkanie odby-
ło się na przygotowanych wła-
śnie terenach inwestycyjnych. 
Pan prezydent je w zasadzie 
otwierał. Jest pan zatem dla nas 
symbolem pozytywnych zmian, 
tego że nasze miasto zmienia się 
i pięknieje. Obiecał pan w czasie 
tamtego pobytu, że będzie pan 
dbał o naszą całą Ojczyznę, ale 
również słuchał, co dzieje się 
w tych naszych małych ojczy-
znach, takich jak Kolno i powiat 
kolneński. Od tego czasu spoty-
kałem się z panem prezydentem 
kilkakrotnie. Zawsze miał dla 
mnie czas, aby wysłuchać, dora-
dzić pomóc. Mogę stwierdzić, że 
dotrzymał pan obietnic i słowa. 
A my nie zmarnowaliśmy tych 
5 lat. Mamy nowe tereny inwe-
stycyjne, ale także obiekty dla 
kultury, sportu, rozwijamy od-
nawialne źródła energii. Obie-
cuję panie prezydencie, że jeżeli 
przyjedzie pan do nas za 5 lat, 
Kolno będzie jeszcze piękniej-
sze i bardziej nowoczesne - mó-
wił burmistrz Andrzej Duda,

Jak wyliczył, przez ostatnich 
pięć lat oddane zostały w mieście 
inwestycje za 60 milionów zło-
tych, w trakcie są przedsięwzięcia 
za kolejnych 10 mln, a samorząd 
aplikuje o następne, również za 
10 mln.    

- Z rządowymi zadaniami jest 
to ponad 110 milionów złotych 
w mieście liczącym 10 tysięcy 
mieszkańców i 40-tysięcznym 
powiecie, w okresie, kiedy pan, 
orędownik zrównoważonego 
rozwoju, patronuje zmianom 

w naszym kraju.  Nadrabiamy 
stracone poprzednie lata  i liczy-
my, że ta polityka będzie nadal 
realizowana, bo mamy jeszcze 
sporo do zrobienia - dodał  bur-
mistrz Andrzej Duda. 

Po oficjalnych wystąpie-
niach, prezydent Andrzej Duda 
rozpoczął indywidualne rozmo-
wy z mieszkańcami. Uśmiechy, 
uściski dłoni. Dłuższa chwila 
poświęcona weteranowi w żoł-
nierskim mundurze. Powaga 
i skupienie w rozmowie z krót-
ko ostrzyżonym mężczyzną 
w czarnej kurtce. Może jakaś 
krzywda czy prośba o pomoc? 
Zdjęcia z zespołami, które przy-
gotowały artystyczną oprawę 
spotkania, z przedstawicielami 
Bractwa Kurkowego z Łom-
ży, z ratownikami medycznymi 
i strażakami oraz ze wszystkim, 
którzy prezydenta o to poprosi-
li. Mnóstwo życzeń, gratulacji, 
dobrej energii. Wielu miesz-
kańców Kolna już zdecydowało 

jakie nazwisko wskażą w wybo-
rach. Wyjątkowo łatwo będzie 
im je zapamiętać.

Roboczo
Kilka godzin wcześniej swój 

pobyt w Kolnie prezydent An-
drzej Duda rozpoczął od spoj-
rzenia w przeszłość. Na starym 
cmentarzu w centrum miasta 
złożył kwiaty przy odnowionym 
pomniku, którym mieszkańcy 
Kolna i powiatu oddali hołd żoł-
nierzom, "ofiarom barbarzyństwa 
bolszewickiego", którzy zginęli 
pod Lemanem w sierpniu 1920 
roku. Kilkadziesiąt  metrów da-
lej wiązanką kwiatów uczcił 
działaczy NSZZ "Solidarność" 
walczących o wolną i niezależną 
Polskę. W tej części wizyty to-
warzyszyli prezydentowi m. in. 
minister rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski, szefowa Kancelarii 
Prezydenta  Halina Szymańska, 
wojewoda Bohdan Paszkowski 

i wicemarszałek Marek Olbryś 
oraz burmistrz Andrzej Duda.

W otwartej niedawno po 
gruntownej modernizacji sali 
Kolneńskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu oczekiwali już na An-
drzeja Dudę uczestnicy konfe-
rencji  „Perspektywy dla miesz-
kańców obszarów wiejskich”. 
To zainicjowany przez szefową 
Kancelarii Prezydenta Halinę 
Szymańską cykl regionalnych 
spotkań, na których przedstawi-
ciele ministerstw przedstawiają 
programy kierowane do lokal-
nych społeczności.    

- Nie chodzi o przedsięwzię-
cia dotyczące rolnictwa, a skiero-
wane szerzej - do samorządów 
i mieszkańców obszarów wiej-
skich. Sądziliśmy początkowo, 
że zaangażowanych będzie 5 
- 6 ministerstw, a odpowiednie 
fundusze znalazły się w 13 re-
sortach. Dla mnie największym 
zaskoczeniem było Ministerstwo 
Obrony Narodowej, ale okazało 
się, że ma w planach np. budo-
wę  dróg. ważnych dla siebie, ale 
też dla lokalnych społeczności. 
Przedstawiciele większości z nich 
przyjechali  do Kolna ze swoimi 
propozycjami. Oczekujemy też 
na wypełnienie specjalnych an-
kiet, które określa potrzeby. Tere-
ny wiejskie  to 40 procent miesz-
kańców naszego kraju, którzy 
zasługują na dobre i udane życie, 
a Polska jest jedyna w Europie, 
gdzie ten wskaźnik rośnie - wy-
jaśniła Halina Szymańska.   

Samorząd województwa re-
prezentował wicemarszałek Ma-
rek Olbryś. 

- W naszym województwie 
problematyka rozwoju obszarów 
wiejskich jest absolutnie kluczo-
wa. Przeznaczamy na związa-
ne z tym działania bardzo duże 
środki. To m. in. rozwój wodo-
ciągów, kanalizacji, systemów ra-
dzenia sobie z odpadami, ale też 
innowacyjność - szkolenia, nowe 
technologie, dostęp do szeroko-
pasmowego internetu, podno-
szenie kompetencji. Wiele pie-
niędzy kierujemy do Lokalnych 
Grup Działania. Ogromną  po-
pularnością cieszy się  inicjatywa 
reaktywowania Kół Gospodyń 
Wiejskich. Doposażamy Ochot-
nicze Straże Pożarne. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę, że woje-
wództwo to nie tylko Białystok, 
Łomża i Suwałki. Mieszkańcy 
mniejszych miejscowości zasłu-
gują na  dobry dostęp do wszel-
kich dóbr - stwierdził Marek 
Olbryś. 

W kolneńskiej przedstawi-
ciele ministerstw mówili o zwią-
zanych z obszarami wiejskimi 
projektach. Samorządy mogą od 
tego roku rozważyć tworzenie 
Centrów Usług Społecznych, 
czyli instytucji o szerszym za-
kresie działania niż ośrodki po-
mocy społecznej, które ustawowy 
kształt uzyskały z inicjatywy pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Repre-
zentanci resortów prezentowali 
działania dotyczące np. odpadów 
azbestowych czy folii rolniczych, 
gospodarki ściekowej, projektów 
energetycznych, dotyczących 
nawadniania, wapnowania gleb, 
dróg i kolei, paliwa rolniczego. 
Od połowy lutego rolnicy będą 
mogli prowadzić małe ubojnie 
zwierząt i w szerszym zakre-
sie prowadzić handel detaliczny 
produktami z gospodarstw. Jak 
informowała Halina Szymańska, 
jest to już 115 różnorodnych ini-
cjatyw.          

- Ludzie zasługują na sza-
cunek i racjonalne wsparcie 
niezależnie od tego, gdzie żyją. 
Celem jest poprawienie jako-
ści życia. Z determinacją wraz  
premierem Mateuszem Mora-
wieckim staramy się o zrówna-
nie dopłat rolnych i o fundusze 
unijne. Mamy sojusznika w oso-
bie komisarza Janusza Wojcie-
chowskiego - przekonywał mi-
nister rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski.- Budujemy drogi, 
wodociągi, sieć kanalizacyjną, 
bo nasz kraj ma ciągle potrzeby 
na poziomie podstawowej sfery 
udogodnień cywilizacyjnych, ale 
także inwestujemy w człowieka. 
Nasze obszary wiejskie słyną 
z gościnności. Chcemy by były 
także znane z dostępności - do-
dała Małgorzata Jarosińska-Je-
dynak , minister funduszy i poli-
tyki regionalnej.    

Prezydent Andrzej Duda 
zaakcentował przede wszystkim 
ideę zrównoważonego rozwoju 
kraju.  

- Polska powinna być rozwija-
na równomiernie, a do tego fun-
dusze i różne możliwości rozwo-
jowe muszą być rozdysponowane 
w sposób sprawiedliwy i umiejęt-
ny, aby przede wszystkim mogły 
z niego korzystać społeczności 
lokalne reprezentowane przez 
wybrane władze – wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów miast, 
władze powiatowe czy wreszcie 
przez województwa. Środki mu-
szą być dostępne dla realizacji 
konkretnych, dobrze przemyśla-
nych programów, które faktycz-
nie pozwalają ten rozwój dobrze 
realizować – mówił Andrzej 
Duda. Jak podkreślił, jest w tej 
dziedzinie kontynuatorem  śp. 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Mojego prezydenta! – podkreślił 
Andrzej Duda.

Stwierdził, że idea zrówno-

POLSKA POWINNA BYĆ ROZWIJANA RÓWNOMIERNIE

Prezydent Andrzej Duda w gościnie  
u burmistrza Andrzeja Dudy  

Fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji 
„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”:
Bardzo często mówię, jeżeli ktoś mnie pyta, co dla mnie – jako Prezy-
denta Rzeczypospolitej – jest rzeczą najważniejszą rzeczą: najważniejsze 
jest, by za zakończenie mojej prezydentury ludzie mogli powiedzieć, że 
żyje im się jeszcze lepiej, niż wtedy kiedy zaczynałem. Jeżeli ludzie w Pol-
sce, w każdym jej zakątku, będą mogli to powiedzieć, patrząc nie tylko 
na podstawie tego, ile pieniędzy mają w portfelu – bo oczywiście różne 
programy na poziomie centralnym są realizowane, nie będę już wspo-
minał o programie 500 plus który ma wymiar powszechny,  o co ja bar-
dzo walczyłem... Ale przede wszystkim – proszę Państwa – [zależy mi na 
poprawie jakości życia] w bardzo różnych obszarach życia: że żyje nam 
się lepiej, bo mamy lepszą komunikację, że żyje nam się lepiej, bo mamy 
zapewnione nowocześniejsze narzędzia niż mieliśmy wcześniej – choćby 
przysłowiowy szerokopasmowy internet – bo szkoła jest lepsza niż była, 
bo została wybudowana nowa sala gimnastyczna, zostało wybudowane 
nowe zaplecze dla dzieci, bo mamy nowy ośrodek zdrowia, bo mamy 
nowy dom kultury, odbudowano nam komisariat policji, bo połączenie 
autobusowe, czy inne – którego do tej pory nie było – zostało urucho-
mione, bo jest bezpieczniej, bo mamy łatwiej dostępne różne funkcje 
społeczne, których nie mieliśmy.
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ważonego rozwoju jest w istocie 
najpełniejszą realizacją konsty-
tucyjnych praw obywateli, np. 
do wyboru miejsca zamieszkania  
czy miejsca pracy.  

- Wszędzie muszą być stwa-
rzane dla ludzi szanse po to, żeby 
tamte zasady konstytucyjne mo-
gły być w praktyce faktycznie 
realizowane. Żebyś miał praw-
dziwe prawo wyboru miejsca 
zamieszkania, to wszędzie musi 
być dobra komunikacja, która 
pozwoli realizować ci się zawo-
dowo, biznesowo, która pozwoli  
się wykształcić. W efekcie wszę-
dzie musi być dostępna dobra 
szkoła, dostęp do dóbr kultury, 
musi być zagwarantowane bez-
pieczeństwo - dobrze funkcjo-
nujące posterunki policji, dobrze 
działająca i dobrze wyposażona  
straż pożarna – tłumaczył pre-
zydent.

Andrzej Duda podkreślał, że 
do tego konieczne jest też „rów-
nomierne, sprawiedliwe i umie-
jętne” dysponowanie fundusza-
mi: „w taki sposób żeby mogły 
z nich korzystać społeczności 
lokalne reprezentowane przez 
wybrane przez siebie lokalne 
władze”. Jako „wzorcowy” przy-
kład wykorzystania programów 
pomocowych prezydent podał 
właśnie Kolno.

Mamy 
obowiązki 

polskie 
2 stycznia 1939 roku w rodowym dwo-
rze Lutosławskich w Drozdowie zmarł  
Roman Dmowski. Miał 75 lat. Kilka-
naście miesięcy wcześniej schorowa-
ny polityk przyjął zaproszenie Marii 
z Lutosławskich Niklewiczowej i jej 
męża Mieczysława, swoich wielolet-
nich przyjaciół i zamieszkał z nimi nad 
Narwią. Od lat rocznica śmierci jedne-
go z architektów polskiej niepodle-
głości i głównych  twórców krajowej 
i międzynarodowej myśli politycznej 
jest ważnym wydarzeniem początku 
roku na Ziemi Łomżyńskiej i w woje-
wództwie podlaskim      

- Jego słowa o byciu Pola-
kiem i wypełnianiu polskich 
obowiązków zakotwiczone  są 
bardzo głęboko w moim życiu. 
I choć często je trawestuję mó-
wiąc o "łomżyńskich obowiąz-
kach łomżyniaka", to sprzeczno-
ści w tym  nie ma żadnej. Wręcz 
przeciwnie. Roman Dmowski to 
myśliciel, który dał ideowe pod-
stawy wolności naszego kraju. Na 
Ziemi Łomżyńskiej był bardzo 
szanowanym uczestnikiem  życia 
politycznego i miał wielu przy-
jaciół. Tworzył tu swoje dzieła - 
powiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś reprezentujący podczas 

uroczystości Urząd Marszałkow-
ski i Sejmik województwa.

Głównym organizatorem 
rocznicowego hołdu  był  Zwią-
zek Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych. Jak poinformował 
Dariusz Syrnicki,  łomżyński 
oddział organizacji, wsparli dzia-
łacze  związku z Białegostoku, 
województwa mazowieckie-
go i warmińsko - mazurskiego. 
Przedstawicielką władz związku 
NSZ była Izabela Strojek.

- Msze i uroczystości związa-
ne z 81. rocznicą śmierci Romana 
Dmowskiego odbywają się tego 
dnia w wielu miejscach. Staramy 
się upowszechniać jego dorobek, 
który łączy Polaków. Warto do 
jego idei wracać i analizować je 
ze zrozumieniem - stwierdziła.       

Uroczystości w Drozdowie 
tradycyjnie rozpoczęła msza 
w miejscowym kościele celebro-
wana przez proboszcza Aleksan-
dra Suchockiego i z homilią ojca 
Jana Bońkowskiego z klasztoru 
Braci Mniejszych Kapucynów 
w Łomży. Zakonnik, który jest 
czynnie zaangażowany w dzia-
łalność łomżyńskiego harcerstwa, 
podkreślił, że jako jedyny obecny 
w świątyni, był już na świecie, gdy 
w Drozdowie przebywał Roman 
Dmowski, chociaż był niespełna 
rocznym dzieckiem w chwili jego 
śmierci.

Kapucyn znany także jako 
historyk i regionalista, nawiązy-

wał kilkakrotnie do harcerstwa. 
Tym bardziej, że przyjaciele Ro-
mana Dmowskiego był ksiądz 
Kazimierz Lutosławski, pionier 
tego ruchu na ziemiach polskich 
i twórca Krzyża Harcerskiego.   

- Nie wiemy czy twórca na-
rodowej demokracji był w harcer-
stwie, ale prowadził życie wzoro-
wego harcerza. Roman Dmowski 
już w wieku dwudziestu kilku 
lat podjął decyzję: oddam swoje 
życie Polsce. Był w tym wyborze 
konsekwentny Zanim harcerz 
otrzyma Krzyż, składa przyrze-
czenie, że będzie swoim życiem 
służył Bogu, Ojczyźnie i każde-
mu człowiekowi. Nic ująć, nic 
dodać patrząc na postać i drogę 
życiową Dmowskiego - mówił 
ojciec Jan Bońkowski

W s p ó ł o r g a n i z a t o r a m i 
oraz patronami wydarzenia 
w Drozdowie byli także woje-
woda podlaski, samorządy po-
wiatu łomżyńskiego i Piątnicy 
reprezentowane przez wicesta-
rostę Marię Dziekońską  i wójta 
Artura Wierzbowskiego, Insty-
tut Pamięci Narodowej, w któ-
rego imieniu wystąpił   historyk 
Krzysztof Sychowicz.      

- Przez wiele lat był celowo 
wymazywany z pamięci i pod-
ręczników przez system komuni-
styczny. Był spychany na margines 
opatrzony etykietką "faszyzm".  
Roman Dmowski pokazał, że nie 
trzeba być czynnym politykiem 
na stanowisku, aby kochać Polskę. 
Dlatego jesteśmy tutaj w gronie 
i polityków i zwykłych ludzi, aby 

mu cześć oddać. W gruncie rzeczy 
wszystko sprowadza się do tego, 
co powiedział: Jesteśmy Polakami 
i mamy obowiązki polskie - pod-
kreślał Krzysztof Sychowicz. 

Przedstawicielem współ-
czesnego świata polityki był 
w Drozdowie łomżyński poseł 
Lech Antoni Kołakowski.  

- Czcimy postać Romana 
Dmowskiego jako architekta pol-
skiej niepodległości. Narodowa 
świadomość wpajana Polakom 
przez niego zaowocowała w naj-
właściwszym momencie, gdy trzeba 
było wykorzystać szansę na odro-
dzenie Polski. Jesteśmy, my miesz-
kańcy niepodległej Rzeczpospoli-
tej, dłużnikami człowieka, którego 
podpis jest na Traktacie Wersal-
skim - stwierdził parlamentarzysta.

Po mszy w drozdowskim ko-
ściele około 50 osób uczestniczą-
cych w rocznicowych obchodach 
do Dworu Lutosławskich, któ-
ry jest także siedziba Muzeum 
Przyrody. Na jednej ze ścian znaj-
duje się tablica upamiętniająca 
miejsce śmierci Romana Dmow-
skiego. Tam wicemarszałek 
Marek Olbryś w towarzystwie 
Juliusza Jakimowicza z Urzędu 
Marszałkowskiego, poseł Lech 
Antoni Kołakowski, samorzą-
dowcy, przedstawiciele związ-
ku żołnierzy NSZ, mieszkańcy 
Drozdowa (to z ich inicjatywy 
odbywają się od lat msze w inten-
cji "ojca Polski Niepodległej").

Fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy 
podczas spotkania z mieszkańcami w Kolnie: 
Dziękuję za  to miasto, które uzyskało prawa 
miejskie prawie 600  lat temu, bo za pięć lat 
będą Państwo obchodzili 600-lecie, w 2025 roku 
– 1425 rok, gdy Kolno stało się królewskim mia-
stem Korony Polskiej. Od tego czasu ciągle trwa 
– mimo wszystkich tragedii, mimo pożarów, ta-
kich jak ten w czasie insurekcji kościuszkowskiej, 
który strawił prawie całe miasto, takich tragedii 
jak ta, która spotkała miasto w  czasie II  wojny 
światowej, gdy zginęła połowa mieszkańców. 
Odbudowali je Państwo swoimi rękami, odbu-
dowali Państwo swoją wspólnotę. Dzisiaj mia-
sto jest większe i piękniejsze niż przed II wojną 
światową, dzisiaj jest lepiej rozwinięte, a na prze-
strzeni ostatnich lat bezrobocie w  mieście spa-
dło o połowę. Gratuluję tego władzom miejskim, 
gratuluję Panu Burmistrzowi oraz władzom po-
wiatowym i województwa.
Ale chcę także powiedzieć, że  ogromnie się 
cieszę, iż  również polityka, którą realizujemy 
na  szczeblu centralnym, też przyczynia się 
do tego, że te możliwości właśnie są stworzone, 
że  można rozwijać gospodarkę, że  realizują się 
inwestycje – te wielkie, o charakterze krajowym, 
takie jak rozbudowa dróg; że  powstał Fundusz 
Dróg Samorządowych. Mam nadzieję, że nieba-
wem efekty pracy tego funduszu i efekty starań 
władz lokalnych zobaczą Państwo w postaci od-
nowionych dróg i  budowy nowych dróg lokal-
nych.
Powiem globalnie: mam nadzieję, że ta cała po-
lityka przyczynia się i  będzie się przyczyniała 

do tego, że także młodzi ludzie będą wracali z za-
granicy; że wielu młodych ludzi – mam nadzieję 
– już dzisiaj zaczyna kalkulować, gdy przyjeżdża-
ją tutaj, do  siebie, do  rodziców, czy to na  Boże 
Narodzenie, czy z innej okazji, czy gdy przywiozą 
wnuki na wakacje, patrzą, rozmawiają ze swoimi 
znajomymi, obserwują warunki życia, pytają, jak 
się żyje, jak się prowadzi biznes, ile się zarabia 
– i zaczynają kalkulować, czy rzeczywiście nadal 
opłaca im się pracować za granicą i tam układać 
swoje życie. Mam nadzieję, że  oni wrócą i  na-
stępni już nie będą wyjeżdżać.

 Bo chcę, byśmy w ten sposób budowali siłę na-
szego państwa. Chcę, byśmy mieli w  Polsce jak 
najlepsze warunki życia. Jest to moje wielkie 
dążenie i moja wielka prezydencka ambicja: by 
Polska była krajem silnym, gdzie ludziom żyje się 
godnie, ale gdzie ludzie mają również pewność, 
że  są godnie traktowani i  żyją w  godnym pań-
stwie, również w  takim, które jest traktowane 
z godnością przez władze – tzn. takim państwie, 
którym władze nie pozwalają byle komu pomia-
tać. Tę  politykę realizujemy spokojnie, mądrze 
i konsekwentnie – i będziemy ją realizowali.

