
Dokładnie 40 lat minęło od utwo-
rzenia Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Związku, który dał podwaliny do 
upadku komunizmu w Polsce, ale 
można powiedzieć, że także i na świe-
cie. Z tej okazji w Łomży spotkali się 
dawni i obecni związkowcy. Nie mo-
gło wśród nich zabraknąć Marka Ol-
brysia, Wicemarszałka Województwa 
Podlaskiego, związkowca. - Dzięku-
jemy Wam za korzenie wolności - po-
wiedział do uczestników uroczystości 
ksiądz Jacek Czaplicki. 

- To dla mnie czas niezwykle 
bogaty w emocje i wspomnienia. 
Praktycznie całe swoje dorosłe 
życie byłem członkiem „Solidar-
ności”. Byłem przewodniczącym 
oddziału „Solidarności” w Łomży, 
członkiem zarządu Regionu Ma-
zowsze, delegatem na zjazd kra-
jowy. Dla mnie jest to coś wspa-
niałego. Ruch społeczny, który 

powstał w latach 80. przerodził 
się w coś bardzo dobrego. Moż-
na zdecydowanie powiedzieć, iż 
ruch solidarnościowy zmienił ob-
licze Polski. Dał jej wolność, nie-
podległość i wiele wspaniałych 
rzeczy, z których teraz czerpiemy. 
„Solidarność” wniosła olbrzy-
mie wartości społeczne czy ide-
ologiczne. Cała podstawa naszej 
państwowości to właśnie „Soli-
darność”- tłumaczy wicemarsza-
łek województwa podlaskiego.  

W rocznicowych uroczysto-
ściach udział wzięli m. in. Ber-
nadeta Domitr, która wchodziła 
w skład pierwszego zarządu łom-
żyńskiego oddziału, pierwszy 
marszałk województwa Sławomir 
Zgrzywa, który kierował łomżyń-
ską "S" w latach 90., ksiądz Janusz 
Kubrak, duszpasterz związkow-
ców. Obecni byli również  kolej-
ny były przewodniczący oddziału 

Marek Sawicki, Teresa Steckie-
wicz, działaczka internowana po 
wprowadzeniu stanu wojennego, 
delegacją związkowców z Wy-
sokiego Mazowieckiego i repre-
zentanci obecnych organizacji 
"S" w łomżyńskich przedsiębior-
stwach. Honory gospodarza peł-
nił obecny szef oddziału Henryk 
Piekarski, a jednym z najważniej-
szych gości był Waldemar Dubiń-
ski, wiceprzewodniczący Regionu 
Mazowsze NSZZ "Solidarność". 

Na zakończenie mszy w łom-
żyńskiej Katedrze mówił o roli 
kościoła i kapłanów w czasie 
strajków 1980 roku i kształtowa-
nia się związku, a podczas póź-
niejszego wystąpienia do kole-
gów, przypomniał najważniejsze 
wydarzenia minionych lat.      

- Jesteśmy jedynym związ-
kiem, który wpisał się w histo-
rię Polski, Europy i świata. Dziś 

nadal zabiegamy o sprawy waż-
ne dla ludzi pracy: ich ochro-
nę, godne warunki płacy. Może-
my to robić w Komisji Dialogu 
Społecznego i mamy kontrakt 
z prezydentem Andrzejem Dudą. 

A jednak nadal jeszcze musimy 
walczyć o prawo do tworzenia 
organizacji związkowych w za-
kładach pracy i godność. 
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Dokończenie na str. 5

Nowoorleański jazz na tarce do 
prania, kontrabasie z pudełka od 
butów i banjo z czajnika, romskie 
flamenco na dziedzińcu Katedry. 

Uniwersalna opowieść 
o imponderabiliach na dziedziń-
cu Klasztoru B.M. Kapucynów. 
Baśń o rycerzu bez konia. Fan-
tazje na temat sensu marzeń, 
tęsknoty i miłości w świecie,  
w którym śmierć nie istnieje. Czy  
w końcu ekspresyjny taniec, po-
pisy akrobatyczne, muzyka oraz 
magia ognia, które łączą się w jed-
no, tworząc niezwykle plastycz-
ny, czasem sentymentalny obraz, 
sprawiając, że widzowie stają się 
świadkami swoistego rytuału. 
Tak m.in. magia teatru objawiała 
się w Łomży przez cztery długie 
dnie i wieczory.  33 edycja Spo-
tkań Teatralnych Walizka – Moje 
Miasto jest już historią. 

W warunkach "normalnych" 
byłaby to 33. edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Teatralnego 
WALIZKA z nagrodami i spek-
taklami w odpowiednich salach, 
w "pandemicznych" - impreza 

stała się ulicznymi spotkaniami 
twórców i widzów.

- Ludzie są rzeczywiście spra-
gnieni kontaktu ze sztuką i lubią 
nasz festiwal - to dla mnie jed-
na z najważniejszych refleksji 

z tegorocznej WALIZKI. Do-
wód otrzymałem podczas jedne-
go z wieczornych spektakli. Nie-
bo jeszcze rozjaśniały błyskawice, 
deszcz dopiero co się skończył, 
ziemia rozmokła, a w naszym 

amfiteatrze zgromadziła się po-
nad setka widzów oczekujących 
na widowisko. Na innym, już po 
zmroku, widziałem całe rodziny 
z maleńkimi dziećmi w wózkach - 
mówi Jarosław Antoniuk, dyrek-

tor Teatru Lalki i Aktora w Łom-
ży, organizator WALIZKI.

Jak przyznaje, trzeba było tro-
chę się "ślizgać między pogoda 
i niepogodą", ale żaden spektakl 
nie musiał zostać odwołany.         

- Mogę powiedzieć, że to, co 
zrobiliśmy ma głęboki sens. Dla 
nas ogromne znaczenie ma wy-
chodzenie do widza i kontakt 
z publicznością, a to się dzia-
ło, mimo wszelkich ograniczeń 
i rygorów. Była integracja, o którą 
nam w tej imprezie chodzi. Mam 
też nadzieję, że pozyskaliśmy no-
wych widzów. Musimy mieć dla 
kogo grać - dodaje Jarosław An-
toniuk.  

Jak ocenia, ogromną zdoby-
czą tegorocznej WALIZKI sta-
ło się także odkrycie w Łomży 
nowych "przestrzeni dla teatru". 
Spektakle odbywały się na miej-
skim deptaku, czyli ulicy Długiej, 
dziedzińcach katedry i klasztoru 
BM Kapucynów, w Galerii Ve-
neda, Porcie Łomża nad Narwią, 
amfiteatrze przy ul. Zjazd oraz 
w Parku Jana Pawła II.      

Dokończenie na str. 4

Podziękowanie za korzenie wolności

33. edycja Spotkań Teatralnych WALIZKA – Moje Miasto zakończona. 

Magia ulicznego teatru pozostanie

Specjalne podziękowania z rąk Henryka Piekarskiego odebrał m.in. Marek Olbryś

Przedstawienie „Ja Gore” Teatru Akt z Warszawy zamknęło 33. edycję Spotkań Teatralnych Walizka – Moje Miasto
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OGŁOSZENIE
Dyrektor MPGKiM ZB w Łomży ogłasza nabór na 
stanowisko: Mistrz ds. zieleni i architektury
1. Kandydat przystępujący do naboru powinien posiadać:
- minimum wykształcenie średnie z zakresu ogrodnictwa, 
kształtowania terenów zielonych, architektury 
krajobrazu,
-  doświadczenie i staż pracy w wykonywaniu zadań na 
stanowisku mistrza ds. zieleni i architektury.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków wzięcia 
udziału w rekrutacji, zakresu zadań obowiązujących na 
stanowisku, warunków pracy i zatrudnienia oraz druk 
oświadczenia kandydata do zatrudnienia w MPGKIM ZB” 
i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym 
znajdują się na stronie internetowej https://bip-lomza.
pl/mpgkim/3643 w zakładce „Nabór do pracy”.
3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem 
poczty.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 21 września 
2020 roku.
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Dźwiękiem syren alarmowych i chwi-
lą zadumy w Dolinie Pamięci przy 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
rozpoczęły się w Łomży obchody 81. 
rocznicy wybuchu II Wojny Świato-
wej. W miejscu pamięci narodowej 
zgromadzili się przedstawiciele parla-
mentu, samorządu, Wojska Polskiego, 
harcerze, a także mieszkańcy Łomży.

- To dzień szczególny w hi-
storii Polski, a szczególnie Zie-
mi Łomżyńskiej, która tak bar-
dzo ucierpiała przez najeźdźców. 
W wojnie 1939 roku, jak i w póź-
niejszych latach, ucierpiało wielu 

synów i córek tej Ziemi. Jesteśmy 
zobowiązani do pamięci o nich 
wszystkich - powiedział Lech An-
toni Kołakowski poseł na Sejm 
Prawa i Sprawiedliwości.

W czasie patriotycznego 
spotkania członkowie delegacji 
złożyli wiązanki kwiatów i zapa-
lili znicze przy tablicy poświę-
conej poległym żołnierzom. 

Modlitwie w intencji poległych 
przewodniczył ksiądz proboszcz 
Jerzy Abramowicz, kustosz 
Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Łomży.

- Gromadzimy się w miej-
scu,w którym upamiętniamy żoł-
nierzy różnego czasu, Powsta-
nia Styczniowego, roku 1920, 
1939. Zawsze 1. września Doli-

na Pamięci gromadzi nas, aby-
śmy pamiętali o tych bohaterach 
- przypomniał ksiądz Jerzy Abra-
mowicz.

Na zakończenie łomżyńskich 
obchodów 81. rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej zabrzmiała 
grana na trąbce melodia "Śpij ko-
lego w ciemnym grobie, niech się 
Polska, przyśni Tobie".

81. rocznica  
wybuchu II Wojny Światowej. Obchody w Łomży

Przedstawiciele władz Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, jego członkowie, samorzą-
dowcy wszystkich szczebli, rolnicy, przed-
stawiciele banków, Kół Gospodyń Wiejskich, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, a także 
najbliższa rodzina i przyjaciele uczestniczy-
li w otwarciu biura posła Stefana Krajew-
skiego w Zambrowie. - Chciałbym aby biuro 
poselskie było miejscem, w którym można 
otrzymać pomoc, a także podzielić się opinią 
o najważniejszych problemach kraju - powie-
dział w czasie otwarcia poseł Stefan Krajew-
ski. Jest to drugie oficjalnie już otwarte biuro 
w województwie podlaskim.

- Biuro poselskie to miejsce spotkań 
z wyborcami, którym potrzebne jest po-
czucie posiadania swojego przedstawi-
ciela w Parlamencie. Ale nie tylko. Jest 
to miejsce, do którego trafiają sygnały 
od społeczeństwa. Mamy stanowić pra-
wo, które jest zgodne z oczekiwania-
mi mieszkańców. Nie może być tak, że 
uchwalamy ustawy, a później obywa-
tele mocno denerwują się, bo kolejny 
przepis został zmieniony, bez konsulta-
cji - wyjaśnia Stefan Krajewski poseł na 
Sejm Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Biuro poselskie to miejsce spotkań 
i bezpośrednich rozmów z mieszkańca-
mi.

- Tutaj można będzie uzyskać po-
radę w zakresie legislacji, wystąpić 
z wnioskiem o interpelację czy zapy-
tanie poselskie. Znam siłę tych inter-
pelacji. Do mojego głównego biura 
w Tarnowie codziennie przychodzą 
dziesiątki osób, piszą listy, maile. Po-
moc w załatwieniu jakiejkolwiek 
sprawy, w udzieleniu porady, w by-
ciu razem z mieszkańcami jest bardzo 
ważna. Mamy oczywiście internet, ko-
munikację cyfrową, ale bezpośrednie 
spotkania z posłem czy pracownika-
mi biura, szczególnie dla osób, które 
nigdzie nie mogą otrzymać pomocy, 
są bardzo ważne. Spotykam się z oso-
bami, które nigdzie nie mogły uzyskać 
pomocy i w końcu przyszły do posła 
opozycji i wreszcie takie wsparcie uzy-
skały - przekonuje Władysław Kosi-
niak-Kamysz prezes Polskiego Stron-
nictwa Ludowego.

Biuro posła Stefana Krajewskiego 
zostało zlokalizowane przy Placu Wła-
dysława Sikorskiego 15 w Zambrowie. 
Kolejne po Białymstoku i Zambrowie 
biuro posła Stefana Krajewskiego zosta-
nie otwarte w Łomży. Jak zapewnia par-
lamentarzysta będzie to jeszcze w tym 
miesiącu.

Biuro posła Stefana Krajewskiego  
w Zambrowie otwarte

 W otwarciu biura posła Stefana Krajewskiego uczestniczył Władysław Kosiniak-Kamysz prezes PSL, 
a także żona Edyta oraz synowie Ignacy i Miłosz 

W miejscu pamięci narodowej 
zgromadzili się przedstawiciele 
parlamentu, samorządu, Wojska 
Polskiego, harcerze, a także 
mieszkańcy Łomży
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W Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży została 
otwarta wystawa upamiętniająca twórczość Je-
rzego Swoińskiego (1944 – 2005).

- Jerzy Swoiński to artysta wielu spe-
cjalności. Grafik, malarz, rysownik, pro-
jektant a także nauczyciel wychowania 
plastycznego. Założyciel i pierwszy kie-
rownik białostockiego oddziału Biura 
Wystaw Artystycznych w Łomży. Absol-
went Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 

Łomży artysta został na całe życie, reali-
zując twórcze plany i pomysły. Ich efek-
tem były liczne rysunki, grafiki, obrazy, 
akwarele, dekoracje okolicznościowe, pla-
katy, pocztówki czy znaki graficzne. Naj-
bardziej fascynował go rysunek. Rysował 
niestrudzenie i nieprzerwanie - piórkiem, 
kredką, ołowkiem, długopisem, a także 
mazakiem. Czynił to z lekkością i wpra-
wą, nasycając indywidualnym spojrze-
niem niezliczone szkice architektoniczne, 

panoramy, pejzaże, akty, portrety, karyka-
tury, wizerunki zwierząt oraz scenki sa-
tyryczne – przypominała postać Jerzego 
Swoińskiego w czasie wernisażu Karoli-
na Skłodowska, kierownik Galerii Sztuki 
Współczesnej w Łomży.

Spotkanie było okazją do refleksji i 
wspomnień ze spotkań z artystą. Jerzy 
Swoiński był niemal codziennym gościem 
w redakcji Telewizji Łomża, obecnie Tele-
wizji Narew.

- Szczególnie wzruszające były moje 
ostatnie spotkania z Jerzym, kiedy odwie-
dzałem go w łomżyńskim hospicjum. Je-
rzy był tam pod troskliwą opieką Teresy 
Steckiewicz i całego personelu. Zapamię-
tałem jak siedzi przy oknie z ołówkiem w 
ręku, wpatrzony w rozświetloną słońcem 
ukochaną dolinę Narwi - wspominał Ar-
tur Filipkowski, właściciel Grupy Medial-
nej Narew.

Z kolei Kazimierz Szczechura, łom-
żyński kolekcjoner od Jerzego Swoiń-
skiego otrzymywał autorskie kartki świą-
teczne.

Jerzy Swoiński przez 36 lat brał udział 
w życiu łomżyńskiego środowiska plastycz-
nego. Prezentował grafiki i i obrazy na wy-
stawach indywidualnych. Uczestniczył w 
pokazach zbiorowych, plenerach, konkur-
sach i spotkaniach. Zmarł 4 września 2005 
roku w Łomży. Spoczywa na cmentarzu w 
rodzinnym Chełmnie.

Prace zgromadzone na wystawie po-
chodzą ze zbiorów Janiny i Wojciecha Bia-
łeckich, Doroty i Andrzeja Bobrow, Barba-
ry Chojnowskiej, Andrzeja Cholewickiego, 
Artura Filipkowskiego – Grupa Medialna 
Narew, Grzegorza Gwizdona, Mariusza Gu-
lanowskiego, Jacka Malanowskiego, Kata-
rzyny Swoińskiej, Gabrieli Szczęsnej, Miej-
skiego Domu Kultury-Domu Środowisk 
Twórczych w Łomży, Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 
Portalu 4lomza.pl oraz Muzeum Północno-
-Mazowieckiego w Łomży. 

Wystawę poświęconą twórczości Je-
rzego Swoińskiego można oglądać od po-
niedziałku do piątku, w godzinach 10:00-
17:00.

Narodowe Czytanie  
i Balladyna 

Wybrane fragmenty "Balladyny" usłyszeli mieszkańcy Łomży 
przed siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Długiej. 
Teksty prezentowane były w interpretacji m.in. parlamen-
tarzystów, samorządowców, aktorów Teatru Lalki i Aktora, 
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej 
Nr 1, Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 
7 czy mieszkańców naszego miasta.

"Balladyna" to wybitne dzieło polskiego romanty-
zmu, które zostało ukończone w grudniu 1834 roku, 
a wydane 5 lat później w Paryżu. Powstało na emigracji 
w czasie dyskusji na temat przyczyn klęski powstania 
listopadowego oraz debat nad wspólną historią i przy-
szłym losem narodu.

Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez 
Prezydenta RP od 2012 roku. Podczas ubiegłorocznej 
edycji lekturą były "Nowele polskie".

Córka i wnuczka Jerzego Swoińskiego, Katarzyna i Amelia

Szczególnie wzruszające były moje ostatnie spotkania z Jerzym, kiedy odwiedzałem go w hospicjum  
– powiedział Artur Filipkowski, szef Grupy Medialnej Narew

„Jerzy” – otwarcie

Bogumiła Olbryś i Adam Dąbrowski
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Tegoroczna łomżyńska WA-
LIZKA trwała cztery dni. Zapre-
zentowanych zostało 11 spektakli 
w wykonaniu zespołów i solistów 
teatralnych z Gliwic, Krakowa, 
Rzeszowa, Łodzi, Lanckorony, 
Warszawy i Gdańska.    

Wydarzenie otwarte zostało 
3 września retrospektywną Wy-
stawą Fotografii „Walizka Art Fe-
stiwal” w Galerii Pod Arkadami, 
której prezentowane były zdjęcia 
z poprzednich lat festiwalu.

- Nie są to zdjęcia ze wszyst-
kich 32. festiwali, a tylko wybra-
ne, których zadaniem jest poka-
zanie klimatu  jaki panował na 
tym festiwalu. 

Wystawa stworzona jest 
zdjęć, które z kolei wykonywa-
ne są dla czystej dokumentacji. 
Nastrój pewnych spektakli jest 
taki, że często ponosi również 
fotografujących. Są różne świa-
tła czy emocje panujące między 
aktorami a widzami. Jest wybra-

nych kilkadziesiąt z kilku tysięcy 
fotografii. Trzeba też pamiętać, iż 
nie jest to tylko festiwal teatrów, 
ale i sztuki, bo prezentowana jest 
różnorodna estetyka czy plasty-
ka-  wyjaśnia Przemysław Kar-
wowski kierownik Galerii Pod 
Arkadami.

Następnie widzowie obejrzeli 
dwa przedstawienia. Przy ul. Dłu-
giej wystąpił Teatr Muzikanty 
z Gliwic ze spektaklem muzycz-
nym „Historia muzyki". Z ko-
lei po sporej dawce muzyki, na 
placu katedralnym Teatr Migro 
z Krakowa zaprezentował sztukę 
„Drom – Ścieżkami Romów". 

W piątek, 4 września w Gale-
rii Veneda zaprezentował się Te-
atr Nemno z Rzeszowa ze swoim 
„Czerwonym Kapturkiem”. Pod 
wieczór na Dziedzińcu Klasztoru 

B.M. Kapucynów wystąpił Teatr 
Ognia i Papieru z Łodzi ze sztuką 
„Relikwiarz”.

- Ten teatr jest dobrze zna-
ny nie tylko w Polsce, ale i poza 
granicami. Grzegorz Kwieciński 

niejednokrotnie gościł w Łom-
ży z widowiskami plenerowy-
mi. Myślę, że część mieszkańców 
miasta pamięta jego spektakle jak 
„Spirala” czy „Odloty”. To rzeczy-
wiście były ważne wydarzenia. 
W tym roku przyjechał z kameral-
nym i osobistym spektaklem „Re-
likwiarz”, który jest spektaklem 
stolikowym, a artysta tak właśnie 
zaczynał, więc wraca do począt-
ków swojej twórczości- wyjaśnia 
Jarosław Antoniuk, dyrektor Te-
atru Lalki i Aktora  w Łomży.

W sobotę, 5 września odby-
ło się kilka widowisk. Przy ul. 
Długiej kolejny raz wystąpił Te-
atr Nemno tym razem z przed-
stawieniem „Cyrk Hrynek”. Na 
łomżyńskich bulwarach zoba-
czyć można było „Iluzję Ma-
rionetki” w wykonaniu Teatru 

Falkshow z miejscowości Lanc-
korona z województwa małopol-
skiego. Następnie w Amfiteatrze 
odbył się spektakl „Klapsy” Te-
atru Pijana Sypialnia z Warsza-
wy. Ostatnim widowiskiem przy 
ul. Długiej w tym dniu był „Jaś 
i Małgosia” przygotowany przez 
Teatr Falkshow.

Z kolei ostatniego dnia festi-
walu w niedzielę, 6 września przy 
ul. Długiej wystąpił Teatr Barnaby 
z Gdańską z „Calineczką”, a w Par-
ku Jana Pawła II zaprezentował 
„Baśń o Rycerzu Bez Konia”. 

