
Za szczególne zasługi w badaniu, 
ochronie i rozwoju kultury polskiej 
- takie uzasadnienie towarzyszy 
nagrodom i medalom Zygmunta 
Glogera, które po raz 31. przyznała 
kapituła polskich naukowców w kon-
kursie Społecznego Stowarzyszenia 
Prasoznawczego "Stopka" imienia 
Stanisława Zagórskiego. 

Jak kilkakrotnie podkreślał 
profesor Ludwik Malinowski, 
prezes SSP "Stopka", głównymi 
partnerami konkursu są Mini-
sterstwo Kultury i dziedzictwa 
Narodowego, które ufundowało 
nagrody, oraz Narodowe Cen-
trum Kultury. Pierwszą z insty-
tucji reprezentowała wicemini-

ster Magdalena Gawin, generalny 
konserwator zabytków. Najpierw 
przekazała zebranym treść listu 
od ministra Piotra Glińskiego, 
a na zakończenie uroczystości 
jeszcze własne refleksje.          

- Nie mogło mnie tu dzisiaj 
zabraknąć. Jestem przecież absol-
wentką I Liceum Ogólnokształcą-

cego imienia Tadeusza Kościusz-
ki i z radością tu do województwa 
podlaskiego, ale jednocześnie 
na północne Mazowsze, do mia-
sta mojej nauki i matury przy-
jeżdżam. Myślę, że Łomża jest 
dumna z tego, iż ma Konkurs 
o tak długim czasie. I to jest bar-
dzo dobre. Instytucje potrzebują 
ciągłości. Świetne jest również to, 
by doceniać ludzi z różnych stron 
Polski, czyli Szczecin, Gdańsk 
i inne miasta przyjeżdżają właśnie 
tutaj, do Łomży, która ma cudow-
ne walory widokowe - stwierdza 
Magdalena Gawin.

Profesor Piotr Gliński rozpo-
czął swój list słowami  Zygmun-
ta Glogera: "Tak jak kwiaty są 

ozdobą ziemi i roślin tak zwyczaje 
i obyczaje są okrasą naszego co-
dziennego życia". Dbałość o za-
chowanie spuścizny przodków to 
nasz obowiązek - napisał minister. 

- Ministerstwo kładzie nacisk, 
aby kultura powstawała w śro-
dowiskach mniejszych. Czasami 
wielkie talenty tu się kształtują. 
Serdecznie gratuluję, że "Stopka", 
jak  zwykle, potrafiła dostrzec tak 
różnorodne zasługi jak profeso-
ra politechniki, który krzewi mi-
łość do muzyki wśród inteligencji 
technicznej czy komisarza policji 
zajmującego się odszukiwaniem 
i ochroną zbytków. 

Prezydent Łomży podjął decyzję 
o utworzeniu Łomżyńskiego Centrum 
Seniora na bazie lokalu komunalnego 
o powierzchni 326 m. kw., znajdujące-
go się w budynku przy ul. Marii Skło-
dowskiej – Curie 2. Opracowana już 
jest dokumentacja techniczna remon-
tu obiektu, pozwalająca poszukiwać 
na ten cel środków finansowych z eu-
ropejskich funduszy strukturalnych 
i budżetu państwa. 

- Osoby po 60 roku życia ak-
tywnie działają w naszym mie-
ście, czego przykładem jest  funk-
cjonowanie Rady Seniorów. 
Aktywizowanie osób starszych 
jest niezwykle ważne i staje się 
możliwe dzięki właśnie takim 
miejscom, w których mogą oni 
się spotkać ze sobą i wziąć udział 
w dedykowanych dla nich zaję-
ciach. Lokal na ul. Mickiewicza, 
który miasto wynajmuje, jest już 
za mały. Dlatego chcemy przy-
gotować nową lokalizację, która 
pozwoli wszystkim zainteresowa-
nym seniorom realizować swoje 
pasje i dalej aktywnie uczestni-
czyć w życiu miasta – podkreśla 
prezydent Mariusz Chrzanowski. 