W imieniu samorządowych władz województwa wieniec pod tablicą Romana 
Dmowskiego złożył wicemarszałek Marek Olbryś

Prezydent Andrzej 
Duda składa hołd 
żołnierzom poległym 
w sierpniu 1920 roku 
pod Lemanem
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- Co prawda jesteśmy 
z Ostrołęki, ale czujemy się bar-
dzo związani z Łomżą. Nasz fi-
nał zawsze wygląda tak, że naj-
pierw przyjeżdżamy do Łomży, 
by kwestować na ulicach miasta, 
a później całą rodziną odwiedza-
my studio Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Warsza-
wie.  To już nasza tradycja – do-
daje Pani Anna.

Takich wolontariuszy, jak An-
toni i Franciszek czy ich mama 
w Łomży, w tym roku było aż 
126. To właśnie oni niezależnie 
od warunków pogody pojawili 
się na ulicach  miasta, by wspól-
nie z jego mieszkańcami stać się 
tym silnym podmuchem “wiatru 
w żagle” potrzebujących. 

- Liczba wolontariuszy, 
w porównaniu do chociażby roku 

ubiegłego, zwiększyła się o 26 
osób. Kwestowaliśmy i graliśmy 
nie tylko w Łomży, ale także 
w pobliskich miejscowościach 
jak Piątnica -  mówi Monika 
Orłowska-Laskowska, szefowa 
Łomżyńskiego sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Hasło tegorocznego, 28. fi-
nału, to „Wiatr w żagle dla dzie-
cięcej medycyny zabiegowej”. 
Cała Polska i świat od wczesnych 
godzin porannych zbierał środki 
na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji. Chi-
rurdzy wszystkich specjalności 
dzień i noc w całej Polsce ratują 
życie tych dzieci. 

- To niesamowite, że Łom-
ża po raz kolejny pobiła rekord. 
Muszę przyznać, że mieszkańcy 
naszego miasta bardzo chętnie 
dzielą się dobrem wrzucając dat-
ki do puszek – przyznaje z za-
dowoleniem Maciej Borysewicz, 
wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Łomży. - Pamiętam pierw-
szy zorganizowany w Łomży 
finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Był to rok 1994. 
Wówczas środki, które udało 
się zebrać pozwoliły na zakup 
pierwszego tak nowoczesnego 
inkubatora dla oddziału nowo-
rodków łomżyńskiego szpitala 
– wspomina Maciej Borysewicz. 
- Dlatego jestem przekonany, że 
to działa – dodaje.

28. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Łomży 
upłynął nie tylko pod znakiem 
występów na scenie w Parku Jana 
Pawła II, przy ulicy Wyszyńskie-
go. Był to także szereg licytacji, II 
Bieg WOŚP Łomża – Biegamy 
z sercem, morsowanie z serdu-
chem, podwodne kwestowanie, 
warsztaty plastyczne dla dzieci, 
koncert pod hasłem “Muzyka 
i dobroczynność, czyli Miód na 

Serce” w Restauracji na Farnej 
czy Piątnickie granie z Wośpem. 
Tego dnia w Łomży działo się 
naprawdę wiele! 

- W tym roku do Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
przyłączyliśmy się po raz czwar-
ty. Kwota, którą udało nam się 
zebrać przerosła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Do naszych 
morsowych puszek wpadło 4 
306 złotych i 79 groszy oraz 

20 dolarów. Wielkie dzięki dla 
wszystkich przybyłych oraz dla 
całej grupy Morsy Łomża za 
hojność i wsparcie tak szczytne-
go celu – nie kryje radości An-
drzej Polkowski, prezes łomżyń-
skich morsów.

Zwieńczeniem całodniowego 
grania było symboliczne “świa-
tełko do nieba”, które rozjaśniło 
nie tylko Park Jana Pawła II, ale 
większość miasta. 

Wiatr w żagle,  
czyli mieszkańcy Łomży grają i pomagają 
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Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.

Od wielu lat toczyła się dys-
kusja na temat potrzeby 
szerokiego udostępnienia 
podstawowych informacji do-
tyczących historii cmentarzy 
znajdujących się na terenie 
Łomży. Brakowało jednej 
platformy informacyjnej, na 
której odnaleźć by można 
wiadomości o spoczywają-
cych na naszych cmentarzach 
dawnych mieszkańcach Ziemi 
Łomżyńskiej. Ten stan rzeczy 
postanowiło zmienić Polskie 
Towarzystwo Historyczne Od-
dział w Łomży. I tak powstała 
strona internetowa o nazwie 
cmentarze.lomza.pl obej-
mująca wszystkie cmentarze 
w Łomży powstałe przed 1945 
r. O tym, a także wydanym 
właśnie wyjątkowym prze-
wodniku po zabytkowym zespole 
cmentarnym w Łomży, ze SŁAWOMI-
REM ZGRZYWĄ, historykiem regio-
nalistą i pracownikiem łomżyńskiej 
delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Białymstoku 
rozmawia Marlena Siok.

Marlena Siok: - Większość mieszkań-
ców Łomży zdaje sobie sprawę, że 
w naszym mieście nie brakuje ma-
terialnych śladów historii. Można je 
odnaleźć chociażby na przepięknych 
i bogatych nekropoliach. Jednak dane 
dotyczące spoczywających tam osób, 
ich nagrobków były dotąd trudno do-
stępne, szczątkowe i rozproszone…

Sławomir Zgrzywa: - Tak, 
udało nam się, jako Polskiemu 
Towarzystwu Historycznemu 
Oddział Łomża pozyskać grant 
z Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, z programu 
Dialog na realizację kilku za-
dań, w szczególności na budowę 
strony internetowej dotyczącej 
wszystkich łomżyńskich nekro-
polii. Zarówno zespołu cmentar-
nego przy ulicy Kopernika, jak 
i dwóch cmentarzy żydowskich. 
Strona już jest oddana do użyt-
ku, ale jeszcze jest uzupełniana 
ponieważ danych, które będzie 
zawierał jest tak dużo, że infor-
matycy głowią się, jak to wszyst-
ko na stronie umieścić. Niemniej 
jednak zapraszam na stronę: 
cmentarze.lomza.pl. Można tam 
wyszukać umiejscowienie gro-
bów, które nas interesują, których 
poszukujemy, zobaczyć gale-
rię czy wybrać się na wirtualny 
spacer i zapoznać się z historią 
poszczególnych cmentarzy  i sta-
nem obecnym znajdujących się 
tam obiektów. Jest wiele niezwy-
kle interesujących nagrobków, 
w których pochowane są wyjąt-
kowe osoby. Czasami mają one 
piękne pomniki, a czasami zwy-
kłe krzyże. 

M.S: - Strona internetowa to jednak 
nie wszystko. Bo historia kilkudzie-
sięciu cennych obiektów znajdujących 
się na zabytkowym cmentarzu wie-
lowyznaniowym została zamknięta 
także w przewodniku w wersji papie-
rowej…

S.Z: -  Nad tym przewod-
nikiem pracowałem wspólnie 
z księdzem kanonikiem Maria-
nem Mieczkowskim, probosz-
czem parafii katedralnej. To 
właśnie ona jest właścicielem 
większej części cmentarza. Ten 
przewodnik postanowiliśmy na-
pisać wspólnie, aby zaprezen-
tować najciekawsze świadectwa 
przeszłości.  Uwzględniliśmy 
cmentarza, jak również opisy 
poszczególnych obiektów i bio-
gramy osób tam pochowanych.  
Nie koncentrowaliśmy się na 
stronie artystycznej, ale na lu-
dziach. Chodziła nam przede 
wszystkim o to, aby uzmysłowić 
łomżyniakom, kto tyu spoczywa. 
Oczywiście, wszystko co znajduje 
się w przewodniku jest wyborem 
autorskim. Obejmuje on około 
osiemdziesiąt nagrobków spo-
śród 5 tysięcy znajdujących się na 
tym cmentarzu. 

M.S: - Trudno było dokonać takiej se-
lekcji?

S.Z: - Bardzo trudno. Bio-
gramów przygotowanych jest 
więcej, ale wiele się nie zmieściło. 
Byliśmy ograniczeni objętością 
książki. Wszystkie noty jednak 
będą umieszczone na stronie 
internetowej. Będzie można nie 
tylko znaleźć konkretny grób, 
ale także poznać biografie. Wy-
daje mi się, że jest parę nowych 
rzeczy, które udało się w trakcie 
pisania tego przewodnika odna-
leźć. Jak chociażby rysunek ka-
plicy Śmiarowskich z momentu 
budowy. Jest to szkic z 1839 roku. 

Odnaleziony został w archiwum 
diecezjalnym. Został dołączony 
do listu Mateusza Śmiarowskie-
go, czyli fundatora tej kaplicy, 
w którym przekazywał kaplicę na 
rzecz Parafii Łomżyńskiej. List 
był skierowany do ówczesnego 
biskupa sejneńskiego. Zresztą 
jest tam również jego odpowiedź. 
Udało się to odnaleźć i pierwszy 
raz, właśnie w tym przewodniku 
publikujemy ten rysunek. Przy 
okazji można wspomnieć, że 
odnalazły się również inne listy 
spisywane w okresie przekazywa-
nia kaplicy Śmiarowskich. Jeżeli 
odnaleźliśmy takie dokumenty, to 
trzeba trochę szerzej opowiedzieć 
o osobach tam pochowanych, 
a jest ich sporo, bo bodajże 25. 
Bardzo często nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, kto tam się znaj-
duje. Nie tylko najbliższa rodzi-
na Mateusza Śmiarowskiego, ale 
także różni krewni czy powino-
waci żon. Starałem się aby poka-
zać te ciekawostki i historie, które 
do tej pory były rzadko publiko-
wane. Oczywiście to jest jeden 
element spośród całego wyboru 
postaci. W katalogu z różnych 
okresów historycznych, zarów-
no dotyczących osób zmarłych 
w wieku XIX, w pierwszej poło-
wie XXI, jak i zmarłych niedaw-
no trudno zapomnieć chociażby 
o kimś takim jak profesor Dona-
ta Godlewska, autorka monogra-
fii Łomży czy Czesław Rybicki. 
W przewodniku tym znalazło się 
także wiele grobów symbolicz-
nych, których na naszym cmen-
tarzu nie brakuje. Są to zarówno 
groby żołnierzy polskich i ofi-
cerów, którzy zginęli w Katyniu 
lub gdzieś na Syberii. W książce 
znaleźć można także biogramy 
biskupów pomocniczych pocho-
wanych na cmentarzu, najważ-
niejszych dla parafii łomżyńskiej. 
Mam tu na myśli chociażby mało 

znanego księdza Krzysz-
tofa Szubzdę. Nie wszyscy 
wiedzą, że w Biblii Tysiąc-
lecia jest fragment jego 
tłumaczenia. Wspomina-
my również osoby znane 
powszechnie w Łomży, 
jak np. doktor Stanisław 
Schramm, który był wiel-
ce zasłużonym lekarzem 
i powszechnie znanym 
społecznikiem. Mógłbym 
tak długo wymieniać, ale 
myślę, że lepiej wziąć prze-
wodnik w dłonie i zajrzeć 
na naszą stronę.  

M.S: - Czy te przewodniki tra-
fiają do obiegu?

S.Z: - Są to dopiero 
sygnalne egzemplarze, ale 
one trafią do Polskiego To-

warzystwa Historycznego Od-
dział Łomża, do Łomżyńskiego 
Towarzystwa Naukowego i do 
parafii katedralnej. Tam należy 
szukać tego przewodnika.

M.S: - Czy ta inwentaryzacja cmen-
tarnych obiektów nawet tych - teore-
tycznie – dobrze znanych przyniosła 
jakieś zaskoczenia?

S.Z: - Tak było nawet kilka 
dużych zaskoczeń. Chyba jed-
nym z największych było odnale-
zienie na cmentarzu parafialnym, 
zupełnie zapomnianego, symbo-
licznego grobu błogosławione-
go księdza Adama Bargielskie-
go, który zginął podczas wojny 
w Dachau. Podczas zbierania 
materiałów okazało się, że praw-
dopodobnie w latach siedem-
dziesiątych rodzina Bargielskich 
postawiła symboliczny pomnik. 
Jednak był on specyficznie pod-
pisany. Na dole płyty lastryko 
widniał napis „Grób Rodziny 
Bargielskich”, który się zatarł. 
Na tablicach były tylko imiona 
np. błogosławiny ksiądz Adam 
czy też Kapitan Wojciech. Nikt 
nie zwracał na to szczególnej 
uwagi, bo nie było to po prostu 
czytelne. Udało się dotrzeć do 
tych informacji, co było dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem. Warto 
także wspomnieć o najnowszych 
odkryciach, jak grób Fraciszka 
Gibesa, który niedawno został 
odsłonięty. Zdążyliśmy umieścić 
już zdjęcie tego pomnika. Znala-
zło się też inne bardzo interesu-
jące odkrycie dotyczące Francisz-
ka Grochockiego, oficera  33-go 
Pułku Piechoty przed II wojną 
światową, jednego z wybitniej-
szych sportowców, który zginął 
w Katyniu. W jego przypadku 
odkrycie polegało też na tym, że 
sam ten grób ma, tak jakby, po 
dwóch stronach krzyża  dwie ta-
blice. Na drugiej tablicy umiesz-

czone były personalnia członeka 
tejże rodziny, innego oficera, 
który również zginął w Katy-
niu. Czyli dwóch katyńczyków, 
w jednej mogile symbolicznej. 

M.S:  - Wróćmy jednak jeszcze do 
strony internetowej. Prezentuje ona 
także dwa cmentarze żydowskie. 
Czego w tym przypadku możemy się 
spodziewać?

S.Z: - Będzie można uzy-
skać wiedzę obejmującą zarów-
no historię dawnych cmentarzy 
i najważniejszych pochowanych, 
jak i zobaczyć  nagrobki z tych 
cmentarzy i docelowo także tłu-
maczenie tych nagrobków z języ-
ka hebrajskiego na polski. Takie 
tłumaczenie zostało wykonane 
w ramach projektu przez znako-
mitą specjalistkę, Ewę Sroczyń-
ską. Dzięki temu tłumaczeniu nie 
będziemy poruszali się po cmen-
tarzu żydowskim, nie wiedząc 
kto tam dokładnie spoczywa. Od 
teraz będziemy mogli dowiedzieć 
się, że docieramy do Juliana Kar-
bowskiego, do kilku radnych, ra-
binów i postaci ze społeczności 
żydowskiej, która zamieszkiwała 
Łomżę przed II wojną światową. 

M.S: - Myślę że to ogromna wartość 
edukacyjna dla szkół… 

S.Z: - Takie było nasze zało-
żenie. Zarówno przewodnik, jak 
i strona internetowa, to z jed-
nej strony wartość historyczną 
i naukowa, ale przede wszystkim 
edukacyjna. Społeczność żydow-
ska, ale nie tylko, bo i społeczność 
polska zamieszkująca Łomżę na 
przełomie wieku  XIX i XX, w ja-
kimś szerszym zakresie nie jest 
znana. O tym wiedzą pasjonaci 
i historycy. A nie ma takiego źró-
dła gdzie można by odnaleźć in-
formacje. Co prawda portale hi-
storyczne prezentują jakieś treści, 
ale są one bardzo rozproszone. 

M.S: - Czyli zachęcamy gorąco po się-
ganie po przewodnik oraz zaglądanie 
na stronę internetową, by zagłębić się 
w ten świat łomżyńskich cmentarzy 
i móc ruszyć w podróż po nich będąc 
znacznie bardziej bogatym w wie-
dzę…  

S.Z: - Tak. To nawet nie jest 
świat tylko łomżyńskich cmen-
tarzy. To jest świat łomżyńskiej 
historii. Miasta i regionu. I w to 
bym proponował się zagłębiać, 
ponieważ czasami chodzimy 
po ulicach uhonorowanych na-
zwiskami osób zasłużonych dla 
Łomży, a nie bardzo wiemy kto 
to był. W związku z tym te in-
formacje będzie można odnaleźć 
na naszych stronach, w przewod-
niku, a także w innych materia-
łach związanyc z realizacją tego 
projektu.

Historie łomżyńskich cmentarzy
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Naprzeciwko żywych trupów 
staje ostra jak brzytwa  
Milla Jovovich.

Mroczna fabuła, krwawa akcja i niesa-
mowita atmosfera. To mieszanka horroru, 
kina akcji i science fiction.

Na początku XXI wieku The Umbrel- 
la Corporation staje się największą firmą 
komercyjną w Stanach Zjednoczonych. 
Prawie we wszystkich domach znajdują 
się jej produkty. Wszędzie ma wpływy po-
lityczne i finansowe. Oficjalnie jest wiodą-
cym w świecie dostawcą technologii kom-
puterowych i produktów medycznych. 
Natomiast ani opinia publiczna, ani pra-
cownicy nie wiedzą, że główne dochody 
firma ma dzięki pracy nad technologiami 
wojskowym, eksperymentami genetycz-
nym i bronią biologiczną.

W supertajnym podziemnym labo-
ratorium firmy nazywanym The Hive 
(Ul) trwają prace nad niezwykle niebez-
piecznym wirusem. Na skutek sabotażu 
nowy morderczy wirus wymyka się spod 
kontroli, dostanie się do systemu wenty-
lacyjnego. Red Queen (Czerwona kró-
lowa) – główny komputer, odcina drogę 
ucieczki pracującym w laboratorium na-
ukowcom. 

Ci, którzy uratowali się przed infekcją 
– między innymi ponętna Alice, agentka 
do zadań specjalnych, nie pamiętająca, 
w jaki sposób trafiła do siedziby korpora-
cji – próbują opuścić feralne miejsce. Do 
laboratorium przybywa elitarna grupa ko-
mandosów. Żołnierze nie mają jednak po-
jęcia, z czym przyjdzie im walczyć… Mają 
trzy godziny, żeby izolować wirus i urato-
wać przed nim świat. Przeszkadzać im bę-
dzie nie tylko Red Queen, ale naukowcy, 
których wirus zmutował w coś na kształt 
zombie oraz przerażający, mutujący wciąż 
potwór Licker.

To ekranizacja kultowej gry na Play-
Station „Resident Evil” z 1996 roku. W 6 
lat produkty opatrzone szyldem „Resident 
Evil" (gry, komiksy, książki, figurki) przy-
niosły producentowi programu – japoń-
skiej firmie Capcom, ponad 600 milionów 
dolarów zysków. 

Widzom spodobała się dynamika fil-
mu, a przede wszystkim jego strona wizu-
alna i Milla Jovovich, odgrywająca w ku-
sych strojach rolę twardej Alice. Atrakcji 
zresztą tutaj nie brakuje, a największą jest 
chyba przerażający pies-zombie i starcie 
z nim w wykonaniu Alice.

Milla Jovovich przyznaje, że nie jest 
fanką horrorów, ale kiedy poznała tę grę 
bardzo chciała zagrać w filmie. „Mój 
13-letni brat ma kompletnego fioła na 
punkcie gier komputerowych – opowiada. 
Kiedyś usiadłam z nim przed monitorem 
i... wpadłam po uszy. Graliśmy w „Resi-
dent Evil", która okazała się najbardziej 

wciągającą i niesamowitą grą z jaką kie-
dykolwiek miałam do czynienia. Brat 
uważał, że jestem idealną kandydatką do 
roli w filmie na podstawie tej gry. Sporo 
się napociłam, żeby dostać tę rolę. Mam 
nadzieję, że mój brat i jego kumple są ze 
mnie dumni.

Nigdy nie grałam podobnej roli 
i chciałam nauczyć się i doświadczyć cze-
goś zupełnie nowego – powiedziała Milla. 
Fascynujące było to, że nosiłam mokrą 

minispódniczkę, walczyłam, kopałam, 
strzelałam”.

„To fantastyczna gra do przeniesienia 
na ekran - opowiada reżyser Paul W. S. 
Anderson. Ma potężny ładunek napięcia, 
który co chwila eksploduje powodując, 
że podskakujesz na krześle. Poza tym od 
dziecka uwielbiam horrory. Od dziecka 
przeraża mnie myśl o tym, że moja rodzi-
na, przyjaciele, ukochana może powrócić 
ze świata umarłych po to, żeby zabijać. Że 

mogą stać się zombie. Grając w „Resident 
Evil" myślałem sobie, że od przeszło 20 lat 
nikt nie zrobił wysokobudżetowego filmu 
z zombie. Chciałem ożywić ten gatunek”. 

Pewnie nie wiesz...
Milla Jovovich to urodzona w 1975 

roku w Ukrainie aktorka, supermodelka, 
projektantka mody, piosenkarka i postać 
publiczna, która była na okładce ponad stu 
czasopism i zagrała w kilkunastu filmach. 
Pierwszy raz pracowała jako profesjonal-
na modelka w wieku 12 lat, od tego mo-
mentu trafiła na okładkę wielu prestiżo-
wych magazynów.

Jej serbski ojciec, Bogdan Jovovich, 
był lekarzem w Kijowie. Tam poznał jej 
matkę Galinę Loginovą, rosyjską aktor-
kę. W 1981 roku, Milla wyemigrowała 
wraz z rodzicami ze Związku Radziec-
kiego, najpierw do Londynu, a następnie 
do Sacramento w Kalifornii i ostatecznie 
osiedliła się w Los Angeles. Jej rodzice ro-
zeszli się i ostatecznie rozwiedli, ponieważ 
ojciec został aresztowany i spędził kilka lat 
w więzieniu.

Ma przyrodniego brata, Marco (ur. 
1988 r).

Biegle włada językiem angielskim, 
serbskim i ukraińskim.

Reżyser Paul W. S. Anderson i Milla 
Jovovich zaręczyli się w rok po premierze 
filmu. Pobrali się 22 sierpnia 2009 r. Mają 
dwie córki Ever (2007) i Dashiel Edan  
(2015). W sierpniu 2019 r. ogłosili, że spo-
dziewają się trzeciej córki.