Ostatnim występem podczas 
33. edycji Spotkań Teatralnych. 
Walizka – Moje Miasto było 
przedstawienie „Ja Gore” Te-
atru Akt z Warszawy, który wy-
rósł z polskiej szkoły pantomimy, 
ale szybko zaczął wypracowywać 
własny język teatralny. Artyści 
w trakcie spektaklu zaprezento-
wali żywiołowe widowisko z nie-
zwykłymi pokazami ognia i akro-
batyki, ekspresyjnym tańcem 
oraz klimatyczną muzyką wywo-
łało wielki aplauz wśród licznie 
przybyłej publiczności. 

- Myślę, że formuła teatru 
ulicznego, otwartego, gdzie nie 
ma spektakli w pomieszczeniach 
zamkniętych bo jednak na uli-
cy jesteśmy bardziej bezpiecz-
ni, jest trafiona. Zresztą miesz-
kańcy miasta lubią teatr uliczny, 
gdyż przez wiele lat on gościł 
przy okazji festiwalu. Wiem, że 
mnóstwo ludzi czekało na te 
spektakle. Bardzo dobrze że zor-
ganizowaliśmy to wydarzenie. 
Powinniśmy dbać o naszych wi-
dzów, ale też szukać nowych. Nie 
możemy się poddawać bo gdy to 
zrobimy to będziemy zniewolo-
nym społeczeństwem, a przecież 
tego nie chcemy- wyjaśnia Jaro-
sław Antoniuk. 

Honorowy patronat nad 
33. Spotkaniami Teatralnymi 

WALIZKA - moje miasto spra-
wował Artur Kosicki, Marsza-
łek Województwa Podlaskiego. 
Podziękowania organizatorom 
przekazał w imieniu marszałka, 
całego zarządu województwa 
i własnym wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

- Przede wszystkim gratu-
luję. Odważny jest dyrektor 
i pracownicy teatru, że w tak 
trudnym czasie zdecydowa-
li się utrzymać i kontynuować 
wieloletnią tradycję teatralnych 
wydarzeń w Łomży. Urząd 
Marszałkowski tym razem nie 
dofinansowywał festiwalu, po-
nieważ wystarczyło funduszy 
z Ministerstwa Kultury, ale pa-
tronowaliśmy przedsięwzięciu. 
Nieustannie gotowi jesteśmy 
do pomocy - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś.

Od lat nieodłączną festiwa-
lową tradycją jest nagroda "Sza-
rego Widza", fundowana przez 
Annę Jakubowska, wieloletniego 
przyjaciela teatru i Międzynaro-
dowego Festiwalu Teatralnego 
"Walizka". Tym razem powędro-
wała ona do dyrektora Jarosława 
Antoniuka. Wszystko za sprawą 
odwagi podjęcia ryzyka. 

33 edycja Spotkań Teatral-
nych. Walizka – Moje Miasto 
przeszła już do historii. Najważ-
niejsze jest to, że mimo trudności 
i pandemii COVID-19 w Polsce 
udało się zorganizować festiwal. 
Pozostaje mieć nadzieję, że przy-
szłoroczne wydarzenie będzie 
mieć prawdziwie charakter mię-
dzynarodowy, a w Łomży zagosz-
czą teatry również z zagranicy. To 
będzie znak, że świat wraca do 
normalności. 

Łomża

33. edycja Spotkań Teatralnych WALIZKA – Moje Miasto zakończona. 

Magia ulicznego teatru pozostanie
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Na szczęście  przychodzą do 
nas znów ludzie młodzi - powie-
dział  Waldemar Dubiński.  

Oddział NSZZ "Solidar-
ność" w Łomży powstał na fali 
społecznego protestu z lata 
1980 roku, którego symbo-
lem stały się strajki w Gdań-
sku, Szczecinie i Jastrzębiu. Od 
początku należał do Regionu 
Mazowsze, a pierwszym prze-
wodniczącym został Marian 
Chojnowski. 

Po mszy w Katedrze związ-
kowcy wzięli udział w mniej 
oficjalnej części rocznicowego 
świętowania. Wicemarszałek 
Marek Olbryś przekazał tam na 
ręce Henryka Piekarskiego gra-
wertom z podziękowaniami za 
w kład łomżyńskiej "S" w "bu-
dowę wolnej i demokratycznej 
Polski" podpisany przez mar-
szałka Artura Kosickiego i pozo-
stałych członków zarządu woje-
wództwa.

- Moja kochana Solidarności! 
Nikt nam tej wolności na całe ży-
cie nie daje, stale musimy pilno-
wać. aby człowiek pracy godnie 
wynagradzany i dobrze chronio-
ny  przez prawo - Marek Olbryś.

Henryk Piekarski przy pomocy 
Alicji Drożyner wręczył kilkudzie-
sięciu osobom specjalne podzięko-
wania i okolicznościowe znaczki. 
Otrzymali je m. in. Marek Olbryś, 
Sławomir Zgrzywa, ksiądz Janusz 
Kubrak, Bernadeta Domitr.      

Podziękowanie za korzenie wolności

Od lewej ksiądz Janusz Kubrak, Sławomir Zgrzywa
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Wojewoda Podlaski Bohdan Pasz-
kowski wydał decyzję na mocy któ-
rej Oddział Płucny zostaje zwolnio-
ny z jednoimienności i powraca do 
świadczenia usług zakontraktowa-
nych z NFZ. 

Jak informuje Jolanta Gryc 
pełnomocnik dyrektora ds. sys-
temu zarządzania, rozpoczęto już 
procedury dotyczące bezpiecz-
nego uruchomienia oddziału 
i w II połowie września oddział 
wznowi swoją działalność dla pa-
cjentów bez zakażenia czy podej-
rzenia zakażenia SARS-CoV-2.

Na podstawie bieżącej de-
cyzji Wojewody Podlaskiego 
Szpital Wojewódzki w Łomży 
w okresie od 15 września 2020r. 
do odwołania będzie realizował 
świadczenia opieki zdrowotnej 
dla pacjentów z podejrzeniem 
lub zakażeniem SARS-CoV-2, 
w następujących zakresach:

Choroby zakaźne 22 łóżka 
(w tym 2 łóżka przeznaczone dla 
pacjentów w zakresie okulistyki),

Ginekologia i położnictwo,
Neonatologia,
Neurologia,
Nefrologia – 1 łóżko
To jednak nie jedyna zmia-

na w Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Łomży.  Jolanta Gryc, peł-
nomocnik dyrektora ds. systemu 
zarządzania poinformowała, iż 
z dniem 1 września br. na pdst. 
art.49 Ustawy o działalności lecz-
niczej i zasięgnięciu opinii Komi-

sji konkursowej stanowisko dy-
rektora ds. lecznictwa w Szpitalu 
Wojewódzkim w Łomży objęła 
dr n. med. Anita Świętochowska 
- koordynator Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego.

Dr Świętochowska zawodo-
wo z łomżyńskim szpitalem zwią-
zana jest od 16 lat. Początkowo 
jako lekarz, specjalista medycy-
ny ratunkowej w Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym, a od 2019 
roku jako koordynator SOR-u.

Jest absolwentką Uniwersyte-
tu Medycznego w Białymstoku. 
Posiada specjalizacje lekarskie 
w zakresie: chorób wewnętrz-
nych oraz medycyny ratunko-
wej. W 2013 roku uzyskała sto-
pień naukowy doktora nauk 
medycznych. Posiada wielolet-
nie doświadczenie zawodowe 
pracując w Szpitalu Wojewódz-
kim w Łomży od 2005 roku oraz 
w Uniwersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym w Białymstoku.

Od września br. dr Anita 
Świętochowska jest Z-cą dyrek-
tora ds. lecznictwa i jednocześnie 
koordynatorem Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jeśli chodzi o województwo 

podlaskie, jak wynika z raportu 
Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego od 21 marca, do momentu 
wydawania 575 numeru Tygo-
dnika Narew w województwie 
podlaskim zanotowano 1378 za-
chorowań. 1064 osób pokona-
ło zagrożenie i uznawanych jest 
za tzw. ozdrowieńców. Liczba 
osób, które przebywają w szpi-
talu z podejrzeniem zakażenia 
to 60, zaś 1765 osób znajduje się 
w kwarantannie. Liczba przeba-
danych próbek wynosi 72 135. 
Jeśli chodzi o powiat łomżyński, 
od momentu wybuchu pande-
mii do 7 września, odnotowa-
no 161 zakażeń koronawirusem, 
z czego 142 osoby pokonały już 
chorobę. 62 osoby z regionu na-
tomiast poddane są rygorowi 
izolacji. 32 z nich to mieszkańcy 
Łomży, natomiast 34 to miesz-
kańcy powiatu łomżyńskiego. 
Niestety od ostatniego wyda-
nia Tygodnika Narew wzrosła 
także liczba zgonów. W woje-
wództwie podlaskim odnoto-
wano ich 32. Wśród osób, które 
w ostatnim tygodniu poniosły 
śmierć jest 97-letni mieszkaniec 
powiatu łomżyńskiego. Był ho-

spitalizowany w Łomży, miał 
choroby współistniejące, a tak-
że 70-letnia mieszkanka Białe-
gostoku. Była hospitalizowana 
w Białymstoku, miała choroby 
współistniejące.

MEN: W większości szkół nauka 
prowadzona jest w trybie 
stacjonarnym

Bezpieczny powrót uczniów 
do szkół był tematem poniedział-
kowych konferencji prasowych 
członków kierownictwa Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 
Minister Dariusz Piontkowski 
pierwszy tydzień nauki podsumo-
wał w Podlaskim Urzędzie Woje-
wódzkim. W całej Polsce w blisko 
100 proc. przedszkoli, szkół i pla-
cówek oświatowych nauka odby-
wa się w trybie stacjonarnym.

Podczas konferencji praso-
wych w regionach, członkowie 
kierownictwa MEN poinformo-
wali, że w skali całego kraju 99,83 
proc. (48 459) przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych prowa-
dzi naukę w trybie stacjonarnym. 
53 szkół i placówek prowadzi na-
ukę w trybie zdalnym, a w 29 − 
nauka obywa się w trybie miesza-
nym. Przekazano także dane, jak 
sytuacja wygląda w poszczegól-
nych województwach.

Konferencja prasowa w Białymstoku
- Postaraliśmy się, aby dy-

rektorzy szkół mieli bezpośred-
ni kontakt z inspekcją sanitarną. 
Opracowaliśmy zasady funkcjo-
nowania szkół w okresie epide-
mii. Zrobiliśmy to dużo wcześniej 
niż większość krajów w Europie. 
Rząd, zdając sobie sprawę z tego, 
że epidemia jest czasem szczegól-
nym, wspomógł szkoły w zakupie 
środków dezynfekujących, mase-

czek oraz termometrów bezdo-
tykowych – powiedział w Pod-
laskim Urzędzie Wojewódzkim 
Minister Edukacji Narodowej 
Dariusz Piontkowski.

Minister poinformował m.in. 
o wariantach funkcjonowania szkół 
i placówek w okresie pandemii 
w sytuacji wystąpienia zakażenia 
na danym terenie oraz elastycznych 
rozwiązaniach dla dyrektorów, któ-
re mogą wdrożyć na terenie swojej 
szkoły lub przedszkola. Zaprezen-
tował również możliwe scenariusze 
postępowania powiatowego inspek-
tora sanitarnego w przypadku poja-
wienia się zakażenia koronawiru-
sem w szkołach.

- Wszystkie nasze działania 
pozwoliły na bezpieczny powrót 
uczniów do szkół. Podjęliśmy 
także wiele starań, które wzmoc-
nią efektywne nauczanie dzieci 
w przypadku przejścia szkół na 
kształcenie zdalne – dodał szef 
MEN.

W konferencji prasowej wzięli 
również udział: wojewoda podla-
ski Bohdan Paszkowski, podlaski 
kurator oświaty Beata Pietruszka 
oraz p.o. dyrektora Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej Paweł Buczko.

We wtorek 1 września rozpo-
czął się rok szkolny 2020/2021, 
w którym szkoły wróciły do 
stacjonarnego nauczania. Od 
środy prowadzone są lekcje. 
Obowiązują w nich wytyczne 
sanitarne.

W razie wystąpienia w szko-
le zakażenia koronawirusem 
szkoły na wniosek dyrektora, 
w porozumieniu z organami 
prowadzącymi i przy pozytyw-
nej opinii inspektora sanitar-
nego, mogą na czas określony 
przejść na system mieszany (łą-
czący kształcenie stacjonarne 
oraz kształcenie na odległość), 
bądź całkowicie na nauczanie 
zdalne.

Stan epidemii. Oddział Płucny 
łomżyńskiego szpitala zwolniony  

z jednoimienności 

Dyrektorem ds. lecznictwa
w Szpitalu Wojewódzkim  
w Łomży została dr n. med.  
Anita Świętochowska  
– koordynator Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego

W konferencji prasowej  
w Białymstoku poświęconej 
powrotowi uczniów  
do szkół uczestniczył  
Dariusz Piontkowski 
Minister Edukacji Narodowej
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Blisko 6 mln zł przyznał zarząd woje-
wództwa podlaskiego na unijne pro-
jekty skierowane do uczniów. Wspar-
cie udzielane jest w ramach naboru 
„Kształcenie zawodowe młodzieży na 
rzecz konkurencyjności podlaskiej go-
spodarki”. Tym razem dofinansowa-
nie otrzymały cztery szkoły. Wśród  
beneficjentów znajduje się m.in. Aka-
demicka Szkoła Ponadgimnazjalna 
w Łomży oraz Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Mariano-
wie, które łącznie na kształcenie za-
wodowe otrzymały 3,4 mln zł. 

Blisko 6 mln zł rozdyspo-
nował Urząd Marszałkowski 
w Białymstoku dla czterech pod-
laskich szkół. W ramach projektu 
„Kształcenie zawodowe młodzie-
ży na rzecz konkurencyjności 
podlaskiej gospodarki” dofinan-
sowanie przeznaczone będzie 
m.in. na doszkalanie kadr na-
uczycielskich, podnoszenie ich 
kompetencji i kwalifikacji czy 
doposażenie pracowni zawodo-
wych. Wsparcie otrzyma m.in. 
Akademicka Szkoła Ponadgim-
nazjalna w Łomży oraz Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Marianowie.

Projekt Agencji Rozwoju Re-
gionalnego S.A. w Łomży otwie-
rać ma nowe możliwości przed 25 
uczniami oraz 7 nauczycielami 
Akademickiej Szkoły Ponad-
gimnazjalnej w Łomży. Przepro-
wadzone zostanie poradnictwo 
zawodowe, zajęcia rozwijają-
ce, wyrównawcze, czy staże dla 
uczniów i nauczycieli. To właśnie 

te zadania założono w projekcie. 
Dodatkowo pracownia zawodo-
wa wyposażona zostanie w nie-
zbędny sprzęt. Projekt zakłada 
również utworzenie nowego kie-
runku, a mianowicie Technikum 
Browarniczego – browarnictwo 
rzemieślnicze i przemysłowe. 
Dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego wynosi  1,8 mln zł.

 Z kolei 140 uczniów i 23 na-
uczycieli  z Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego 
w Marianowie podniesie swoje 
kompetencje  . W tym celu we-
zmą oni udział w odpowiednich 
zajęciach, kursach i szkoleniach. 
Dla 20 uczniów zaplanowa-
no staże zawodowe u lokalnych 
przedsiębiorców, co pozwoli na 
nabycie, istotnego z punktu wi-
dzenia rynku pracy, doświad-

czenia zawodowego. Ponadto, 
podniesiona zostanie jakość edu-
kacji poprzez doposażenie szko-
ły w koparko-ładowarkę i wózek 
widłowy. Projekt został zgłoszo-
ny przez spółkę Open Education 
Group i otrzyma wsparcie w wy-
sokości 1,6 mln zł.

Nowa oferta edukacyjna szkół 
to podniesienie poziomu kształ-
cenia zawodowego, które teraz 
będzie bardziej wpisywać się 
w potrzeby regionalnego rynku 
pracy. To duża pomoc w wybo-
rze ścieżki zawodowej. Placów-
ki szkolne dzięki temu staną się 
bardziej nowoczesne, oferujące 
większe możliwości. Dotacje dla 
wszystkich szkół w regionie po-
chodzą z  Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ponad 9 mln zł dla Łomży 
z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych
Blisko 230 mln zł otrzymały samorządy terytorialne województwa podlaskiego  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z puli tej ponad 9 mln zł przezna-
czone jest dla Łomży, a ponad 8,5 mln zł dla powiatu łomżyńskiego.

Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, do-
kładnie 229 649 569 zł zostało już przekazane na konta wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. 

Dzięki uchwale nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wspar-
cia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego, zainteresowane podmioty przekazały do Bohdana Pasz-
kowskiego, wojewody podlaskiego, wnioski o uzyskanie środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w maksymalnych kwotach, 
określonych odpowiednio w uchwale.

Zbiorcze zestawienie wniosków, wojewoda podlaski 17 sierpnia 
przekazał Prezesowi Rady Ministrów, który wszystkie rozpatrzył po-
zytywnie i przekazał środki na rachunek Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na konta podlaskich samorządów trafiło łącznie 229 649 569 zł.

Z dofinansowania skorzystają wszystkie podlaskie samorządy, 
a więc 132: 115 gmin, 14 powiatów, a także 3 miasta na prawach po-
wiatu.

Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
Łomża otrzymała 9 122 056 zł. Natomiast powiat łomżyński uzyskał 
wsparcie w wysokości 8 723 756 z.

Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzy-
stane może być przez gminy, powiaty oraz miasta m.in. na inwestycje 
bliskie ludziom, jak chociażby szkoły, przedszkola, szpitale czy domy 
pomocy społecznej, ale również wodociągi i kanalizacja, chodniki czy 
remonty. To także pomoc dla wielu firm i setek tysięcy pracowników.

W budynku dawnej szkoły podstawo-
wej w Mścichach (gm. Radziłów) po-
wstał nowy Dom Pomocy Społecznej. 
Na potrzeby placówki  obiekt rozbudo-
wano, wyposażono w niezbędną infra-
strukturę i przystosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Całkowita 
wartość inwestycji to 2,5 mln zł. W uro-
czystym oddaniu placówki do użytku 
udział wzięli m.in. Marek Olbryś, wice-
marszałek województwa podlaskiego, 
wójt gminy Radziłów Krzysztof Milew-
ski, a także mieszkańcy.

DPS w Mścichach to w woje-
wództwie podlaskim już 23 pla-
cówka tego typu.  Wartość całej 
inwestycji to 2,5 mln zł. Środki 
na jej zrealizowanie pochodzi-
ły z Urzędu Marszałkowskiego 
w Białymstoku, budżetu pań-
stwa czy Państwowego Fundu-
szu Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON).

Jak podkreślał Krzysztof Mi-
lewski, wójt gminy Radziłów, 

pomysł utworzenia DPS-
-u w Mścichach zrodził się z real-
nej potrzeby.  

- Tak się złożyło, że akurat 
w okresie zimowym kilka osób 
w naszej gminie wróciło ze szpi-
tala i pojawił się problem, jak 
świadczyć usługi. Najgorzej jest, 
gdy są to osoby samotne lub nie 
mają odpowiednich warunków. 
Zapoznaliśmy się z sytuacją i to 
skłoniło nas do tego, żeby stwo-
rzyć taką właśnie placówkę  - 
mówi Krzysztof Milewski.

Inwestycja była możliwa 
m.in. dzięki funduszom unijnym 
i dotacji z Państwowego Fundu-
szu Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON).

- Dzięki wysiłkowi samo-
rządów, wsparciu ze środków 
centralnych i pomocy innych 
podmiotów, ale przede wszyst-
kim dzięki gminie Radziłów 
powstał piękny obiekt przezna-

czony do opieki i pomocy oso-
bom starszym i schorowanym. 
Cieszy to tym bardziej, że za-
potrzebowanie na tego rodza-
ju placówki jest bardzo duże. 
Myślę, że Dom Pomocy Spo-
łecznej, który oddajemy bę-
dzie dobrze służył lokalnej spo-
łeczności - przekonuje Marek 
Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego.

W Domu Pomocy Społecz-
nej w Mścichach całodobową 
opiekę znajdzie szesnaście osób 
– 14 w podeszłym wieku i dwie 
niepełnosprawne fizycznie. 
Pensjonariusze   mogą liczyć na 
bardzo dobre warunki. W bu-
dynku, oprócz przestronnych 
i jasnych pokoi i niezbędnego 
zaplecza socjalnego, znajduje 
się także salka ze sprzętem do 
rehabilitacji.

DPS w Mścichach będzie 
służył nie tylko mieszkańcom 

gminy i powiatu. Może przyj-
mować pensjonariuszy także 
z całego kraju. Pierwsi pojawią 
się we wrześniu.

Całkowita wartość inwesty-
cji to 2,5 mln zł. Dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Podla-
skiego 2014-2020 wyniosło 338 
tys. zł. Gmina otrzymała również 
205 tys. zł z PFRON, a także 600 
tys. z budżetu państwa. Inwesty-
cje kwotą 13 tys. zł wsparła także 
Fundacja Orlen.

Nowy Dom Pomocy Społecznej w Mścichach 

3,4 mln zł dla ASP w Łomży i ZSCKR  
w Marianowie na kształcenie zawodowe młodzieży 
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221 prawdziwków w półtorej go-
dziny – chwali się swoimi zbiorami 
w mediach społecznościowych Karol 
Jastrzębski z Łomży. Z kolei Agnieszka 
Borowik z Hajnówki pokazuje kobiał-
ki wypełnione szlachetnymi darami 
lasu, bo przecież nazwisko zobowią-
zuje. Natomiast Aleksandra Sawicka 
dumnie prezentuje stos kani, goto-
wych do smażenia lub marynowania 
w occie. 