W Łomży prężnie działają 
Dzienny Dom Senior+ przy ul. 
Skłodowskiej-Curie oraz Klub Se-
niora przy ul. Mickiewicza. Pierw-
szy z nich jest placówką działającą 
8 godzin dziennie przez 5 dni w ty-
godniu i może w niej przebywać 
maksymalnie 60 osób. Uczęszcza-

jący do niego seniorzy otrzymują 
jeden ciepły posiłek dziennie oraz 
mogą korzystać z różnorodnych 
zajęć m.in. gimnastyki, zajęć kom-
puterowych, krawieckich, kulinar-
nych, plastycznych, teatralnych, 
warsztatów muzycznych, tanecz-
nych czy ludoterapii. Biorą także 
udział w różnego rodzaju konferen-
cjach, szkoleniach, wycieczkach 
czy występach. Wykwalifikowana 
kadra pomaga seniorom rozwijać 
swoje zainteresowania, zdobywać 
nową wiedzę oraz aktywnie spę-
dzać czas, a realizowane zadania 
mają na celu udzielenie pomocy 
w czynnościach dnia codziennego 
dla seniorów. 

Do nowej siedziby znajdują-
cej się obok Dziennego Domu Se-
nior+ ma zostać przeniesiony z ul. 
Mickiewicza Klub Seniora, który 
zostanie przemianowany na Łom-
żyńskie Centrum Seniora. Przed 
pandemią korzystało z niego 150-
200 osób, obecnie jednorazowo 
ze względu na obostrzenia może 
to czynić 35 osób. Jest to ośro-
dek wsparcia i miejsce otwarte dla 
wszystkich seniorów, mające za 
zadanie zaspokojenie ich potrzeb. 
Prowadzone są w nim spotkania 
biesiadne, warsztaty kulinarne, 
gimnastyka, różnego rodzaju gry 
karciane i planszowe, spotkania 
edukacyjne. 
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Po półtoratygodniowym, próbnym 
funkcjonowaniu Miejskiego Centrum 
Przesiadkowo – Komunikacyjnego, 
24 września nastąpiło jego oficjalne 
otwarcie. Uroczystość była także oka-
zją do przekazania przez marszałka 
województwa podlaskiego Artura 
Kosickiego i wicemarszałka Marka Ol-
brysia prezydentowi Łomży Mariuszo-
wi Chrzanowskiemu symbolicznego 
czeku na prawie 30 mln zł, dotyczące-
go projektu pn. „Zrównoważona mo-
bilność miejska w Łomży”. Jest w tej 
kwocie także 9 mln zł jako refundacja 
budowy nowego dworca autobuso-
wego w Łomży.

Jak informuje Łukasz Czech 
z łomżyńskiego ratusza, nowo 
powstałe Miejskie Centrum 
Przesiadkowo – Komunikacyj-
ne zajmuje powierzchnię około 
3 tys. m2. Tworzy je m. in. węzeł 
przesiadkowo – komunikacyjny 
ze stanowiskami dla autobusów 
dalekobieżnych, stanowiskami 
dla komunikacji o zasięgu lokal-
nym. Jest szklany dach zainsta-
lowany na stalowej konstrukcji 
oraz parterowy budynek z pocze-
kalnią, kasami biletowymi i dys-
pozytornią. W ramach inwestycji 
powstała również droga o szero-
kości 6 metrów, biegnąca wzdłuż 
Hali Targowej, łącząca ul. Dwor-
cową z ul. Sikorskiego. Wykona-
no także podniesienie poziomu 
ciągów komunikacyjnych przy 
pawilonach handlowych oraz 
wymieniono ich nawierzchnię.