Jovovich przed kręceniem sceny walki 
z psem-zombie trenowała 3 miesiące. Na 
planie sama wykonywała numery kaska-
derskie i później „obnosiła przed kamerą 
odniesione na planie rany, siniaki i zadra-
pania”. Przy okazji wykonywania swoich 
ewolucji, szkody poniosło kilku członków 
ekipy: jednemu podbiła oko, kilku innych 
boleśnie uderzyła.

Ekipa miała nie lada problem z psami, 
które ciągle zlizywały z siebie mięso.

Zdjęcia do filmu kręcono m.in. w Berli-
nie, w nieukończonym metrze, które miało 
wtedy „fantastyczne labirynty korytarzy”.

Imię postaci Milli Jovovich, Alice, 
ujawnia się dopiero podczas napisów.

Aby przygotować się do swoich ról, ak-
torzy grający komandosów oraz Milla Jo-
vovich odbyli tygodniowy trening koman-
dosów (wspinaczka, sztuki walki, obsługa 
broni itp.).

Film „Resident Evil” (2002) ma dal-
sze części: „Resident Evil 2: Apokalipsa” 
(2004), „Resident Evil: Zagłada” (2007), 
„Resident Evil: Afterlife” (2010), „Resident 
Evil: Retrybucja” (2012), „Resident Evil: 
Ostatni rozdział” (2016).
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Członkowie i sympatycy Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, w jesz-
cze świątecznych nastrojach, uczest-
niczyli w spotkaniu noworocznym.

- Zawsze na początku stycz-
nia spotykamy sie w naszej łom-
żyńskiej rodzinie, w atmosferze 
przyjaznej, ciepłej i życzliwej. Na-
sza organizacja liczy 320 człon-
ków, skupia ludzi różnych zawo-
dów, o różnych poglądach. Łączy 
nas miłość do Łomży. Jesteśmy 
dumni z folkloru I historii nasze-
go miasta. Bardzo podoba mi się 
to co powiedział jeden z miesz-
kańców Białegostoku. Przyznał, 
że Łomża stanowi przystanek 
intelektualny na drodze mię-

dzy Białymstokiem i Warszawą 
– mówi Krystyna Michalczyk- 
Kondratowicz, prezes 'Łomżyń-
skiego Oddziału TPZŁ.

Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Łomżyńskiej jednoczy miesz-
kańców całego regionu.

- Towarzystwo zbiera się wie-
le razy w ciągu  roku, ale spotka-
nie o takim charakterze jest raz 
w roku. To okazja do spotkania 
przyjaciół i rozmowy o sprawach, 
które są ważne dla Łomży i Zie-
mi Łomżyńskiej - tłumaczy po-
seł Stefan Krajewski.

Refleksją i radością ze spotka-
nia podzielił się ksiądz infułat Jan 
Sołoiwaniuk.

- Okres świąteczny to czas 
wręczania prezentów. My także 
otrzymaliśmy prezent. Papież 
Franciszek ogłosił, że 7 czerwca 
tego roku zostanie wzniesiony na 
ołtarze nasz rodak prymas Stefan 
Wyszyński. Jest dla nas Łomżan 
tym większa radość, ponieważ 
ksiądz prymas będąc w Łomży, 
powiedział, że to właśnie tutaj 
w Łomży, w  naszej katedrze zro-
dziło się jego powołanie.

W czasie spotkania wszy-
scy z zainteresowaniem obej-
rzeli przedstawienie jasełkowe 
przygotowane przez Marzannę 
Gawrych i dzieci ze świetlicy 
w Giełczynie.

Spotkanie 
opłatkowe 
Sybiraków

Sybiracy, członkowie rodzin, przed-
stawiciele parlamentu i samorządu 
uczestniczyli w spotkaniu opłatko-
wym zorganizowanym przez Zarząd 
Oddziału w Łomży.

- Staramy się organizować 
spotkania opłatkowe, choć co 
roku nas ubywa. Chcemy się jed-
nak spotykać , dzielić opłatkiem 
i wspominać - mówi Danuta 
Pieńkowska – Wolfart, prezes 
Zarządu Oddziału Sybiraków 
w Łomży. 

Ciągle żywe są wspomnienia 
z zesłania na nieludzką ziemię.

- Jest w nas Sybirakach nuta 
krzywdy. Zachowałem takie 
wspomnienia: Wstajemy, a tu 
minus pięćdziesiąt stopni, innym 

razem nadeszły wielkie roztopy. 
Aby przejść trzeba było do nóg 
przywiązywać specjalne stołki. 
Przypimina mi się jak wielkim 
dobrodziejstwem były ryby, które 
zesłańcy łowili w wodnych za-
stoiskach. Suszone ryby pozwa-
lały nam przetrwać. Syberia to 
wielkie przestrzenie lądu i wody 
- wspomina Jerzy Szymanowski, 
wiceprezes Związku Sybiraków 
w Łomży.

Wśród uczestników spotka-
nia prawie w każdej rodzinie była 
osoba wywieziona na Syberię.

- Też jestem z rodziny Sy-
biraków. Dlatego tak dobrze 
rozumiem ból i żal osób, które 
przeżyły Syberię. Cieszymy się, 
że dziś możemy żyć w wolnej Oj-
czyźnie - przyznaje poseł Lech 
Antoni Kołakowski.

Spotkanie było okazją do 
przekazania podziękowań i uho-
norowania osób wspierających 

działalność Związku Sybiraków. 
Złote odznaki Zasłużony dla 
Związku Sybiraków otrzymali Jo-
lanta Kossakowska, dyrektor dru-
giego Liceum Ogólnokształcącego 
w Łomży i Henryk Kowalewski, 
emerytowany wojskowy. Honoro-
we odznaki Związku Sybiraków 
otrzymali między innymi Syl-
wia Pieńkowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Zesłańców Sybi-
ru w Olszynach i Adam Niebrzy-
dowski, burmistrz Jedwabnego.

- Jedwabne od wrzśnia 1939 
do czerwca 1941 roku bardzo 
ucierpiało. Wywózki dotknęły 
szczególnie mieszkańców wsi 
położonych nad Biebrzą. W nie-
których wsiach Sowieci wywieź-
li ponad sześćdziesiąt procent 
mieszkańców. W związku z tym 
przygotwujemy publikację histo-
ryczną dotyczącą prześladowań 
mieszkańców Jedwabnego i oko-
licznych miejscowości. Wydaw-

nictwo chcemy zaprezentować 
we wrześniu na konferencji, któ-
rą organizujemy we współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej 
- wyjaśnia Adam Niebrzydowski, 
burmistrz Jedwabnego.

Spotkaniu towarzyszył oko-
licznościowy program arty-
styczny przygotowany przez 
nauczycieli i uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Łomży.

Trzej Królowie 
na blokowisku 

Chyba jeszcze nigdy nie było nas tak 
wielu - powiedział łomżyński biskup 
pomocniczy Tadeusz Bronakowski, 
który od początku, czyli od 2013 roku, 
bierze udział w Orszaku Trzech Króli 
przemierzającym ulice Łomży.

Około 2 tysięcy osób, ozdo-
bionych koronami czerwony-
mi, niebieskimi i zielonymi 
oraz w strojach aniołów lub 
pastuszków, towarzyszyło Kac-
prowi, Melchiorowi i Baltaza-
rowi w drodze przez największe  
w Łomży osiedle mieszkaniowe 
Południe do "Betlejem", któ-
re tradycyjnie także znajduje się 
wśród bloków, w Skate Parku 
przy ulicy Mazowieckiej.                

- To nasze publiczne wyzna-
nie wiary: że chcemy budować 
naszą rzeczywistość osobistą 
,rodzinną a nade wszystko spo-
łeczną w duchu Chrystusowej 

Ewangelii, w duchu Bożych 
Przykazań. To świadectwo jest 
szczególnie ważne w obliczu 
tego, co dzieje się w Europie i na 
świecie - mówił biskup Tadeusz 
Bronakowski.

Uroczystość Objawienia Pań-
skiego to jedno z najstarszych 
świąt chrześcijańskich, które  
nawiązuje do hołdu jaki odda-
li Dzieciątku  w Betlejem trzej 
monarchowie (magowie, mędrcy) 

z różnych stron świa-
ta. Łomżyńska tradycja 
tego dnia narodziła się 
w 2013 roku w osiedlo-
wych parafiach  Krzyża 
Świętego oraz Bożego 
Ciała. Niedługo później 
dołączyli wierni z para-
fii św. Andrzeja Boboli. 
Każda z tych wspólnot  
przygotowuje orszak 
ze swoim  Królem (za-
miast rumaków i wiel-
błądów monarchowie 
korzystają z okazałych 
samochodów) i pod wo-
dzą proboszczów: An-
drzeja Godlewskiego, 
Wojciecha Nowackiego 
i Andrzeja Popielskiego, 
z radością oraz kolędami 

i pastorałkami wędruje do osie-
dlowego Betlejem, gdzie czeka 
Święta Rodzina. Tam składają 
Dzieciątku pokłon oraz dary. 
Odbywa się wspólne śpiewanie 
kolęd i rozbrzmiewają życzenia.  

Orszaki wyruszyły jak zwykle 
po mszach w parafialnych świąty-
niach. W kościele Krzyża Święte-
go Eucharystię sprawował biskup 
Tadeusz Bronakowski. Wierni 
mieli tam także okazję  obejrzeć 
krótki koncert Śpiewającej Cho-
inki, czyli zespołu Magdy Sinoff 
z Miejskiego Domu Kultury - 
Domu Środowisk Twórczych 
rozmieszczonego na podestach 
ustawionych w kształt świątecz-
nego drzewka.  

Biskup w towarzystwie m. in. 
"królów ery demokracji", czyli  po-
sła Stefana Krajewskiego i staro-
sty Lecha Marka Szabłowskiego 
poprowadził połączone orszaki 
z parafii Krzyża Świętego i Boże-
go Ciała ("Bobolanie" nadchodzą 
z innej strony). W Skate Parku 
powitali ich nie tylko uczestnicy 
uroczystości, ale także dzieci na 
sankach i różnych innych "apara-
tach do zjeżdżania z górki", korzy-
stające z pierwszego, i jak dotąd 
ostatniego, tej zimy śniegu. 

Spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez nauczycieli 
i uczniów Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.

Sybiracy, członkowie rodzin, przedstawiciele parlamentu i samorządu 
uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez
Zarząd Oddziału w Łomży.



Naprzeciwko żywych trupów 
staje ostra jak brzytwa  
Milla Jovovich.

Mroczna fabuła, krwawa akcja i niesa-
mowita atmosfera. To mieszanka horroru, 
kina akcji i science fiction.

Na początku XXI wieku The Umbrel- 
la Corporation staje się największą firmą 
komercyjną w Stanach Zjednoczonych. 
Prawie we wszystkich domach znajdują 
się jej produkty. Wszędzie ma wpływy po-
lityczne i finansowe. Oficjalnie jest wiodą-
cym w świecie dostawcą technologii kom-
puterowych i produktów medycznych. 
Natomiast ani opinia publiczna, ani pra-
cownicy nie wiedzą, że główne dochody 
firma ma dzięki pracy nad technologiami 
wojskowym, eksperymentami genetycz-
nym i bronią biologiczną.

W supertajnym podziemnym labo-
ratorium firmy nazywanym The Hive 
(Ul) trwają prace nad niezwykle niebez-
piecznym wirusem. Na skutek sabotażu 
nowy morderczy wirus wymyka się spod 
kontroli, dostanie się do systemu wenty-
lacyjnego. Red Queen (Czerwona kró-
lowa) – główny komputer, odcina drogę 
ucieczki pracującym w laboratorium na-
ukowcom. 

Ci, którzy uratowali się przed infekcją 
– między innymi ponętna Alice, agentka 
do zadań specjalnych, nie pamiętająca, 
w jaki sposób trafiła do siedziby korpora-
cji – próbują opuścić feralne miejsce. Do 
laboratorium przybywa elitarna grupa ko-
mandosów. Żołnierze nie mają jednak po-
jęcia, z czym przyjdzie im walczyć… Mają 
trzy godziny, żeby izolować wirus i urato-
wać przed nim świat. Przeszkadzać im bę-
dzie nie tylko Red Queen, ale naukowcy, 
których wirus zmutował w coś na kształt 
zombie oraz przerażający, mutujący wciąż 
potwór Licker.

To ekranizacja kultowej gry na Play-
Station „Resident Evil” z 1996 roku. W 6 
lat produkty opatrzone szyldem „Resident 
Evil" (gry, komiksy, książki, figurki) przy-
niosły producentowi programu – japoń-
skiej firmie Capcom, ponad 600 milionów 
dolarów zysków. 

Widzom spodobała się dynamika fil-
mu, a przede wszystkim jego strona wizu-
alna i Milla Jovovich, odgrywająca w ku-
sych strojach rolę twardej Alice. Atrakcji 
zresztą tutaj nie brakuje, a największą jest 
chyba przerażający pies-zombie i starcie 
z nim w wykonaniu Alice.

Milla Jovovich przyznaje, że nie jest 
fanką horrorów, ale kiedy poznała tę grę 
bardzo chciała zagrać w filmie. „Mój 
13-letni brat ma kompletnego fioła na 
punkcie gier komputerowych – opowiada. 
Kiedyś usiadłam z nim przed monitorem 
i... wpadłam po uszy. Graliśmy w „Resi-
dent Evil", która okazała się najbardziej 

wciągającą i niesamowitą grą z jaką kie-
dykolwiek miałam do czynienia. Brat 
uważał, że jestem idealną kandydatką do 
roli w filmie na podstawie tej gry. Sporo 
się napociłam, żeby dostać tę rolę. Mam 
nadzieję, że mój brat i jego kumple są ze 
mnie dumni.

Nigdy nie grałam podobnej roli 
i chciałam nauczyć się i doświadczyć cze-
goś zupełnie nowego – powiedziała Milla. 
Fascynujące było to, że nosiłam mokrą 

minispódniczkę, walczyłam, kopałam, 
strzelałam”.

„To fantastyczna gra do przeniesienia 
na ekran - opowiada reżyser Paul W. S. 
Anderson. Ma potężny ładunek napięcia, 
który co chwila eksploduje powodując, 
że podskakujesz na krześle. Poza tym od 
dziecka uwielbiam horrory. Od dziecka 
przeraża mnie myśl o tym, że moja rodzi-
na, przyjaciele, ukochana może powrócić 
ze świata umarłych po to, żeby zabijać. Że 

mogą stać się zombie. Grając w „Resident 
Evil" myślałem sobie, że od przeszło 20 lat 
nikt nie zrobił wysokobudżetowego filmu 
z zombie. Chciałem ożywić ten gatunek”. 

Pewnie nie wiesz...
Milla Jovovich to urodzona w 1975 

roku w Ukrainie aktorka, supermodelka, 
projektantka mody, piosenkarka i postać 
publiczna, która była na okładce ponad stu 
czasopism i zagrała w kilkunastu filmach. 
Pierwszy raz pracowała jako profesjonal-
na modelka w wieku 12 lat, od tego mo-
mentu trafiła na okładkę wielu prestiżo-
wych magazynów.

Jej serbski ojciec, Bogdan Jovovich, 
był lekarzem w Kijowie. Tam poznał jej 
matkę Galinę Loginovą, rosyjską aktor-
kę. W 1981 roku, Milla wyemigrowała 
wraz z rodzicami ze Związku Radziec-
kiego, najpierw do Londynu, a następnie 
do Sacramento w Kalifornii i ostatecznie 
osiedliła się w Los Angeles. Jej rodzice ro-
zeszli się i ostatecznie rozwiedli, ponieważ 
ojciec został aresztowany i spędził kilka lat 
w więzieniu.

Ma przyrodniego brata, Marco (ur. 
1988 r).

Biegle włada językiem angielskim, 
serbskim i ukraińskim.

Reżyser Paul W. S. Anderson i Milla 
Jovovich zaręczyli się w rok po premierze 
filmu. Pobrali się 22 sierpnia 2009 r. Mają 
dwie córki Ever (2007) i Dashiel Edan  
(2015). W sierpniu 2019 r. ogłosili, że spo-
dziewają się trzeciej córki.

Jovovich przed kręceniem sceny walki 
z psem-zombie trenowała 3 miesiące. Na 
planie sama wykonywała numery kaska-
derskie i później „obnosiła przed kamerą 
odniesione na planie rany, siniaki i zadra-
pania”. Przy okazji wykonywania swoich 
ewolucji, szkody poniosło kilku członków 
ekipy: jednemu podbiła oko, kilku innych 
boleśnie uderzyła.

Ekipa miała nie lada problem z psami, 
które ciągle zlizywały z siebie mięso.

Zdjęcia do filmu kręcono m.in. w Berli-
nie, w nieukończonym metrze, które miało 
wtedy „fantastyczne labirynty korytarzy”.

Imię postaci Milli Jovovich, Alice, 
ujawnia się dopiero podczas napisów.

Aby przygotować się do swoich ról, ak-
torzy grający komandosów oraz Milla Jo-
vovich odbyli tygodniowy trening koman-
dosów (wspinaczka, sztuki walki, obsługa 
broni itp.).

Film „Resident Evil” (2002) ma dal-
sze części: „Resident Evil 2: Apokalipsa” 
(2004), „Resident Evil: Zagłada” (2007), 
„Resident Evil: Afterlife” (2010), „Resident 
Evil: Retrybucja” (2012), „Resident Evil: 
Ostatni rozdział” (2016).
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Powiedzenie „jego życie to prawdziwy scenariusz 
filmowy" jest może wyświechtane, ale znakomicie 
pasuje do Ryszarda Riedla, lidera grupy Dżem. Jest 
w nim wszystko: dzieciństwo na Śląsku naznaczone 
konfliktem z ojcem, kariera, odrzucenie, walka z na-
łogiem, miłość i rodzina, a wreszcie wspaniała mu-
zyka. Zmarły w wieku 37 lat muzyk już za życia stał 
się legendą, a po śmierci na jego grobie w Tychach do 
dziś palą się znicze przynoszone przez fanów. 

Tychy, rok 1976. 20-letni Rysiek nie pracuje, 
ani się nie uczy, żyje z dnia na dzień na garnuszku 
rodziców, w ciągłym konflikcie z ojcem ormowcem. 
Fascynuje go muzyka i kultura hipisów, marzy o in-
diańskim życiu na preriach. Rysiek zostaje wokalistą 
miejscowego zespołu, zakochuje się w dziewczynie 
z osiedla. Gola, jeszcze jako uczennica, zachodzi 
w ciążę. Wyrzucona ze szkoły, wychodzi za Ryśka. 
Jego ojciec do końca nie może się z tym pogodzić. 
W dniu ślubu Rysiek po raz pierwszy bierze...

Pewnie nie wiesz...
„Skazany na bluesa'' to tytuł piosenki Dżemu. 

Tekst Ryszard Riedel, zadedykował przyjacielowi, 
który zmarł po przedawkowaniu narkotyków.

Tomasz Kot przygotowując się do roli Ryśka 
schudł 8 kilo, przez kilka tygodni, dzięki uprzejmości 
żony Ryśka Riedla, mieszkał w jego pokoju słuchając 
jego płyt, pojechał w trasę koncertową z grupą Dżem.

Aby poznać sposób życia i klimaty panujące między 
narkomanami współpracował z krakowskim Monarem.

Film jest laureatem „Złotego Klakiera'' nagrody 
dla filmu najdłużej oklaskiwanego przez publiczność 
na XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w 2005 roku. Owacja trwała 3 minuty i 28 sekund. 
Reżyser filmu Jan Kidawa-Błoński odbierał nagrodę 
... na korytarzu po zakończeniu ceremonii.

Skazany na bluesa
Stopklatka piątek 20.00

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Odrobina nieba

Stopklatka piątek 17.50, niedziela 15.50

Komediodramat. Marley to młoda, odnosząca sukcesy 

singielka z poczuciem humoru i dystansem do świata. 

Mimo presji ze strony rodziny i znajomych od lat jest 

samotna. Uwielbia flirtować i uprawiać seks bez 

zobowiązań, ale panicznie boi się zaangażowania 

w związek. Jej podejście do życia drastycznie się zmienia, 

gdy dowiaduje się, że choruje na raka.

John Stratton
TV Puls sobota 20.00

Film akcji. John Stratton to brytyjski agent sił specjalnych. 

Razem z partnerem Martym przemierzają kompleks 

laboratoryjny w Iranie. Mężczyźni próbują przechwycić 

śmiertelną broń biochemiczną. Skomplikowana misja 

kończy się jednak tragicznie.

Iluzjonista
TV4 sobota 14.30

Dramat miłosny. Koniec XIX w. Syn stolarza wyrusza 

w świat, by zarabiać na życie jako iluzjonista. Gdy pojawia 

się w Wiedniu, pretendent do tronu postanawia go 

skompromitować i wtrącić do więzienia jako oszusta.

Joanna
ATM Rozrywka sobota 17.00

Dramat wojenny. Kraków, czas okupacji hitlerowskiej. 

Samotna wdowa Joanna Kurska ratuje z łapanki 

7-letnią Żydówkę, którą ukrywa w swoim mieszkaniu. 

O sekrecie nie wie nawet rodzina, lecz odkrywa go oficer 

SS. Zafascynowany młodą Polką zobowiązuje się nie 

zdradzić tajemnicy, ale oczekuje, że Joanna zostanie jego 

kochanką.

Pan Holmes
TVP Kultura sobota 20.20, niedziela 14.05

Dramat kryminalny. Anglia, 1947 rok. 93-letni Sherlock 

Holmes osiada na niewielkiej farmie, gdzie jego jedynym 

towarzystwem są gosposia i jej 10-letni syn Roger. Wraz 

z chłopcem Holmes powraca do ostatniej sprawy, której 

nigdy nie udało mu się rozwikłać. Kłopot w tym, że jego 

umysł nie funkcjonuje już tak dobrze, jak kiedyś.

Paul

Przybysz 
z kosmosu

Perypetie dwóch Brytyjczyków, którzy wędrując 
przez amerykańskie bezdroża, spotykają przybysza 
z kosmosu. 