Bez wątpienia wysyp grzy-
bów w naszym regionie rozpo-
czął się na dobre. Wszystko za 
sprawą intensywnych opadów 
deszczu i wysokiej temperatury. 
Jak się okazuje, prawdziwych mi-
łośników grzybobrania  nie bra-
kuje.  A to dopiero początek!

W lesie łatwo jest stracić 
orientację i zgubić drogę powrot-
ną. Policjanci z KMP w Łom-
ży apelują o rozsądek i rozwagę 
w trakcie pobytu w lesie.

Aby uniknąć takich sytuacji, 
które mogą zakończyć się tragicz-
nie warto zastosować się do kilku 
podstawowych rad:

-Nie wybierajmy się do lasu 
w pojedynkę.

-Nie oddalajmy się od osób 
z którymi wybraliśmy się na 
grzybobranie. Pozostańmy z nimi 
w kontakcie wzrokowym.

-Zabierzmy ze sobą, nałado-
wany telefon komórkowy

-Kontrolujmy i zapamiętujmy 
punkty odniesienia, albo nawet 

oznaczajmy je, tak aby bez pro-
blemu znaleźć drogę powrotną 
do miejsca z którego wyruszyli-
śmy.

-Oceńmy realnie swoje moż-
liwości i czas jaki zamierzamy 
spędzić w lesie.

-Jeśli nie znamy terenu, nie 
oddalajmy się zbyt daleko od 
swoich pojazdów, stacji czy przy-
stanków kolejowych.

-Nie wybierajmy się do lasu 
po zmierzchu.

-Zachowajmy środki ostroż-
ności – ostrożnie z ogniem.

-Jeśli nasi znajomi lub bliscy 
zabłądzili w lesie, nie zwlekając 
zaalarmujmy Policję.

po godzinach

Przymiarki, próby, próby, przymiar-
ki! Dokładnie tak wyglądają ostatnie 
tygodnie przed galą finałową piątej, 
jubileuszowej edycji wyborów Miss 
i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2020. To już ostatnie kilka dni na 
szlifowanie choreografii i dopięcie na 
ostatni guzik scenografii, która w tym 
roku zapowiada się wyjątkowo. 

Jak zapowiada Anna Kurząd-
kowka-Kosińska, organizatorka 
regionalnego plebiscytu piękno-
ści, na powierzchni blisko dwóch 
tysięcy metrów kwadratowych 
zostanie zbudowana scena z pra-
wie dziesięciometrowym wybie-
giem. Całość zdobić będzie kom-
plet ekranów ledowych, które 
przyjadą aż z Poznania. Piękne 
efekty graficzne prezentowane na 
diodzie, po raz pierwszy pojawią 

się na scenie Miss Ziemi Łom-
żyńskiej, a zadba o nie Strategicz-
ny Partner konkursu MEON. Nie 
zabraknie wielu innych niespo-
dzianek, ale te, wciąż pozostają 
tajemnicą. Galę finałową popro-
wadzi najpiękniejsza polka 2017 
roku, Miss Polski 2017 - Kami-
la Świerc. To jednak nie koniec 
piękna na scenie i nie tylko! Swo-
ją obecnością zaszczycą Łomżę 
również obecnie panujące Miss. 
Miss Polski 2019 - Magdalena 
Kasiborska oraz Miss Polski Na-
stolatek 2019 - Magdalena Mi-
chalska. Obie dziewczęta przy-
jadą aż ze Śląska. Będzie także 
muzycznie i artystycznie! 

- Na scenie po raz pierwszy 
dokonamy koronacji z udziałem 
nowych, pięknych oraz wyjąt-

kowych koron, które rozpoczną 
nową dla nas tradycję przekazy-
wania ich z roku na rok, kolej-
nym zwyciężczyniom konkursu 
– zdradza Anna Kurządkowska-
-Kosińska. - Piękna gala finało-
wa, nie miałaby jednak miejsca 
gdyby nie gospodarz wydarze-
nia, Złoty Partner konkursu Pre-
zydent Miasta Łomża - Pan Ma-
riusz Chrzanowski, Srebrny 
Partner konkursu, Marszałek 
Województwa Podlaskiego - Pan 
Artur Kosicki, Strategiczny Part-
ner konkursu - Firma MEON 
oraz wszyscy pozostali Partnerzy, 
bez których wsparcia uroczystość 
nie mogłaby się odbyć – dodaje.

Nową Miss Ziemi Łomżyń-
skiej 2020 poznamy już 14 wrze-
śnia. 

Finałowa gala Miss i Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej. Odliczanie, czas start!

Borowiki, koźlarze, maślaki. W lasach wysypało 

221 prawdziwków w półtorej godziny 
to zbiór Pana Karola Jastrzębskiego  
z Łomży

Pani Renisława wie, gdzie w Puszczy 
Kurpiowskiej są najpiękniejsze 
borowiki

 Takie okazy udało się zebrać  
Pani Annie Piątek



W pierwszym numerze Gazety Senio-
ra „Srebrni” zastanawialiśmy się czy 
łomżyńscy seniorzy zyskają możli-
wość poprawy jakości swojego życia 
w postaci „złotej rączki”, fachowca 
który mógłby pomóc w trudnościach 
codziennego życia, naprawiając drob-
ne usterki. Rozważaliśmy wówczas 
jak bardzo jest to potrzebna inicjaty-
wa. 

Okazuje się, że zaintereso-
wanie seniorów było tak duże, 
a zapotrzebowanie na taką for-
mę pomocy jeszcze większe, że 
projekt został zaakceptowany 
przez Prezydenta Miasta Łom-
ża. Okazał się „strzałem w 10”. 
I już od 1 września   łomżyńscy 
seniorzy mają możliwość skorzy-
stania z projektu "Fachowiec dla 
Seniora". Jego celem jest właśnie 
poprawa jakości życia przez za-
pewnienie osobom 60+ dostępu 
do bezpłatnych usług w zakresie 
drobnych napraw domowych. 
Projekt jest skierowany również 
do osób z niepełnosprawnością. 

Drobne naprawy technicz-
ne realizują uczestnicy projektu 

Centrum Integracji Społecznej, 
którzy od 1 września przyjmują 
zgłoszenia, weryfikują je i po wy-
znaczeniu terminu dokonują na-
praw. Potrzebę usunięcia usterki 
można zgłaszać pod numerem 
telefonu 86 2156899 lub osobi-
ście w siedzibie CIS przy ul. Far-
nej 1. Koszt zakupu materiałów 
niezbędnych do naprawy leży 
po stronie zgłaszającego. Oso-
by dokonujące napraw nie będą 
pobierały żadnych opłat za wy-
konaną usługę, ani też nie będą 
brały pieniędzy na zakup mate-
riałów. 

W ramach projektu "Facho-
wiec dla Seniora" zgłaszający 
usterkę senior może skorzystać 
z usługi maksymalnie raz w mie-
siącu (12 razu w roku). W wyjąt-
kowych przypadkach możliwe 
będzie skorzystanie przez senio-
ra z dodatkowej liczby usług, po 
analizie przypadku dokonanej 
przez Centrum Integracji Spo-
łecznej w Łomży. 

Fo
t. 
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Już 18 września weź udział w II Fo-
rum Seniora, na którym odbędzie 
się debata na temat działań władz 
samorządowych w zakresie polityki 
senioralnej. Głównym jego celem jest 
integracja i aktywizacja seniorów we 
wspólnocie lokalnej. 

W forum wezmą udział senio-
rzy, którzy uczestniczyli w Szkole 
Liderów Seniorów oraz w warsz-
tatach:

- Łomżyński senior decyduje,
- Od seniora do redaktora,
- Zdrowy, aktywny, kompe-

tentny senior.
II Forum Seniora odbędzie 

się 18 września, w godzinach 
od 10:00 do 14:00, w Jędrusio-
wej Dolinie przy ul. Stawiskow-
skiej 59 w Piątnicy. Wydarzenie 
Organizowane jest przez Podla-
ską Federację Organizacji Poza-
rządowych i Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Łomży, 
a także przez Łomżyńską Radę 
Seniorów. 

Rejestracja uczestników od-
bywa się w Ośrodku Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Łomży, 
przy ul. Polowej 45, lub pod nu-
merem telefonu: 794  000  782 

oraz adresem e-mail: lomza.se-
kretariat@gmail.com. Osobą wy-
znaczoną do kontaktu jest Mag-
dalena Kamińska. Organizatorzy 
zapewniają seniorom transport 
oraz obiad. W ramach wydarze-
nia będą stosowane wytyczne 
Ministerstwa Zdrowa odnośnie 
imprez i spotkań okolicznościo-
wych w trakcie epidemii SARS-
-CoV-2 w Polsce.

Zamieszczając poniżej pro-
gram II Forum Seniora zachęca-
my do uczestnictwa.

9:50 – 10:15 – Rejestracja 
uczestników 

10:15 - 10:30 – Oficjalne 
otwarcie II Łomżyńskiego Fo-
rum Seniora 

10:30 - 10:50 – Występ ze-
społu „Maryna” 

10:50 - 11:00 – Uroczyste 
wręczenie certyfikatów ukończe-
nia Szkoły Liderów Seniora

11:00 - 11:10 – Wystąpienie: 
Stanisław Kaseja (wiersze i prze-
myślenia), Alicja Jamiołkowska 
(Moja piosenka) 

11:10 - 11:20 – Uroczyste 
wręczenie wyróżnień „Miejsce 
Przyjazne Seniorom” 

11:20 - 11:40 – Warszta-
ty muzyczne podopiecznych 
Dziennego Domu Senior + 

11:40 - 12:00 – Przerwa ka-
wowa 

Część wykładowa: 
12:00 - 12:20 – Krzysztof 

Kozicki „Złota Rączka dla Se-
niora” jako sukces seniorów 
z Łomży!

12:20 - 12:40 – Magdalena 
Steczkowska – psycholog – tre-
ning motywacyjny 

12:40 -13:00 – Justyna Ja-
rząbska – Trening umiejętności 
liderskich 

13:00 - 13:20 – Marcin Pień-
kowski – Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów „Seniorzy najbar-
dziej narażeni na nieuczciwość 
sprzedawców” 

13:20 - 13:40 – Marlena Siok 
– Gazeta Seniora „Srebrni” 

13:40 - 13:50 – Tomasz Wy-
socki - Efekty działania przedsię-
biorstwa społecznego na rzecz 
seniorów 

13:50 - Podsumowanie II Fo-
rum Seniora 

14:00 - Obiad dla uczestni-
ków forum 

Aktywny senior decyduje

Dokończenie na str. III

Rusza projekt „Fachowiec dla seniora” . 
Skorzystają osoby starsze i z niepełnosprawnością
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Zrzutka na 
istniejące potrzeby

Same transfery gotówkowe nie budują państwa 
dobrobytu, ani państwa solidarnego i silnego. 
Wszystkie nasze programy z „+” w naszych wa-
runkach osiągną efekt odwrotny do zamierzone-
go, dlatego, że nie mamy dobrych usług publicz-
nych.

Zamiast państwa solidarnego mamy 
państwo, w którym każdy obywatel musi 
radzić sobie sam. Obywatel dostaje jakieś 
dodatkowe pieniądze od rządu, ale później 
musi za nie kupić sobie usługi, które za-
pewnić powinno państwo. Nie ma zatem 
państwa równościowego, ponieważ bogaci 
i tak sobie dobrze radzą.

Partie nie dbają o społeczeństwo 
wspólnotowe, brak zacieśnienia więzi spo-
łecznych. Inicjatywy obywatelskie powin-
ny znaleźć własny głos.

Należy jednak uszanować transfery 
gotówkowe, ponieważ zagłosowali na nie 
konkretni ludzie i kwoty te są uwzględniają 
w swoich budżetach.

Zwracam uwagę na istniejący paradoks. 
Pieniądze z 500+ przeznaczane na dzieci, 
to te wcześniej opłacone z naszych podat-
ków. Zamiast obiecywać kolejne 500+ pro-
ponujemy dzieciom lepszą szkołę, spraw-
ną ochronę zdrowia i godne sprawiedliwe 
emerytury.

Należy budować sprawne usługi pu-
bliczne. Spójność społeczeństwa i dobrze 
działające usługi poszerzają naszą wolność. 
Człowiek urodzony w rodzinie patologicz-
nej, jest mocno ograniczony w swej wolno-
ści. Dobra szkoła, sprawne szpitale i god-
ne emerytury to inwestycje w gospodarkę. 
Zła szkoła nie wykształci przyszłych inno-
watorów. Polska nie może być montownią 
Europy. Brak dostępu do dobrego lekarza 
specjalisty sprawia, iż pracownik jest mniej 
wydajny w pracy. Usługi muszą być trakto-
wane jako inwestycje.

Konfederaci słusznie argumentują 
o podwójnym opodatkowaniu. Dlaczego 
mamy płacić prywatnie za coś skoro już 
płacimy z naszych podatków. Szkoła po-
winna wyrównywać szanse. Nie każdy ro-
dzi się w zamożnej rodzinie. Czy dzieci nie 
ze swej winy mają mieć zamknięty dostęp 
do dobrej edukacji.

Kiedy wybuchnie pożar organizujemy 
zbiórki na straż pożarną. Zbieramy wspól-
nie pieniądze na  doposażenie jednego od-
działu szpitalnego, hospicjum, czy wysła-
nie dziecka na operację za granicą.

Chcę żyć w kraju, w którym ratujemy 
chorych na miejscu w Łomży z publicznych 
pieniędzy. Budżet NFZ to ponad 100 mld 
zł rocznie. Ile jesteśmy w stanie zebrać?

STANISŁAW KASEJA

Należy zrobić wszystko, aby ludzie 
Solidarności znowu przemówili. 
Chciałbym, aby po latach oddać 
klimat tamtych czasów, czego by-
łem naocznym świadkiem. Należy 
przekazać rzetelną ocenę tamtego 
okresu, który był trudny dla 
Polaków. Niech to będą wyda-
rzenia historyczne o sierpniu 
1980 roku.

Nie chcę, aby o tym 
okresie mówiono i pisano, 
że był.

Jestem człowiekiem zbyt 
starym, nie umiem chodzić 
w stadzie, śpiewać w chórze, 
pierwszy rzucić kamieniem 
w bliźniego, ani go wychwa-
lać. Mogę być denerwujący 
dla otoczenia. Kto takich lu-
dzi potrzebuje? 

Przeżyłem bezkrwawą 
rewolucję Solidarności. 

Czy dane mi będzie 
przeżyć podobne przemia-
ny wynikające z ruchów 
obywatelskich i organizacji 
pozarządowych, której po-
czątkiem może być 2020 
rok, wynikający z lipco-
wych wyborów na Prezy-
denta RP?

Początek jest frapujący. 
W ruchu demokratycznym 
może być zaangażowanych 
10 milionów obywateli, 
porównywalnie do 9,5 mi-
liona ludzi pracy pierwszej 
Solidarności demokratycz-
nej. W wydarzeniach lip-
ca 2020 roku nie ma nudy. 
Będą zapewne opracowania 
naukowe z analizami porów-
nawczymi i komentarzami.

Polska na naszych oczach 
znów staje się inna. Mamy 
wizję budowy Polski zielonej 
i cyfrowej.

Nie mogą w tym zakresie 
być ograniczenia przez nad-
miernie rozbudowany aparat 
biurokratyczno-partyjny. Nie 
wolno niszczyć tkanki spo-
łeczno-samorządowej, bu-
dowy społeczeństwa obywa-
telskiego. Brak skutecznego 
ośrodka decyzyjnego. Efekty 
ludzkiej pracy nieracjonalnie 
są wykorzystane. 

Staram się poszukiwać naj-
bardziej odpowiedniej for-
my inwersji i narracji okre-
su sierpnia 1980 roku i lipca 
2020 roku. Jest to edycja Pol-
ska, państwa obywatelskiego 
odnosząca się do naszego co-
dziennego życia społeczno-
-politycznego. 

Cieszy nas każde szczęśli-
we życie. Zasadniczym źró-
dłem narracji jest przekaz bo-
haterów tamtych i obecnych 
dni, tak jak pamiętamy, że było 
lub jak chcielibyśmy aby było. 

Rewolucję ustrojową roku 
‘89 można uznać za sukces Pol-
ski. W pojęciu społecznym była 

to jednak rewolucja klasy śred-
niej, inteligencji, której proces 
dokonywał się odgórnie, tzw. 
Reformy Balcerowicza. Na po-
czątku procesu była akceptacja 
społeczna, ponieważ miała wy-
miar zmian ekonomicznych. 
Jednak bunt podskórnie nara-
stał przeciwko wpływom elit 
zachodniej Europy. 

Czy przeżywamy obecnie 
Zimną Wojnę Domową? 

Polska dla mnie jest źró-
dłem energii i sensu życia. 
Moja akceptacja Polski po 
1989 roku nie była nadmiernie 
optymistyczna. Miałem świa-
domość, że trzeba zapłacić za 
cenę sukcesu. W tych warun-
kach było niemożliwe uzyska-
nie konsensusu społecznego. 
Kryzys światowy w 2008 roku 
zaostrzył stosunki między wła-
dzą a społeczeństwem. Był to 
nasz Polski dramat pisany od 
początku przemian. Brak było 
autorytetów i przywódcy, któ-
ry mógłby doprowadzić Pol-
skę do zbudowania kapitali-
zmu. Brakowało nam dobrego 
i sprawiedliwego gospodarza. 

Czy nasza demokracja 
umiera po cichu?

Jako wyborcy mamy bardzo 
ograniczoną wiedzę o polityce 
Państwa. Czy uczniowie wyno-

szą ze szkoły niezbędną wiedzę 
o polityce naszego kraju?

Nie musimy się kochać 
i jednoczyć, wystarczy two-
rzyć klimat dla dialogu. Plu-
ralizm jest warunkiem de-
mokracji. Należy w szerokim 
konsensusie wypracować pro-
gram społeczny dla wszyst-
kich mieszkańców bez wzglę-
du na wiek. 

Po roku 1989 kolejne eki-
py rządowe są obciążane za 
afery na styku polityki i gospo-
darki, a także blokady społecz-
nego i pokoleniowego awansu. 

Brak zgody na system, w któ-
rym korupcja, nepotyzm, klien-
telizm stają się normą dla zdoby-
wania zwolenników. Nastąpiła 
faktyczna likwidacja służby cy-
wilnej, zaniechano procedury 
przetargowe w zamówieniach 
publicznych dla podmiotów 
prywatnych i pozarządowych, 
np. Ministerstwo Zdrowia (wy-
korzystując epidemię). Jednym 
słowem obniżamy standard 
państwa nowoczesnego i demo-
kratycznego.

Walka społeczeństwa oby-
watelskiego, broniąca pra-
worządności i demokracji 
z populistyczną prawicą, jest 
sporem dużo ważniejszym niż 
spór prawicy z lewicą.

Sięgam do historii, 
ten podział istnieje od 
czasów, kiedy Targowi-
ca skupiająca płatnych 
zdrajców, ale również 
ludzi uważających się 
za szczerych patriotów, 
broniących suwerenno-
ści przed jakobizmem 
i pruskim protestanty-
zmem, wystąpiła prze-
ciwko Konstytucji 3 
maja. Także ten podział 
wracał po 1989 roku pod 
różnymi postaciami, np. 
w sporze o przynależ-
ność do NATO i UE, 
o gospodarkę rynkową 
oraz nieśmiały rozdział 
kościoła i państwa w za-
kresie politycznym. Za-
pewniono, że nic co zo-
stało dane przez rząd nie 
będzie odebrane. 

Strona demokratycz-
no-opozycyjna musi 
zaproponować własne 
500+ motywacyjne, pro-
rozwojowe, inwestują-
ce w młode pokolenie, 
równości szans – małe 
ośrodki między dużymi 
metropoliami, uwolnie-
nie dzieci ze środowisk 

patologicznych, obniżki po-
datków i zwiększenia kwoty 
wolnej od podatku.

Młodzieży należy za-
pewnić wiedzę i pokolenio-
wą zmianę by mogła w przy-
szłości przejąć „stery” nie 
powielając błędów przeszło-
ści w sferach publicznych. 
Opozycja demokratyczna 
nie może wyrzec się chrze-
ścijaństwa.  Polski kościół nie 
jest własnością jednej partii. 
Powinien być prowadzony 
dialog katolików świeckich 
z lewicą laicką. Opozycja de-
mokratyczna musi dotrzeć na 
polską wieś. Wieś jest podzie-
lona na prawdziwych rolni-
ków i mieszkańców żyjących 
z zasiłków.

Opozycja demokratyczna 
nie powinna prowadzić kultu-
rowych wojen, w czym lubują 
się radykalni maniacy, których 
postulaty prowadzą do absur-
du. Organizacje pozarządowe 
i ruchy społeczne nie mogą 
być konkurencją dla partii 
opozycyjnych. Konieczny jest 
dialog i wsparcie. Zjednoczo-
na Europa musi być silna, by 
znów budowała ze Stanami 
Zjednoczonymi Atlantycką 
Wspólnotę.

STANISŁAW KASEJA

Solidarność.  
Bohaterowie wolności

Oryginalny plakat NSZZ Solidarność pochodzi  
z prywatnych zbiorów Artura Filipkowskiego / Telewizja Narew
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Skończyły się wakacje, a przecież tak 
niedawno się zaczęły. 

„Niebo czyste bez chmury, jak 
dzwon pełen chwały, ciszę swoją 
ogromną tłumią łąk odgłosy. 

Ostre w trawach szeleszczą 
rozdzwonione kosy, nim zachód 
rozda znużeń spokój doskonały”. 

Po tych wspaniałościach zo-
staną tylko wspomnienia. 