Budowa Miejskiego Centrum 
Przesiadkowo – Komunikacyjne-
go jest elementem projektu pn. 
„Zrównoważona mobilność miej-
ska w Łomży”, na realizację któ-
rego zarząd województwa pod-
laskiego przyznał Miastu Łomża 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podla-

skiego na lata 2014-2020 kwotę 
ponad 29 mln zł. Obejmuje on 
również zakup 11 autobusów zasi-
lanych gazem ziemnym CNG oraz 
dwóch autobusów elektrycznych, 
wykonanie instalacji do dystry-
bucji energii elektrycznej na ba-
zie MPK, budowę systemu rowe-
ru publicznego składającego się 
z 15 stacji wypożyczeń, 100 sztuk 
rowerów tradycyjnych i 30 elek-
trycznych oraz działania infor-
macyjne i edukacyjne promujące 
wśród mieszkańców regionu ni-
skoemisyjny transport publiczny. 
Całkowita wartość projektu jest 
szacowana na prawie 44 mln zł.

-   Temat budowy dworca był 
podejmowany w kolejnych ka-
dencjach samorządu. Byłe różne 
koncepcje, pomysły, ale brako-
wało chyba odwagi i możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrz-
nych. My różnimy się tym, że 
nie boimy się trudnych tema-
tów – mówił prezydent Mariusz 
Chrzanowski wymieniając m.in. 
realizację takich inwestycji jak 
przebudowa Hali Targowej na 
Halę Kultury czy rewitalizacja 
Starego Rynku. - W 2018 roku 
podjęliśmy tę inicjatywę - dla nie-
których może niezrozumiałą - że 
będziemy tę inwestycję realizo-
wali etapami. Mówiliśmy też, że 
chcemy zrealizować ją ze środ-
ków zewnętrznych i to się uda-
ło. Dziś mamy rezultat w postaci 
Centrum Przesiadkowo - Komu-
nikacyjnego, nowej wizytówki 
naszego miasta - mówił prezydent  

Jak dodał, dobrą nowina jest 
decyzja o refundacji tego zadania 
na kwotę 9 mln zł. 

- Będziemy ją teraz mogli 
przeznaczyć na inne inwestycje. 
A dzięki sprzedaży pobliskiej 
działki za kwotę prawie 5 mln zł 
mogliśmy zrealizować te przedsię-
wzięcie bez większego uszczerb-
ku dla finansów naszego miasta 
– podkreślił Mariusz Chrzanow-
ski dziękując jednocześnie zarzą-
dowi województwa podlaskiego 
na czele z marszałkiem Arturem 
Kosickim i wicemarszałkiem 
Markiem Olbrysiem za środki na 
budowę dworca, ale również pie-
niądze m.in. na zakup ekologicz-
nych autobusów i budowę syste-
mu miejskiego roweru.  

Przekazując władzom Łom-
ży symboliczny czek na prawie 
30 mln zł marszałek Artur Ko-
sicki podkreślał, że te środki zo-
staną przeznaczone również na 
nowe autobusy, rowery, stacje do 
ich wypożyczania, nowe wysepki 
i przystanki. 

- To nic innego jak rozwój go-
spodarczy Łomży, ale też ochro-
na środowiska, bo ten transport 
będzie niskoemisyjny, poprawia-
jący bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańców Łomży i okolic je-
śli chodzi o korzystanie z trans-
portu publicznego. Cieszę się, że 
za każdym razem kiedy jestem 
w Łomży, widzę jak to miasto się 
zmienia, czego gratuluję prezy-
dentowi – mówił marszałek Ar-
tur Kosicki wyrażając satysfak-
cję, że wiele tych inwestycji jest 
realizowanych przy współudziale 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego. Podkre-
ślał, że nie ma prężnego rozwoju 
całego regionu bez rozwijającej 

się i silnej gospodarczo Łomży 
i zrównoważonego rozwoju każ-
dej jego części .

  Pochodzący z naszego mia-
sta wicemarszałek Marek Olbryś 
zauważył, że ten kwartał Łomży 
wypiękniał. 