Graeme (Simon Pegg) i Clive (Nick Frost) to 
dwójka zaprzyjaźnionych Brytyjczyków. Obaj są 
wielkimi entuzjastami komiksów i kina science fic-
tion. Pewnego razu postanawiają wybrać się w po-
dróż do USA w poszukiwaniu UFO. Tam na ich 
drodze staje niespodziewanie przybysz z obcej pla-
nety – Paul. 

Okazuje się, że przez 60 lat był przetrzymywa-
ny w bazie wojskowej i w końcu udało mu się uciec. 
Kosmita dołącza do Graeme'a i Cliva – razem z nimi 
przemierza Amerykę, szukając schronienia przed 
ścigającymi go agentami. 

Pogodny, bezpretensjonalny obraz zgrabnie łączy 
elementy kina akcji, science fiction i filmu drogi. In-
teligentny humor, zabawa konwencją i komediowy 
talent odtwórców głównych ról zapewniają widzom 
lekką, odprężającą rozrywkę.

Paul
TV6 piątek 23.00, sobota 17.50

Skazany na bluesa



będzie się działo
Pozdrowienia z Paryża

Awanturnik 
bez litości

Kino akcji! John Travolta w roli szalonego agenta CIA, który 
musi powstrzymać zamach terrorystyczny. 

James Reece ma pozornie idealne życie – pracuje w Paryżu jako 
doradca ambasadora USA i ma piękną, francuską dziewczynę Caro-
line. Nie jest jednak szczęśliwy – nieustannie marzy o ekscytujących 
misjach szpiegowskich i aspiruje do bycia tajnym agentem CIA. 
W końcu nadchodzi wymarzona chwila – James dostaje pierwsze 
ważne zadanie. Musi połączyć siły z agentem Charliem Waxem, 
znanym z ekscentrycznego sposobu życia. 

Kiedy Charlie Wax ( John Travolta) pojawi się w Paryżu, nic nie 
będzie jak dawniej. Łysy i napakowany agent CIA nie uznaje kom-
promisów i nie wie, co to litość. Kocha swoją robotę, a podczas misji 
z twarzy nie schodzi mu uśmiech. James ( Jonathan Rhys Meyers) to 
kompletne przeciwieństwo Charliego. W ciągu najbliższych czter-
dziestu ośmiu godzin James będzie musiał bardzo szybko polubić 
pracę ze swoim nowym partnerem. Albo się dogadają, albo zginą.

Pewnie nie wiesz...
W filmie, w roli Caroline, występuje Kasia Smutniak. Aktorka 

powiedziała: „Moje sceny z Johnem polegały głównie na bieganiu, 
skakaniu z dachów i okazało się, że dały mi wiele frajdy. Z Jona-
thanem musieliśmy odegrać głębszą więź, która łączy naszych boha-
terów. Od początku zaiskrzyło między nami, więc wspólna gra nie 
nastręczyła żadnych kłopotów”.

Pozdrowienia z Paryża
TV Puls piątek 20.00

Raport Pelikana

Odkryć 
prawdę

Film zrealizowany według wszelkich 
reguł prawdziwego thrillera. Po pierwsze, 
jest zagadka: zginęli dwaj sędziowie Sądu 
Najwyższego. Jest też bohater (a raczej 
bohaterka): piękna i inteligentna student-
ka prawa Derby Shown, która pisząc pracę 
semestralną odkrywa prawdziwy powód 
ich śmierci.

Studentka prawa, Darby Shaw ( Julia 
Roberts) opracowując raport, przypad-
kiem czyta zaskakującą informację. Usta-
la, że jeden z najpotężniejszych ame-
rykańskich potentatów naftowych ma 
nielegalne powiązania z wysokiej rangi 
politykami. Teraz pojawia się zagroże-
nie: promotor studentki (a zarazem jej 
kochanek) Callahan (Sam Shepard) gi-
nie w zamachu bombowym. Darby wie, 
że jego śmierć ma bezpośredni związek 
z opracowywanym przez nią raportem. 
Nie ma wątpliwości, że kolejną ofiarą 
będzie ona sama. Musi znaleźć kogoś 
(Denzel Washington), komu może za-
ufać i powierzyć raport. 

Pewnie nie wiesz...
Prawa do ekranizacji powieści Joh-

na Grishama zakupiono jeszcze przed jej 
ukazaniem się. Autor postać Darby two-
rzył z myślą o Julii Roberts. 

Film zarobił dotychczas blisko 200 mln 
dolarów.

Dwie główne gwiazdy, Julia Roberts 
i Denzel Washington , pojawiają się razem 
na ekranie dopiero po godzinie i 8 minutach 
filmu.

Aby uczyć się roli reportera, Denzel 
Washington pracował kilkanaście dni w re-
dakcji „Washington Post”.

Tytuł wiąże się z siedliskiem zagrożo-
nych wyginięciem pelikanów.

Raport Pelikana
TVN niedziela 22.00

Zdrada

Irlandzki 
terrorysta
Harrison Ford i Brad Pitt w sen-

sacyjnym dramacie mistrza thrillera 
politycznego, Alana J. Pakuli. 

Jeden z najgroźniejszych irlandz-
kich terrorystów, Frankie McGuire 
(Pitt), wstąpił do IRA po tym, kiedy 
brytyjscy żołnierze zabili jego ojca. 
Mimo młodego wieku ma na sumieniu 
zabicie ponad dwudziestu Anglików.

 W obawie przed aresztowaniem 
ucieka do Nowego Jorku. Mieszkają-
cy tu inny członek IRA, ksiądz Fitz-
simmons (George Hearn), znajduje 
mu kwaterę w domu pochodzącego 
z Irlandii policjanta Toma O’Me-
ary (Ford), który podejmuje Mc-
Guire’a bardzo serdecznie i gościnnie. 
Nie wie, czym zajmuje jego nowy 
lokator. Ten zaś nawiązuje kontakt 
z szefem grupy nielegalnie handlu-
jącej bronią Billy’m Burke’m (Treat 
Williams), aby kupić od niego spory 
ładunek uzbrojenia i przemycić go do 
Irlandii. 

Kiedy organa ścigania wpadają 
na trop przestępców, O’Meara musi 
dokonać wyboru między irlandzką 
solidarnością, a poczuciem zawodo-
wego obowiązku. Na jego postępo-
wanie dodatkowy wpływ mają nie-
dawne tragiczne wydarzenia. Otóż 
przyjaciel i policyjny partner Toma, 
zastrzelił człowieka, choć wiedział, 
że ten był nieuzbrojony. Tymczasem 
Tom, który zawsze kieruje się w ży-
ciu żelaznymi zasadami moralnymi, 
nie uznaje żadnego usprawiedliwie-
nia dla zabijania.

Pewnie nie wiesz...
Między dwoma głównymi aktora-

mi było sporo wrogości, nie utrzymy-
wali żadnych osobistych kontaktów. 

Brad Pitt został napadnięty w Bel-
faście, gdzie szlifował akcent z północ-
nej Irlandii.

Harrison Ford otrzymał 20 milio-
nów dolarów, a Brad Pitt zarobił 12 
milionów dolarów za występ w tym 
filmie.

Zdrada
TV Puls niedziela 22.00



tak było w 2019

Styczeń
W 2019 roku Łomża weszła mając już 

mniej niż 60 tysięcy mieszkańców. Coraz 
bardziej dystansują nas np. Suwałki. To 
tendencja już trwała, niestety. Na pociechę 
można tylko powiedzieć, że rośnie Zie-
mia Łomżyńska - Giełczyn, Kupiski czy 
Konarzyce, gdzie widuje się coraz więcej 
łomżyniaków.

Trzej Królowie w otoczeniu licznych 
orszaków przeszli przez Łomżę do „Be-
tlejem” wśród bloków wielkiego osiedla. 
Ofiarowali Dzieciątku dary, a wszystkim 
życzenia dobrego roku. U niektórych się 
sprawdziło.

Rozpoczął się serial „Stawka większa 
niż śmieć”. Przez kilka miesięcy prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski usiłował 
wprowadzić podwyżki opłat za odpady. 
Radni mu nie pozwalali. No to, jeden rad-
ny zmienił klub i radni pozwolili żeby było 
drożej, a potem taniej. To taniej miałoby 
być od teraz, ale wtrącił się sąd. W sumie 
jednak nowiny są kiepskie: tak czy siak bę-
dzie drogo, bo tak jest wszędzie.

Kadrowe zmiany we wszystkich 
WORD-ach w województwie. W Białym-
stoku i Suwałkach nowe twarze, w Łomży 
– doświadczone oblicze wieloletniego dy-
rektora Mirosława Oliferuka. Obowiązek 
egzaminowania pozostał na stanowisku.

Łomża błyszczy. Kolejny raz okazała 
się najpiękniej rozświetlonym świątecznie 
miastem w województwie i jednym z czo-
łowych w kraju w konkursie Energi. To się 
opłaca – mieszkańcy otrzymali podarki 
AGD za 10 tysięcy złotych.

Na ulice miasta wyjechały pierwsze 
niewielkie autobusy Karsan. Wjeżdżają 
tam, gdzie nie potrafią duże.

Pięknym wynikiem 96 tysięcy złotych 
zaowocowała w Łomży Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy. Byłoby wiele radości, 
ale w Gdańsku zginął podczas koncertu 
prezydent Paweł Adamowicz.

Jak jest zima, to musi być zimno. 
W Łomży jak jest zimno i bezwietrznie to 
jeszcze dodatkowo śmierdzi i dusi smog. 
Bywają takie dni jakbyśmy mieszkali 
wśród hut, cementowni  i elektrowni.

Latającego jelenia z Czerwonego Boru 
zarejestrowanego przez leśników obejrza-
ło w internecie kilkaset tysięcy widzów. 
Kolejny raz takie zainteresowanie Łom-
żą i okolicami wywołał filmik, gdy uwagi 
wymieniały publicznie kandydatki do par-
lamentu Agnieszka Muzyk i Bernadeta 
Krynicka. A potem gdy Piękni i Młodzi 
stali się także Bojowi. Drodzy kreatorzy 
wizerunku, filmujcie już lepiej jelenie.

Mail z informacją o bombie dotarł do 
Ratusza Łomży. Pewnie bomba byłaby 
nowa, ale służby nic nie znalazły. W roku 
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
co i rusz ogłaszane  były alarmy o starych, 

ale najzupełniej rzeczywistych bombach. 
W Nowogrodzie np. trzeba było ewaku-
ować niemal wszystkich mieszkańców 
i zamknąć wjazd do miasta.

Luty
Rezygnację złożył marszałek woje-

wództwa Artur Kosicki. Okazało się jed-
nak, że to był tylko taki test. Zatem został 
ponownie wybrany, a Łomża ma nadal 
swojego wicemarszałka Marka Olbrysia.

Śnieg poleżał na ulicach miasta. Wow!
W Ratuszu pojawił się drugi zastępca 

prezydenta Andrzej Stypułkowski. Dał 
o sobie mocno znać w końcówce roku 
jako niezły zawadiaka. Wykrył u ministra 
edukacji Dariusza Pintkowskiego braki 
w prawdomówności i ostentacyjnie porzu-
cił obóz władzy (krajowej, nie miejskiej).

Pierwsze żurawie i gęsi zaobserwowane 
nad Narwią. A mówią, że tylko oszołomie-
ni ekolodzy wierzą w globalne ocieplenie. 
Konserwatywne bociany przyleciały jednak 
tradycyjnie pod koniec marca i w kwietniu.

Marzec 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych ma sens. Kto w to wierzy, był 
tego dnia przy odnowionym nagrobku 
ostatniego z łomżyńskich Niezłomnych 
Stanisława Marchewki „Ryby” na cmenta-
rzu w Piątnicy.

Na krucjatę wyruszył łomżyński bi-
skup pomocniczy Tadeusz Bronakowski 
znany dotąd z tego, że jest przeciwko al-
koholowi. Okazało się, że jest też bardzo 
przeciw internetowemu hejtowi. 

A mogło być tak sensacyjnie. Samo-
chodem na łomżyńskich numerach odje-
chali w Białymstoku porywacze matki i jej 
kilkuletniej córeczki. Wóz był jednak z wy-
pożyczalni, stał sobie dwie ulice dalej, ale 
kilkadziesiąt godzin emocji miał cały kraj.

W Łomży będzie szprycha numer 3. 
Rząd ogłosił pierwsze przymiarki do bu-
dowy kolejowych tras, czyli „szprych”, któ-
re doprowadzą pasażerów do Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Gorącym orę-
downikiem idei Kolei Warszawsko – Ma-
zurskiej przez Łomżę, Ostrołękę i Kolno 
do Giżycka jest poseł Lech Antoni Koła-
kowski, który cierpliwie i konsekwentnie 
nie pozwolił rządzącym zapomnieć o szla-
ku Via Baltica i obwodnicy Łomży. Teraz 
też powołał zespół parlamentarny do pil-
nowania tej sprawy.     

Kwiecień
Odszedł Czesław Rybicki. Nauczy-

ciel, historyk, działacz polonijny, a przede 
wszystkim bardzo dobry, życzliwy ludziom 
i przyjazny człowiek. Bardzo takich osób 
potem brakuje.

Państwowa Wyższa Szkoła Infor-
matyki i Przedsiębiorczości uruchomiła 
Centrum Mediacji. Trzeba by to bardziej 
rozpropagować, bo czasami ludzie coś 
chlapną albo napiszą do gazet, a potem 
dopiero przychodzi im do głowy, że może 
warto byłoby najpierw pogadać. A uczelni, 
która świętowała nieco później 15-lecie 
życzymy 100 lat i prestiżowego bluszczu 
na ścianach.

Nowe logo ma Łomża. Powstało 
w Szczecinie. Ale i stamtąd zalecają aby 
zasmakować.

Samorząd województwa dofinansował 
rozbudowę Hospicjum w Łomży. Dobrze, 
że zdążył, bo pełna temperamentu zało-
życielka placówki Teresa Steckiewicz i tak 
nową część wybudowała.

W spółkę ma się przekształcić łom-
żyńskie MPK. To dowód, że nawet mając 
50. lat (gratulujemy jubileuszu) można za-
cząć coś od nowa.

Bomba w Ratuszu. Ale, ale... Przecież 
o kadrowych grzmotach już było.

Maj
Lewica odpuścila sobie zupełnie Świę-

to Pracy. Święto Flagi dobrze sobie radzi 
w rankingu sympatii. Święto Konstytucji 
poważne jakby było jesienią.

Wysycha Narew. Wymyślcie  coś inży-
nierowie i wodniacy, bo będzie źle.

Głównym Lekarzem Weterynarii kra-
ju został absolwent łomżyńskiej „Wety” 
Bogdan Konopka. Gratulujemy, choć 
nie zadrościmy. ASF, ptasia grypa, węże 
w Jedwabnem, minister boi się choroby 
„niebieskiego języka”. Roboty mnóstwo.

Żołnierzy, którzy walczyli w mundu-
rach carskiej armii rosyjskiej pożegnali-
śmy na cmentarzu wojskowym w Łomży. 
Kilka miesięcy potem spoczęli obok nich  
żołnierze walczący w polskich mundu-
rach we wrześniu 1939 roku. A jeszcze 
wcześniej na zabytkowym cmentarzu 
pogrzebani zostali młodzi żołnierze 
z lata 1920 walczący z bolszewikami. 
Ich wszystkich prochy przez wiele lat łą-
czyła mogiła pod przydrożnym krzyżem 
w Mątwicy.

Anna Maria Anders uznała, że już nie 
będzie senatorem z okręgu z Łomżą i Su-
wałkami. Jest teraz ambasadorem Polski 
we Włoszech. Nawet nie wiemy czy żało-
wać czy poczuć dumę. Albo ulgę.

Nie tylko panią Annę Marię wysła-
liśmy na eksport. Jako wyborcy uznali-
śmy też, że do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli kierujemy Karola Karskiego 
i Krzysztofa Jurgiela z PiS oraz Tomasza 
Frankowskiego z PO. Obaj reprezentaci 
parti rządzącej zamienili się natychmiast 
w Yeti, o których się słyszy, ale nikt ich nie 
widział. „Franek” okazał się jakiś dziwny – 
otworzył w Łomży biuro.  

czerwiec
Prowizoryczny dworzec autobusowy 

powstał na parkingu przy targowisku miej-
skim w Łomży. Aż się boimy przypominać 
powiedzonko o prowizorkach. Dworzec, 
choć w bólach, ale jednak powstaje, tuż 
obok czegoś handlowego.

Nadszedł dzień świętego Jana, zaczęły 
się wakacje, a nad Narwią na odwiecznym 
miejskim kąpielsku nie ma ratowników, 
nie ma boi. Nie ma nic. Jesteśmy starzy, ale 
nie pamiętamy takiego lata.

Trzy osoby uczciły w Łomży dzień 4 
czerwca, w którym 30 lat wcześniej kart-
kami wyborczymi Polacy zmienili swój 
kraj.

Aleksandra to synonim piękna. Naj-
piękniejsze nastolatki Ziemi Łomżyńskiej 
to: Aleksandra Czerwińska, Aleksandra 
Wacławek i Aleksandra Gałązka.

Zenek Martyniuk na Juvenaliach 
PWSIiP w Łomży. A więc i u nas oczy 
mogą się rozjarzyć na zielono.

30, 35, 35,5. Celsjusza.
Ponad 1000 osób odprowadziło 

w ostatnią drogę Edwarda Ładę, nieza-
pomnianego wąsacza, który rządził gminą 
Piątnica.

Zygmunt Zdanowicz, prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
z brązowym medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis. Kapituło! To powinien być 
złoty albo platynowy!

60-lat w kapłańskiej służbie świętował 
łomżyński biskup senior Stanisław Stefa-
nek. Plurimos Annos, Pasterzu!

91 milionerów mieszkało w 2018 roku 
w Łomży – obliczyła „skarbówka”. Powin-
no być ich widać na ulicach i w autobu-
sach, ale jakoś nie widać. 

Lipiec
Łomżyńskie wakacje pełne muzyki. 

Wakacyjna trasa telewizyjneju „Dwójki”, 
czyli największy koncert w historii mia-
sta z Thomasem Andersem i Krzyszto-
fem Cugowskim oraz Boysami. Sylwia 
Grzeszczak na Gościńscu Łomżyńskim. 
A przecież Zenek był już wcześniej.

2019. Subiektywne podsumowanie roku
Zanim zacznie się coś nowego trzeba zrobić bilans starego. 

Zgodnie z tradycją Tygodnika Narew, w pierwszym w 2020 roku 
wydaniu proponujemy przegląd tego, co się wydarzyło w 2019, 
głównie w Łomży. Podsumowanie będzie całkowicie stronnicze, 

subiektywne, może chwilami złośliwe… 



Niebogaty, ale ambitny. Powiat łom-
żyński stał się jednym z liderów woje-
wództwa pod względem inwestycji na lo-
kalnaych drogach. Może dlatego starosta 
Lech Marek Szabłowski został prezesem 
Łomżyńskiego Forum Samorządowego. 

Więcej sklepów z wódką – zadecydo-
wali łomżyńscy radni. Nie zgadzam się – 
stwierdził biskup. Nie pozwalam – stwier-
dził wojewoda. Nie pozwalam – stwierdził 
też sąd.

Łomża i Ostrołęka mogą pospołu być 
ważnym ośrodkiem administracyjnym – 
uznali eksperci Ministerstwa Przedsiębior-
czości i Technologii. Zanim skóra na tym 
niedźwiedziu została podzielona i chociaż 
jeden z urzędów przeflancowany został do 
Łomży, odbyły się wybory i takiego mini-
sterstwa już nie ma. Ale z Ostrołęką mo-
żemy interesy robić. Mamy tę samą Narew 
i tego samego biskupa Janusza Stepnow-
skiego.

Prawie 200 młodych bocianów nali-
czyli przyrodnicy w Łomżyńskim Parku 
Krajobrazowym Doliny Narwi. 

Susza aż wszystko podrożało. I od cza-
su do czasu nawałnica. Taka, że wszystko 
spływa. Już tak podobno ma być.

Gołębiczka Pliszka z Nowogrodu 
przeleciała prawie 3 tysiące kilometrów 
z Lizbony do rodzinnego gniazda. Zajęło 
jej to 27 dni. Nie dała się upałom, desz-
czom, drapieżnikom.

Sierpień
Afrykański pomór świń (ASF) prze-

kroczył linię Wisły. Kilka miesięcy później 
był już pod granicą niemiecką. 

Łomża uzależniona od pomocy. Mia-
sto ma w budżecie tylko 40 procent do-
chodów własnych. Gorzej nie tylko od 
Białegostoku czy Suwałk, ale też od wielu 
małych miejscowości.

Świętowało wojsko w Łomży. Ostat-
ni raz tak skromnie. Od tego roku będzie 
świętowanie bardziej okazałe.

KRUS rozpoczął budowę siedziby 
w centrum Łomży. Mamy nadzieję na cie-
kawą konstrukcję.

Święto Wdzięczni Polskiej Wsi, czy-

li rządowe dożynki z udziałem premie-
ra Mateusza Morawieckiego odbyły się 
w Kolnie.

wrzeSień
Minister edukacji Dariusz Piontkow-

ski lubi jak coś się odradza lub powstaje 
od nowa. Przyjechał na rozpoczęcie roku 
szkolnego do Jedwabnego, gdzie samorząd 
reaktywował liceum. Pod koniec roku był 
też w Wiźnie, gdy powstało tam pierwsze 
przedszkole.

80. rocznica wybuchu II wojny świa-
towej to na Ziemi Łomżyńskiej przede 
wszystkim bohaterskie walki pod Wizną 
i o Nowogród. W obu miejscach odbyły 
się rocznicowe uroczystości.

„Pomóż się odnaleźć” - pod takim 
ładnie skonstruowanym hasłem policja, 
straż i Grupa Ratownicza „Nadzieja” roz-
poczęły akcję uświadamiania wielbicieli 
grzybobrania, aby podejmowali środki 
bezpieczeństwa, by nie zagubić się na bez-
drożach.