„Cisza w sercu. Jakże ją łatwo 
spłoszyć lub zatruć. Weź tę chwi-
lę w dłonie, jak światło, osłoń od 
wiatru”. 

Jeszcze myślami jestem w tych 
zdumiewających okolicach, idę 
po łące nad strugą, jakby to było 
wczoraj. Drzewa, ptaki, dym na 
ścierniskach, piach ojczysty, ale 
to już tylko nasze myśli.

W mieście gwarno. Na ulice 
wyległy tłumy dzieci i młodzieży. 
Biało, lśniąco od nowych bluzek 
i bucików. 

Wracamy, dzwoni pierwszo 
wrześniowy dzwonek. Zamyka 
on już wrota piaszczystych plaż 
z leżakami i kolorowymi paraso-
lami, jak wezbrany ogród. Jeszcze 
myślami jestem na złotej plaży, 
ocieram z twarzy sól i ziarenka 

szorstkich wodorostów. Wracam 
jeszcze do wspomnień, do moje-
go zielonego lata, śpiewam pio-
senkę z Mazur, oglądam pocz-
tówkę znad  morza. 

Z wielkim zainteresowaniem 
czytam słowa poety: 

„Coraz ciszej. Wrzesień! Wrzesień!
Słońce rzuca blask z ukosa, 
I dzień krótszy, chłodna rosa – 
Ha i jesień Polska jesień!
Polska jesień! 
O! Jesieni złota nasza!
Tyś jak darów Boża czasza, 
Dziwne mądra, pełna części 
I kojącej pełna treści…
To już jesień. 

(W.Pd. – „Pieśń o ziemi)

Nieśmiały początek jesieni 
i początek nowego roku szkolne-
go. Znakomity okres na pewne 
zamyślenia, na małą chwilkę sa-
motności. 

Skończyły się wakacje. Nikt 
tego nie odwróci, ale droga przez 
życie, po krótkiej przerwie na od-
poczynek, ponownie się rozpo-
czyna. Warto wyruszyć w nią roz-
sądnie, z wiarą i nadzieją na dobrą 

pracę. W godnych warunkach 
i porządku, z zadumą nad celem 
pracy, nad moim stosunkiem do 
otaczającej rzeczywistości, do oj-
czyzny, miejsca w którym miesz-
kam, żyję, pracuję i rozwijam się. 

„Dziwnie mądra pora roku,
Zdrowa duszy, czuła oku,
Gdy liść zwiędły się przegania,
Ziemia, zda się, w ów czas marzy
Wielkie prace, wielkie stróże,
Wielkie dzieje, wielkie burze;
I żywotem swoim waży
Wielkie myśli zmartwychwstania”.

(W. Pd. „Pieśń o Ziemi”)

Wraz z początkiem roku 
szkolnego nieuchronnie zbliża 
się jesień. Pokazuje nam swo-
je oblicze poprzez złote liście, 
bogate sady i nieco smutny las. 
Pusta dotychczas szkoła ożywa, 
ujawniając swój niepowtarzalny 
klimat.

Każda szkoła jest inna, je-
dyna w swoim rodzaju. Każdy 
z uczniów współtworzy szkołę, 
sprawia, że jest ona właśnie taka, 
a nie inna. Każdy zostawia w niej 
część siebie. Jednocześnie szkoła 

wpływa na nasze myśli, nadzie-
je, marzenia, kształtuje charakter, 
uwrażliwia. 

Można z pewnością powie-
dzieć, że: „Dobra szkoła dodaje 
swoim uczniom wiary, godności 
i odwagi”. 

Zadania stojące przed każ-
dym, rozpoczynając od Mi-
nisterstwa Edukacji Narodo-
wej, poprzez nauczycieli, aż do 
uczniów i ich rodziców są am-
bitne. Uczniów i nauczycieli cze-

ka wiele zmian w programach 
nauczania, ale jest to niezwykle 
istotne, bo dotyczy rozwoju mło-
dego człowieka. To jak zostanie 
ukształtowany, jakie wartości 
przekażą mu nauczyciele i wy-
chowawcy, ile wiedzy przyswoi 
w ciągu roku zależy w dużej mie-
rze od właściwej organizacji sys-
temu nauczania i wychowania. 

Oby po latach można było 
powiedzieć… 

„Szkoło, szkoło kochana, gdy 
Cię wspominam tęsknota w serce 
się wgryza. Oczy mam pełne łez”. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

„Weź dziecię i wychowaj je dla mnie…” 

Katalog napraw świadczo-
nych w ramach usługi obejmuje 
m.in.:
- wymianę/naprawę cieknących 
kranów w kuchni i łazience,
- udrażnianie zatkanych odpły-
wów,
- naprawę nieszczelnych rur pod 
umywalką lub zlewozmywakiem,
- naprawę spłuczki,
- montaż/wymianę deski sedeso-
wej,
- odpowietrzenie kaloryfera,
- podłączenie pralki/zmywarki,
- ustawienie i wypoziomowanie 
sprzętu AGD,
- wymianę żarówki, świetlówki,
- wieszanie obrazów, półek, lu-
ster,
- naprawę/wymianę gniazd-
ka elektrycznego lub włącznika 
światła,
- regulację/uszczelnienie drzwi 
i okien,
- naprawę klamek/zamków 
w drzwiach i oknach,
- naprawę listew przypodłogo-
wych, montaż listew progowych,
- smarowanie zamków drzwi wej-
ściowych,
- smarowanie skrzypiących za-
wiasów drzwi w mieszkaniu,
- skręcanie stołu i krzeseł,

- złożenie szafki małogabaryto-
wej (np. na buty), 
- wymiana uszkodzonych uchwy-
tów meblowych, 
- wymiana uszkodzonych zawia-
sów meblowych, regulacja drzwi-
czek meblowych,
- wyniesienie z domu elek-
trośmieci (zepsuta pralka, lo-
dówka itp.) oraz odwiezienie ich 
do PSZOK,
- inne drobne czynności napraw-
cze i montażowe, które zostaną 
zaakceptowane przez Realizato-
rów,
Projekt nie może obejmować:
- napraw, które powinny zostać 
wykonane na rzecz mieszkańca 
na podstawie umów ze wspólno-
tą mieszkaniową lub administra-
cją,
- usług sprzątających (przypi-
nanie firan/zasłon, mycie okien, 
odgrzybianie ścian itp.),
- usług wymagających specjal-
nych uprawnień (w tym napra-
wy związane z instalacją gazową) 
-osoba wykonująca usługę ma 
prawo odmówić jej wykonania 
ze względu na brak specjalnych 
uprawnień,
- kompleksowych usług remon-
towych (odmalowywania ścian, 

drzwi, kładzenia paneli, kładze-
nia gładzi itp.).

W tym wydaniu Gazety Se-
niora „Srebrni” publikujemy 
pełen regulamin określający 
warunki korzystania z usługi „Fa-
chowiec dla Seniora”. 

REGULAMIN  korzystania z usługi  
Fachowiec dla Seniora
§1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania 
z usługi Fachowiec dla Seniora
dalej Usługą. 
2. Realizatorami usługi jest Centrum Integracji 
Społecznej w Łomży ul. Dworna 13.
3. Z usług mogą skorzystać Seniorzy w wieku 60+ 
z terenu m. Łomża potrzebujący pomocy w drobnych 
naprawach domowych. 
4. Przedmiotem Usługi jest bezpłatna pomoc przy 
drobnych domowych usterkach. 
5. Projekt jest realizowany na terenie całej Łomży. 
6. Usługa będzie świadczona nieprzerwanie od 
01.09.2020 do 01.09.2021, w wymiarze określonym 
umową z Operatorem projektu. 
7. Administratorem danych osobowych jest Centrum 
Integracji Społecznej w Łomży.
8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 
się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r.). 
9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji prawidłowej realizacji i monitoringu projektu 
„Fachowiec dla Seniora” na lata 2020 – 2021. 
10. Skargi, wnioski i uwagi na temat usługi Złota rączka 
dla seniora można zgłaszać do Centrum Integracji 

Społecznej w Łomży, z siedzibą przy ul. Dworna 13. 
11. W ramach projektu „Fachowiec dla Seniora” 
zgłaszający usterkę senior może skorzystać z usług 
maksymalnie raz w miesiącu (12 razy do roku). 
W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie 
skorzystanie przez seniora z dodatkowej liczby usług, 
po analizie przypadku dokonanej przez Centrum 
Integracji Społecznej w Łomży.
12. Zakres czynności w ramach projektu Fachowiec dla 
Seniora został ujęty w katalogu usług (załącznik nr 1 
do Regulaminu).
§2 REALIZACJA USŁUGI
1. Zgłoszenie usterek przyjmowane jest przez: 
Pracownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży 
dostępnym w lokalu przy ulicy Dworna 13,       18-400 
Łomża, lub pod numerem telefonu 86 215 68 99.
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie wpisuje je do 
Karty Usługi (Załącznik nr 2 do Regulaminu), z którą 
specjalista pojawia się u seniora. 
3. Karta zgłoszenia jest podpisywana po wykonaniu 
usługi przez seniora oraz specjalistę i jest podstawą do 
rozliczeń i ewentualnych reklamacji. 
4. Podczas wizyty, specjalista naprawia tylko te usterki, 
które zostały zgłoszone przez seniora telefonicznie.
5. Fachowcy zostają wyposażeni w maseczki ochronne/
przyłbice, rękawiczki ochronne oraz identyfikatory.
6. Specjalista ma prawo odmówić wykonania usługi 
w przypadku: 
a) Braku możliwości naprawy usterki przy 
wykorzystaniu środków przewidzianych w projekcie.
b) Zachowań agresywnych ze strony odbiorcy.
c) Okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu specjalisty 
lub innych osób.
d) Niepoprawnie zgłoszonym zleceniem, 
przekraczającym założenia projektu.
e) Nieobecności seniora podczas wizyty.
f) Sprzeczności z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
g) naprawy, które powinny zostać wykonane na 
rzecz mieszkańca na podstawie umów ze wspólnotą 
mieszkaniową lub administracją.
h) Usługa ma dotyczyć sprzątania (mycie okien, 
odgrzybianie ścian itp.).
i) Usługa wymaga specjalnych uprawnień (instalacje 
gazowe itp.).

j) Zgłoszenie dotyczy kompleksowej usługi remontowej 
(odmalowanie ścian, drzwi, kładzenie paneli, gładzi 
itp.).
7. Usługi świadczone w projekcie są bezpłatne i nie ma 
możliwości dopłacania do wykonania innych napraw 
niż uwzględnione w regulaminie.
8. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych 
materiałów do wykonania Usługi możliwa jest druga 
wizyta pracownika technicznego w ramach jednego 
zgłoszenia (w nieodległym terminie). 
9. W ramach jednej Usługi może być naprawionych 
kilka usterek o ile nie przekroczy to maksymalnego 
czasu określonego w regulaminie.
10. Specjalista nie może przyjmować od seniora 
żadnych świadczeń pieniężnych – zarówno dopłat do 
usługi jak i środków na zakup materiałów. 
11. Specjalista nie jest zobowiązany do zakupu 
materiałów w imieniu seniora.
12. W sytuacji wystąpienia dodatkowych, 
nieprzewidzianych usterek po wykonaniu Usługi 
zostaną one niezwłocznie usunięte przez pracownika 
technicznego realizującego daną Usługę bez 
dodatkowych kosztów dla Seniora w ramach 
reklamacji.
13. O wykonaniu Usługi i zgodności z założeniami 
projektu decyduje pracownik techniczny po weryfikacji 
zgłoszenia w miejscu wystąpienia usterki.
14. Usługa jest realizowana w terminie 10 dni 
roboczych od przyjęcia zgłoszenia, w ustalonym dniu 
i porze z seniorem.
15. Specjalista lub koordynator informuje seniora 
telefonicznie w przypadku dużych opóźnień lub 
konieczności przełożenia wizyty.
16. W ramach projektu „Fachowiec dla Seniora” 
zgłaszający usterkę senior może skorzystać z usług 
maksymalnie raz w miesiącu (12 razy do roku). 
W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie 
skorzystanie przez seniora z dodatkowej liczby usług, 
po analizie przypadku dokonanej przez Centrum 
Integracji Społecznej w Łomży.
Na czas epidemii COVID-19 uprasza się seniorów 
podczas wizyty fachowców o przestrzeganie 
wszelakich zaleceń dotyczących zasłaniania twarzy 
i ogólną ostrożność.

Rusza projekt „Fachowiec dla seniora” . 
Skorzystają osoby starsze i z niepełnosprawnością
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Czerwiec 1940 r. Po kapitulacji Fran-
cji tylko Wielka Brytania stawia opór 
Niemcom. Planowany desant wojsk III 
Rzeszy drogą morską na wyspę jest moż-
liwy tylko wtedy, gdy Niemcy zdobędą 
panowanie w powietrzu. Luftwaffe ma 
pięć razy więcej samolotów niż Anglicy. 
Wydaje się, że wyspiarze nie mają szans. 
Ich straty są coraz większe. 

„Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzię-
czało tak wiele tak nielicznym” – to słynne 
zdanie Winstona Churchila opisujące za-
sługi pilotów podczas Bitwy o Anglię było 
punktem wyjścia dla tego filmu. Reżyserią 
zajął się Guy Hamilton, twórca czterech 
„Bondów”, a więc absolutny fachowiec. 
Przypomnijmy: to był rok 1969. Mimo 
pewnych błędów (np. podczas zdjęć użyto 
innych typów samolotów), największym 
atutem „Bitwy o Anglię” są spektakularne 
sceny powietrznych walk.

Inwazja znana jako Bitwa o Anglię 
rozpoczęła się 10 lipca w 1940 roku. 
Półtora tysiąca bombowców i z górą ty-
siąc myśliwców Luftwaffe miało łatwo 
pokonać siedemset spitfire'ów i hur-
ricane'ów. I choć bilans zestrzeleń był 
korzystny dla obrońców, Brytyjczykom 
szybko zaczęło brakować wyszkolonych 
lotników. Wtedy do boju pod angielskim 
niebem wystartowali trzymani dotąd na 
ziemi doświadczeni piloci polscy, ale 
także Francuzi, Czesi i ochotnicy ame-
rykańscy. RAF rzucił do walki ostatnie 
odwody. Niemcy wzmagali nacisk. Już 
nie tygodnie, ale najbliższe dni miały 
rozstrzygnąć losy bitwy.

Do tego mistrzowsko zrealizowanego 
filmu, zebrano gwiazdorską obsadę, m.in.: 
Michaela Caine'a, Trevora Howarda, Lau-
rence'a Oliviera, Christophera Plumme-

ra, Michaela Redgrave'a, Roberta Shawa 
i Susannah York. Jest to widowisko naj-
wyższych lotów ukazujące odwagę w jej 
najwspanialszym wydaniu.

Premiera „Bitwy o Anglię” okazała się 
wydarzeniem, a imponujące, jak na tamte 
lata, sceny walk powietrznych przeszły do 
historii kina. Do dziś obraz Hamiltona sta-
wiany jest pośród najwybitniejszych prób 
oddania językiem kina jednej z najwięk-
szych tragedii XX wieku.

„Udział Polaków w bitwie zaczął 
wchodzić do brytyjskiej świadomości 
wraz z powstałym w 1969 r filmem „Battle 
of Britain” („Bitwa o Anglię”). Dużą rolę 
w tym odegrał producent filmu Benjamin 
Fisz, który zapytał, gdzie w tym filmie są 
Polacy i wymógł dodanie scen z ich udzia-
łem” – twierdzi Artur Bildziuk, prezes 
Związku Lotników Polskich w Wielkiej 
Brytanii, na stronach londynek.net.

Brytyjscy historycy przyjęli jako czas 
trwania bitwy o Wielką Brytanię okres od 
10 lipca do 31 października 1940 roku. 
W przynajmniej jednym locie bojowym 
uczestniczyło wtedy 2 937 lotników 
alianckich, wśród nich 2 342 było Brytyj-
czykami.

Polacy w sile 145 osób byli drugą co 
do wielkości narodowością po stronie 
aliantów. Polski Dywizjon 303 był jednym 
z najskuteczniejszych ze wszystkich wal-
czących”.

Pewnie nie wiesz...
Na potrzeby zdjęć do filmu wypożyczo-

no ponad 100 samolotów. Około 50 niemiec-
kich Messerschmittów 109 zostało kupio-
nych na potrzeby filmu od 
Hiszpańskich Sił Powietrz-

nych. Tylko 17 z nich zdołano naprawić i do-
prowadzić do pełnej sprawności. W filmie 
pilotują je żołnierze z Hiszpanii. 

Producentom zależało na jak najbliż-
szym odwzorowaniu historycznych faktów, 
dlatego zatrudnili weteranów wojennych 
w charakterze doradców technicznych. Na 
planie pracowali zasłużeni lotnicy: Brytyj-
czycy i Niemiec.

Stanisław Skalski, 
as polskiego lot-
nictwa, bohater 
Bitwy o Anglię, był 
jednym z głównych 
konsultantów re-
żysera. We wrze-
śniu 1969 roku 
był w Londynie na 
uroczystej premie-
rze filmu „Bitwa 
o Anglię”.

Stanisława Skalskiego Polacy nazywali 
„ptasi instynkt”, Niemcy „latająca śmierć”. 
Walczył też w Tunezji i na Malcie. Dwa razy 
cudem uniknął śmierci. Oficjalnie zaliczono 
mu zestrzelenie 18 samolotów oraz 2 praw-
dopodobne zestrzelenia. 

Po powrocie z Anglii do Polski, 4 czerwca 
1948 roku został aresztowany przez funkcjo-
nariuszy UB pod fałszywym zarzutem szpie-
gostwa na rzecz Wielkiej Brytanii. Został pod-
dany bardzo brutalnemu śledztwu i torturom, 
które trwało do lipca 1949 roku. 7 kwietnia 
1950 roku Skalski został skazany na karę 
śmierci, w pokazowym procesie stalinowskim. 
Odrzucił propozycję napisania do władz PRL 
prośby o ułaskawienie. Przez rok przebywał 
w celi śmierci. Prezydent Bolesław Bierut sko-
rzystał z prawa łaski dopiero po interwencji 

matki pilota. W 1951 roku 
karę śmierci zamieniono mu 

na karę dożywotniego więzienia. Lotnik zo-
stał przeniesiony do ciężkiego więzienia w Ra-
wiczu, a potem do Wronek. 11 kwietnia 1956 
roku Naczelny Sąd Wojskowy uchylił ciążący 
na nim wyrok i zwolnił go z więzienia. Skal-
skiemu został przywrócony stopień wojskowy 
oraz przyznano mu odszkodowanie za nie-
słuszne więzienie. Po wyjściu na wolność Skal-
ski wrócił do służby wojskowej. Opublikował 
wspomnienia „Czarne krzyże nad Polską”, 
opisujące jego walki w czasie wojny obron-
nej w 1939 roku. Generał Stanisław Skalski 
zmarł 12 listopada 2004 roku.

Do zdjęć w powietrzu na dziobie oraz 
skrzydłach jednego z samolotów zbudowa-
no platformy, do których przymocowano 
kamery.

Biały dym z uszkodzonych silników 
samolotowych powstał przez wstrzyknię-
cie oleju kuchennego do kolektora wyde-
chowego.

Wielu aktorów było za starych, by grać 
pilotów. W rzeczywistości średni wiek pilo-
ta podczas Bitwy o Anglię wynosił zaledwie 
dwadzieścia lat.

Samoloty zostały przemalowane na au-
tentyczne kolory z 1940 roku i okazało się, 
że to doskonały kamuflaż, trudno je było 
dostrzec na ziemi i na niebie. Większość scen 
lotniczych została sfilmowana z chmurami 
w tle, żeby maszyny były widoczne.

Angielska pogoda okazała się zawodna, 
sekwencje powietrzne zostały nakręcone na 
Malcie.

Niektóre makiety samolotów miały za-
montowane silniki do kosiarek i mogły jeź-
dzić po pasach lotniska.

Kiedy „Bitwa o Anglię” została po raz 
pierwszy pokazana w brytyjskiej telewizji, 
w BBC1, w niedzielę, we wrześniu 1974 roku, 
obejrzało ją ponad 24 miliony widzów.Bitwa o Anglię
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w czasie II wojny światowej, 
miała miejsce 15 września  

1940 roku.
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Czerwiec 1940 r. Po kapitulacji Fran-
cji tylko Wielka Brytania stawia opór 
Niemcom. Planowany desant wojsk III 
Rzeszy drogą morską na wyspę jest moż-
liwy tylko wtedy, gdy Niemcy zdobędą 
panowanie w powietrzu. Luftwaffe ma 
pięć razy więcej samolotów niż Anglicy. 
Wydaje się, że wyspiarze nie mają szans. 
Ich straty są coraz większe. 

„Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzię-
czało tak wiele tak nielicznym” – to słynne 
zdanie Winstona Churchila opisujące za-
sługi pilotów podczas Bitwy o Anglię było 
punktem wyjścia dla tego filmu. Reżyserią 
zajął się Guy Hamilton, twórca czterech 
„Bondów”, a więc absolutny fachowiec. 
Przypomnijmy: to był rok 1969. Mimo 
pewnych błędów (np. podczas zdjęć użyto 
innych typów samolotów), największym 
atutem „Bitwy o Anglię” są spektakularne 
sceny powietrznych walk.