- Mam nadzieję, że handel, 
który tu ma swoje dogodne miej-
sce, będzie się dzięki temu obiek-
towi rozwijał i przyciągnie tutaj 
nie tylko mieszkańców Łomży, 
ale również subregionu łomżyń-
skiego. Dworzec autobusowy 
i dworzec kolejowy to rozwój – 
mówił wicemarszałek Marek Ol-
bryś informując, że samorząd wo-
jewództwa zlecił projektowanie 
w programie Kolej+ nowego szla-
ku komunikacyjnego do Łomży. 

Dodawał, że nasze miasto 
jako subregion jest doceniane 

w zarządzie i sejmiku wojewódz-
twa podlaskiego.

 - Ważne jest, by te subregio-
ny w naszym województwie się 
rozwijały. Jako łomżyniak jestem 
dumny, że Łomża jest sprawiedli-
wie wynagradzana za swoją do-
brą pracę – mówił wicemarszałek 
Marek Olbryś, życząc dalszego 
rozwoju miasta i dobrego użyt-
kowania Centrum Przesiadkowo 
- Komunikacyjnego.

W trakcie uroczystości okolicz-
nościowe przemówienia wygłosili 
również europoseł Tomasz Fran-
kowski, projektant dworca Zenon 
Zabagło, przedstawiciel Zrzesze-
nia Właścicieli okolicznych Pa-
wilonów Handlowych Jacek Ma-
lanowski oraz w imieniu poseł 
Aleksandry Szczudło sekretarz So-
lidarnej Polski w województwie 
podlaskim Dariusz Wojtkowski. 
Centrum Przesiadkowo - Komu-
nikacyjne poświęcił o. Jan Boń-
kowski z Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Łomży.

Tradycją oficjalnych otwarć 
zakończonych inwestycji w na-
szym mieście staje się przekazywa-
nie przez wykonawców środków 
na miejskie przedszkola. Jarosław 
Lewiarz z firmy JL sp. z o.o. prze-
kazał 3000 zł na rzecz Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Łomży.

W uroczystości udział wzięły 
także Miss Ziemi Łomżyńskiej 
Wiktoria Ciochanowska oraz 
Miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej Ewelina Gutowska. Drobny 
poczęstunek przygotowała spo-
łeczność Zespołu Szkół Wetery-
naryjnych i Ogólnokształcących 
nr 7 w Łomży.
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Podczas otwarcia Dworca w Łomży marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek 
Olbryś przkazali preydentowi Łomży czek na prawie 30 mln złotych na projekt 
"Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"
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Dziękuję za wspaniałą pracę 
w kulturze. Polska jest ciekawa 
i Polacy są ciekawi - stwierdziła 
wiceminister Magdalena Gawin    

Gdy Natalia Jankowska ze 
"Stopki" przedstawiła rezultaty 
pracy kapituły, jej przewodni-
czący profesor Tadeusz Panecki 
poinformował, że trudny wybór 
dokonywał się wśród 14 zgło-
szeń.  

- Podążając śladami wyty-
czonymi przez Oskara Kolberga 
i Zygmunta Glogera staraliśmy 
się kierować także przesłaniem 
z naszego regulaminu, czy-
li obowiązkiem nagrodzenia 
wszystkich, którzy starają się ze 
wszechsił upowszechniać doro-
bek i dziedzictwo polskiej kultu-
ry- powiedział profesor Tadeusz 
Panecki.

Laureaci do wystąpienia 
w swoim imieniu wytypowali 
głównego nagrodzonego, profe-
sora Andrzeja Jakubiaka z Poli-
techniki Warszawskiej.       

- Znakomity fizyk, noblista 
Richard Feynman powiedział 
kiedyś, że fizykę należy najpierw 
zrozumieć, a potem pokochać. 
W odniesieniu do kultury chciał-
bym te słowa sparafrazować  - 
najpierw pokochać, a potem 
zrozumieć. Żyjemy w świecie na-
syconym techniką. Ona zaczyna 
nami rządzić i zabiera nam czas, 
który powinien być przeznaczo-
ny na kulturę. A w historii pozo-
stają przecież dzieła sztuki oraz 
szerzenie miłości, zrozumienia 
i powszechności kultury  - An-
drzej Jakubiak.