Wojsko wraca do  Łomży – ogłosił 
na łomżyńskim Starym Rynku minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 
Rozpoczęło się oficjalnie formowanie 18 
Pułku Logistycznego, który stanowić bę-
dzie część nowej 18 Dywizji Zmechanizo-
wanej. Dowódcą pułku został pułkownik 
Paweł Gałązka.

W Brazylii zamordowany został ksiądz 
Kazimierz Wojno. Kapłan wywodzący się 
z Diecezji Łomżyńskiej padł ofiarą napadu 
rabunkowego.

Zmarł Kornel Morawiecki. Ojciec 
premiera Mateusza Morawieckiego, le-
gendarna postać polskiej opozycji antyko-
munistycznej, miał ubiegać się o mandat 
senatora w okręgu łomżyńsko – suwalskim 
z rekomendacji PiS. Zastąpił go na liście 
(choć sprawą musiał zająć się Sąd Najwyż-
szy) Marek Adam Komorowski z Zam-
browa. Skutecznie.

październiK
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas 

Tysiąclecia wywodzący się z Ziemi Łom-
żyńskiej, będzie beatyfikowany – zadecydo-

wał papież Franciszek. Uroczystość odbę-
dzie się w czerwcu 2020 roku. Łomżyński 
Kościół już rozpoczął przygotowania.

Za darmo jeżdżą autobusami komu-
nikacji miejskiej w Łomży uczniowie. 
Trudno wszystkim dogodzić, bo niektórzy 
nadal domagają się podwożenia przez ro-
dziców.

Gigantyczna flaga biało-czerwona po-
wstała z inicjatywy Doroty Sokołowskiej 
z Łomży. Mierząca 2270 metrów tkanina 
miala swój debiut na Marszu Niepodle-
głości w Warszawie.

Przede wszystkim lubimy coś, co już 
znamy. Wybraliśmy do Sejmu i Senatu 
głównie znajome osoby. Posłami zostali: 
Dariusz Piontkowski, Jarosław Zieliń-
ski, Lech Antoni Kołakowski, Adam 
Andruszkiewicz, Kazimierz Gwiazdow-
ski, Jacek Żalek, Mieczysław Baszko 
i Aleksandra Szczudło z listy PiS; Ro-
bert Tyszkiewicz, Krzysztof Truskolaski 
i Eugeniusz Czykwin z listy KO, Stefan 
Krajewski z PSL, Paweł Krutul z Le-
wicy i Robert Winnicki z Konfederacji. 
Mandaty senatorskie zdobyli wyłącznie 
przedstawiciele PiS; Jacek Bogucki, Ma-
riusz Gromko i Marek Adam Komo-
rowski. Wszusykie krajowe media od-
notowały brak mandatu dla Bernadety 
Krynickiej.

Nie będzie województwa łomżyńskie-
go ani ekspresowej drogi Łomża – Zam-
brów. Rząd wylał kubeł zimnej wody na 
głowy entuzjastów.

LiStopad
Ponad 57 tysięcy złotych przyniosła 

tradycyjna kwesta TPZŁ na ratowanie za-
bytków łomżyńskiego cmentarza.

Światła rozbłysły w Kolnie. Na grun-
townie wyremontowanym odcinku miej-
skim drogi nr 63 powstały pierwsze skrzy-
żowania z sygnalizacją świetlną.

Sąd Najwyższy uznał, że wybór Marka 
Adama Komorowskiego na senatora nie 
budzi wątpliwości. Procedura rejestracji 
kandydata zsotała zaskarżona przez komi-
tety PSL i KO. 

Nie tylko Leon Kaliwoda jest boha-

terem  i ofiarą łomżyńskiego 11 listopada 
1918. Pierwszego dnia odrodzonej Pol-
ski zginęło podczas robrajania Niemców 
jeszcze kilku łomżyniaków. Grób jednego 
z nich, Franciszka Gibesa na cmentarzu 
katedralnym w Łomży, został na 11 listo-
pada gruntownie odnowiony i przebudo-
wany.

Ślubowania złożyli nowi radni Sejmi-
ku, którzy zajęli miejsca kolegów – zdo-
bywców mandatów w Sejmie i Senacie. 
Z list PiS Piotr Modzelewski zastąpił 
Marka Komorowskiego, a Krzysztof Kon-
draciuk – Aleksandrę Szczudło. Z PSL 
– Wojciech Grochowski wszedł do samo-
rządu za Stefana Krajewskiego.

Zmarł w Poznaniu arcybiskup Juliusz 
Paetz. Budzący kontrowersje hierarcha był 
w latach 1982 – 1996 biskupem łomżyń-
skim. Większych kontrowersji nad Narwią 
nie wywoływał. 

Prezydent Andrzej Duda odwiedzil 
Kulesze Kościelne. To jedna z gmin, gdzie 
uzyskał w wyborach 2015 roku największe 
poparcie – 93,5% w drugiej turze.

Grudzień
Podróż życia przeżyła Wiktoria Wi-

śniewska z Grajewa. Jedna z najpiękniej-
szych polskich nastolatek wzięła udział 
w wyborach miss w Kambodży. Znlazła 
się wśród 10 najlepszych. A Miss Pol-
ski Mediów Spolecznościowych została 
w Katowicach inna reprezentantka Ziemi 
Łomżyńskiej Karolina Piaścik.

Nowy szeryf w Łomży. Komendant 
miejski policji Marek Sienkiewicz od-
szedł na emeryturę, a zastąpił go inspektor 
Krzysztof Woźniewski.

Zima ciepła to i w polityce wrą emo-
cje. Radni PiS w Łomży oficjalnie ogło-
sili, że przechodzą do opozycji wobec 
prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. 
A prezydent ze zwolennikami odwołał 
Jan Olszewskiego ze stanowiska prze-
wodniczącego Rady 

Swary swarami, różnice różnicami, ale 
na Starym Rynku harcerze rozpalili Betle-
jemskie Światło Pokoju i zrobiło się cie-
plej. Chociaż na chwilę.

Psy w  Krainie Lodu? Takie rzeczy 
tylko w Kinie Millenium
Repertuar 17 – 23 stycznia. 
Piątek 17 stycznia 
Duża sala: Tajni i Fajni - godz. 14:00; 
Futro z misia – godz. 16:00; Psy 3. 
W imię zasad – godz. 18:00 i  20:30.
Mała sala: Kraina Lodu – godz. 

12:00; Doktor Dolittle – godz.14:00, 
16:00 i 18:00; Mayday – godz. 20:00. 
Sobota 18 stycznia
Duża sala: Urwis - godz. 10:00; Tajni 
i Fajni – godz. 12:00 i 14:00; Futro 
z misia godz. 16:00; Psy 3. W imię 
zasad – godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Klub Malucha – godz. 
10:00; Kraina Lodu – godz. 12:00; 
Doktor Dolittle – godz.14:00, 16:00 
i 18:00; Mayday – godz. 20:00.   
Niedziela 19 stycznia 
Duża sala: Kraina Lodu – godz. 
10:00; Tajni i Fajni – godz. 12:00 
i 14:00; Futro z misia godz. 16:00; 

Psy 3. W imię zasad – godz. 18:00 
i 20:30.  
Mała sala: Urwis - godz. 10:00 i 12:00; 
Doktor Dolittle – godz.14:00, 16:00 
i 18:00; Mayday – godz. 20:00.   
Poniedziałek 20 stycznia
Duża sala: Tajni i Fajni – godz. 10:00 
i 14:00;  Doktor Dolittle – godz. 12:00; 
Futro z misia - godz. 16:00; Psy 3. 
W imię zasad – godz. 18:00 i 20:30.     
Mała sala: Kraina Lodu – godz. 
10:00; Urwis - godz. 12:00; Doktor 
Dolittle – godz.14:00, 16:00 i 18:00; 
Mayday – godz. 20:00.    
Wtorek 21 stycznia  

Duża sala: Doktor Dolittle – godz. 
10:00; Tajni i Fajni – godz. 12:00 
i 14:00; Futro z misia godz. 16:00; 
Psy 3. W imię zasad – godz. 18:00 
i 20:30.    
Mała sala: Kraina Lodu – godz. 
10:00; Urwis - godz. 12:00; Doktor 
Dolittle – godz.14:00, 16:00 i 18:00; 
Mayday – godz. 20:00.  
Środa 22 stycznia 
Duża sala: Doktor Dolittle – godz. 
10:00; Tajni i Fajni – godz. 12:00 
i 14:00; Futro z misia godz. 16:00; Psy 
3. W imię zasad – godz. 18:00 i 20:30.    
Mała sala: Kraina Lodu – godz. 10:00; 

Urwis - godz. 12:00; Doktor 
Dolittle – godz.14:00, 16:00 
i 18:00; Mayday – godz. 
20:00.    
Czwartek 23 stycznia
Duża sala: Doktor Dolittle 
– godz. 10:00; Tajni i Fajni – 
godz. 12:00 i 14:00; Futro z mi-
sia godz. 16:00; Psy 3. W imię 
zasad – godz. 18:00 i 20:30.    
Mała sala: Kraina Lodu – 
godz. 10:00; Urwis - godz. 
12:00; Doktor Dolittle – 
godz.14:00, 16:00 i 18:00; 
Mayday – godz. 20:00.    

tak było w 2019
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Film oparty na prawdziwej historii dziesięcio-
letniej Annabel Beam, która cudownie ozdrowiała 
z rzadkiej, nieuchronnie prowadzącej do śmierci 
choroby.

Annabel zapada na nieuleczalną gastrycz-
ną chorobę i odtąd jej życie naznaczone zostaje 
bólem, ciągłymi pobytami w szpitalu i widmem 

przedwczesnej śmierci. Pewnego dnia 
po powrocie ze szpitala do domu 
i lekkiej poprawie zdrowia, 9-let-
nia dziewczynka może trochę 

pobawić się z siostrami. W cza-
sie zabawy wpada, z wysokości trzech 

pięter na głowę, do pustego wnętrza wielkiego, 
spróchniałego drzewa, skąd dopiero po dłuższym 
czasie udaje się ją, nieprzytomną, wydostać. Le-
karze obawiają się, że dziewczynka nie przeżyje, 
ale przeprowadzone przez nich badania przyno-
szą szokujące wyniki, wszelkie chorobowe objawy 
ustąpiły, co potwierdza niezwykłą historię, jaką 
Annabel opowiada, historię o tym, czego do-
świadczyła tuż po upadku. 

Ekranizacja książki „Cuda z nieba. Nadzwy-
czajna historia Annabel Beam”, która opisuje walkę 
o życie dziecka i próby zrozumienia, co stało się 
później. A że coś się stało, coś niezwykłego, temu 
zaprzeczyć nie można. Czy sprawił to Bóg (An-
nabel była wychowywana w niezwykle religijnej 
rodzinie), czy też szok i wypadek zapoczątkowały 
jakieś niezwykłe zmiany w organizmie (jak przed-
stawia to wielu naukowców) – każdy musi osądzić 
sam, twórcy filmu tylko sugerują boską interwencję, 
ale swej wizji nam siłą nie narzucają. I to najwięk-
szy atut „Cudów z nieba”, stanowisko jego autorów: 
myślimy, że było tak, ale jeśli masz inne poglądy 
na życie, możesz szukać innej odpowiedzi – pisze 
Barbara Cielecka na stronie Telemagazynu.pl.

Prawdziwa rodzina Beam pojawia się pod ko-
niec filmu przed napisami.

Cuda z nieba
TV4 sobota 16.45

Cuda z nieba

O dziewczynce, która 
odwiedziła Niebo

Niespełnione pragnienia

Bez pruderii
Komedia erotyczna o kobiecie, która 

odnajduje na nowo samą siebie. Siłą tego 
filmu jest inteligentny humor, przewrotna 
gra stereotypami na temat seksualności 
oraz fantastyczna obsada, której ozdobą 
jest Liza Minnelli. 

Priscilla Chase (Parker Posey) ma pięk-
ny dom, ciekawą pracę, sukcesy zawodowe 
oraz kochającego, sympatycznego męża. 
Czegóż mogłaby chcieć jeszcze? Seksual-
nej satysfakcji! Priscilla nigdy nie miała or-
gazmu, choć jej mąż Jack stara się jak może 
od 10 lat. Łóżkowe porażki zaczynają pod-
kopywać małżeństwo bohaterów. 

Priscilla szukając rozwiązania swo-
ich seksualnych problemów, odkrywa, 
że nie wszystko w jej życiu było tak 
idealne, jak jej się dotąd wydawało. Nie-
spodziewanym sojusznikiem w tych 

peregrynacjach okazuje się ostatnia 
osoba, od której bohaterka mogłaby się 
spodziewać pomocy w erotycznych kło-
potach. Tą osobą jest niemłody, niezbyt 
piękny i zdecydowanie niewysoki „pan 
od basenów" – ekscentryczny, ale cie-
pły i znający życie jegomość imieniem 
Wayne (Danny DeVito). 

Film udowadnia, że o intymnych pro-
blemach można opowiadać lekko, z humo-
rem i bezpruderyjnym dystansem. 

Niespełnione pragnienia
ATM Rozrywka sobota 20.00

to ciekawe
Amerykański film telewizyjny. Norma Jeane Mortenson do-

rastała w sierocińcach i rodzinach zastępczych. W młodości cier-
piała na brak matczynej miłości i ciepła. Udało jej się wyrosnąć 
na pogodną, wrażliwą i ambitną kobietę. Karierę rozpoczęła jako 
modelka. Szybko została zauważona i podpisała pierwszy kon-
trakt filmowy. Zaczęła używać pseudonimu scenicznego Marilyn 
Monroe. W 1953 r. zagrała w „Niagarze” i musicalu „Mężczyźni 
wolą blondynki”, które przyniósł jej sławę. Jej życie prywatne było 
bardzo burzliwe. Trzy razy wychodziła za mąż, a każde z mał-
żeństw kończyło się skandalem.

Uwielbiała sławę, ale pozostała kruchą artystką, desperacko 
potrzebującą aprobaty i ochrony mężczyzn. Świat zewnętrzny ni-
gdy tak naprawdę nie zobaczy, ani nie zrozumie prawdziwej Ma-
rilyn, kobiety tak odmiennej od jej publicznej osobowości.

Od przedwczesnej śmierci Monroe w wieku 36 lat, 5 sierpnia 
1962 r., ciągle jest ona obiektem zainteresowania, legendą, boha-
terką coraz to innych wersji jej życia.

Sekretne życie Marylin Monroe
WP 

sobota 7.00 odc. 1, 
sobota 20.00 i niedziela 13.00 odc. 2

Sekretne życie  
Marilyn Monroe

Wielka  
gwiazda,  

krucha  
kobieta

Joanna

Cieszyć się 
chwilami...
Film dokumentalny. Niezwykle 

wnikliwa i kameralna opowieść o poże-
gnaniu dwóch najbliższych sobie osób 
na Ziemi. 

Joanna to piękna i inteligentna ko-
bieta. W kwietniu 2010 r. dowiedzia-
ła się, że umrze w ciągu najbliższych 
trzech miesięcy. Swojemu pięcioletnie-
mu synkowi obiecała, że zrobi wszystko, 
żeby żyć jak najdłużej. Walczy. 

Dla Jasia prowadzi blog, który zy-
skuje ogromną popularność. Pisze 
o codzienności prosto i trafnie. Kocha 
życie. Kocha je pomimo choroby i po-
mimo wyroku. Potrafi się nim cieszyć. 
Dla wielu czytelników staje się ikoną 
uważnego, szczęśliwego życia. Jej cel jest 
zwyczajny – być co roku na Mazurach, 
zobaczyć, jak syn jeździ rowerem na 
dwóch kółkach. 

Film ukazuje fragmenty z życia Jo-
anny, jej męża Piotra i Jasia. Rozgrywa-
ny w dyskretnych obserwacjach, nastro-
jowy, nieprzegadany. Prosty, zmysłowy, 
o przyglądaniu się chwili, o życiu, od-
chodzeniu i o miłości. 

Film zdobył wiele nagród na festi-
walach, między innymi za to, że otwiera 
drzwi do prywatnego życia bohaterki, 
przeżywającej najcięższy dla niej czas. 

Joanna
ATM Rozrywka piątek 19.25

Władysław Szpilman 1911-2000 – własnymi słowami

Obrazy jak życie
Władysław Szpilman (1911-2000) wybitny kom-

pozytor i pianista wspomina między innymi czasy oku-
pacji Warszawy i swoje dramatyczne przeżycia z tego 
okresu. 

Jeszcze na dwa dni przed kapitulacją Warszawy 
w tragicznym wrześniu 1939 roku, wówczas już jako 
znany polski kompozytor i pianista, grał utwory Cho-
pina w Polskim Radiu. Wraz z kapitulacją stolicy i ka-
tastrofą polskiego państwa rozpoczął się ciężki okres 
niemieckiej okupacji. Mówi o bolesnym rozstaniu 
z rodziną na Umschlagplatz. Wtedy to po raz ostatni 
widział swego ojca, matkę, braci i siostry. 

Szpilman wspomina także straszne dni Powstania 
Warszawskiego, poszukiwanie kryjówki w wypalonych 
domach, spotkanie z niemieckim oficerem, który po-
mógł mu przetrwać i któremu zagrał Nokturn Chopi-
na. Opowiada o zimie przełomu lat 1944 i 1945, którą 
spędził w ruinach Warszawy, wreszcie o wkroczeniu 
wojsk sowieckich i polskich do zniszczonej stolicy.
Mówi także o latach powojennych, swojej twórczości.

Napisał ok. 450 piosenek, z których wiele stało się 
przebojami: „Nie wierzę piosence", „W małym kinie", 
„Nie ma szczęścia bez miłości", „Przyjdzie na to czas", 
„Jutro będzie dobry dzień", „Pójdę na Stare Miasto", 
„Tych lat nie odda nikt". Jest też autorem sygnału Pol-
skiej Kroniki Filmowej.

Swoje wojenne przeżycia kompozytor opisał 
w książce „Śmierć miasta”, która posłużyła Romano-
wi Polańskiemu za kanwę scenariusza „Pianisty”, filmu 
nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes.

Władysław Szpilman 1911-2000 – własnymi słowami
TVP Historia sobota 22.45



a to ciekawsze

Film oparty na prawdziwej historii dziesięcio-
letniej Annabel Beam, która cudownie ozdrowiała 
z rzadkiej, nieuchronnie prowadzącej do śmierci 
choroby.

Annabel zapada na nieuleczalną gastrycz-
ną chorobę i odtąd jej życie naznaczone zostaje 
bólem, ciągłymi pobytami w szpitalu i widmem 

przedwczesnej śmierci. Pewnego dnia 
po powrocie ze szpitala do domu 
i lekkiej poprawie zdrowia, 9-let-
nia dziewczynka może trochę 

pobawić się z siostrami. W cza-
sie zabawy wpada, z wysokości trzech 

pięter na głowę, do pustego wnętrza wielkiego, 
spróchniałego drzewa, skąd dopiero po dłuższym 
czasie udaje się ją, nieprzytomną, wydostać. Le-
karze obawiają się, że dziewczynka nie przeżyje, 
ale przeprowadzone przez nich badania przyno-
szą szokujące wyniki, wszelkie chorobowe objawy 
ustąpiły, co potwierdza niezwykłą historię, jaką 
Annabel opowiada, historię o tym, czego do-
świadczyła tuż po upadku. 

Ekranizacja książki „Cuda z nieba. Nadzwy-
czajna historia Annabel Beam”, która opisuje walkę 
o życie dziecka i próby zrozumienia, co stało się 
później. A że coś się stało, coś niezwykłego, temu 
zaprzeczyć nie można. Czy sprawił to Bóg (An-
nabel była wychowywana w niezwykle religijnej 
rodzinie), czy też szok i wypadek zapoczątkowały 
jakieś niezwykłe zmiany w organizmie (jak przed-
stawia to wielu naukowców) – każdy musi osądzić 
sam, twórcy filmu tylko sugerują boską interwencję, 
ale swej wizji nam siłą nie narzucają. I to najwięk-
szy atut „Cudów z nieba”, stanowisko jego autorów: 
myślimy, że było tak, ale jeśli masz inne poglądy 
na życie, możesz szukać innej odpowiedzi – pisze 
Barbara Cielecka na stronie Telemagazynu.pl.

Prawdziwa rodzina Beam pojawia się pod ko-
niec filmu przed napisami.

Cuda z nieba
TV4 sobota 16.45

Cuda z nieba

O dziewczynce, która 
odwiedziła Niebo

Niespełnione pragnienia

Bez pruderii
Komedia erotyczna o kobiecie, która 

odnajduje na nowo samą siebie. Siłą tego 
filmu jest inteligentny humor, przewrotna 
gra stereotypami na temat seksualności 
oraz fantastyczna obsada, której ozdobą 
jest Liza Minnelli. 

Priscilla Chase (Parker Posey) ma pięk-
ny dom, ciekawą pracę, sukcesy zawodowe 
oraz kochającego, sympatycznego męża. 
Czegóż mogłaby chcieć jeszcze? Seksual-
nej satysfakcji! Priscilla nigdy nie miała or-
gazmu, choć jej mąż Jack stara się jak może 
od 10 lat. Łóżkowe porażki zaczynają pod-
kopywać małżeństwo bohaterów. 

Priscilla szukając rozwiązania swo-
ich seksualnych problemów, odkrywa, 
że nie wszystko w jej życiu było tak 
idealne, jak jej się dotąd wydawało. Nie-
spodziewanym sojusznikiem w tych 

peregrynacjach okazuje się ostatnia 
osoba, od której bohaterka mogłaby się 
spodziewać pomocy w erotycznych kło-
potach. Tą osobą jest niemłody, niezbyt 
piękny i zdecydowanie niewysoki „pan 
od basenów" – ekscentryczny, ale cie-
pły i znający życie jegomość imieniem 
Wayne (Danny DeVito). 