Inwazja znana jako Bitwa o Anglię 
rozpoczęła się 10 lipca w 1940 roku. 
Półtora tysiąca bombowców i z górą ty-
siąc myśliwców Luftwaffe miało łatwo 
pokonać siedemset spitfire'ów i hur-
ricane'ów. I choć bilans zestrzeleń był 
korzystny dla obrońców, Brytyjczykom 
szybko zaczęło brakować wyszkolonych 
lotników. Wtedy do boju pod angielskim 
niebem wystartowali trzymani dotąd na 
ziemi doświadczeni piloci polscy, ale 
także Francuzi, Czesi i ochotnicy ame-
rykańscy. RAF rzucił do walki ostatnie 
odwody. Niemcy wzmagali nacisk. Już 
nie tygodnie, ale najbliższe dni miały 
rozstrzygnąć losy bitwy.
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ra, Michaela Redgrave'a, Roberta Shawa 
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wybierz  
coś  

dla siebie
Cena strachu 
TVP Kultura piątek 14.25

Jeden z najsłynniejszych powojennych (1953 rok) filmów 

europejskich, trzymający w napięciu aż do samego końca. 

Dwie ciężarówki przewożą przez dżunglę nitroglicerynę. 

Każdy obrót koła może wywołać wstrząs i eksplozję.

Wrogowie publiczni

TVN7 piątek 22.25

Dramat kryminalny. Stany Zjednoczone, rok 1933. John 

Dillinger i jego kompani dokonują serii napadów na 

banki. Są nieuchwytni, a policja jest bezsilna. Złapanie 

Dillingera staje się głównym celem agenta FBI Purvisa.

Pan „Wypadek”

TV4 sobota 23.40

Sensacyjny. Mike Fallon jest mistrzem w morderstwach 

na zlecenie, które pozoruje na wypadki. Pewnego dnia 

to jego ukochana pada ofiarą zabójcy, Fallon, wiedząc, 

że sprawcą jest jeden z jego kolegów po fachu, staje po 

drugiej stronie barykady.

Miłość w butelce

Zoom TV niedziela 16.00

Dramat miłosny. Abbey nie ma szczęścia w miłości. Swoje 

sercowe frustracje przelewa na papier, kartkę zamyka 

w butelce i wyrzuca ją do morza. Po kilku miesiącach 

list wyławia Nick, syn dyrektora firmy, w której pracuje 

Abbey. 

Fanatyk

TV4 niedziela 23.30

Thriller. John Travolta w roli autystycznego kinomana 

owładniętego obsesją na punkcie aktora filmów akcji. Gdy  

nie udaje się zdobyć autografu idola, mężczyzna staje się 

dręczycielem gwiazdy.

Beverly Hills, świat piękna i ludzi sukcesu. Tam 
dla wielu wygląd stanowi najcenniejszą wartość, 
szczególnie dla gwiazd filmu. 

Piękna, narcystyczna i wpływowa Madeline 
(Meryl Streep) traci urodę, a jej kariera zaczyna 
blednąć. Tymczasem jej serdeczna przyjaciółka 
właśnie zaczyna wchodzić w najlepszy okres swego 
życia. Helen (Goldie Hawn) ma ponadto narzeczo-
nego, o którym marzy wiele kobiet w Los Angeles. 
Ernest (Bruce Willis) nie tylko jest przystojny i bo-
gaty, ma jeszcze jedną wielką zaletę – jest chirurgiem 
plastycznym. Podstępna Madeline uwodzi narze-
czonego Helen. Odtąd ma wszystko, czego jej do 
szczęścia potrzeba. Tymczasem nieszczęsna Helen 
przeżywa załamanie nerwowe, trafia do zakładu i na 
domiar złego zaczyna obsesyjnie się obżerać. 

Mijają lata. Pewnego dnia Madeline przypad-
kiem spotyka Helen, nie grubą i otępiałą, ale wspa-
niałą, szczupłą i uwodzicielską. Madeline musi teraz 
mieć się na baczności, być może jej dawna przyja-
ciółka postanowiła wyrównać rachunki i odbić jej 
Ernesta. Madeline podejmuje kolejną walkę z upły-
wającym czasem. Tym razem oddaje się w ręce spe-
cjalistki od czarnej magii (Isabella Rossellini), która 
sporządza dla niej miksturę wiecznej młodości. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 150 milionów do-

larów, kosztował 55 milionów.

Podczas kręcenia sceny walki głównych bohaterek, 
Meryl Streep łopatą zraniła niechcący w policzek Gol-
die Hawn.

Catherine Bell pokazywała się nago jako Isabella 
Rosselini.

Gdy Meryl Streep rośnie biust, specjalny pompo-
wany stanik nie zdał egzaminu – efekt był mało reali-
styczny. Wtedy za aktorką stanął jeden z jej asystentów 
i odpowiednio ustawiał jej piersi do kamery!

Symbol na pudełku, w którym Lisle trzyma eliksir 
młodości, to Ankh – egipski symbol długiego życia.

Ze śmiercią jej do twarzy
Metro sobota 20.00

Wieczór panieński

Głupie pomysły
Trzy najlepsze przyjaciółki jadą do Nowego 

Jorku, by wyprawić koleżance, z której nabijały się 
w szkole, niezapomniany wieczór panieński. 

Regan (Kirsten Dunst), Gena 
(Lizzy Caplan) i Katie (Isla Fisher) 
są zszokowane, gdy ich koleżan-
ka z liceum Becky (Rabel Wilson) 
oświadcza im, że wychodzi za mąż 
i zaprasza je na swój wieczór pa-
nieński i ślub. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
pulchna Becky była pośmiewiskiem 
dziewczyn w liceum. Głupie żarty 
doprowadzają do awaryjnej sytuacji 
– czy trzem przyjaciółkom uda się 
zniszczyć najpiękniejszy dzień w ży-
ciu Becky? 

Lekka komedia, pełna pikantnych żartów, nie-
kiedy ryzykownych, i szalonych gagów. Obraz był 
pokazywany na festiwalu filmowym w Sundance, 
gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem u wi-
dzów. Duża w tym zasługa żywiołowego aktorstwa 
odtwórczyń głównych ról.

Wieczór panieński
Stopklatka sobota 20.05

Ze śmiercią jej do twarzy

Wieczna młodość
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Dawno, dawno temu, jak głosi legenda,
bo jak było naprawdę, nikt już nie pamięta -
Był, żył rycerz Pomścibor, bardzo poważany,
co prowadził swych wojów do walki z wrogami.
W Średniowieczu ziemie nasze były nękane
najazdami wrogów podstępnych niesłychanie.
A szczególnie zaś Krzyżacy okrutni byli,
ludność mordowali, zagrody niszczyli.

Wezwał Książę Janusz rycerza Pomścibora.
 - Zbudujesz gród warowny w nadgranicznych borach.
Miejsce sam obierz i bacz Pomściborze,
aby powstał gród mocny, co bronić się może,
w którego podwojach drużyna mężna twoja
będzie miała ostoję po udanych bojach.
Dobierz sobie rycerzu najdzielniejszych wojów
i ruszaj na rubieże pilnować spokoju.
Czas przegonić Jadźwingów, Litwinów, Krzyżaków,
dość już bezkarnych na nasze ziemie ataków.

Pomścibor przyjął z pokorą księcia wyzwania.
Miał tylko do niego dwa krótkie pytania; 
-Czy mogę ze sobą wziąć żonę w strony obce ?
-Czy mogę ten gródek nazwać Małym Płockiem?
Książę Mazowiecki wyraził swoją zgodę
i dzielny rycerz wyruszył w daleką drogę.
Na bialutkim rumaku, na czele orszaku,
w błyszczącej zbroi, jak na rycerza przystoi.

Niewiele czasu od wyprawy minęło jak w borach, 
nad rzeką Cetną grodzisko stanęło.
Po moczarach i lasach wieść się niosła taka,
że Pomścibor skutecznie rozbija Krzyżaka.
Oddziały krzyżackie zaczęły ginąć w borach,
przyczyną tego było męstwo Pomścibora.

Długo myślał i rozmyślał komtur krzyżacki
jakiej by tu móc użyć podstępnej zasadzki,

ażeby Pomścibora nareszcie  pokonać.
I wtedy wpadł na pomysł – porwać jego żonę. 
Porwanie się udało, lecz Krzyżacy niedługo się cieszyli,
bo Polacy na odsiecz prędko wyruszyli.

Pomścibor także swą zasadzkę przygotował.
Żonę swoją uwolnił, wroga poturbował.
W tej ciężkiej bitwie zginął Zygfryd – brat komtura.
Dopiero zaczęła się wielka awantura !

Na wieść o tym rozsierdził się komtur srodze.
Zwołał wielu rycerzy, kazał jechać w drogę.
Wydał rozkaz, by śmierć jego brata pomścili
i gródek w Małym Płocku doszczętnie zniszczyli. 
Wiele razy Krzyżacy gródek oblegali
ale zawsze Polacy wroga przeganiali.

Więc wrogowie użyli fortelu takiego,
by dostać się do środka gródka warownego.
-Napadniemy na Mały Płock w nocy znienacka,
może  będzie to wreszcie skuteczna zasadzka.
Dali swemu szpiegowi takie oto zadanie, 
podstępnie do twierdzy warownej się dostanie.
Potem poda wartownikom zatrute piwo
a gdy ci padną, otworzy bramę co żywo !
Wtedy opór obrońców będzie przełamany
i nareszcie Pomścibor będzie pokonany.

Akcja  według zamierzeń była bardzo krótka. 
Krzyżacy wymordowali mieszkańców gródka. 
Z oblężonej warowni Pomścibor ocalał,
dosiadł swego rumaka, w smutku się oddalał.
Przyrzekł sobie w rozpaczy; - nie zaznam spokoju,
dopóki nie pomszczę śmierci braci moich.

Wiele czasu od tamtych wydarzeń minęło.
Wiele wody w Skrodzie i Cetnie przepłynęło.
Dzisiaj możesz zobaczyć ziemne umocnienia,

resztki dawnej świetności grodu na tych ziemiach.
Możesz także o północy, kiedy przyjdzie pora,
ujrzeć na grodzisku rycerza Pomścibora.
Na rumaku białym, w poświacie księżyca,
galopuje wokół grodu jako błyskawica.

To już koniec legendy, więc kończę pisanie.
Niechaj ta historia w pamięci pozostanie.

pamięć żywaG a z e t a  S e n i o r aVI

Gdyby mówić mogła małopłocka ziemia,
Mówiłaby, jakie tu były zdarzenia.
Co naprawdę w średniowieczu tu się działo,
Gdy grodzisko w Małym Płocku powstawało.

Gdyby Cetna o tych czasach mówić miała,
To jej woda cichuteńko by szeptała
Ile złego i dobrego tu widziała,
Bo przez wieki przez te ziemie przepływała.

Gdyby stare drzewa mówić potrafiły,
To na pewno też by do nas przemówiły. 
Długo i ciekawie by opowiadały,
Wieki tutaj rosną – niejedno widziały.

Gdyby tutejsze grodzisko mówić umiało, 
To by z dumą, chętnie nam opowiedziało
Ile razy wrogowie na nie napadali
I jak dzielnie Polacy atak odpierali. 

DANUTA WAŚKO

Grodzisko wewnątrz, tak zwany majdan  
(5 m. wysokości i widoczne ślady fosy) 

Gdyby...

Przez kilkanaście lat mieszkałam na wsi, w gmi-
nie Mały Płock. Zainteresowało mnie małopłockie 
grodzisko. Zaciekawiła mnie historia tego miejsca. 
I tak trafiłam na wydany przez Wojewódzką Biblio-
tekę Publiczną w Białymstoku (rok 1995), zbiór le-
gend zebranych przez Walentynę Niewińską pt.”Le-
gendy województw: białostockiego, łomżyńskiego, 
suwalskiego”. W tym zbiorze, na stronie 37 znajdu-
je się „Niezwykła historia o białym rycerzu z Małe-
go Płocka” pisana prozą. To na jej podstawie napi-
sałam moją balladę. Powstał też przy okazji wiersz 
pt.”Gdyby.......” Oba utwory powstały w 2012 roku. 
Do tej pory leżały w szufladzie, nie były nigdzie pu-
blikowane. 

DANUTA WAŚKO 

Grodzisko w Małym Płocku. Podstawa nasypu wału 25 m, wysokość 10 m

Ballada o Białym Rycerzu,  
jego dzielnych wojach 

i o krzyżackich na Mazowszu podbojach
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„ Nie licz lat, niech sobie płyną,
Śmiej się zdrowo, czuj się młodo,
Bowiem życie na wesoło,
Fantastyczną jest przygodą”.

Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z zespołem ar-
tystycznym w Klubie Seniora nosił on nazwę „Senior 
Vita”. Na uroczystości 25 -lecia  Klubu Seniora MOPS, 21 
czerwca 2017 roku, zespół występował po raz pierwszy 
pod moim kierownictwem. Opracowałam program skła-
dający się z dwóch części. W pierwszej były śpie-
wane piosenki popularne. Natomiast w drugiej 
części naszego programu zespół wykonał kilka 
pieśni kurpiowskich śpiewanych gwarą, jako 
zwiastun tego co zamierzamy robić w przy-
szłości. Śpiew pieśni ludowych,w strojach kur-
piowskich bardzo podobał się widowni.

Już wcześniej były rozmowy na temat kon-
tynuacji pracy zespołu w takiej formie jak działał 
z powodzeniem przez wiele lat. Zespół „Maryna” za-
łożyli moi rodzice w lutym 1970 roku i działał on z po-
czątku przy Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Łomży, a następnie przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Moi rodzice przez cały czas 
pracowali społecznie i nazwali zespół „Maryna” od nazwy 
kurpiowskiej basetli.

Podjęłam się kontynuacji „dzieła” rodziców. Dzień 
11.08.2017 roku jest oficjalnym rozpoczęciem pracy ze-
społu, po dłuższej przerwie, na zasadzie jak to kiedyś by-
wało przez wiele....wiele lat. Zespół ma w swoim reper-
tuarze piosenki popularne, biesiadne, wojskowe, pieśni 
patriotyczne i ludowe z różnych regionów Polski. Propa-
gujemy folklor kurpiowski ze względu na jego bliskość. 
Śpiewamy pieśni, doskonalimy gwarę, uczymy się tańców 
i pracujemy nad scenkami, w oparciu o dawne zwyczaje  
i obrzędy na Kurpiach. Piszę scenariusze czerpiąc wzory 
z materiałów źródłowych, opracowuję choreografię, uczę 
gwary, śpiewu oraz akompaniuję na próbach i w czasie 
występów. Nie jestem rodowitą kurpianką, ale lata do-
świadczenia i „siedzenia” w temacie, wertowania w mate-
riałach i wrastania w folklor, dają efekty. Muszę brać pod 
uwagę wiek członków zespołu, ich możliwości i umie-
jętności. Członkami zespołu są seniorzy – amatorzy, 
w większości nigdy nie brali udziału w żadnych zespołach 
artystycznych. Wiele osób nie miało możliwości ukazania 
swoich ukrytych talentów, dopiero w zespole mogą się re-
alizować. Zaskakują mnie swoimi zdolnościami aktorski-
mi i pomysłami choreograficznymi. 

Zespół”Maryna” skończył trzy lata ! Fety nie było, bo takie czasy
Ze względu na epidemię świętowanie urodzin zostało 

odłożone na „lepsze czasy”. 
Jako trzylatek zdziałał bardzo wiele. Jest znany w łom-

żyńskim środowisku senioralnym i nie tylko. Jesteśmy 
zapraszani na różne uroczystości i wydarzenia okolicz-
nościowe. Wyjeżdżamy na konkursy i przeglądy kultury 
ludowej. W zależności od potrzeb dobierany jest odpo-
wiedni repertuar.

Rok 2017 – 13 występów (od sierpnia do grudnia),
Rok 2018 – 26 występów,
Rok 2019 – 19 występów, 
Rok 2020 – 3 występy (ostatni 11 marca).
Zważywszy na wysoką, średnią wieku członków ze-

społu, suma występów …..imponująca. Nasza działal-
ność udokumentowana jest zdjęciami z każdego wyda-
rzenia, w którym braliśmy udział Mamy wiele dyplomów, 
nagród i podziękowań.

Gdyby nie zaangażowanie seniorów – amatorów, nie 
byłoby takich efektów w tak krótkim czasie. Spotykamy 
się dwa razy w tygodniu, wszyscy systematycznie bio-
rą udział w próbach. Łączy nas zamiłowanie do muzyki, 
śpiewu i tańca. 

Zespół tańca ludowego „Radość”.
Nazwa jest adekwatna do radości i zadowolenia z ta-

kiej formy umuzykalnienia. Uczę podstawowych kroków 
i figur tańców ludowych z różnych regionów Polski.

Zespół ”Radość”, po raz pierwszy wystąpił na  Senio-
radzie 2019, prowadząc poloneza na płycie Starego Ryn-
ku oraz tańcząc kujawiaka. Tańce wzbudziły zachwyt wi-
downi. Poloneza tańczył z nami zastępca prezydenta , 
Andrzej Garlicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej,Wiesław Jagielak, Łomżyńska Rada Seniorów, 
członkowie Domu Dziennego Pobytu Senior +, klubowi-
cze  Klubu Seniora MOPS, a także osoby z widowni.

Wpływ pandemii na działalność artystyczną klubowych zespołów
Pandemia ujemnie wpłynęła na pracę zespołów. 

Przede wszystkim na próby przychodzi mniej osób z oba-
wy o swoje zdrowie. Jak wiemy, seniorzy znajdują się 
w tak zwanej grupie podwyższonego ryzyka zachorowa-
nia na COVID-19. Nie mogę wymagać pełnej dyscypli-
ny, jeśli chodzi o frekwencję. Z grupą, która zdecydowała 
się przychodzić na zajęcia, ćwiczymy regularnie dwa razy 
w tygodniu śpiew. Natomiast zajęcia taneczne są zawie-
szone do odwołania.

Planowałam nabór nowych seniorów, do obu zespo-
łów, ale z wiadomych względów jest to na razie niemoż-

liwe. Nie planuje się większości wydarzeń, w których 
braliśmy udział. Mam na myśli różnego rodzaju przeglą-
dy zespołów. Wyjeżdżaliśmy do Zbójnej na Regionalny 
Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, do 
Nowogrodu na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kur-
piowskich, do Węgorzewa na Międzynarodowy Festi-
wal Kultury Ludowej. Oprócz tego w Łomży i poza nią 
byliśmy zapraszani na różne wydarzenia i uroczystości 
okolicznościowe. Łomżyńskiej Seniorady też nie będzie 
w tym roku. Mimo to pracujemy nad utrwalaniem progra-
mu, doskonaleniem formy, by gdy przyjdzie sprzyjająca 
pora być przygotowanym na występy.

Opracowujemy nowe piosenki popularne do naszego 
repertuaru. Obecnie pracujemy nad scenką kurpiowską 
„Miodobranie na Kurpiach”. Szlifujemy gwarę, poprawne 
wykonanie pieśni i choreografię. Seniorzy z dużym zaan-
gażowaniem podchodzą do tematu. Nasza wspólna praca 
i pasja bardzo aktywizuje i integruje grupę. Seniorzy chcą 
czuć się potrzebni, dają rozrywkę i radość  innym, sami 
przy tym dobrze się bawiąc. Rzeczy niemożliwe stają się 
możliwe. I to cieszy !

DANUTA WAŚKO

Wiek 
Z dumą przyznaj sie do wieku, 
bo świadczy o człowieku. 

Wiek emeryta jest po to dany, 
żeby zrealizować niezrealizowane swoje plany. 

Mama krzyczy, tatat krzyczy 
nie mają dla mnie czasu. 
Tylko babcia i dziadek nie boją się mojego hałasu. 

JANINA SUROWIK 

Reaktywacja zespołu „Maryna” 
działającego w Klubie Seniora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łomży
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W społeczeństwie łomżyńskim nie ma 
czasu na starzenie się. Miejsce senio-
ra nie jest w domu przed telewizo-
rem, w kolejce do lekarza. Może przy 
wnuczkach, ale najlepiej na łomżyń-
skiej plaży przy moście Hubala.

Wydaje mi się to wszyst-
ko nierealne. Już prawie koniec 
lata, zaraz będziemy podziwiać 
złotą polską jesień. Zawsze 
mamy lekki żal, że lato tak szyb-
ko przemija.

Jest lato musi być plaża. Plaża 
nas w dużym stopniu obnaża. Na 
plaży jesteśmy przyjaciółmi, pa-
trzymy na innego człowieka i ko-
mentujemy głośno co widzimy.

Panowie bardziej patrzą, się-
gając wzrokiem od stóp do głów. 
Czasami żartobliwie robią nie-
stosowne uwagi. Koneserzy ko-
biecej urody.

 Panie komentują bezlitośnie 
szczególnie inne kobiety. Chyba 
w ten sposób poprawiają sobie 
samopoczucie.

Jak my się lubimy, dlatego tak 
chętnie przychodzimy na pla-
żę przy starym moście od kilku-
dziesięciu lat. Słońce, cudowni 
ludzie, czego chcieć więcej. Plaża 
w Łomży żyje. Od samego rana. 

Przychodzą do rzeki seniorzy. 
Uważają że woda Narwi leczy 
wszystkie dolegliwości, więc pły-
wają dostojnie lub brodzą w wo-
dzie. A potem poleżą na słońcu 
i z ukochanym pieskiem wracają 
do domu.

Od 9-tej na plażę ruszają 
wszyscy starzy i młodzi, pięk-
ni i mniej piękni. I nikt się nie 
przejmuje jak wygląda. Nikt się 
nie chowa za parawanami. Star-

sza pani smaży się w bikini, dzieci 
pluskają się w wodzie i radośnie 
krzyczą. Młodzieniec robi pomp-
ki. Pod prąd rzeki płynie chłopak, 
a za nim szczupła dziewczyna 
w nieokreślonym wieku.