Najbardziej "regionalnym" 
laureatem w tym roku okazał się 
dyrektor Podlaskiego Muzeum 
Kultury Ludowej Artur Gaweł.

- Żyjemy w naprawdę cieka-
wym regionie. Warto tym się tym 

chwalić zwłaszcza w czasach, gdy 
szukamy swoich korzeni. Bardzo 
się cieszę, że  chodzi o nagrodę 
Zygmunta Glogera. Dla mnie, 
jako etnografa to szczególne wy-
różnienie. Zygmunt Gloger jest 
autorem dzieł, które wciąż są 
na moim biurku, codziennie do 
nich sięgam jak np. "Budownic-
two drzewne  i wyroby z drzewa 
w danej Polsce" czy "Encyklope-
dię Staropolską"- wyjaśnia dr Ar-
tur Gaweł, dyrektor Podlaskiego 
Muzeum Kultury Ludowej.

Gratulacje i życzenia od za-
rządu województwa i Sejmiku 
przekazał laureatom wicemar-
szałek Marek Olbryś.         

- Nagrody glogerowskie to 
bardzo ważna "instytucja" na ma-
pie województwa podlaskiego. 
Regionu, który - przypomnę - 
należy w kraju do pierwszej trój-
ki pod względem nakładów na 
kulturę. Szczególnie cenne jest 
to, że inicjatywa dotyczy zjawisk 
ogólnopolskich, ale też lokal-
nych. Warto spotykać się w tak 
różnorodnych gronie, jakie re-
prezentują laureaci, różnimy sie 
przecież od siebie. "Stopka" po-
kazuje nam od ponad 30 lat jak 
różnić się pięknie, jak prowadzić 
dialog - mówi Marek Olbryś.

Życzenia i gratulacje gloge-
rowskim laureatom przekazali ze 
sceny sali Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich w Łomży 
(honory gospodarza pełnił bi-
skup Tadeusz Bronakowski) tak-
że poseł Lech Antoni Kołakowski 

- Spuścizna Zygmunta Glo-
gera, ale też takie uroczystości 
są naszą tradycją, kulturą. To tez 
jest pewne zapamiętanie tego 
co przemija. Powiększająca się 
rola internetu powoduje, że co-
raz mniej pamiętamy o naszej 
historii, mniej czytamy książek. 

Patrząc również na dziedzictwo 
naszej kultury, w tym miejscu, 
gdzie mieszkamy, Mazowsze pół-
nocno-wschodnie mamy po pro-
stu czym się szczycić- stwierdza 
Lech Antoni Kołakowski. 

Podczas uroczystości obecny 
był również wojewoda Bohdan 
Paszkowski, który wyraził ra-
dość, że w trudnych pandemicz-
nych czasach udało się zachować 
ciągłość tradycji konkursu. Jego 
dodatkowym obowiązkiem było 
wręczenie  Natalii Jankowskiej 
i Edycie Majewskiej Brązowych 
Krzyży Zasługi. Wicemarsza-
łek Marek Olbryś uhonorował 
Odznakami Honorowymi Wo-
jewództwa Podlaskiego Jolantę 
Nowacką i Marcina Jankowskie-
go z Łomży oraz Krzysztofa Kuź-
niewskiego z Ciechanowa. Z rąk 
wiceminister Magdaleny Ga-
win medale Zasłużony Kulturze 
"Gloria Artis" otrzymali profe-
sorowie Adam Czesław Dobroń-
ski z Białegostoku i Dariusz Rott 
z Katowic , a odznakę Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej - dr hab. 
Włodzimierz Pessel z Warszawy

- To odznaczenie to jest ja-
kieś podsumowanie, ale przede 
wszystkim zobowiązanie do dal-
szej pracy. Teraz już jakieś zia-
renko zostało zasiane i może coś 
po mnie zostanie na tej planecie- 
mówi wykładowca Uniwersytetu 
Warszawskiego.  