Film udowadnia, że o intymnych pro-
blemach można opowiadać lekko, z humo-
rem i bezpruderyjnym dystansem. 

Niespełnione pragnienia
ATM Rozrywka sobota 20.00



16 www.narew.infoaktualności

Pełną rozmaitych gatunków zwierząt rodzinną 
farmę zamieszkuje uboga wdowa Pearl wraz z cór-
ką. Ciąży na niej kredyt hipoteczny wysokości 1000 
dolarów, którego nie ma możliwości w żaden sposób 
spłacić. 

Należące do stada Pearl trzy krowy – pani Col-
loway, Grace i Madzia, dowiadują się o wszystkim 
i boją się, że zostaną sprzedane do lokalnej przetwór-
ni mięsa, dlatego same próbują wymyślić plan zdoby-
cia całej kwoty. Z pomocą przychodzi im zamieszku-
jący farmę koń Buck, który kiedyś należał do łowcy 
głów. Otóż słyszał on, że w pobliskim miasteczku 
przebywa bandyta o imieniu Slim, za którego wy-
znaczona jest nagroda wysokości 1000 dolarów.

Pewnie nie wiesz...
Zanim twórcy filmu zaczęli prace, spędzili ty-

dzień na farmie całkowicie odizolowując się od mia-
sta, samochodów, telefonów. Poznali za to doskonale 
zachowanie krów i innych zwierząt, co pozwoliło im 
na wierne odtworzenie ich w filmie.

TV Puls2
sobota 18.35, niedziela 12.40

plac zabaw
Rogate ranczo

Krowy w akcji

Smerfy 2

Uratować Smerfetkę
Kolejna część pełnometrażowej opowieści o smerfach. 
Niebieskie ludziki powracają! Gargamel po raz kolejny zagra-

ża ich spokojnemu życiu. 
Tym razem okrutny czarownik tworzy podobne do smerfów 

stworki. By je ożywić, niezbędne jest wypowiedzenie zaklęcia, któ-
re zna tylko Smerfetka. Gargamel porywa ją i wywozi do Paryża, 
a pozostałe smerfy zrobią wszystko, by ją wybawić z opresji. Po-
mogą im w tym przyjaciele ze świata ludzi. 

Pełen fantazji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, fabularno- 
animowany film o przygodach sympatycznych niebieskich stwor-
ków. 

Smerfy 2
Polsat sobota 20.05, niedziela 10.30

Szkolny patrol

Pilnować porządku
Nastolatek Scout Bozell chce 

dołączyć do szkolnego patrolu, 
który pilnuje porządku. Niestety 
nie ma najmniejszych szans, po-
nieważ jest wyjątkowo niezdarny. 

Wkrótce chłopak przenosi się 
do nowej szkoły i spełnia swoje 
marzenie o dołączeniu do patrolu. 
Scout nie wie jednak, że należący 
do niego uczniowie tworzą grupę 
znęcającą się nad innymi. Jak za-
kończy się ta zakręcona historia? 
Czy Scout sprowadzi kolegów na 
dobrą drogę?

Szkolny patrol
TV Puls niedziela 11.35

Lucky Luke. Ballada o Daltonach

Dzielny kowboj w pułapce
Bohaterski Lucky Luke po raz kolejny odwozi Braci Dalto-

nów do więzienia. Tam dowiadują się oni, że ich wuj Henry umarł 
z przyczyn naturalnych (złapali go i powiesili). Nie są tym specjal-
nie przejęci, gdyż teraz odziedziczą jego wielką fortunę. Jest jed-
nak warunek – muszą zabić przysięgłych i sędziego, którzy wydali 
wyrok na wuja. 

To nie wydaje się stanowić dla czwórki oprychów problemem, 
gdyż nie takie rzeczy już robili, ale zgodnie z testamentem wujka 
wypełnienia zadania ma dopilnować najbardziej uczciwy i hono-
rowy człowiek, jakiego znał czyli... Lucky Luke. 

Daltonowie, za którymi podąża więzienny pies Rin-Tin-Dam 
uciekają z celi, łapią Luka i postanawiają 
go zmusić, by jako świadek uczestniczył 
z nimi w tej pełnej przygód wyprawie...

TV Puls2
Lucky Luke. Ballada o Daltonach,  

sobota 13.50
Lucky Luke na Dzikim Zachodzie, 

niedziela 10.50
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Około 350 zawodników zgromadził piłkarski 
turniej halowy w Nowogrodzie zorganizowa-
ny przez Akademię Piłkarską Lider tradycyjnie 
w czasie świąteczno - noworocznym. Na parkie-
cie hali Zespołu Szkół Samorządowych rywalizo-
wały dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Choć "rywa-
lizacje" nie jest tu właściwym słowem. Bardziej 
pasują określenia takie jak: bawiły się, biegały, 
strzelały gole, dokonywały boiskowych wybo-
rów, kreowały sytuacje, były samą radością.        

- To specyficzne wydarzenie sporto-
we. Jak mówią organizatorzy, raczej "fe-
stiwal" niż "turniej". Z wielką radością 
patrzę na te fajne maluchy. Widać, że 
to jest zabawa, grają razem dziewczynki 
i chłopcy, pada mnóstwo goli, jest w tym 
tyle entuzjazmu. Bardzo podoba mi się 
główna zasada Akademii, żeby młodzież 
bawiła się w sport. A w przyszłości może 
ci mali sportowcy przyniosą, nam kibi-
com, wiele wzruszeń i chwały naszemu 
regionowi. Z przyjemnością wspieramy 
taką sportową działalność - powiedział 
Marek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego, którzy wraz z rad-
nym Sejmiku Piotrem Modzelewskim  
przekazał zawodnikom prezenty i do-
pingował malutkich futbolistów.

Sportowym "Mikołajem" był w Nowogro-
dzie także Sławomir Kopczewski, prezes Pod-
laskiego Związku Piłki Nożnej. Przekazał na 
potrzeby zespołów cały wór piłek.        

- Gratuluję tej inicjatywy. Zgromadze-
nie w tak młodej jeszcze szkółce piłkar-
skiej jak Lider tylu adeptów piłki nożne to 
niezwykłe osiągnięcie. Życzę wszystkim, 
aby wyrośli  na profesjonalnych piłkarzy. 
Może biega tu więcej przyszłych "Rafałów 
Boguskich", czyli graczy, z których Łomża 
i region ma prawo być dumna. A ja cieszę 
się, że po pewnym okresie zastoju dzieci 
znów garną się do piłki nożnej odrywając 
się od komputerów i komórek. Pielęgnuj-
my to - stwierdził prezes.         

Na dwóch boiskach, na jakie podzielo-
na została hala, uwijają się mali gracze. Co 
chwilę piła wpada do siatki, słychać okrzy-
ki radości. Sędziowie nie mają zbyt wiele 
pracy, choć zdarzają się w ferworze walki 
starcia. Protokoły jednak nie powstają.

- Dzieci same najlepiej wiedzą kto i ile 
bramek strzelił, kto wygrał. My z pełną 
konsekwencją traktujemy to jako zaba-
wę bez zapisywania wyników. Zasada jest 
prosta: intensywność zajęć i radość z gry, 
Dzieci musza się "zbiegać", nauczyć wy-

grywania i przegrywania, podejmowania 
decyzji, a nawet radzenia sobie z błęda-
mi. Zdejmujemy z nich presję wyników. 
Nic nie kształtuje człowieka tak, jak sport. 
Każdemu w życiu zdarzają się porażki 
i tylko dla tych, którzy zajmowali się spor-
tem nie istnieje coś takiego jak porażka. 
Niepowodzenie jest to tylko "komunikat 
zwrotny", że coś trzeba poprawić, zmienić 
- tłumaczył     Marcin Trojanowski, orga-
nizator  Festiwalu Lider Cup.

W futbolowej zabawie w Nowogro-
dzie wzięły udział zespoły: Kurpiow-
skiej Akademii Sportowej z Kadzidła, 
Waleczni z ośrodka z Olszewie-Borkach 
koło Ostrołęki, Młodzieżowego ŁKS 
z Łomży, Olimpii Zambrów i oczywi-
ście gospodarze ze szkółek Akademii 
Piłkarskiej Lider z Łomży i Nowogro-
dzie. 

A wyniki? Dzieci je znają, ale nie 
chciały nam powiedzieć...

Dzieci muszą  
mieć radość

Wicemarszałek Marek Olbryś obdarował sportowymi akcesoriami szefa Akademii Lider Marcina 
Trojanowskiego

Centrum miasta, serce Łomży, miej-
sce, przez które codziennie prze-
jeżdżają i szukają parkingu setki 
kierowców. Jest to również miejsce, 
w którym prowadzą swoje biznesy 
i mieszkają łomżyniacy. Stary Rynek, 
a dokładniej miejsca parkingowe, 
stały się punktem zapalnym w rela-
cjach pomiędzy, kierowcami, Strażą 
Miejską, policją, a władzami miasta. 
Warto jednak zaznaczyć, że łomżyń-
ska Starówka to tak zwana strefa 
zamieszkania, o czym informują zna-
ki przy wjeździe i wyjeździe. Warto 
zaznaczyć, że w tej strefie pieszy 
może się poruszać swobodnie po całej 
udostępnionej do użytku publicznego 
przestrzeni i ma pierwszeństwo przed 
pojazdami.

Do naszej redakcji w ciągu 
kilku tygodni zgłosili się kierow-
cy, którzy zostali ukarani man-
datami karnymi za parkowanie 
w niewłaściwym miejscu. Ze 
zdenerwowaniem tłumaczyli, że 
trudno jest znaleźć w tej części 
miasta miejsce do postawienia 
auta i "trzeba coś z tym zrobić". 
Sprawie postanowiliśmy się do-
kładnie przyjrzeć.

Strefa zamieszkania to obszar 
obejmujący między innymi drogi 
publiczne, na którym obowiązują 
szczególne zasady ruchu drogo-
wego, a wjazdy i wyjazdy ozna-
czone są odpowiednimi znakami 

drogowymi ( D-40 oraz D-41). 
W strefie zamieszkania, obowią-
zuje ograniczenie prędkości do 
20 km/h, wolno parkować jedynie 
w miejscach do tego wyznaczo-
nych, progi zwalniające nie muszą 
być oznaczone znakami pionowy-
mi, opuszczając strefę zamieszka-
nia, należy ustąpić pierwszeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego. Wydawać, by się 
mogło, że nie ma łatwiejszego 
rozwiązania problemu, jak stwo-
rzenie większej ilości parkingów. 
Jednak nie jest to możliwe. Jak 
poinformował nas Łukasz Czech 
z Urzędu Miasta w Łomży, pro-
blem jest znany władzom miasta.

Możliwość parkowania w tym 
miejscu była przez pracowników 
Urzędu Miasta analizowana. 
Wprowadzenie tej zmiany po-
wodowałoby jednak utrudnienia 
w ruchu na tym odcinku Starego 
Rynku. Ponadto wpłynęłoby to 
negatywnie na możliwość loka-
lizacji w pobliżu letnich ogród-
ków gastronomicznych. Dlatego 
obecnie nie jest tam planowane 
wyznaczenie nowych miejsc par-
kingowych - wyjaśnia Łukasz 
Czech.

Dokładnie chodzi o możli-
wość parkowania wzdłuż ulicz-
ki, przy której z jednej strony 
znajdują się prostopadłe miejsca 

parkingowe, a z drugiej między 
innymi restauracja orientalna, 
czy lodziarnia. Tam notorycznie 
parkują kierowcy, którzy chcą 
"szybko" załatwić sprawy w obrę-
bie Starego Rynku. Zostawienie 
samochodu w tym miejscu jest 
nie tylko wykroczeniem w ru-
chu drogowym, za co kierowca 
może zostać ukarany mandatem, 
ale jest również utrudnieniem 
dla innych kierowców chcących 
wyjechać z miejsca parkingo-
wego, znajdującego się po lewej 
stronie. Przyglądając się sprawie, 
sami byliśmy świadkami sytu-
acji w których, kierowcy mieli 
ogromne problemy z wyjazdem, 
lub wręcz było to niemożliwe.

Przypomnijmy, że wedle 
prawa, możliwość parkowania 
w strefie zamieszkania jest tyl-
ko w miejscach wyznaczonych. 
Szukając rozwiązania problemu, 
jedynym w świetle obowiązują-
cych przepisów, wydaje się kom-
promis pomiędzy kierowcami. 
Nawet po zdjęciu znaków "strefa 
zamieszkania" i możliwości par-
kowania równoległego, pozosta-
wione samochody, utrudniałyby 
wyjazd innym. Dlatego szanując 
siebie nawzajem, oraz budżety 
rodzinne, apelujemy o parko-
wanie jedynie w miejscach wy-
znaczonych do tego nie tylko na 

Starym Rynku w Łomży, ale i ca-
łym mieście. Pamiętając również 
o tym, iż w strefie ruchu to pieszy 

ma pierwszeństwo przed pojaz-
dem i może poruszać się w niej 
dowolnie - ulicą czy chodnikiem.

Kierowcy muszą iść na kompromis
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Prezydent Łomży i Zarząd Główny 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łom-
żyńskiej ogłaszają VII edycję Ogólno-
polskiego Konkursu na Wspomnienia 
i Pamiętniki, Refleksje, pod hasłem 
„W mieście, co było mi rajem”. Hasło 
jest cytatem z wiersza „Łomża”, napi-
sanego przez łomżyniankę z Piasto-
wa, Iwonę Krzepkowską–Bułat - lau-
reatkę głównej nagrody w V edycji 
konkursu w 2017 roku.

Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do łomżynia-
ków, którzy urodzili się w Łomży 
i na Ziemi Łomżyńskiej, tu po-
zostali, doczekali pociech i za-
chowali w pamięci wiele dobrych, 
a niekiedy trochę gorszych wspo-
mnień. Ale o refleksje i wspo-
mnienia organizatorzy zwracają 
się też do tych, którzy urodzili 
się pod łomżyńskim niebem, 
a następnie – z różnych powodów 
i w różnych okolicznościach – 
zmuszeni byli zakładać rodzinne 
gniazda w innych rejonach Polski 
lub świata. Ponadto do udziału 
w konkursie prezydent Łomży 
i zarząd główny Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
zaprasza także wszystkich, dla 
których Łomża i Ziemia Łom-
żyńska były jedynie przystanią na 
szlakach życiowych wędrówek. 

Organizatorom zależy na otrzy-
maniu autentycznych, szczerych, 
najlepiej udokumentowanych fo-
tograficznie prac w dowolnej for-
mie, z wyłączeniem wierszy.

- Oczekujemy na materia-
ły, będące obrazem wspomnień 
z lat dzieciństwa i młodości, na 
zapisy historycznych wydarzeń, 
których byliście uczestnikami 

lub naocznymi świadkami. Li-
czymy na zapis Waszych ob-
serwacji i refleksji po spotkaniu 
z Łomżą i Ziemią Łomżyńską 
po latach, także po spotkaniach 

z łomżyniakami – tymi zna-
nymi, jak i tymi, którzy two-
rzyli kiedyś łomżyński koloryt, 
a których nie ma już wśród nas 
(np. „Babcia - Pomoc”, „Szeryf ”, 
„Tydyrytka”, „Gerlach”, „Hi-
tler”, Romek pułkownik i inni). 
Będziemy wdzięczni za zdjęcia 
tych osób – przyznają organiza-
torzy konkursu. 

Objętość jednego materiału 
nie powinna przekraczać 5 stron 
A-4 wydruku komputerowe-
go (ok. 4500 znaków na stronie, 
czcionka: Times New Roman, nr 
12).

Powołane przez organizato-
rów jury dokona oceny nadesła-
nych prac i przyzna nagrody. Naj-
ciekawsze prace będą drukowane 
w wydawnictwach Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. 
Organizatorzy dołożą starań, by 
opublikować plon konkursu tak-
że w formie książkowej.

Prace, nigdzie wcześniej nie 
publikowane, należy nadsyłać do 
15 października 2020 roku, drogą 
elektroniczną, na adres: zgtpzl@
lomzyniacy.org, lub za pośred-
nictwem poczty: Zarząd Główny 
TPZŁ, ul. Sienkiewicza 8, 18-
400 Łomża, z dopiskiem „Kon-
kurs na wspomnienia”. 

Płaskorzeźba  
w Galerii N 

Klub Wojskowy w Łomży oraz Re-
gionalny Ośrodek Kultury w Łomży 
zapraszają na wystawę płaskorzeźby 
Henryka Rymiszewskiego do Galerii 
N w Łomży przy al. Legionów 133. 
Wernisaż 14 stycznia o godz. 18:00.  
W programie koncert kolęd w wyko-
naniu wokalistów Studia Wokalnego 
ROK Łomża.

O swojej twórczości mówi 
Henryk Rymiszewski:

"Urodziłem się w 1948 r. 
w Grzymiszewie w woj. wiel-
kopolskim, skąd w 1972 r. wraz 
z żoną wyjechałem do Pisza, 
gdzie otrzymałem pracę i miesz-
kanie. Od 1982 r. pracowałem 
i mieszkałem w Łomży.

Po szkole podstawowej naukę 
kontynuowałem w Łodzi gdzie 
zdobyłem zawód malarza bu-
dowlanego, a następnie technika 
budownictwa. W Białymstoku 
studiowałem na Politechnice 
Białostockiej uzyskując dyplom 
inż. budownictwa. W Olsztynie 
kontynuowałem studia podyplo-
mowe w zakresie przygotowania 
pedagogicznego. Życie zawo-
dowe rozpocząłem jako technik 
budownictwa w Koninie i Turku. 
W Piszu po uzyskaniu upraw-
nień budowlanych byłem kie-

rownikiem budów. Po zamiesz-
kaniu w Łomży pracowałem na 
stanowisku zastępcy dyrektora 
WPBK oraz dyrektora WPEC. 
Od 1993 roku byłem nauczy-
cielem w ZSTiO nr 4, kształcąc 
swoich następców w zawodach 
budowlanych do czasu przejścia 
na emeryturę.

Dodatkową moją pasją była 
i jest kultura i sztuka, która 
zmaterializowała się w 1992 
roku. Odtąd robiłem pierwsze 
zapiski do szuflady i malowanie 
obrazów. Po latach napisałem 
i wykonałem książkę pt. ,,Dwa 
światy'”- aneks. Obecnie jestem 

w trakcie pisania powieści bi-
blijnej pt. ,,Z domu matki do 
domu ojca”. Pomysł do wyko-
nania płaskorzeźb przyszedł mi 
w Szklarskiej Porębie, skąd po 
przyjeździe do domu opraco-
wałem technikę i technologię 
ich wykonania. Pierwsze pła-
skorzeźby stanowią cykl znaków 
zodiaku. Po nich wykonywałem 
inne o różnej tematyce. Jako 
budowlaniec do ich wykonania 
wykorzystuję materiały i na-
rzędzia stosowane w robotach 
wykończeniowych w budownic-
twie oraz farby olejne artystycz-
ne".

Malarstwo  
i rysunek  
Edwarda 

Dwurnika
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 
Agencja Zegart oraz Galeria Sztuki 
Współczesnej Muzeum Północno-Ma-
zowieckiego w Łomży zapraszają 15 
stycznia 2020 roku, o godz. 18:00 do 
sal galerii przy ul. Długiej 13 w Łom-
ży na otwarcie wystawy malarstwa 
i rysunku Edwarda Dwurnika (1943-
2018), jednego z najbardziej znanych 
i charakterystycznych polskich mala-
rzy współczesnych. 

Na wystawę składają się pra-
ce z zakresu malarstwa i rysunku 
Edwarda Dwurnika z  różnych 
okresów jego twórczości, w więk-
szości powstałe w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat. Pochodzą z wie-
lu cykli, w tym najbardziej zna-
nych, jak: „Robotnicy”, „Błękitne” 
i „Sportowcy”, ale są też inne, 
które przypisać można najogól-
niej tematyce krajobrazu miast, 
realizowanej w specyficznej dla 
artysty quasinikiforowej stylisty-
ce. Są też prace abstrakcyjne, in-
spirowane twórczością Jacksona 
Pollocka. 

Na prezentację zostały wybra-
ne obrazy pochodzące ze zbiorów 

prywatnych kolekcjonerów: Pio-
tra Ziajki z Sopotu, Bogusła-
wa Deptuły z Warszawy, Marii 
i Marka Pileckich z Olsztyna, in-
nych prywatnych kolekcjonerów 
z Sopotu oraz ze zbiorów Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie 
(jak np. „Archanioł”). Ekspozycję 
uzupełniają dwa obrazy Edwarda 
Dwurnika znajdujące się w Łom-
ży: „Panorama Warszawy” będą-
ca własnością Miejskiego Domu 
Kultury-Domu Środowisk Twór-
czych w Łomży oraz „Włoskie 
miasto” ze zbiorów Galerii Sztuki 
Współczesnej.

Wystawę przygotowała 
PGS w Sopocie we współpra-
cy z Agencją Zegart specjalnie 
dla Galerii Sztuki Współczesnej 
w Łomży. Ekspozycja będzie 
czynna do 5 marca 2020 roku.

Masz wspomnienia o Łomży? Pokaż je! 
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 19Zenon 

Krajewski

„Meandry Losu” to cykl po-
wieściowy o trudnej polskiej hi-
storii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane losy 
Polaków i Żydów w obliczu woj-
ny, okupacji sowieckiej, a potem 
niemieckiej. Autorem jest Zenon 
Krajewski. W tym wydaniu Tygo-
dnika Narew publikujemy odci-
nek 19 Tomu II, zatytułowanego 
“Pod sowieckim butem”

Dzieci nieśmiało podeszły do 
łóżka. Genowefa nie mogąc się 
podnieść, półleżąc z czułością po-
głaskała po głowach i policzkach 
obydwoje dzieci, Ludwika i Zosię.

- A teraz niech przyjdzie Ma-
rysia i przyniesie mi małą, a po-
tem chcę widzieć męża – gestem 
pokazała, aby dzieci wyszły. 