Dookoła plaży widzimy ciała 
prawdziwe, niedoskonałe i dla-
tego wspaniałe. Z pełnym zro-
zumieniem przyjmujemy uwagi 
policji i pływających na motoro-
-łodziach ratowników.

Na plaży prowadzimy roz-
mowy o problemach dnia co-
dziennego. Plaża sprzyja w pro-
wadzeniu dialogu otwartego na 
wszystkie sfery życia. Korzystaj-
my, więc jak najwięcej z kąpieli 
nie tylko słonecznych bo z tych 
swobodnych spotkań rodzą się 
ciekawe tematy.

STANISŁAW KASEJA
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Czy kwiaty są w niebie?
Pytamy o nasze potrzeby, pragnienia i możliwości…
O nasze życie.
Dziś dominuje niepewność co do przyszłości.
Czy mamy nowe wyjście?
Czy zwyciężymy zło, które jest naszym ciemiężycielem?
Gdzie jest nasza przemiana jako narodu?
Odnowienie przymierza.
Na cóż się przyda podnoszenie z gruzów domów 
i pałaców?
Główna rana nie zostanie uleczona, tak jak długo potrwa 
nasz własny smutek.
Czy wyjdziemy  z kręgu niemocy?
TAK.
Gdy spełnimy dar odnowionego przymierza, 
przywrócenia jedności.
Społeczeństwo odrodzi się jako wspólnota, gdy 
odnajdzie kult swego posłannictwa i przeznaczenia.
Nie musimy się wyrywać spod tyranii wspólnego 
zewnętrznego wroga.
Jest to odkrycie własnej wewnętrznej tożsamości 
przeżywanej w pozytywnej i realnej wspólnocie.

STANISŁAW KASEJA

Ogłoszony po raz pierwszy z inicja-
tywy Prezydenta Łomży Mariusza 
Chrzanowskiego we współpracy z Pol-
skim Związkiem Działkowców konkurs 
pn. "Piękno mojej działki" spotkał się 
z dużym zainteresowaniem łomżyń-
skich działkowców. W zabawie wzięli 
udział użytkownicy reprezentujący 
wszystkie rodzinne ogrody działkowe 
w Łomży.

Celem konkursu było zapre-
zentowanie najpiękniejszych 
działek w łomżyńskich Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych po-
przez docenienie osobistego za-
angażowania ich użytkowników 
oraz inwencji w wykorzystaniu 
terenu przy planowaniu nasa-
dzeń i naniesień, a także wykaza-
nie społecznej, proelkologicznej 
i prozdrowotnej roli jaką pełni 
działka.

Działkowcy bardzo pozytyw-
nie ocenili miejską inicjatywę. 
Jak zauważa Ewa Sokołowska 
z łomżyńskiego biura Okręgowe-
go Zarządu Podlaskiego PZD. 

- W związku z panującą pan-
demią SARS-CoV-2 zarówno 
Okręgowy Zarząd Podlaski jak 
i Krajowa Rada Polskiego Związ-
ku Działkowców zrezygnowały 
w tym roku z organizacji kon-

kursu na "Najpiękniejszy ogród 
działkowy" czy "Wzorową dział-
kę". Inicjatywa miasta wypełnia 
tę lukę przy okazji pozwalając 
zaprezentować piękno łomżyń-
skich działek szerszym rzeszom 
odbiorców.

Powołana przez Miasto Łom-
ża i PZD wspólna Komisja Kon-
kursowa nie miała łatwego zada-
nia. Wszystkie zgłoszone działki 
prezentowały bardzo wysoki po-
ziom i o ostatecznym wyniku za-
decydowały szczegóły, takie jak 
ilość elementów ozdobnych na 
działce, oryginalna i unikatowa 
kompozycja roślin czy ilość ga-
tunków i odmian roślin.

- Komisja dokonując oględzin 
brała pod uwagę rozplanowanie 
i urządzenie działki, jej estety-
kę a także pomysłowość w wyko-
rzystaniu i rozplanowaniu małej 
architektury. Ocenie podlegały 
też elementy proekologiczne na 
działce takie jak np. karmniki czy 
domki dla ptaków jak również ory-
ginalność i stan zdrowotny roślin – 
informuje przewodnicząca Komi-
sji Konkursowej Dorota Bączek.

Zwycięzcami konkursu zosta-
li Państwo Danuta i Marek Paliń-
scy uprawiający działkę w ROD 

"Aster". Przecudne kompozy-
cje i bogaty dobór roślin ozdob-
nych w połączeniu z niezwykle 
pomysłowym rozplanowaniem 
i wykorzystaniem działki (kącik 
romantyczny, kącik jadalny, bo-
gactwo wykonanych własnoręcz-
nie elementów małej architektu-
ry) urzekły przedstawicieli jury.

Na podium stanęli ponadto 
Państwo Barbara i Zbigniew Ol-
kowicz z ROD "Aster" (II miej-
sce) oraz Pan Daniel Grelach 
z ROD "Grobla" (III miejsce). 
Wśród laureatów znaleźli się tak-

że:  Państwo Elżbieta i Krzysz-
tof Piotrowscy ( ROD "Wia-
rus"),  Pan Jan Dzbeński (ROD 
"Grobla"),  Pani Hanna Grabow-
ska (ROD "Wiarus"),  Państwo 
Barbara i Włodzimierz Załęscy 
(ROD "Aster"),  Pan Tadeusz 
Dzbeński (ROD "Grobla"),  Pani 
Emilia Gątarska (ROD im. Ja-
kuba Wagi w Łomży),  Państwo 
Krystyna i Sławomir Kordas 
(ROD "Aster").

- Słowa uznania należą się 
wszystkim uczestnikom konkur-
su. Każdy z działkowców stara się 

upiększyć swoją działkę zgodnie 
ze swoim upodobaniem. Róż-
norodność w wyglądzie działki, 
doborze roślin czy umiejętnego 
wykorzystania elementów małej 
architektury wynika z charakteru 
jego użytkownika. Zawsze jed-
nak stanowi owoc ciężkiej pra-
cy oraz serca włożonego przez 
działkowca – zgodnie stwierdza-
ją członkowie Komisji Konkur-
sowej.

Uroczyste wręczenie nagród 
zwycięzcom przez Prezydenta 
Miasta Łomża Mariusza Chrza-
nowskiego oraz Prezesa Okrę-
gowego Zarządu Podlaskiego 
Polskiego Związku Działkow-
ców Andrzeja Bojko odbędzie 
się w drugiej połowie września 
w Centrum Aktywności Tury-
stycznej i Kulturalnej - "Domek 
Pastora" w Łomży.

Konkurs potwierdził zasadę, 
iż zarówno poszczególne dział-
ki jak i całe Rodzinne Ogro-
dy Działkowe są chlubą Łomży 
i jej wizytówką, co wielokrotnie 
w przeszłości potwierdzały naj-
wyższe miejsca jakie zajmowali 
łomżyńscy działkowcy w organi-
zowanych przez Polski Związek 
Działkowców konkursach woje-
wódzkich i ogólnopolskich.

TEKST I FOT. KRZYSZTOF FABISZEWSKI

Łomżyńska plaża

Konkurs na najpiękniejszą łomżyńską działkę rozstrzygnięty

Kącik romantyczny na zwycięskiej działce Marka i Danuty Palińskich z ROD "Aster"

Życie kończy się kiedy przestajesz marzyć. 

Nadzieja umiera, gdy przestajesz wierzyć. 

Miłość kończy się z chwilą, 

w której przestajesz o nią dbać. 

Janina Surowik

złote myśli
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Ochotnicze Straże Pożarne to swoisty 
fenomen - uważa Marek Olbryś, Wice-
marszałek Województwa. Przez ostat-
nie dni odwiedzał miejscowości Ziemi 
Łomżyńskiej przekazując wójtom 
i burmistrzom oraz strażakom czeki 
od samorządu województwa.  

- Mylę, że większe dofinan-
sowanie OSP to w tej kadencji 
jedna z cenniejszych inicjatyw 
zarządu województwa i przyjęta 
przez Sejmik. Zaczynaliśmy od 
2 milionów złotych,  w tym roku 
mamy 2,5 miliona, a postaramy 
się już w przyszłym podnieść 
tę kwotę do 3 milionów i syste-
matycznie co roku tę inicjatywę 
kontynuować - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś.  

W jego ocenie, jednostki 
OSP, zwłaszcza te, które należą 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo- Gaśniczego (KSRG), w peł-
ni zasługują na wsparcie,   

- Ich praca to już od dawna 
nie tylko pożary, ale wszelkie-
go rodzaju zagrożenia: od klęsk 
żywiołowych po zabezpiecza-
nie imprez. Druhowie są zwykle 
także animatorami życia ekono-
micznego, społecznego, kultu-
ralnego czy sportowego w swo-
ich społecznościach. Te czeki to 
okazja, by im podziękować, za to, 
że służą drugiemu człowiekowi - 
dodał Marek Olbryś. 

Jak relacjonują Wrota Pod-
lasia spotkania ze strażakami 
rozpoczął od Rutek w powie-

cie zambrowskim. W Jedwab-
nem rozmawiał z samorządow-
cami i druhami z Jedwabnego 
i Przytuł, a w Grajewie z repre-
zentantami jednostek z miasta 
i gminy Grajewo, Rajgrodu, 
Szczuczyna, Wąsosza i Radzi-
łowa. 

W Rutkach i Jedwabnem 
wraz z wicemarszałkiem byli se-
nator Marek Adam Komorowski 
i radny Sejmiku Piotr Modzelew-
ski.

- Ochotnicze straże są waż-
nym ogniwem w całym syste-
mie bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Są po prostu najbliżej. To 
dobra inicjatywa urzędu mar-
szałkowskiego i środki w zna-
czącej wysokości  - z uznaniem 

mówił senator Marek Adam 
Komorowski.

W Zbójnej symboliczny czek 
na 10 000 złotych reprezentanci 
OSP odebrali w gabinecie wójt 
Elżbiety Parzych. Pieniądze wy-
korzystają na uzupełnienie wy-
posażenia jednostki.  

Nowogród tym razem otrzy-
mał 50 000 złotych, czyli naj-
wyższą kwotę w powiecie łom-
żyńskim. Jak podczas spotkania 
w remizie OSP poinformował 
burmistrz Grzegorz Palka, pie-
niądze zostaną podzielone mię-
dzy wszystkie jednostki w mie-
ście i gminie. Lista zakupów jest 
długa, a znajdują się na niej m. 
in. aparaty powietrzne, prądow-
nice, drabiny, radiostacja, kurty-

na wodna, zestaw oświetleniowy, 
a także drobniejsze elementy nie-
zbędne w akcjach. 

W Piątnicy gospodarzami 
spotkania z wicemarszałkiem 
Markiem Olbrysiem był wójt 
Artur Wierzbowski i strażacy 
z OSP w Jeziorku. Do gminy tra-
fił czek na 20 000 złotych, ale 
faktyczne dofinansowanie jest 
niemal dwukrotnie większe. Jed-
nostki z Jeziorka i Nowego Cy-
dzyna w niezwykle trudnych 
warunkach brały wiosną udział 
w gaszeniu ogromnego poża-
ru w Biebrzańskim Parku Naro-
dowym. Urząd Marszałkowski 
przyznał tym OSP dodatkowe 
dofinansowanie.           

Wykaz kwot dofinansowania dla OSP 
w gminach Ziemi Łomżyńskiej 

Powiat Zambrowski
1. Gmina Rutki – 20 000 zł
Powiat Łomżyński
1. Gmina Łomża – 30 000 zł
2. Gmina Miastkowo – 40 000 zł
3. Gmina Piątnica – 20 000 zł
4. Gmina Przytuły – 20 000 zł
5. Gmina Śniadowo – 19 000 zł
6. Gmina Wizna – 19 500 zł
7. Gmina Zbójna – 10 000 zł 
8. Gmina Jedwabne – 35 000 zł
9. Gmina Nowogród – 50 000 zł
Powiat Kolneński
1. Gmina Grabowo – 25 000 zł
2. Gmina Kolno – 26 000 zł
3. Gmina Mały Płock – 20 000 zł
4. Gmina Turośl – 35 000 zł
5. Miasto Kolno – 35 000 zł
6. Gmina Stawiski – 30 000 zł
Powiat Grajewski
1. Gmina Grajewo – 25 000 zł
2. Miasto Grajewo – 20 000 zł
3. Gmina Radziłów – 33 500 zł
4. Gmina Wąsosz – 24 500 zł
5. Gmina Rajgród – 15 000 zł
6. Gmina Szczuczyn – 15 000 zł

Do 30 września 2020 r. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będzie przyjmowała wnio-
ski o przyznanie pomocy rolnikom 
szczególnie dotkniętym kryzysem 
COVID-19. Wsparcie finansowane jest 
z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą 
ubiegać się rolnicy w przypadku, 
gdy rolnik lub jego małżonek:

według stanu na dzień 1 mar-
ca 2020 r. był posiadaczem co 
najmniej:

3 sztuk samców gatunku by-
dło domowe, których wiek wy-
nosił co najmniej 12  miesięcy 
i nie więcej niż 24 miesiące lub

3 sztuk krów, samic by-
dło domowe typu użytkowego 
mlecznego lub typu użytkowego 
kombinowanego, których wiek 
przekraczał 24 miesiące, lub

10 sztuk samic gatunku owca 
domowa, których wiek wynosił 
co najmniej 12 miesięcy, lub

5 sztuk samic gatunku koza, 
których wiek wynosił co naj-
mniej 12 miesięcy, lub

1 sztuki zwierzęcia gatunku 
świnia i zgłosił urodzenie co naj-
mniej 21 sztuk świń, które na-
stąpiło w okresie od 1 listopada 
2019 r. do 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego mał-
żonek do dnia zakończenia na-
boru wniosków o przyznanie 
pomocy prowadzi działalność 
rolniczą w zakresie chowu lub 
hodowli co najmniej jednego 
z gatunków zwierząt, których 
był posiadaczem w dniu 1 marca 
2020 r., lub

według stanu na dzień 1 mar-
ca 2020 r. prowadził produkcję 

drobiu hodowlanego w związ-
ku z prowadzeniem produkcji jaj 
wylęgowych kur rzeźnych w roz-
miarze co najmniej 1 000 sztuk, 
lub

według stanu na dzień 1 mar-
ca 2020 r. prowadził produkcję:

kurcząt rzeźnych w rozmiarze 
co najmniej 1000 sztuk lub

gęsi rzeźnych w rozmiarze co 
najmniej 1000 sztuk, lub

indyków rzeźnych w rozmia-
rze co najmniej 1000 sztuk

oraz w okresie od dnia 15 
marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 
2020 r. dokonał przemieszczenia 
kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych 
lub indyków rzeźnych, lub

w 2020 r. prowadził uprawę 
roślin ozdobnych w:

szklarniach ogrzewanych 
o powierzchni uprawy co naj-
mniej 25 m2 lub

tunelach foliowych ogrzewa-
nych o powierzchni uprawy co 
najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma for-
mę jednorazowej płatności ry-
czałtowej i jest uzależnione od 
rodzaju i wielkości prowadzonej 
produkcji rolnej. Maksymalna 
kwota wsparcia nie może jednak 
przekroczyć 7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udo-
stępnionym przez Agencję będą 
przyjmowały biura powiato-
we ARiMR. Można je składać 
osobiście, drogą elektroniczną 
(ePUAP) lub przesyłką pocz-
tową.

Wypłata środków na kon-
to rolnika nastąpi w miesiącu 
wydania przez kierownika biu-
ra powiatowego ARiMR decyzji 
o przyznaniu pomocy. Decyzje te 
będą wydawane w terminie do 75 
dni od dnia zakończenia naboru 
wniosków.

Więcej informacji: na porta-
lu internetowym -  www.arimr.
gov.pl, pod numerem bezpłat-
nej infolinii - tel. 800-38-00-84 
oraz w punktach informacyjnych 
w biurach powiatowych i oddzia-
łach regionalnych ARiMR.

Czeki trafiają do strażaków 

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19



Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew 
publikujemy fragmenty tomu 3 „Me-
andrów losu”. Autorem jest Zenon 
Krajewski. Akcja w tym tomie dzieje 
się w ciągu kilkunastu dni po ataku 
Niemiec na Sowiety w 1941 r. i doty-
czy początków Holocaustu na naszych 
ziemiach. To zdaniem autora najważ-
niejszy tom w całym jego cyklu po-
wieściowym.

Begier i Lewent dojechali bez 
żadnych przeszkód do Wilamo-
wa w trzy kwadranse. Gospodarz 
odetchnął dopiero, kiedy z oddali 
zobaczył swój dom na skraju wsi. 
Zostawił bramę otwartą i zakazał 
domownikom jej zamykać, więc 
wjechał bez zatrzymywania się 
wprost na podwórko, a w ślad za 
nim uczynił to samo Lewent. 

Najpierw Begier wyprzągł 
swojego konia i zaprowadził do 
stajni, a uprząż zaniósł do spi-
chrza. Po chwili z pomocą Samu-
ela zajął się też Narwanem Elia-
na. Wszystkim koniom dał siana 
i mógł potem zadbać też o Samu-
ela.

- Wejdziesz do domu? – spy-
tał gościa.

- Nie, bo słyszałem, że masz 
dużą rodzinę, a większość to 
małe dzieci. Wskaż mi to legowi-
sko na sianie, a będę ci wdzięczny 
– zdecydował Lewent.

- Jak chcesz – odpowiedział 
Begier po krótkim wahaniu. - 
Przyniosę ci derkę i jasiek pod 
głowę. Poczekaj tu na mnie, bo 
nie chcę cię nawoływać po stodo-
le. Ktoś mógłby usłyszeć.

Wrócił po kilku minutach, 
które Samuelowi wcale się nie 
dłużyły kiedy napajał się zapa-
chami pobliskiego zagajnika. 
Otworzył stodołę i zakomende-
rował, aby gość szedł tuż za nim. 
Po chwili ich oczy przyzwycza-
iły się do jeszcze większej ciem-
ności, niż na zewnątrz i dopiero 
wtedy gospodarz mógł popro-
wadzić gościa do sąsieka na wpół 
wypełnionego sianem.

- Gramol się na górę – zarzą-
dził. – I bierz derkę. Podłóż ją 
sobie, boś nienawykły do takie-
go spania. Masz jeszcze to – po-
dał mu małą poduszkę. – Jasiek 
pod głowę. Jak będzie ci chłodno, 
okryj się derką. Obudzę cię skoro 
świt. Szybko śpię, to i dość wcze-
śnie się budzę. Wyjedziesz stąd 
o wczesnym słoneczku, zapew-
niam.

- Dziękuję za wszystko – bąk-
nął Samuel, układając się do snu.

- Nie ma za co. To nie Wersal 
– odpowiedział gospodarz wy-
chodząc. Postanowił zamknąć 
go na skobel dla bezpieczeństwa. 
Podszedł jeszcze do bramy, tak-
że ją zamykając. Chwilę później 
wemknął się do domu, w ciem-
ności rozbierając się i kładąc do 
łóżka, obok śpiącej już żony.

Wstał wczesnym rankiem, 
tuż po czwartej. Słońce do-
piero rozpoczynało swoją wę-
drówkę po nieboskłonie. Be-
gier zwykł zaczynać dzień tak 
wcześnie od wiosny aż do je-
sieni. Nigdzie się nie śpieszył, 
porozciągał się, poćwiczył 
skłony i przysiady w sadzie, 
a potem udawał się w kierunku 
swoich zabudowań gospodar-
czych, aby napoić i nakarmić 
swój dobytek. 

Tym razem też nie omieszkał 
tego uczynić, ale zaraz potem po-
szedł do stodoły obudzić śpiące-
go tam Samuela Lewenta. Otwo-
rzył furtkę i wszedł do środka, 
pogwizdując wesoło.

- Wstawaj, przyjacielu! – za-
wołał. – Twój koń napojony i na-
karmiony aż rwie się do drogi, 
a ty jeszcze śpisz?

- Po pierwsze - nie mój, a Elia-
na, a po drugie - już nie śpię – 
usłyszał zmęczony głos Samuela.

- No to rusz się – polecił go-
spodarz. - Idzie na piątą. 

Z zagłębienia w sianie wyło-
niła się postać, która natychmiast 
zaczęła się otrzepywać.

- Jak się spało?
- Zapach siana to miłe za-

skoczenie, ale bardzo niemiłym 
z kolei doświadczeniem było to, że 
źdźbła wsuwały mi się za kołnierz.

- To czegoś się kręcił? Nie 
wychłodziłeś się aby czasem, bo 
pewnie derki nie mogłeś znaleźć 
jak żeś się tak wił na tym sianie? 
No złaź już, bo trzeba nam za-
przęgać i jechać.

- Nam? – zdziwił się Samuel. 
– To ja tam mam jechać, a nie ty 
– wygramolił się w końcu i stanął 
obok Begiera, trzymając derkę 
i jasiek.

- Myślałeś, że wypuszczę cię 
w takie piekło samego? Z tego co 
słyszałem tam Niemcy i niektó-
rzy nasi nieźle sobie pogrywają 
z waszymi. Ja chwilowo nie mam 
zbyt wiele do roboty u siebie, bo 
już po sianokosach, a na żniwa 
trzeba poczekać. To przypilnu-
ję, żeby ci włos z głowy nie spadł. 
Słowem jadę z tobą. Ty jesteś tak 
ciekawski, że własnego łba chcesz 
nadstawiać, to i ja mogę być rów-
nie głupi. Czyż nie? – uśmiech-
nął się niby zawadiacko, wypro-
wadzając Lewenta na podwórko. 
– Połóż poduszkę na studni. Za-
bierze ją potem któraś z dziew-
czyn. A derka się nam przyda na 
siedzenie.