Z kolei Dariusz Rott, podkre-
ślał, że to wyróżnienie jest nie-
zwykle istotne dla kogoś, kto zaj-
muje się kulturą dawnej Polski.

- Zdarza się, że żyjąc teraźniej-
szością i przyszłością  zapomina-
my o naszej tradycji, a to jest waż-
ne. Nota bene jestem laureatem 
nagrody glogerowskiej z 2012 
roku. Cieszę się, że to odzna-
czenie mogę odebrać w Łomży. 

Uwielbiam tu przyjeżdżać i ce-
nię sobie kontakty z tutejszym 
środowiskiem- zaznacza profesor 
z Uniwersytetu Śląskiego.

31. edycję Konkursu o Na-
grody i Medale Zygmunta Gloge-
ra zakończyła sesja naukowa pod 
hasłem „Oblicza solidarności”.

- W roku 40. rocznicy utwo-
rzenia "Solidarność" to oczywi-
ste, ale nie chodzi tu tylko o zwią-
zek zawodowy, ale solidarność 
ogólną, większą, której teraz bar-
dzo nam potrzeba - podsumował 
profesor Ludwik Wiśniewski, 
prezes SSP "Stopka". 

*   *   *
Laureaci 31. edycji Konkursu 
Zygmunta Glogera

Nagroda I stopnia: profesor 
Andrzej Jakubiak z Politechniki 
Warszawskiej za znaczące osią-
gnięcia w popularyzowaniu do-
robku kultury muzycznej, zwłasz-
cza w środowisku inteligencji 
technicznej;

Nagroda II stopnia: Ma-
rek Łuczak , komisarz policji ze 
Szczecina, za duży wkład w za-
kresie pozyskiwania zaginionych 
dzieł sztuki i wyjaśniania losów 
zaginionych zabytków z terenie 
Pomorza Zachodniego;

Nagroda III stopnia: Ar-
tur Gaweł, dyrektor  Podlaskie-
go Muzeum Kultury Ludowej, 
za badania nad budownictwem 
drewnianym i obrzędowością 
pogranicza Mazowsza i Podlasia 
oraz realizację autorskiej wizji 
muzeum; "Rydlówka", filia Mu-
zeum Krakowa za działalność 
edukacyjną i popularyzatorską 
zakorzenioną w lokalnej tradycji;

Wyróżnienia: Maria Danielska 
z Katowic za upowszechnianie kul-
tury krajów nordyckich ma Śląsku; 
Barbara Ogrodowska z Piastowa za 
wieloletnią popularyzację wiedzy 
dotyczącej polskiej kultury ludo-
wej; Piotr Brysacz z Kielc za działal-
ność publicystyczną i organizatorską 
w zakresie dialogu wschodniego.    

Nagrody Zygmunta Glogera po raz 31

Nie brakuje także spotkań 
okolicznościowych np. z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, Walenty-
nek, Wielkanocy, Święta Niepod-
ległości czy Bożego Narodzenia. 
Społeczność Klubu Seniora ak-
tywnie włącza się też w Senioradę 
czy Nestoralia. 

Jak podkreśla dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Wiesław Jagielak, Dzien-
ny Dom Senior+ oraz Klub 
Seniora funkcjonują niezależnie 
od siebie. – Uzupełniają jednak 
swoją ofertę, a po zmianie loka-
lizacji Klubu Seniora będą znaj-
dowały się w tym samym bu-
dynku, co pozwoli na ich jeszcze 
lepszą wzajemną współpracę – 

mówi Wiesław Jagielak. Dyrek-
tor MOPS dodaje, że w nowej 
siedzibie Łomżyńskie Centrum 
Seniora będzie realizowało usługi 
socjalne, edukacyjne, kulturalno-
-oświatowe, aktywizacji rucho-
wej, aktywizacji społecznej oraz 
terapii zajęciowej. 