Elian wyprowadził je z po-
koju i skinął na Marysię. Sam 
wyjął z kołyski małą Halinkę 
i w towarzystwie Marysi zaniósł 
do pokoju, kładąc Łynowej jej 
najmłodsze dziecko na piersi. 
Ona uniosła je z trudem i czule 
ucałowała w czoło. Stojący obok 
Wiernik natychmiast przejął od 
niej dziecko, przekazując je sto-
jącej obok dziewczynce.

- Opiekuj się nią, Marysia – 
poprosiła ciocia. – I Zosią też, 
a nawet Lutkiem. Jesteś najstar-
sza. Jak widzisz, ja nie mogę się 
nimi teraz zajmować. Podejdź 
bliżej, chcę ciebie dotknąć – wy-
ciągnęła rękę, którą dziewczyn-
ka pocałowała. Genowefa mu-
snęła ją po policzku i spojrzała 
na Wiernika.

- Chciałabym porozmawiać 
z mężem. Tylko sam na sam.

- Dobrze, ale najwyżej przez 
chwilę – zgodził się medyk. Nie 
ma czasu do stracenia. –  Chodź-
my, dziecko – wziął dziewczynkę 
za rękę i wyszedł z pokoju.

W kuchni Łyn krzątał się przy 
palenisku. Elian położył maleń-
stwo do kołyski i polecił gospo-
darzowi wejść do żony. Michał 
wytarł starannie ręce i poszedł 
do pokoju, dokładnie  zamykając  
za sobą drzwi. Stanął niepewnie 
u wezgłowia łóżka.

- Podejdź tu i usiądź przy 
mnie – poprosiła słabym głosem. 
Łyn natychmiast wykonał jej po-
lecenie. – Wiesz co chce zrobić 
ten młody lekarz? – spojrzała na 
niego uważnie.

- Chce ciebie ratować za 
wszelką cenę. Nawet życia dziec-

ka. To dobry człowiek. Uda mu 
się. Wierzę w to.

- Wiem – zamknęła na chwi-
lę powieki. – Weź mnie na ręce 
– poprosiła. – Chcę ci to powie-
dzieć będąc jak najbliżej ciebie.

Łyn odrzucił nakrycie, wsunął 
ręce pod jej kruche, delikatne cia-
ło i posadził na swoich kolanach. 
Ona natychmiast zarzuciła mu 
ręce na szyję i przytuliła policzek 
do jego ogorzałej, nie ogolonej 
twarzy.

- Michaś, ja umrę. Ratujcie 
dziecko. 

- Nie umrzesz – zaprotesto-
wał gwałtownie. – Musisz żyć. 
Masz dzieci, mnie. Jesteś nam 
potrzebna – zaszlochał.

- Opiekuj się nimi najlepiej 
jak potrafisz – patrzyła mu pro-
sto w jego siwe, zmęczone oczy. 
– Musisz być silny jak już mnie 
nie będzie.

- Nie mów tak. Nie chcę tego 
słuchać.

- Kocham cię. Zawsze cię ko-
chałam.

- Ja też, ja też, dziecinko.
- Wiem, dobrze nam było 

ze sobą – dotknęła czołem jego 
skroni. – Poczciwe z ciebie chło-
pisko. Nie mogę narzekać. Jak 
mam umrzeć, chciałabym umrzeć 
teraz, w twoich ramionach, na 
twoich kolanach –  szepnęła.

- Nie mów tak, błagam – za-
szlochał głośniej.

- Michaś, jeśli mnie kochasz, 
przez wzgląd na pamięć o mnie, 
proszę, nie żeń się więcej.

- Kocham cię, ty o tym wiesz. 
Dożyjemy razem starości.

- Przyrzeknij w imię Boga 
Najwyższego – poprosiła słabym 
głosem.

- Przyrzekam. Przyrzekam na 
wszystko, co chcesz, najdroższa – 
znów zalał się łzami.

- To chciałam usłyszeć – wes-
tchnęła jakby uszło z niej napię-
cie. – Połóż mnie z powrotem do 
łóżka i wołaj lekarza. Niech robi 
co trzeba, aby uratować dziecko.

Łyn położył żonę z powrotem 
na łóżko najdelikatniej jak potrafił 
i przykrył jej wymizerowane cia-
ło. Pocałował ją delikatnie w usta, 
odsunął się, otarł łzy wierzchem 
dłoni i nic już nie mówiąc wy-
szedł z pokoju. W kuchni czekali 
już przy stole Wiernik, Zawilska 
i Budziszowa, która przygotowy-
wała miksturę do wypicia przez 
Genowefę. Elian zdążył już wy-
parzyć narzędzia w gorącej wo-

dzie, aby były gotowe do użycia. 
Gdy Łyn wyszedł z pokoju, wszy-
scy troje jak na komendę wstali.

- No to, kobiety, do roboty – 
zakomenderował Elian. – A pan 
ma się nie mazgaić, tylko pilno-
wać, aby stale była ciepła, goto-
wana woda – poinformował Mi-
chała. 

Gospodarz nie odpowie-
dział, tylko rzucił okiem czy przy 
kuchni jest wystarczająca ilość 
drew i wody, a następnie wyszedł 
z domu. 

Od tej chwili wydarzenia na-
brały rozpędu. Wiernik uzgod-
nił z kobietami, że Budziszowa 
będzie służyć mu pomocą przy 
zabiegu, a Zawilska będzie pil-
nować wszystkiego w kuchni. 
Głównie chodziło o opiekę nad 
dziećmi, aby zachowywały się ci-
cho i grzecznie.

Najpierw Wiernik wysłał do 
chorej sąsiadkę Zawilską, aby 
to ona podała Łynowej przygo-
towaną przez Teofilę miksturę, 
która miała znieczulić ją na ból. 
Genowefa wypiła ją bez waha-
nia i po kilku minutach straciła 
świadomość. Elian wraz z Teofilą 
położyli ją na duży stół nakryty 
kocem, ceratą i prześcieradłem. 

Medyk mógł wreszcie przy-
stąpić do pośpiesznej operacji. 
Założył fartuch, starannie umył 
ręce w ciepłej wodzie z mydłem, 
polecił jeszcze Budziszowej pod-
łożyć Łynowej poduszkę pod 
miednicę, wziął wyjałowiony już 
skalpel i wykonał pierwsze cięcie 
tak, jak uczono go w Warszawie. 
Kilkunastocentymetrowym pio-
nowym nacięciem rozciął powło-
ki brzuszne, a następnie macicę. 
Rozchylił fałdy brzuszne i deli-
katnie wyjął dziecko. Niestety, już 
nie żyło. Przeciął pępowinę, od-
dzielając je od matki. Nogi się pod 
nim ugięły z żalu, ale natychmiast 
zdał sobie sprawę z tego, że musi 
się trzymać, aby chociaż uratować 
matkę. Ze łzami w oczach podał 
martwego noworodka Budziszo-
wej, która zawinęła go w pieluchę.

Kobieta obficie krwawiła. 
Śmierć płodu pewnie nastąpi-
ła właśnie z tego powodu. Elian 
obawiał się, że nie jest w stanie 
powstrzymać jej krwotoku. Po-
stanowił jednak walczyć o życie 
Genowefy.

- Mamy coś na zaradzenie 
temu krwawieniu? 

- Wyciąg z jemioły – odpo-
wiedziała. – Tylko tego używam, 

ale nigdy nie widziałam…
- No to do roboty – przerwał 

jej gwałtownie. – Chcę mieć ten 
wyciąg. Najlepiej natychmiast. 
I jeszcze więcej pieluch. Dużo 
pieluch. Potem je sobie wypierze-
cie.

Budziszowa pobiegła do 
kuchni i po chwili przyniosła 
ciepłą miksturę, podczas gdy 
Wiernik sprawdzał puls. Był bar-
dzo słaby. Twarz kobiety stała 
się blada niczym pergamin. Ona 
sama jakby zmalała, skurczyła się 
w sobie. Wyglądała tak bezbron-
nie wobec żywiołów, które ją do-
padły, że Elian zwątpił czy zdoła 
ją uratować. Niemniej jednak nie 
zamierzał się poddawać.

- Szybko. Trzeba namoczyć 
bandaż i zrobić tampon, a potem 
zatamować krwawienie.

Budziszowa bezzwłocznie wy-
konała polecenie. Wiernik tym-
czasem zajął się raną ciętą. Zde-
zynfekował ją z użyciem wyciągu, 
gdyż zamierzał wykonać szycie. 
Spojrzał jednak na bladą twarz 
Łynowej i znów pochwycił jej 
dłoń, starając się wyczuć puls. Nic. 

- Sprawdź bicie serca – wręcz 
krzyknął do Teofili. 

Kobieta przyłożyła ucho do 
piersi. Trwała tak kilka chwil, 
a potem pokręciła głową. Z jej 
przymkniętych oczu pociekły łzy. 
Klęknęła, bezgłośnie szepcząc: 
„wieczny odpoczynek racz jej dać, 
Panie”. Wiernik, stojący z drugiej 
strony stołu, również padł na kola-
na, utytłanymi w krwi rękami obej-
mując głowę. Uświadomił sobie, że 
nic mu się nie udało. Nie uratował 
ani dziecka, ani matki. Pocieszał 
się tylko, że zmarła w nieświado-
mości, że odchodzi i nie czując 
bólu, który ostatnio stał się jej nie-
odłącznym towarzyszem.

- Muszę zaszyć cięcie – po-
wiedział cicho, bardziej do siebie, 
niż do Budziszowej. Rozejrzał się 
za swoim instrumentarium i wziął 
się do roboty. – Trzeba ją obmyć, 
przełożyć na łóżko i czymś przy-
kryć. Potem ją ubierzecie. Niech 
mąż i dzieci zobaczą ją jak naj-
szybciej.

Teofila kiwnęła głową, nie 
mogąc nic powiedzieć przez ści-
śnięte gardło. Oboje zabrali się 
za przemycie ciała i przełożyli je 
na łóżko, przykrywając czystym 
prześcieradłem. Potem wyszli 
z pokoju.

- Nie uratowałem pana bli-
skich – Wiernik zwrócił się od 

razu do siedzącego przy stole 
Łyna. – Przepraszam. Dziecko 
i matka nie  żyją – westchnął 
ciężko, nie mając odwagi spojrzeć 
w oczy tak nagle owdowiałemu, 
nieszczęsnemu człowiekowi. 

Michał nie słuchał go już po 
pierwszych słowach. Rzucił się do 
drzwi pokoju. Elian otworzył mu 
je i wszedł za nim, zatrzymując 
się tuż za progiem. Łyn podbiegł 
do łóżka i klęknął przy ciele swo-
jej najdroższej towarzyszki życia. 
Pochwycił jeszcze ciepłą rękę 
zmarłej i przytulił ją do policzka. 
Po chwili jednak złożył jej oby-
dwie ręce jak do modlitwy i po-
całował ją w usta.

- Wieczne odpoczywanie, 
moja gołąbeczko – wyszeptał 
z trudem i załkał z rozpaczy po 
stracie swojej najlepszej przyja-
ciółki.

W tej chwili stojące u progu 
sąsiadki upadły na kolana i zain-
tonowały modlitwę. Wiernik wy-
szedł do kuchni. Spojrzał na 
osowiałą, zapomnianą przez 
wszystkich gromadkę dzieci. Pod-
szedł do nich, klęknął i przytulił je 
wszystkie troje. Mała Halinka, nie 
kołysana już przez Marysię, zapła-
kała. Po chwili płaczem zanosili 
się już wszyscy, dorośli i dzieci.

- Czego chcesz od nas, Panie, 
za Twe hojne dary? – zaintonowa-
ła czystym, pięknym głosem Bu-
dziszowa. Zawilska drgnęła. Ten 
hymn dziękczynny polskiego po-
ety, śpiewany w kościele w wielkie 
święta, ale niezbyt często, wydał się 
jej całkowicie niestosowny. Teofila 
jednak nie zwróciła na to uwagi. 
Miała nadzieję w ten sposób ukoić 
ból męża po stracie żony, sugeru-
jąc, że niczym biblijny Hiob musi 
się pogodzić z wyrokiem Boskiej 
Opatrzności. Była przekonana, że 
właśnie w tym zawierzeniu w Panu 
i pogodzeniu się z jego wyrokami 
tak naprawdę tkwi sedno wiary. 
Śpiewała więc dalej dźwięcznym 
głosem, mimo że łzy spływały jej 
po policzkach w tej pieśni staro-
polskiego poety wyrażając stratę, 
tak jak ją widziała:

Czego za dobrodziejstwa, 
którym nie masz miary?

Kościół cię nie ogarnie, wszę-
dy pełno Ciebie:

I w otchłaniach, i w morzu, na 
ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, 
bo to wszystko Twoje.

Cokolwiek na tym świecie 
człowiek mieni swoje …
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Otwórzmy 
serca dla Oli 

To już ponad 2 lata, od kiedy Ola Nik-
sa zmaga się ze skutkami zapalenia 
mózgu i opon mózgowych. Bardzo 
intensywna rehabilitacja zarówno 
w domu, jak i w ośrodku rehabilita-
cyjnym, sprawiła, że Ola ma całkiem 
sprawną lewą rękę, coraz głośniej 
i wyraźniej mówi, robi znaczące po-
stępy. Jak przyznaje rodzina Oli, wiele 
już za nią, ale droga do celu jest wciąż 
długa. Dlatego podobnie jak w roku 
ubiegłym bliscy Oli zwracają się proś-
bą o dalszą pomoc. W jaki sposób? 
Przekazując 1%, wypełniając deklara-
cję podatkową. 

Pochodząca z Łomży Ola 
Niksa od siedmiu lat choruje na 
chorobę Leśniowskiego-Crohna. 
Mimo trudności starała się jed-
nak żyć i funkcjonować normal-
nie. Jednak przewlekłe leczenie 
schorzenia jelita grubego dopro-
wadziło do uszkodzenia ośrod-
kowego układu nerwowego. 

A wszystko wydarzyło się 
w marcu 2017 roku. To właśnie 
wtedy Ola trafiła na Oddział 
Intensywnej Opieki Medycznej 
Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego w Białymstoku. Lekarze 
zdiagnozowali u niej, w obrębie 
centralnego układu nerwowego, 
zakażenie bakterią – listerią. Nie-
stety bakteria zaatakowała mózg. 
Stan Oli się pogarszał. Trafiła na 
OIOM. I tak spędziła tam pra-
wie cztery miesiące. W znacznej 
części w śpiączce. Lekarze roz-
kładali ręce.  Rodzina za wszelką 
cenę chciała pomóc Oli. Szu-

kała ośrodka, który mógłby dać 
jej szansę na życie. Udało się. 
Dziewczyna trafiła do  kliniki 
“Budzik” w Olsztynie. Tam zda-
rzył się cud. Ola wybudziła się ze 
śpiączki. I tak od ponad dwóch 
lat zawzięcie walczy o siebie 
i powrót do dawnej sprawności. 
Każdego dnia z uporem pracuje 
z rehabilitantami, a raz na trzy 
miesiące wyjeżdża na specjali-
styczny turnus. Wszystko jednak 
wymaga sporych środków. Dla-
tego bliscy Oli dziękując za do-
tychczasową obecność w tej trud-
nej sytuacji zwracają się z prośbą 
o dalsze wsparcie. 

Jak możemy pomóc Oli? Wy-
starczy przekazać 1%, wypełnia-
jąc deklarację podatkową.

Deklaracja podatkowa zawie-
ra dwa pola, które są niezbędne 
by przekazać 1% rocznego po-
datku.

W pola te wpisać należy:
numer KRS organizacji, 

w przypadku Oli jest to: KRS 
0000186434, cel szczegółowy: 
195/N ALEKSANDRA NIK-
SA

przekazywaną kwotę, która 
nie może przekroczyć 1%

Leczenie Oli można także 
wesprzeć przekazując dowolną 
kwotę na KONTO FUNDACJI: 
89 8944 0003 0000 2088 2000 
0010, w tytule wpisując: ALEK-
SANDRANIKSA-SUBKON-
TO195/N.

Nie przechodźmy obojętnie. 
Każdy grosz liczy się w leczeniu 
Oli. Pamiętajmy, dobro wraca, 
a człowiek jest tyle wart, ile może 
dać z siebie innym.

Monika pochodzi z Łomży. Ma 43 
lata i głowę pełną marzeń. Jednak 5 
lat temu przy wszystkich jej planach 
pojawił się wielki znak zapytania. 
To właśnie wtedy trafiła do szpitala 
z rozpoznaniem nowotworu piersi 
4 stopnia z przerzutami do drugiej 
piersi, kości (obojczyk, mostek, żebra, 
kręgosłup) płuc, opłucnej, wątroby 
i węzłów chłonnych. Usłyszała wtedy, 
że pozostały jej 3 miesiące życia. Po-
stanowiła w to nie wierzyć. Chciała 
żyć! I tak walczy już 5 lat, ale potrze-
buje pomocy by skorzystać z wysoce 
kosztownej terapii. 

- Terapia na której mi zależy 
jest terapią dla kobiet w zaawan-
sowanym raku, które przeszły już 
inne leczenie. Jest to bardzo za-
awansowane leczenie raka piersi 

hormonozależnego. To dla mnie 
ogromna szansa. Jest częściowo 
refundowana, jednak nie w ca-
łości. Nie stać mnie na sfinanso-
wanie sobie tego leczenia – mówi 
Monika.

Terapia, na której zależy Mo-
nice, to dla niej jedyna szansa. 
Po 5 latach walki, 12 cyklach 
agresywnej chemioterapii i ra-
dioterapii płuca są prawie czy-
ste, opłucna bez płynu, wątroba 
prawie bez zmian, węzły chłonne 
czyste. Jedyny kłopot sprawiają 
kości. W mostku proces choro-
bowy zatrzymał się, odcinek lę-
dźwiowy i krzyżowy kręgosłupa 
też zatrzymany, ale miednica, 
kość biodrowa i żebra jeszcze się 
buntują. Nie można tam naświe-

tlać już więcej ponieważ zarówno 
szpik kostny będzie zagrożony 
jak i blisko umiejscowiony rdzeń 
kręgowy. Ryzyko jest duże. 

-  Dlatego uprzejmie proszę 
ludzi o otwarcie serc i pomoc 
w uzbieraniu potrzebnej dla mnie 
kwoty abym dalej mogła cieszyć 
się życiem, pomóc córce wejść 
w dorosłość, mimo leczenia za-
kwalifikowanego jako paliatywne 
– dodaje.

A pomóc można poprzez stro-
nę internetową https://zrzutka.pl/
ydh2np wpłacając na zbiórkę na 
leczenie Moniki dowolną sumę. 
80 % zakładanej kwoty (10 tysięcy 
złotych) udało już się zebrać. Te-
raz wszystko w naszych rękach! 

Muzykują, śpiewają, miło spędzają 
czas i przede wszystkim pomaga-
ją Świetlicy Promyczki, która na co 
dzień działa przy klasztorze Ojców 
Kapucynów w Łomży, zbierając datki. 
A mowa o koncercie “Gwiazdka z Nie-
ba”, który odbędzie się już 15 stycznia, 
o godzinie 19:00 w Kościele Ojców Ka-
pucynów w Łomży. 

Tegoroczny wieczór 
z “Gwiazdką z Nieba”,  to kon-

cert Magdy Sinoff z zespołem 
muzyków w składzie; 

GRZEGORZ SEK-
MISTRZ - instrumenty klawi-
szowe

PRZEMYSŁAW KAMIŃ-
SKI - gitary elektryczna i aku-
styczna

ARTUR PAWELCZYK - 
gitary basowe 

TOMASZ SWAJDA - in-

strumenty perkusyjne 
Swój udział zapowiedziało 

też kilku znanych łomżyńskich 
muzyków oraz solistów z MD-
K-DŚT. 

- Do kompletu nie może za-
braknąć tylko Was – mówią or-
ganizatorzy. - Przygotowaliśmy 
fajny, klimatyczny program, więc 
bierzcie ze sobą rodziny, znajo-
mych i przybywajcie – zachęcają. 

Gwiazdka z Nieba rozbłyśnie w Łomży po raz 20. 

Monika  
chce i ma  

dla kogo żyć 
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783.

PERFEKT dach Hydraulik, Instalacje sani-
tarne i C.O. 
montaż 
kotłowni, 
grzejników, 
ogrzewa-
nie podłogowe, przeróbki, odkurzacze 
centralne, pompy ciepła C.W.U Tel. 668 
645 922.

Usługi dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji da-
chowych, kominy z klinkieru, podbitki, 
montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz 
Just. Tel. 508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, 
gazowe, węglowe), kolektory słoneczne, 
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956.

DOM
EDWAL-meble na zamówienie. Projekt 
gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 53, 601 
804 117.

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zaprasza-
my: Łomża, 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 Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel.862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. 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.

Expres szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO2. TEL. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym 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. Tek. 
698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam 9 ha łąki okolice Łomży + 16 
ton żyta. Tel. 512 807 562.

Sprzedam dom w Łomży 130 m2, wol-
nostojący przy ul.Jasnej lub zamienię na 
mieszkanie do 60m2. Tel. 889 872 801.

Sprzedam mieszkanie w Kolnie , ul. 11 
Listopada 16, 47 m2, II piętro. Cena 3200 
zł za m2. Tel 507 712 139

Mieszkanie w Łomży: salon z aneksem 
kuchennym, dwie sypialnie, łazienka 
połączona z toaletą. Po kapitalnym 
remoncie:
-nowe okna 
-nowa instalacja elektryczna i kanaliza-
cyjna 
-deska bambusowa na podłodze 
-szafy w zabudowie 
-szafki kuchenne dębowe 
Lokalizacja: ul.Chopina 2 - III piętro. 
Tel. 600680455

Kupie! Masz niepotrzebną Ci ziemię 
orną, łąkę, las, nietypową działkę? Chęt-
nie kupię wyslij sms-a z nr.dzialki oraz 
miejscowość lub zadzwoń. 
Tel. 690-330-990

Sprzedam mieszkanie 30 m2 w Gradach 
Woniecko, II piętro, piwnica plus ko-

mórka, garaż oraz działka ogrodnicza, 
100 tys.w rozliczeniu wezmę ziemie, las 
nieużytki. Tel. 600-588-666

Zamienię mieszkanie M-3 na ul. Prusa III 
piętro na mieszkanie  M-2 na parterze. 
Tel. 728 189 830

RÓŻNE/SPRZEDAM

Sprzedam wyposażenie mieszkania : 
AGD i meble. TEL. 798 806 568.