- Pójdę po konia.
- Nie, zostań przy swoim wo-

zie, albo przynieś uprząż ze spi-
chrza. O tam – chłop wskazał na 
drzwi - a ja sam pójdę po tego wa-
szego Narwana.

Wspólnymi siłami zaprzę-
gli szybko wałacha do dwukółki. 
Begier polecił Samuelowi podje-

chać pod dom, a sam poszedł po 
przygotowaną wcześniej wałów-
kę. Przyniósł dwie solidne pajdy 
chleba oraz butelkę ciepłego jesz-
cze napoju i włożył to wszystko 
do małego koszyka pod siedze-
niem.

- Zjemy po drodze. Ja tak 
wcześnie nie jadam. Ty pew-
nie też. Ba, nawet o tej porze nie 
wstajesz.

- Żebyś wiedział – przyznał 
Lewent.

- No to ruszajmy wreszcie. 
Nie śpiesząc się zajedziemy tam 
na szóstą. Z rana lepiej się myśli.

Podbiegł do bramy, otworzył, 
poczekał aż jego furman wyje-
dzie z podwórka i zgrabnie wsko-
czył na wóz kiedy Samuel się za-
trzymał.

- Zgłupiałeś, chłopie? Po co ty 
właściwie ze mną jedziesz? – wy-
palił Lewent z grubej rury, wciąż 
nie dowierzając, że ma towarzy-
sza w swojej wyprawie, ale też 
i ciesząc się trochę na taką oko-
liczność. 

- Bo chcę, żebyś stamtąd wró-
cił cały i zdrowy. I przy okazji 
nie stracił całego wartościowego 
mienia Eliana, które on posiada 
w Stawiskach. Jak chłopak bez 
konia i wozu wróci do Łomży? 
Pomyślałeś o tym?

Wyjechali ze wsi, przejeżdża-
jąc drewniany mostek na rzeczce 
Matlak, zasilającej swoimi woda-
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mi miejscowe, wilamowskie stawy 
rybne, a dalej wypływającej z nich, 
aby za Radziłowem połączyć się 
z nieco większym i dłuższym cie-
kiem wodnym, rzeką Wissą.

Był rześki poranek, więc 
okryli się janową derką, przysu-
wając się do siebie.

- Opowiedz mi, Janku, co 
wiesz o tych kilku minionych 
dniach w Radziłowie – poprosił 
Samuel cichym, spokojnym gło-
sem, patrząc uporczywie w dal 
przed sobą.

- Wiem tylko tyle, ile plotka 
głosi – zastrzegł się Begier.  - To 
w końcu ładnych kilka kilome-
trów. Naocznym świadkiem nie 
byłem.

- Dobrze już, dobrze. Wal 
prosto z mostu. Jestem mężczy-
zną w sile wieku. Wytrzymam 
wiele. Nawet okrutną w swej wy-
mowie prawdę – Lewent spojrzał 
z niemą prośbą w oczach na swo-
jego towarzysza wyprawy.

- No to chyba zacznę od po-
czątku?

- A jak myślisz? Urządzi mnie 
twoja opowiastka od samego 
środka? 

- Nie przerywaj, jak chcesz 
posłuchać, rzecz jasna – skarcił 
go chłop z miejsca.

- W porządku, już nie będę. 
Obiecuję. Gadaj już w końcu – 
niecierpliwił się Samuel. – Tak 
źle tam, że próbujesz opłotkami, 
zamiast walić prosto, bez ogró-
dek?

- Nie, ale nie jest prosto opo-
wiadać o strachu, a może wręcz 
przerażeniu, jakie zapanowa-
ło wśród twoich kuzynów i zna-
jomych, a tak mówiąc między 
Bogiem a prawdą, to wśród 
wszystkich Żydów w Radziło-
wie – Begier wolał nie patrzeć na 
swojego furmana. 

- Aha – mruknął sobie pod 
nosem Lewent.

Dojechali do Słucza. Nagle 
Begier zdał sobie sprawę z tego, 
że jego towarzysz podróży nie 
zna drogi skoro zawsze jeździł do 
Radziłowa kierując się na Cedry 
i Przytuły.

- Oddawaj lejce! - krzyknął. 
- Tu zaraz, w środku wsi, trzeba 
ostro skręcić na południe.

- To mi powiesz w którym 
miejscu – Lewent odsunął się 
gwałtownie, starając się unie-
możliwić zrealizowanie zamiaru 
swego towarzysza. 

- A niech tam, jak chcesz – 
machnął chłop ręką. – Wolisz po-
wozić, to bądź tym furmanem na-
wet  i do końca drogi. Jednak za 
tym domem z czerwoną dachów-
ką skręć w prawo. Nie ma tu pro-
stych dróg. Albo wjedziemy do 
Radziłowa od południa, albo od 
północy. Najkrótsza droga będzie 
jednak ta od południa. Raptem 
jakieś pięć kilometrów. No i omi-
jamy Przytuły.

- Dobra. Skończ te banialuki 
i przejdź do sedna sprawy – po-
prosił Samuel, skręcając we wła-
ściwą drogę, jakby znał te okolice 
od lat.

Jan Begier ciężko westchnął. 
Nie w smak mu było opowiadać 
tego wszystkiego, co usłyszał od lu-
dzi. Był to nie lada orzech do zgry-
zienia. Słowo się jednak rzekło.

- Nie wiem jaka jest prawda 
– zaczął ostrożnie. – To, co usły-
szysz, to prawda zasłyszana, być 
może tylko plotka, a ona wyol-
brzymia i zniekształca wszystkie 
wieści.

- Gadaj wreszcie – zniecierpli-
wił się Samuel. – Dużo ludzi zgi-
nęło?

- Nie wiem. Może nikt, może 
wielu. Wiem, że tam panika. Za-
częła się już w niedzielę rano, 
kiedy mieszkańców Radziło-
wa zbudziła kanonada od stro-
ny pruskiej granicy. To tylko ja-
kieś dwadzieścia kilometrów. 
Większość radziłowian, tak jak 
i my wtedy, z pewnością wybie-
gła z domów, słysząc te niesione 
echem wystrzały. I oni, i my wi-
dzieliśmy, a też słyszeliśmy pew-
nie to samo. Olbrzymie kłęby 
dymu na horyzoncie i ten prze-
rażający, jednostajny hałas dział 
i wybuchów… Dla wszystkich, 
a tym bardziej dla Żydów, było 
jasne co się stało. Zaczęła się woj-
na Hitlera z Sowietami. Krwio-
żerczy wróg zbliżał się do spo-
kojnego dotychczas miasteczka. 
Wszyscy też w mig pojęli powa-
gę sytuacji. Obecność Niemców 
w okolicy oznaczała zagroże-
nie ich życia. Wyobrażam sobie 
ten wszechobecny, paraliżujący 
strach we wszystkich żydowskich 
domach. I tę ciszę w miastecz-
ku, bo moi rodacy też nie mie-
li żadnych powodów do radości. 
Niemcy wypędzali Sowietów, ale 
sami nie byli przecież lepsi. Jak-
byś z deszczu trafił pod rynnę.

- To samo było w Stawiskach 
– przyznał Lewent.  – Przesie-
dzieliśmy całą niedzielę w domu 
chociaż nie było widać żadnego 
bezpośredniego zagrożenia. Sam 
fakt tak gruntownej zmiany sytu-
acji był dla nas ogromnym szo-
kiem.

- Tak, rozumiem. Jednak na-
stępnego dnia ten wszechobec-
ny strach nie pozwolił ludziom 
usiedzieć w domu. Ponoć kilka 
rodzin żydowskich wsiadło do 
swoich powozów i zostawiając 
domy i większość majątku, z na-
rażeniem życia i tylko z kilkoma 
walizkami wyjechało do Białego-
stoku. Czy dojechali, trudno po-
wiedzieć. Na drogach mogli być 
już Niemcy. Większość rodzin 
żydowskich jednak nie zdecy-
dowało się na stałe opuścić swo-
ich domów, zostawiając je na pa-
stwę losu, ale w nich też nie byli 
w stanie wysiedzieć. Ruszyli więc 

w pola całymi rodzinami i do naj-
bliższych wiosek w swojej zmą-
conej strachem ocenie sytuacji 
licząc na przygarnięcie, jeśli nie 
ich wszystkich, to chociaż dzieci, 
przez chłopskie rodziny.

- A co na to chrześcijanie?
- Jak to oni – Begier przerwał 

na chwilę swoją opowieść. – Pry-
mitywne chłopstwo. W wiej-
skich zagrodach Żydzi nie zna-
leźli schronienia. Nie pozwolono 
im nawet wejść na podwórka, nie 
mówiąc już o domach. Przy furt-
kach i bramach stanęli na straży 
swoich własności. Przekrocze-
nie opłotków dla wielu, kto wie, 
mogło oznaczać śmierć, bo widły 
były w pogotowiu.  

- To w których to wioskach?
- A co, książkę masz zamiar 

napisać? – zakpił. – Przepraszam, 
to żart. Ja po prostu niczego nie 
wiem na pewno. Może też szydzi-
li z waszych, pokazując na szyję. 
Tego nie wiem.

- Coś takiego to nawet Elian 
zobaczył ostatnio przy rynku 
w Stawiskach. I jeszcze Niemców 
nie było. O, zobacz, poznaję już 
okolice. 

- Tak ci się tylko wydaje. Jesz-
cze nie wjechaliśmy na drogę 
łomżyńską. To dopiero za tym la-
sem po lewej. Jeśli zechcesz, bę-
dziesz mógł zostać w Radziłowie, 
a ja wrócę Eliana mieniem i od-
prowadzę do Stawisk.

- Spisujesz mnie na straty? – 
obruszył się Lewent.

- Ależ skąd. To był tylko głupi 
żart. Wybacz. Nadal zastanawiam 
się po co ci ta wyprawa.

Obydwaj zamilkli, wsłuchu-
jąc się w odgłosy lasu. Rozglądali 
się po okolicy, starając się rozpo-
znać charakterystyczne miejsca 
po drodze. W końcu Begier prze-
rwał kłopotliwe milczenie.

- Pogoń tego leniwego wa-
łacha - zakomenderował. - To  
śmieszne, żeby jechać do Radzi-
łowa godzinę z okładem, kiedy 
powinno wystarczyć pół. Jeszcze 
wyjdzie na to, że nikogo z twoich 
znajomków w domach nie zasta-
niesz.

- A gdzie mają być? 
- Kto wie, może w lesie?
- A kiedy Niemcy weszli 

do Radziłowa? – Samuel zadał 
w końcu konkretne pytanie.

- Teraz czy w trzydziestym 
dziewiątym? Bo to już drugie ich 
nawiedzenie w krótkim czasie.

- Jasne, że teraz.
- Ponoć w poniedziałek. Po 

okolicy już kilka dni wcześniej 
krążyli ich agenci i kaptowali so-
bie naszych rozrabiaków.

- I znaleźli się Polacy, którzy 
przyszli do Radziłowa zabijać 
Żydów?

- Zaraz tam zabijać – obruszył 
się chłop. – Nie wiadomo czy 
ktokolwiek tam zginął. Słyszałem 
sprzeczne doniesienia. Jedno jest 

pewne, że znaleźli się zbóje, któ-
rzy skumali się z Niemcami. Po-
noć nikt z radziłowskich Polaków 
ich nie znał.

- Tak, bo ci z Radziłowa, 
prawdziwi katolicy, pewnie umy-
wają ręce. Nie pomagają, ale i nie 
przeszkadzają. Czy naszych na-
wet Bóg opuścił?

- Boga w to nie mieszajmy. 
On na to patrzy i kiedyś każdemu 
z nas nakaże, aby zdał relacje ze 
swoich uczynków. 

- To dlaczego radziłowscy 
chrześcijanie nic nie robią? – Sa-
muel wręcz wybuchł w końcu.

- Przeciwstawisz się Niem-
com?

- A to są regularne oddziały?
- Ponoć tak. I wielu po cywil-

nemu. Prześladowania twoich za-
częły się jeszcze w poniedziałek. 
Żydzi są bici i obrabowywani. To 
tak, jakby zorganizowane szajki 
hulały po miasteczku. Strach ko-
mukolwiek z waszych wyjść na 
ulice. Sklepy pozostają zamknię-
te i zabarykadowane. Jeść jednak 
trzeba. A Polakom zabroniono 
sprzedawać wam czegokolwiek. 
Niemcy chcą chyba Żydów za-
głodzić. Odbierają krowy tym, 
którzy je mają i oddają naszym. 

- A co, wasi je biorą tak jak-
by nic? Prezenty od Niemców? 
Trzeba nie mieć żadnych hamul-
ców.

- Chciwość to jeden z grze-
chów głównych. Nieobcy żadnej 
nacji. I Polakom, i Żydom.

- Ale teraz cierpią Żydzi. 
I są chrześcijanie, którzy na takiej 
niesprawiedliwości korzystają.

- Rozeszła się pogłoska, że 
Niemcy już mojżeszowym nie 
popuszczą. No to niektórzy ko-
rzystają, jak im dają taką możli-
wość.

Begier nie śmiał spojrzeć Le-
wantowi w oczy, odwrócił się 
więc od niego, tak jakby uważnie 
lustrował co jeszcze rośnie na po-
bliskich polach.

- Co to znaczy, na miłość bo-
ską? Że wszystkich pozabijają? 
Że nas wszystkich wymordują? 
Nie będzie im szkoda kul na nas?

- Ci bandyci już ponoć wie-
dzą jak to Niemcy zamierzają 
zrobić i opowiadają tym, którzy 
chcą słuchać.

- I ty to wiesz?
- Nie, nic na ten temat nie 

wiem, bo ty też już byś to wie-
dział.

- Czy na pewno?
Begier nie odpowiedział. 

Spojrzał tylko na Samuela smut-
nym wzrokiem.

- Wątpisz w to, że mówię ci 
prawdę? – spytał cicho.

Tym razem to Lewent nie 
odpowiedział. Nić zrozumienia 
między nimi jakby gdzieś znikła, 
rozpłynęła się w powietrzu.

- Chcesz, Samuelu, usłyszeć 
o wydarzeniach z wtorku i środy? 

Czwartkowych nie znam, bo było 
to wczoraj. 

- Daruj sobie! – wprost krzyk-
nął, zakrywając uszy dłońmi.

- Jedziesz tam. To tak, jakbyś 
sam, dobrowolnie i bez przymu-
su kładł głowę pod topór. Powi-
nieneś wiedzieć w co się paku-
jesz. A ja z tobą, aby cię od tej 
śmierci, jak Bóg da, uchronić.

- To w takim razie co wyda-
rzyło się po poniedziałku? Po-
wiedz mi wszystko, przyjacielu! 
Nic a nic mnie nie oszczędzaj! – 
Lewent wybuchł raz jeszcze, ale 
szybko się uspokoił. 

Begier spojrzał na swego to-
warzysza uważnie i zastanowił się 
przez chwilę. Współczuł Samu-
elowi, ale jednak uznał mimo to, 
że powinien on mieć jak najpeł-
niejszą wiedzę o wydarzeniach 
ostatnich dni w Radziłowie. 
Przełknął ślinę i śpiesząc się, bo 
zbliżali się już do miasteczka, za-
czął mówić dalej:

- Żydzi, wiedząc co stało się 
w poniedziałek, z samego rana 
we wtorek próbowali uciekać. Na 
próżno jednak. Wszystkie dro-
gi z miasteczka były obstawione 
i pilnowane, że mysz nie miała 
prawa się przecisnąć. Niedoszli 
uciekinierzy byli z powrotem od-
prowadzani na rynek. Tylko nie-
wielu udało się uciec. A na ryn-
ku Niemcy w mundurach i ich 
pomagierzy w cywilu, cholera 
wie czy to Polacy czy niemiec-
cy dywersanci o polskich korze-
niach, sprowadzeni tu specjalnie, 
zabawiali się waszym kosztem. 
Chcieli koniecznie zobaczyć jaka 
będzie reakcja ludzi na palenie 
waszych świętych ksiąg. 

- Prawdziwe barbarzyństwo – 
jęknął Samuel.

- Kazali je przynieść, ale nikt 
z Żydów nie usłuchał tego pole-
cenia. No to sami się wdarli do 
synagogi, przynieśli co znaleźli 
i przy wtórze szyderstw utworzy-
li z tego mały stosik, a potem po-
lali benzyną i podpalili.

- Boże jedyny! – Lewent znów 
ze zgrozą złapał się za głowę.

- A potem zmusili Żydów do 
śpiewu i tańców wokół tego ogni-
ska.

- Horror!
- Kiedy wszystko się spaliło, 

a nie trwało to przecież długo, 
zaprzęgli co masywniejszych Ży-
dów do kilku przygotowanych 
wozów, do których sami wsiedli 
i kazali je ciągać wokół placu, bi-
jąc ich batami, aby się bardziej 
starali. Okrzyki bólu mieszały 
się z wybuchami radości siedzą-
cych w wozach sadystów. Wielu 
polskich mieszkańców miastecz-
ka stało w bocznych uliczkach 
i przyglądało się temu. Jak to lu-
dzie, przyleźli tam sami, z cie-
kawości. Nikt ich nie zmuszał. 
Oprawcy za dobrze się bawili, 
aby zwracać na nich uwagę. 
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W Kinie Millenium w Łomży 
żadnych sekretów nie ma  
– wszystkiego się dowiemy
Repertuar  11września  
– 17 września 2020

Piątek  11 września
Duża sala: Słynny najazd niedźwie-
dzi na Sycylię - godz. 13:30, Mulan 
(2D dubbing) - godz. 15:30, Pętla - 
godz. 18:00, After  – godz. 20:15.

Mała sala: Tenet – godz. 13:00 
i 20:15, After - godz. 16:00, Mulan ( 
2D Napisy) – godz. 18:00, 

Sobota 12 września
Duża sala: Scooby Doo - godz. 
11:00, Mulan ( 2 D dubbing)- godz. 
13:00, Mulan (3D dub-
bing) - godz. 15.30, Pę-
tla - godz. 18:00, After 
- godz. 20:15.
Mała sala : Słynny na-
jazd niedźwiedzi na 
Sycylię - godz. 10:30, 
Tenet – godz. 13:00 
i 20:15 , After  – godz. 
16:00, Mulan (2D napi-
sy)– godz. 18:00.

Niedziela 13 września
Duża sala : Scooby Doo - godz. 
11:00, Mulan ( 2D dubbing)– godz. 
13:00, Mulan (3D dubbing) - godz. 
15.30, Pętla - godz. 18:00, After  – 
godz. 20:15.
Mała sala :Słynny najazd niedźwie-

dzi na Sycylię - godz. 
10:30, Tenet – godz. 
13:00 i 20:15 , After  – 
godz. 16:00, Mulan (2D 
napisy) – godz. 18:00.

Poniedziałek   
14 września
Duża sala: Mulan (2D 
dubbing) – godz. 
15:30, Pętla - godz. 

18:00, After – godz.20: 15.
Mała sala: Tenet – godz. 13:00 
i 20:15, After - godz. 16:00, Mulan 
(2D napisy)  – godz. 18:00.

Wtorek  15 września
Duża sala: Mulan (2D dubbing) 
– godz. 15:30, Pętla 
- godz. 18:00, After - 
godz.20: 15.
Mała sala: Tenet – 
godz. 13:00 i 20:15, 
After - godz. 16:00, 
Mulan (2D napisy)  – 
godz. 18:00.

Środa 16 września
Duża sala: Mulan (2D 

dubbing) – godz. 15:30, Pętla - 
godz. 18:00, After – godz.20: 15.
Mała sala: Tenet – godz. 13:00 
i 20:15, After - godz. 16:00, Mulan 
(2D napisy)  – godz. 18:00.

Czwartek 17 września
Duża sala: Mulan (2D 
dubbing) - godz. 15:30, 
Pętla - godz. 18:00, 
After – godz.20: 15.
Mała sala: Tenet – 
godz. 13:00 i 20:15, 
After - godz. 16:00, Mu-
lan (2D napisy)  – godz. 
18:00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 
zaprasza na spotkanie autorskie z Katarzyną 
Bondą, które odbędzie się 11 września 2020 
o godz. 17:00 na dziedzińcu biblioteki, ul. 
Długa 13.

Katarzyna Bonda - najpopularniejsza 
autorka powieści kryminalnych w Pol-
sce. Z wykształcenia dziennikarka i sce-
narzystka. Urodzona w 1977 r. w Białym-
stoku. Obecnie mieszka w Warszawie.

Wszystkie jej powieści zyskały status 
bestsellerów. Jest autorką trylogii kry-
minalnej z Hubertem Meyerem:  Spra-
wa Niny Frank,  Tylko martwi nie 
kłamią,  Florystka, dokumentów krymi-
nalnych  Polskie morderczynie  i  Zbrod-
nia niedoskonała  oraz podręcznika  Ma-
szyna do pisania. Ogromną popularność 
oraz prestiżowe nagrody (ponad 2 mi-
liony sprzedanych egzemplarzy w Pol-
sce) przyniosła jej seria z profilerką Saszą 
Załuską:  Pochłaniacz,  Okularnik,  Lam-
piony, Czerwony Pająk.  Pochła-
niacz otrzymał Nagrodę Publiczności na 
Międzynarodowym Festiwalu Krymina-
łów 2015, a Okularnik – nagrodę Bestsel-
lery Empiku 2015. Prawa do wydań za-
granicznych zostały dotąd sprzedane do 
15 krajów, zakupiły je największe wydaw-
nictwa na świecie, m.in. Hodder & Sto-
ughton i Penguin Random House.