Okazja! Oddam za 2 litry miodu 4 ule 
korpusowe nadstawne, ocieplana z ram-
kami. Stan bdb. Tel. 862 162 084.

Sprzedam nową n gwarancji glebogry-
zarkę 4KM za 80% ceny nowej. 
Tel. 862 162 084

Poznam dziewczynę do 35 lat. 
Tel. 573 017 426.

Drewna z nadleśnictwa: świerk, sosna, 
osika, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 
do 150zł z dostawa do klienta. Tel. 608 
412 919.

Poznam i zaproszę do siebie samotną 
Panią pannę lub wdowę w wieku od 50 
do 60 lat do życia we dwoje. 
Tel. 575 682 772.

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne plus 
materac standardowy Easy-Mat.
Tel. 501 757 995.

Sprzedam meble pokojowe FORTE ( 
szafa, komoda, witryna, szafka RTV). 
Tel. 501 757 995

Las 3,33 ha, mieszany. Gmina Łomża Tel. 
604 128 382.

Sprzedam sypialnię: łóżko 160x200+ma-
terac, dwie szafki nocne, komoda i szafa 
4-drzwiowa-środkowe drzwi lustra. 
Kolor jasny orzech. Tel. 782 272 872.

41 letni kawaler z własnym mieszkaniem 
pozna Panią do lat 37, może być z dziec-
kiem. 18:19 Tel.515 684 395

Sprzedam 4.5 ha lasu sosnowego w gm. 
Śniadowo oraz 2.5 ha lasu w Balikach 
gm. Nowogród. Kupię gruntu po wycię-
tym lesie. Tel. 600 588 666.

Sprzedam krzesło obrotowe czarno- sza-
re do biurka, z pufy otwierane brązowe, 
dywan z motywem dziecięcym 180/160 
cena do uzgodnienia Tel. 516 585 566.

Sprzedam CHOINKI Plantacja za 
Konarzycami. Wszystkich zapraszamy 
z rodzicami. Wybierzecie,zetnijcie i ze 
świeżą choinką odjedziecie. Cena od 20 
zł. Informacje 608 412 919.

Szukam mieszkania dla 1 osoby. 
Tel. 504 596 176.

Zlecę zrobienie wewnętrznej ścianki 
w domu. Tel. 604 799 732

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. Tel.  600 455 252, 
www.rafallesicki.com

KOREPETYCJE
Nauka gry na instrumentach muzycz-
nych Łomża. Tel. 608 646 754 lub e-mail:  
muzyczna77@wp.pl

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

Sprzedam WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710.

Elektromechanik samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji,nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Srara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel.518 362 426.

ZDROWIE/ URODA
Specjalista foniatra-otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086 218 22 29, 
604 504 694.

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET).
Tel.532 282 383.

PRACA
Zatrudnię do montażu domów drewnia-
nych ekipy lub samodzielnych fachow-
ców. Tel. 600 289 289.

Sprzątanie w Łomży. Tel. 604 799 732.

Zlecę pokrycie dachów blachodachów-
ką oraz wykonanie pawilonu z płyty 
warstwowej. 
Tel. 535 480 220.

Zatrudnię pomoc w cukierni, piekarni. 
Praca zmianowa- Piekarnia Piątnica, 
Stawiskowska 53b,kontakt w godz. 8-12, 
tel. 862191334,602490563, piekarnia.
piątnica@op.pl

Zatrudnię na stałe emeryta, rencistę do 
składania gotowych domków drewnia-
nych z paczki oraz do malowania mile 
widziany stolarz ale niekoniecznie. 
Tel. 600 588 666

Zatrudnię do obsługi  traka taśmowego 
oraz pracownika gospodarczego z moż-
liwością zalwaterowaia. Tel. 600 289 289.

tel. 503 010 038
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Aniela i Wiktor 
grają jak z nut

Tenisiści Aniela Galińska i Wiktor Kosowski, za-
wodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Re-
turn Łomża, działającego przy III Liceum Ogól-
nokształcącym, świetnie zaprezentowali się na 
turniejach w Warszawie i Łodzi.  Aniela zajęła 
drugie miejsce w singlu, Wiktor był drugi w sin-
glu i pierwszy w grze deblowej. 

- Gratulacje dla Anieli, która dzięki so-
lidnej pracy zrobiła ostatnio duży postęp 
w grze i coraz częściej staje na podium. 
Z kolei sukces Wiktora to dobry progno-
styk na zbliżające się Mistrzostwa Polski 

Kadetów w Pszczynie - mówi Tomasz 
Waldziński, szkoleniowiec Returnu. 

Dorota Bukowska, młodzieżowa mistrzyni Pol-
ski i medalistka mistrzostw kraju seniorów 
w boksie, studentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży otrzy-
mała powołanie do kadry narodowej Polski na 
Akademickie Mistrzostwa Świata. Powołanie 
w gronie juniorów otrzymał na światowy czem-
pionat również Wojciech Boniecki, brązowy me-
dalista mistrzostw Polski, uczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Łomży. 

- Powołania do kadry narodowej to 
ogromny sukces klubu BKS Tiger. Tym 
bardziej, że w przypadku Doroty jest to 

“jedynka”. Przed nami teraz wymagające 
przygotowania – informuje trener “Tygry-
sów” Zbigniew Maleszewski. 

Szansę na reprezentowanie Polski 
w gronie juniorów miałby także jeszcze 
jeden podopieczny Zbigniewa Maleszew-
skiego, Akhmed Debizov, wicemistrz Polski 
młodzików, uczeń Szkoły Podstawowej nr 
4 w Łomży.  Jednak na przeszkodzie stanął 
brak polskiego obywatelstwa. Choć od 14 
lat mieszka w Polsce wciąż go nie uzyskał. 

- Będziemy się starali, aby wraz z Pol-
skim Związkiem Bokserskim pomóc Ak-

hmedowi uzyskać obywatelstwo, by mógł 
w pełni wykorzystywać swój sportowy po-
tencjał – zapewnia Zbigniew Maleszew-
ski.

Akademickie Mistrzostwa Świata 
w boksie odbędą się w październiku w Ka-
towicach.  Należy dodać, iż odbędą się one 
w Polsce po raz pierwszy. 

Waleczne 
Akademiczki 

wygrywają
Znakomicie weszły w rewanżową rundę eks-
traklasy tenisa stołowego kobiet zawodniczki 
KU AZS PWSIiP Metal - Technik Łomża. Wygra-
ły w tym roku już dwa mecze i umocniły się 
w walce o utrzymanie w krajowej elicie.

Nawet oficjalna strona Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego podkreśla, 
że „od sporej niespodzianki rozpoczęła 
się runda rewanżowa w ekstraklasie ko-
biet. Walczący o utrzymanie KU AZS 
PWSIP Metal-Technik Łomża pokonał 
przed własną publicznością faworyzo-
wany Polmlek Lidzbark Warmiński 3:2. 
Drużynę z Podlasia do zwycięstwa po-
prowadziła Chinka Liu Luqi. 20-latka 
w starciu z drużyną z Warmii i Mazur 
wygrała zarówno z Rui Fang Dong 3:0 
jak i Ma Wenting 3:1. Dla dziesięć lat 
starszej Norweżki, która jest jedną z naj-
lepszych zawodniczek w polskiej ekstra-
klasie, była to piąta porażka w obecnym 
sezonie”. 

Trzeci punkt dołożyła Anna Monika 
Zielińska wygrywając z Rui Fang Dong 
3:1. Maja Miklaszewska uległa Aleksan-
drze Michalak, a swoją rywalizację z Ma 
Wenting przegrała także Anna Monika 
Zielińska. Warto dodać, że Akademicz-
ki z Łomży potrafiły sobie poradzić nie 
tylko z teoretycznie lepszymi rywalkami, 
ale także odwrócić losy meczu, w którym 
przegrywały 1:2.

Podobnej sztuki dokonały w jeszcze 
bardziej zaciętej rywalizacji z MUKS 
START Nadarzyn. Końcowy wynik 
to też 3:2 dla łomżynianek, ale aż trzy 
pojedynki rozstrzygały się w pięciu se-
tach, a swój zwycięski mecz z Katarzyną 
Ślifirczyk Anna Monika Zielińska „wy-
ciągnęła” ze stanu 0:2. Tym razem dwa 
punkty dla zespołu z Łomży również 
wywalczyła Liu Liqi: po 3:2 pokonała 
Katarzynę Ślifirczyk i Paulinę Krzysiek. 
Tej zawodniczce uległa w swoim dru-
gim pojedynku Anna Monika Zielińska, 
a nie powiodło się Mai Miklaszewskiej 
w walce z Julią Ślązak.

Po dwóch kolejkach rewanżowych 
KU AZS PWSIiP Metal - Technik 
Łomża z dorobkiem 11 punktów zajmu-

Zawodnicy  
BKS Tiger pojadą  
na Akademickie 

Mistrzostwa Świata 

Aniela druga 
w Warszawie

Aniela Galińska, zawodniczka UKS Return Łomża 
działającego przy III Liceum Ogólnokształcącym 
zajęła II miejsce w turnieju tenisa w Warszawie. 
Organizatorem zawodów był  Klub Tenisowy Bre-
ak Warszawa.

Pierwszy mecz Aniela wygrała z Pauli-

ną Piasecką (KT Break Warszawa) wyni-
kiem 6-4, 6-1, zaś w drugiej rundzie tur-
nieju pokonała Maję Nowak (Matchpoint 
Żyrardów) 6-2 6-0.

W finale imprezy nasza tenisistka ule-
gła Idze Piotrowskiej (Stowarzyszenie 
Morelowa Tennis Club Warszawa) 0-6 
3-6

Anieli gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!
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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

Bardzo trudny i osobliwy, ale  
również dający wiele nadziei 

i optymizmu był  rok 2019 w historii 
Ludowego Łomżyńskiego Klubu 

Sportowego „PREFBET Śniadowo” 
Łomża. W podsumowaniu 

jubileuszowego, 20. sezonu, wzięli 
udział zawodnicy, szkoleniowcy 

i sponsorzy, a także wielu przyjaciół 
klubu, którego  od początku główną 

„siłą sprawczą” jest w różnych 
wcieleniach Andrzej Korytkowski. 

Zaczynał jako trener, teraz jest 
nadal szkoleniowcem, ale także 

prezesem, głównym organizatorem 
działalności klubu, a na dokładkę 

mężem czołowej zawodniczki 
Justyny Korytkowskiej.  

- Chciałbym serdecznie po-
dziękować za to, co pan robi. 
Dla mnie to niezwykłe do-
świadczenie. Choćby dlatego, 
że poznaliśmy się , gdy byłem 
„wyjściem awaryjnym”: ktoś nie 
pomógł i trzeba było go zastą-
pić. Bardzo się teraz cieszę, że 
tak się stało, bo sprawdziliśmy  
się  od razu w warunkach trud-
nych. Myślę, że  dla większo-
ści samorządowców Sejmiku 
i Urzędu Marszałkowskiego 
sport jest bliski. W takim za-
kresie, na jaki pozwala prawo 
i wola radnych,  możemy poma-
gać. Zwłaszcza w sporcie dzieci 
i młodzieży, ale też w promocji 
województwa. Myślę, że to po-
czątek czegoś dobrego - po-
wiedział Marek Olbryś, wice-
marszałek województwa, który 
- wraz z radnym Sejmiku Pio-
trem Modzelewskim - znalazł 
się wśród przyjaciół  klubu uho-
norowanych specjalną statuetką  
(brał też udział we wręczeniu 
laurów innym wyróżnionym). 

- Justyna Korytkowska 
jest absolwentką łomżyńskiej 
„Wety”, której dyrektorem jest 
moja żona Bogumiła. Dlatego 
oboje mamy jeszcze dodatko-
wy powód, by z uwagą śledzić 
dokonania klubu ,kibicować 
wam i wspomagać. Szczególnie 
w tym trudnym dla was czasie - 
dodał Marek Olbryś.

Miniony rok bowiem, tuż 
przed rozpoczęciem sezonu 
startowego na odkrytych sta-
dionach przyniósł szokującą 
i dramatyczną wiadomość: u Ju-
styny Korytkowskiej zdiagno-
zowano chorobę nowotworową. 

- To był cios straszny. Bywa-
ły kontuzje, problemy, ciosy po 
których się upada, a ten to po-
winien być w praktyce nokaut, 
ale wstała na „9”. Nikomu nie 
życzę tego, co ja przeżywałem 
i co ona. Ta choroba to jednak 
był palec Boży. Okazało się ilu 
mamy wspaniałych przyjaciół 
, ludzi, na których możemy li-
czyć naprawdę – mówił An-

drzej Korytkowski.  – Czekam 
teraz na kolejne wizyty u leka-
rza. Jestem pozytywnie nasta-
wiona. To wszystko przechodzi 
się po coś.  Chciałabym już za-
łożyć kolce się przebiec szyb-
ciej. Droga do Tokio bardzo 
trudna, ale pozostaje aktualna. 
To by była wisienka na torcie 
i historia rodem z Hollywood  
gdyby się udało – uzupełniła 
Justyna Korytkowska.

Dramat wzmocnił też ro-
dzinę i całą klubową społecz-
ność. Rozwiązał się worek 
z sukcesami. Przy normalnej 
dyspozycji zdrowotnej i spor-
towej Justyny Korytkowskiej 
i Rafała Pogorzelskiego, który 
zmagał się z poważną kontuzją, 
medalowy rekord byłby popra-
wiony, a nie wyrównany. A na-
wet bez udziału obojga byłoby 
lepiej, gdyby nie zmiany regu-
laminowe (np. możliwość wy-
stawienia tylko jednego, a nie 
dwóch zespołów w rywalizacji 
drużynowej).      

- Zrobiliśmy show na prze-
łajach: 6 medali mistrzostw 
Polski Od początków XXI wie-
ku nikt takiego wyczynu nie 
dokonał – podkreślił Andrzej 
Korytkowski.

Cieszy go fala talentów 
w Liceum Mistrzostwa Spor-
towego, które jest częścią Pań-
stwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. 

- To wspaniała ekipa. Zo-
staliśmy wicemistrzami Polski 
z udziałem ekip z całej Polski. 
Jest fajna dziewczyna, Martyna 
Krawczyńska, która przeszła 
do lekkoatletyki z piłki nożnej. 
Wicemistrzynią Polski została 
po pół roku treningu. Wróżę 
jej wielka karierę. Wszystkie 
te dzieciaki są ułożone, wiedzą 
czego chcą zależy im – mówił 
Andrzej Korytkowski.   

Spotkanie było nie tylko 
okazją do podsumowania po-
przedniego sezonu, ale także 
20 lat klubu „Prefbet Śniadowo” 

Łomża. W liczbach wygląda 
to tak: 142 medale mistrzostw 
Polski; 19 reprezentantów kra-
ju; 5 rekordów Polski. w tym 2 
jeszcze aktualne; Anna Jesień na 
igrzyskach w Londynie w pół-
finale na 400 m  przez płotki; 
Piotr Łobodziński najlepszy na 
świecie specjalista biegania po 
schodach;  młodzieżowe wi-
cemistrzostwo Europy w rzu-
cie młotem Joanna Fiodorow, 
obecnie wicemistrzyni świa-
ta seniorek; 58 krajów świata 
sportowo odwiedzonych, do 
których doszły ostatnio Kam-
bodża (zawodniczka klubu 
Wiktoria Wiśniewska brała 
tam udział w wyborach miss) 
i Wietnam (nowy wieżowiec 
dla Piotra Łobodzińskiego). 

- To najlepsze osiągnięcia 
klubu w historii Ziemi Łom-
żyńskiej, chociaż nie jest naj-
starszy – podsumował Andrzej 
Korytkowski.

Podziękowania kierował 
do szerokiego grona przyjaciół 
klubu, ale przede wszystkim 
oddał hołd szefom PPB „Pre-
fbet” Śniadowo. Jerzy Micha-
lak, Antoni Chojnowski, Da-
riusz Gomoliszek.

- Bywało jak w życiu: ra-
dośnie, a czasem smutno, ale 
zawsze byli z nami. Myślę, że 
już nie sponsor, a przyjaciele 
i rodzina – wzruszenia nie krył 
Andrzej Korytkowski. 

Wyraz wdzięczności skie-
rował także do wicemarszałka, 
Marka Olbrysia, starosty Lech 
Szabłowskiego, olimpijczyka 
Krzysztofa Piszczatowskie-
go,   Przemysław Dąbkowskiego 
z Grajewa, Pawła Grygo, dyrek-
tor LMS Iwonę Puciłowską wie-
lu innych szkoleniowców, działa-
czy, sponsorów, zawodników.

Kto ma pasję ten nie chodzi 
do pracy tylko cały czas wypo-
czywa - zdradził swoją życiową, 
maksymę prezes (wybrany na 
kolejną kadencję), trener, orga-
nizator, opiekun Andrzej Ko-
rytkowski.  

Kto ma pasję nie chodzi do pracy,  
tylko cały czas wypoczywa  
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Rok 2019 to dla konkursu Miss 
Ziemi Łomżyńskiej pasmo wy-
jątkowych sukcesów. Dziewczę-
ta z naszego regionu podróżują 
po całym świecie pokazując swo-
je niepowtarzalne piękno. Od-
krywają kolejne sceny konkur-
sów piękności, a także otrzymują 
ciekawe propozycje współpracy. 

Sukcesy 
Wiktoria Wiśniewska, która 

wygrała wybory w Łomży, w ka-
tegorii kandydatek nastoletnich, 
stanęła na podium konkursu 
Miss Polski Nastolatek z tytu-
łem 2 Wicemiss. Dwa tygodnie 
temu z wielkim sukcesem wróci-
ła do Polski z Kambodży, gdzie 
reprezentowała nasz kraj w kon-
kursie Miss Tourism Metropoli-
tan International 2019. Wiktoria 
znalazła się w ścisłej dziesiątce 
(TOP10) najpiękniejszych ko-
biet na świecie.  

W tym samym czasie w wy-
borach Miss Polski 2019, w Ka-
towicach Ziemię Łomżyńską re-
prezentowała Karolina Piaścik, 
2 Wicemiss Ziemi Łomżyńskiej 
2019. Karolina zdobyła tytuł 
komplementarny - Miss Pol-

ski Mediów Społecznościowych 
2019

Z Łomży na wybieg do Mediolanu
W 2018 roku tyuł Miss Pol-

ski Nastolatek do Łomży przy-
wiozła Zuzanna Poteraj - 1 
Wicemiss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2018. Ucząca się 
w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Tadeusza Kościuszki w Łom-
ży 16-latka, mimo młodego wie-
ku pochwalić się może bogatym 
doświadczeniem w zakresie pra-
cy w branży modowej. Zuzanna, 
wielokrotnie pojawiła się w pro-
gramie "Pytanie na śniadanie", 
u boku polskiej projektantki Vio-
li Piekut. Wystąpiła także w wie-
lu pokazach mody. 

Po sukcesie na arenie kra-
jowej, otrzymała propozycję 
współpracy z Agencją New Sta-
ge Model Management. Dzięki 
tej współpracy 5 stycznia 2020 
roku Zuzanna poleciała do Me-
diolanu na swój pierwszy (sze-
ściotygodniowy) kontrakt mo-
dowy. Podczas pobytu czeka ją 
intensywny czas uczestniczenia 
w castingach dla znanych, świa-
towych marek, różnego rodzaju 
pokazy oraz sesje zdjęciowe. 
Dla młodziutkiej dziewczyny to 

nie tylko szansa na rozwój oraz 
poznanie prawdziwego świata 
mody. To także możliwość pra-
cy u boku znanych projektantów 
i okazja do wzbogacenia modo-
wego portfolio.

Choć rok 2019 obfitował 
w wiele sukcesów. Przed nami 
kolejna edycja regionalnego 
konkursu piękności. Gala Fina-
łowa Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2020 oraz Miss Nastolatek Zie-
mi Łomżyńskiej 2020 odbędzie 
się prawdopodobnie pod koniec 
kwietnia. 

- Wszystkie zainteresowa-
ne kandydatki w wieku od 14 
do 27 lat zapraszamy 18 stycz-
nia, w godzinach 12:00 – 20:00 
do Galerii Veneda w Łomży. 
Wszystkie kandydatki chcą-
ce powalczyć o tytuł najpięk-
niejszej nie mogą zapomnieć 
o pewnych wymaganiach. 
Mowa tu m.in. o stroju. Wy-
magany jest top na ramiącz-
kach, jeansy rurki, obuwie 
sportowe oraz klasyczne 
„szpilki”. Jednocześnie przy-
pominamy, że cały czas trwa 
casting internetowy – mówi 
Anna Kurządkowska-Kosiń-
ska, organizatorka regionalne-
go konkursu piękności. 

Zgłoszenia zawierające:
- imię i nazwisko
- datę urodzenia
- miejsce zamieszkania
- numer telefonu kontakto-

wego
- dwa zdjęcia (twarzy oraz ca-

łej sylwetki)
można wysyłać na adres 

mailowy:  wybory@missziemi-
lomzynskiej.pl bądź przesyłać 

w formie wiadomości (Instagram 
- Miss Ziemi Łomżyńskiej).

- Jeśli chcesz przeżyć nieza-
pomnianą przygodę, awansować 
do konkursu narodowego - Miss 
Polski, podróżować, spróbować 
swoich sił na wybiegu przyjdź 
na casting do piątej, "urodzino-
wej" edycji wyborów Miss Zie-
mi Łomżyńskiej 2020 – zachęca 
Anna Kurządkowska-Kosińska. 

Ze sceny Miss Ziemi 
Łomżyńskiej, prosto  

na wybieg do Mediolanu!