Stacja TVN poinformowała, że pra-
cuje nad serialem kryminalnym opar-
tym na powieści  Lampiony, trzecią 
z serii Cztery żywioły. W roli głównej zo-
baczymy Magdalenę Boczarską.

11 września (piątek), godz. 17:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży  
ul. Długa 13 (dziedziniec od ulicy Jatkowej)

Mimo nieustającej pandemii Łomżę wciąż wy-
pełniają dźwięki XVI Międzynarodowego Festi-
walu Kameralistyki "Sacrum et Musica". Przed 
mieszkańcami naszego miasta, ale nie tylko 
kolejne koncerty. 

12 WRZEŚNIA 2020 (Nobota) - CONCERTO FESTIO 
ŁOMŻA, godz. 19:00, Kościół pw. Krzyża 

Świętego

FILHARMONIA KAMERALNA IM. W. 

LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY

JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent

HANNA DYS – pozytyw

ROMAN PERUCKI – pozytyw

W programie m.in.: D. Przybylski - Concerto 

Festivo na dwa pozytywy

13 WRZEŚNIA (Niedziela) - HARMONIA MUNDI 
KUPISKI, godz. 12:00, Kościół pw. Św. Jadwigi 

Śląskiej

HANNA DYS – organy

ROMAN PERUCKI – organy

W programie m.in.: J.S. Bach, D. Buxtehude, C. 

Franck

13 WRZEŚNIA (Niedziela) - Il Gardellino
DROZDOWO, godz. 17:00, Kościół pw. Św. 

Jakuba Apostoła

HANNA TURONEK – flet

KWARTET SMYCZKOWY FKWL W ŁOMŻY:

PIOTR SAWICKI – I skrzypce, AGNIESZKA 

SOBOLEWSKA – II skrzypce

ADRIAN STANCIU – altówka, IGA MARTA 

LUDKIEWICZ – wiolonczela

W programie m.in.: A. Vivaldi, G.F. Haendel, 

W.A. Mozart

Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Ponadto 

każdy z nich transmitowany jest na: www.

facebook.com/filharmonialomza. 

Spotkanie autorskie  
z Katarzyną Bondą
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RÓŻNE/SPRZEDAM

Sprzedam duże bele sianokiszonki. Cena 
130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 696 837808.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, Łomża, ul. 
Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 38.

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE NA 
ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUDNE MA-
TERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA  2. TEL. 
698 947 100.

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczynek 
pośród pięknego malowniczego lasu so-
snowego z bezpośrednim dostępem do 
jeziora Toczyłowo. W ofercie wynajem dom-
ków góralskich i przyczep kempingowych. 
Idealne miejsce na postawienie namiotu 
i campingu - wyposażony węzeł sanitarny. 
Kontakt : P.H.U. Iwona Wiśniewska. Tel. 600 
011 914, 
www.mazurskicamping.pl

Sprzedam ule oraz opryskiwacz z Pilmetu 
Wrocław typ Permit 317. 
Tel. 784 190 989.

Sprzedam poręcz na schody 4stopnie stal 
nierdzewka rura nierdzewna sr,50 mm ta-
nio. Tel. 508 479 725

Tynki gipsowe agregatem, profesjonalnie 
i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737

WRÓŻKA KASIA, TAROT NUMEROLOGIA. PN - PT 
OD 10.00 - 17.00. TEL. 607 191 070.

Zlecę wykonanie garażu z płyty warstwowej. W 
rozliczenie dam busa skrzyniowego Mercedesa 
tzw.kaczke lub Mercedesa 124. 
Tel. 535-480-220

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne niedale-
ko Łomży lub wydzierżawię siedlisko oraz 
sprzedam działkę nad jeż. Białoławka na 
Mazurach. Tel. 727 490 070.

Wynajmę lokal 120 m2: na rogu Piłsudskie-
go i Legionów obok Żabki. Tel. 512 560 894.

Sprzedam mieszkanie 50 m2 przy ul. 
Dmowskiego 2a w Łomży. Cena 250 tys. Tel. 
733 701 519.

Sprzedam garaż 20m2, przy ul.Porucznika Łago-
dyc 4C w Łomży. Osiedle zamknięte obok Bie-
dronki i Kauflanda. Wysoki standard. Cena: 69 
tys. zł. Tel. 535 480 220

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Zlecę ciągnikiem rolniczym lub fadromą 
przesuniecie góry Baliki k.Nowogrodu. Tel. 
535-480-220

Szamba betonowe, szczelne, z atestem Pzh. 
Dostawa hds-em już na drugi dzien od za-
mówienia kompleksowo z montazem row-
nież w ofercie oczyszczalnie przydomowe. 
Tel.535-480-220

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe. Tel. 
791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRATIS. 
Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 602 
520 783.

Usługi dekarskie- Per-
fekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana 
konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. Łom-
ża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 
509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i ogrodniczego:
-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 Sobociński 
Sławomir: instalacje CO, instalacje wodno-
-kanalizacyjne, montaż urządzeń sanitar-
nych, kotłowanie (olejowe, gazowe, wę-

glowe), kolektory słoneczne, pełen zakres 
usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 509 
981 956.

Zlecę budowę domu jednorodzinnego 
w Wołominie. Zainteresowanym dokumen-
tację prześle mailem. Możliwość zakwatero-
wania na miejscu. Zapytania proszę kiero-
wać  na: szeligowski@gmail.com

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
-  twoja pewność w rozliczeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: Łomża, ul. 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258.

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez Bik, umowa notarialna, 
RRSO 36%, szybko i uczciwie. Tel. 577 873 
616.

USŁUGI RTV-AGD

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

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak ul. 
Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel.862 115 
343, 696 884 735. Usługi w zakresie napra-
wy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONI-
TORY KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu kom-
puterowego. 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: MAŁA-
CHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, ZESPOŁY 
MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i okoliczno-
ściowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. Gwa-
rancja dobrej zabawy. Tek. 698 621 178.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. www.ze-
spol-amor.dzs.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.

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, od-
grzybianie, sprawdzenie szczelności. Stara 
Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

Sprzedam Nissan Micra 1.2. 2014/2015 rok. 
Tel. 515 154 710

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCELULI-
TOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). Tel.532 
282 383.

MATRYMONIALNE

Kawaler lat 50 pozna miłą Panią w stosow-
nym wieku, do związku lub spotkań. Tel. 
733 521 601.

PRACA

UMOWA O PRACĘ NA CZAS 
NIEOKRESLONY! KIEROWCA C + E

- praca na miejscu
- wysokie wynagrodzenie

- pakiet socjalny, dobre warunki pracy
CV - PROSIMY PRZESYLAC  

NA ADRES: praca@farmal.pl
lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA  
MAGAZYNOWEGO

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- praca jednozmianowa

- pakiet socjalny
- dobre warunki pracy

CV - PROSIMY PRZESYŁAĆ  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub kontakt tel.: 606-686-326

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum Łomży 
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE
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Areszt dla nauczycielki 
i zarzuty uprowadzenia 
i obcowania płciowego 

z małoletnim
Prokuratura Rejonowa w Łomży poinformowała, że 
w dniu 28 sierpnia 2020 roku skierowała do Sądu Rejo-
nowego w Łomży akt oskarżenia przeciwko Justynie D. 
Oskarżonej zarzucono popełnienie dwóch przestępstw 
z art. 211 kk i art. 200§1 w zw. z art. 12§ 1 kk tj. uprowa-
dzenia wbrew woli rodziców małoletniego poniżej lat 15 
oraz kilkukrotnego obcowania płciowego z małoletnim.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż oskarżona w trak-
cie popełnienia zarzucanych jej czynów była za-
trudniona jako nauczyciel w Szkole Podstawowej 
w Kuziach.

Wobec Justyny D. stosowany jest środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

Dziecko  
pod kołami 
autubusu  

We wtorek (1 września)  na przejściu dla 
pieszych na al. Legionów, w okolicy dworca 
autobusowego doszło do niebezpiecznego 
zdarzenia. Przez autobus został potrącony 
nastolatek. 

Z relacji świadków wynika, że na-
stolatek prawdopodobnie wbiegł na 
przejście dla pieszych na czerwonym 
świetle. Między innymi z obrażeniami 
głowy został zabrany do szpitala przez 
Zespół Ratownictwa Medycznego. 
Autobusem podróżowało kilkunastu 
pasażerów, na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Dokładne okoliczności zda-
rzenia wyjaśni policja. 

Poszukiwania 
zaginionej 36-latki

Około 60 osób na lądzie, wodzie, pod wodą i z powietrza 
poszukiwało zaginionej 36-letniej kobiety, która w dniu 
27.08.2020r., wyszła z domu ok. godz. 20:40. Ostatni raz 
widziana była w dniu 28.08.2020 r., w miejscowości Ra-
kowo Boginie w godzinach wieczornych. Według naszych 
informacji, do momentu wydawania 574 numeru Tygo-
dnika Narew kobieta nie wróciła do miejsca zamieszka-
nia ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Poszukiwania 
wciąż trwają. 

W działaniach biorą udział Policja, Grupa Ra-
townicza Nadzieja i Straż Pożarna. Zaangażowana 
jest także grupa nurkowa Straży Pożarnej oraz jed-
nostka z Augustowa posiadająca Sonar. W poszu-
kiwaniach bierze udział również dron z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 

Zaginiona to:
JUSTYNA MASZCZYK, lat 36

Rysopis : Wzrost ok. 175cm, szczupłej budowy 
ciała, włosy blond do ramion, oczy niebieskie, uszy 
lekko odstające. Zaginiona ostatnio ubrana była 
w bluzę z kapturem, czarne obcisłe jeansy z dziu-
rami, czerwone buty typu mokasyny.

Wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub 
mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu pro-
szone są o kontakt z Komendą Miejską Policji 
w Łomży – tel. 47 717 12 12 lub 112.

Poranny dzwon 
na Szosie 

Zambrowskiej 
Najprawdopodobniej nie zachowanie odpo-
wiedniej odległości od pojazdu poprzedza-
jącego i nieuwaga sprawiły, że w czwartek 
(3 września) przed godziną 9:00 doszło do 
kolizji na Szosie Zambrowskiej.

Kierująca BMW jadąc Szosą Za-
mbrowską w kierunku centrum, wje-
chała w tył Volvo. Na szczęście w zda-
rzeniu nikt nie ucierpiał, a ruch był 
utrudniony przez kilka minut. 

Początek września to w Łomży czas 
w którym dochodzi do dużej liczby ko-
lizji. Dlatego wraz z policją apelujemy 
o ostrożność i rozwagę na drodze. 

Do dziesięciu szkół w całym województwie 
wpłynęły wiadomości mailowe o podłoże-
niu ładunku wybuchowego na terenie pla-
cówek. Wiadomości okazały się fałszywe, 
a sprawców już szuka policja.

Podobna wiadomość trafiła rów-
nież na skrzynkę pocztową do Zespołu 
Szkół Samorządowych w Jedwabnem. 
Nie miało to jednak wpływu na rozpo-
częcie roku szkolnego.

Policjanci otrzymali zgłoszenia 
o wiadomościach mailowych wpływają-
cych do szkół na terenie województwa 
podlaskiego. W tych wiadomościach 
były informacje, że na terenie szkoły 
znajduje się ładunek wybuchowy. 

- Takich zgłoszeń odnotowaliśmy 
ponad 10. Były to fałszywe alarmy. 
Nigdzie nie została przeprowadzona 
ewakuacja. Pamiętajmy, że od wie-
lu lat, w policji funkcjonują wydziały 

do walki z cyberprzestępczością. Po-
licjanci prędzej czy później docierają 
do podejrzanych o wywołanie takich 
fałszywych alarmów. Sprawcy takich 
alarmów poza odpowiedzialnością 
karną muszą liczyć się z pokryciem 
kosztów, ewentualnej ewakuacji, 
a sięgają one często kilkudziesięciu 
tysięcy złotych – informuje st. asp. 
Marcin Gawryluk z zespołu prasowe-
go podlaskiej policji. 

Fałszywy alarm bombowy w Jedwabnem
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Czy do Łomży 
wrócą wyczynowi 

wioślarze  
i kajakarze?

Jak informuje łomżyński magistrat w Dom-
ku Pastora odbyło się spotkanie poświęcone 
przywróceniu w Łomży sekcji wioślarskiej 
czy kajakarskiej. Nasze miasto odwiedził 
Kajetan Broniewski – znakomity przed laty 
wioślarz, brązowy medalista olimpijski 
z Barcelony a obecnie sekretarz generalny 
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Mało 
kto wie, ale Łomża ma blisko 120-letnie tra-
dycje wioślarskie.

- Pamiętam Łomżyńskie Towa-
rzystwo Wioślarskie, ścigałem się 
z zawodnikami z Łomży, również 
w Białymstoku był silny ośrodek 
w Cresovii kajakarski, dziś tych klu-
bów nie ma – mówił brązowy meda-
lista Igrzysk Olimpijskich w Barcelo-
nie. - Jako przedstawiciel Polskiego 
Związku Kajakowego zrobię wszyst-
ko, aby pomóc w odbudowie sek-
cji sportów wodnych nad Narwią, 
zwłaszcza, że w regionie mamy znako-
mitą postać, jaką jest Paweł Skowroń-
ski, kajakarz, wielokrotny medalista 
mistrzostw Polski, Europy i świata. 
Z wioślarstwem jest trochę gorzej, bo 
w tych rejonach obecnie jego nie ma, 
kajaki są trochę sportem łatwiejszym, 
tańszym – dodał brązowy medalista 
olimpijski z Barcelony. Według prze-
kazanej przez niego informacji, w Pol-
sce mamy obecnie 34 kluby wioślar-
skie, zaś kajakarskich jest znacznie 
mniej, bo około 150.

Wspomniany Paweł Skowroński 
jest obecnie prezesem Podlaskiej Fe-
deracji Sportu i zajmuje się szkole-
niem młodych kajakarzy w UKS "Doj-
lidy" Białystok.

Prezydent Mariusz Chrzanowski 
podsumowując spotkanie zapowie-
dział realizację działań w kierunku 
przywrócenia w Łomży sekcji wioślar-
skiej i kajakarskiej, dodał, że ten temat 
wraca po dłuższym okresie. - Doło-
żymy wszelkich starań i etapami bę-
dziemy dążyli do tego, aby tym razem 
była to skuteczna próba reaktywacji. 
Na pewno nie będzie to łatwe, bo je-
żeli mówimy o sporcie wyczynowym, 
w grę wchodzą duże środki finanso-
we. Będziemy chcieli się wzorować 
na innych miastach, osobach, korzy-
stać z ich pomocy i doświadczenia. Na 
początku powinniśmy się skupić na 
działaniach promocyjnych, zachęcać 
dzieci i młodzież do wypoczynku na 
kajakach – podsumował włodarz.

Warto dodać, że z Łomży wywo-
dzi się olimpijka z Sydney z 2000 roku 
Elżbieta Kuncewicz-Skorupska, któ-
ra reprezentowała barwy Łomżyń-
skiego Towarzystwa Wioślarskiego 
w latach 1986-1992. Wioślarka pły-
wała w dwójkach podwójnych wagi 
lekkiej, a większą część swojej kariery 
spędziła później w Posnanii Poznań.

Z początkiem września wystartowała 2. edycja 
ogólnopolskiej rywalizacji o "Puchar Rowerowej 
Stolicy Polski". W akcji udział biorą 43 miasta w tym 
również Łomża. Wszystko jest w rękach, a w zasa-
dzie nogach mieszkańców, którzy przez miesiąc 
będą zdobywać kilometry dla swoich miast. Orga-
nizatorem całej inicjatywy jest Bydgoszcz.

Do zabawy może przystąpić każdy, kto 
jeździ na rowerze i posiada telefon komór-
kowy. Wystarczy pobrać aplikację mobilną 
Rowerowa Stolica Polski i wybrać miasto, 
dla którego uczestnik chce zdobywać po-
konywane na rowerze kilometry. Jest ona 
dostępna bezpłatnie w sklepach Google 
Play (Android) oraz Apple Store (iOS).

Co ważne, rywalizacja nie ma gra-
nic, a oznacza to, że zbierać kilometry dla 
swojego miasta można jeżdżąc na rowe-
rze gdziekolwiek na świecie. Dodatkowo 
użytkownicy mogą stworzyć swoje własne 

rywalizacje wśród grupy przyjaciół, zna-
jomych z pracy czy rodziny. Więcej infor-
macji można uzyskać na stronie interneto-
wej www.rowerowastolicapolski.pl.

- Dla trzech najlepszych miast czekają 
wyjątkowe nagrody - samoobsługowe sta-
cje naprawy rowerów ufundowane przez   
sponsora rywalizacji firmę Ibombo. Dodat-
kowo miasta zapewniają nagrody dla naj-
lepszych rowerzystów lokalnych – mówi 
Tomasz Dobrowolski, koordynator akcji.

Tegoroczna rywalizacja będzie bar-
dziej zacięta niż przed rokiem, gdyż do ak-
cji włączyły się aż 43 miasta. To dwa razy 
więcej niż w pierwszej edycji Rowerowej 
Stolicy Polski, której organizatorem jest 
Bydgoszcz. W tym roku odbył się także 
wakacyjny trening miast. Jego bilans wy-
niósł 5 tys. aktywnych użytkowników i 1,3 
mln przejechanych kilometrów.

Kolejną serię dobrych startów mają za sobą 
zawodnicy klubu „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża 
w Oleśnicy, Ciechanowie, Włocławku i Białym-
stoku.

Jak informuje Andrzej Korytkow-
ski, prezes i szkoleniowiec PREFBET-u, 
w ostatnich dniach jego podopieczni będą-
cy na zgrupowaniu sportowym w Szklar-
skiej Porębie „przy okazji” wzięli udział 
w Memoriale im. Wiesława Kiryka w Ole-
śnicy. W tych zawodach awans na Mistrzo-
stwa Polski wywalczyli Paweł Dąbrowski 
na 200 metrów (22.57) oraz Piotr Bagiń-
ski na 600 m (1.29,26). Rekord życiowy na 
200m-26,23 pobiła Maja Łyskowka, a do-
bre rezultaty w biegu na 1500 m uzyskały 
Sandra Michalak i Justyna Korytkowska 
(odpowiednio 4:29,77 i 4:31,79)

Następny weekend był bardzo pracowity 
ponieważ łomżyńscy lekkoatleci startowali 
aż w trzech zawodach. Najpierw w Mistrzo-
stwach Polski Zrzeszenia LZS w Ciecha-
nowie wywalczyli 2 brązowe medale oraz 
3 kolejne awanse na Mistrzostwa Polski. 
W mistrzostwach województwa podlaskie-
go w Białymstoku wywalczyli 12 medali. 

- Jednak najważniejszą imprezą były 
Mistrzostwa Polski Seniorów we Włocław-
ku, w których wywalczyliśmy kilka wyso-
kich lokat i rekordów życiowych - mówi 
Andrzej Korytkowski. 

Do rozegrania we wrześniu zostały eki-
pie PRFBET-u jeszcze Mistrzostwa Pol-
ski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów 
młodszych, młodzików oraz na 10 000 m 
seniorów. 

- Do tych mistrzowskich imprez na ra-
zie awans wywalczyło 21 osób a dalsze 5 
ma realne szanse, aby wziąć udział w tych 
zawodach - dodaje szkoleniowiec.

Ciekawsze wyniki:

WŁOCŁAWEK:
5. Beata Trzonkowska, dysk - 45.70
6. Mateusz Niemczyk, 3000 m z przeszkodami - 
9:22,07 (rekord życiowy)
7. Justyna Korytkowska ,5000 m - 16:25,03

12. Przemysław Dąbrowski - 5000 m - 14:32,65
CIECHANÓW:
3.Martyna Krawczyńska ,400m - 58.42
3.Piotr Dąbrowski, 200 m - 25.54(rekord życiowy)
4. Piotr Dąbrowski, 400 m - 49.64(rekord .życiowy)
4. Maja Łyskowka, 100 m -12.51 (rekord  życiowy)
4. Natalia Wrzesińska, dysk - 33.74  (rekord życiowy)
4. Bartosz Jurak, 800 m  -1:57,19 (rekord życiowy)
5. Bartosz Jurak, 400 m - 49,74 (rekord  życiowy)
5. Łagoda Paulina-oszczep-36,61m
6. Dawid Likwiarz,1500 m - 4:05,60
6. Dawid Likwiarz, 800 m - 1:56,46
6. Bartłomiej Folga, 800 m - 1:58.93
7. Aleksander Zwirkowski , 400 m - 50,93 
(rekord życiowy)
8. Bartłomiej Folga, 1500 m - 4:08,90.

BIAŁYSTOK:
1. Wiktoria Grabowska, 600 m -1:41,55
1. Piotr Bagiński, młot - 35.67 m
1. Jagielski, Rogiński, Bagiński, Porucznik, 
4x100 m - 47.21
1. Łukasz Porucznik,100 m -11.98
2. Łukasz Porucznik,110 m przez płotki - 17.92
2. Kacper Jagielski, 100 m -12.05
2. Weronika Potęga, 1000 m - 3:28,65
2. Piotr Bagiński,  300 m -39.16
3. Bartosz Rogiński, 300 m -39.55
3. Bartosz Rogiński, 100  m -12.12
3. Amelia Ferenc, 1000 m - 3:39,62
3. Jakub Jamiołkowski, 1000 m z przeszkodami 
-3:06,83. 

Łomża „Rowerową Stolicą Polski"? 
Rusza II edycja ogólnopolskiej akcji 

Dobra passa lekkoatletów
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