Łomżyńskie Centrum Se-
niora miałoby powstać w obiek-
cie o większej powierzchni, 
z większa liczbą łazienek, ła-
twiejszym dostępem dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz 
bliskością przystanków komuni-
kacji miejskiej. - Obecnie mamy 
tylko jedną salę na wszystkie za-
jęcia, co nie jest praktyczne, bo 
w ciągu dnia korzysta z niej kil-
ka grup, które sobie nawzajem 
przeszkadzają. Według projektu 
w nowej siedzibie ściany działo-

we będą przesuwne, dzięki cze-
mu będziemy mogli prowadzić 
zajęcia w odrębnych pomiesz-
czeniach lub w razie potrzeby 
mieć jedną dużą salę po rozsu-
nięciu ścianek. Ponadto perso-
nel będzie wreszcie miał odręb-
ny gabinet na potrzeby biurowe, 
a dodatkowo będziemy mogli 
zagospodarować pomieszcze-
nia piwniczne – informuje Re-
gina Grzymek, Przewodniczą-
ca Rady Klubu Seniora. - Ten 
klub jest naprawdę bardzo po-
trzebny, a lokal jeden z lepszych 
na jakie możemy liczyć. Bę-
dzie w nim mogło się spotykać 
więcej ludzi – informuje pod-
kreślając, że jest to miejsce dla 
wszystkich seniorów z Łomży, 
w którym każdy jest mile wi-
dziany i przyjmowany.

Powstanie Łomżyńskie Centrum Seniora 

Wicemarszałek Marek Olbryś uhonorował Odznakami Honorowymi Województwa 
Podlaskiego Jolantę Nowacką i Marcina Jankowskiego z Łomży oraz Krzysztofa 
Kuźniewskiego z Ciechanowa
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Decyzja Prezesa Prawa i Sprawie-
dliwości z dnia 17 września 2020 r. 
w sprawie zawieszenia Pełnomocnika 
Komitetu PiS Miasta Łomża Pana Le-
cha Kołakowskiego w prawach człon-
ka Prawa i Sprawiedliwości, spowo-
dowała, że struktury partii w Łomży 
straciły przewodniczącego zarządu. 
Konieczne stało się wyznaczenie peł-
nomocnika, który będzie dalej kiero-
wał pracami Komitetu. 

Jak informuje Biuro Okrę-
gowe PiS w Białymstoku, w za-
istniałej sytuacji, Pełnomocnik 
Okręgu nr 24 Pan Dariusz Piont-
kowski powołał na Pełnomoc-
nika Komitetu PiS Miasta Łom-
ża Pana Piotra Modzelewskiego, 
członka Zarządu Komitetu Mia-
sta Łomża i jednocześnie radne-
go sejmiku województwa podla-
skiego.

- Po zmianie pełnomocni-
ka w strukturach Komitetu PiS 
Miasta Łomża nic się nie zmie-
nia w naszych celach. Inwesty-
cje, które mają miejsce w ostat-
nich latach w Łomży to duże 
wsparcie ze strony rządu Prawa 

i Sprawiedliwości, jak i Sejmi-
ku Województwa Podlaskiego, 
w którym razem z Markiem Ol-
brysiem, wicemarszałkiem woje-
wództwa podlaskiego działamy 
na rzecz rozwoju miasta, jak i ca-
łego subregionu łomżyńskiego – 
mówi Piotr Modzelewski, odno-
sząc się do zaistniałej sytuacji.

"Od paktu Ribbentrop - Mołotow do 
układu Sikorski- Majski. Losy Polaków 
pod okupacją sowiecką i na nieludz-
kiej ziemi  1939 - 1941". To temat kon-
ferencji naukowej zorganizowanej   
w Jedwabnem, w 81. rocznicę sowiec-
kiej agresji na Polskę. Organizacja 
konferencji to wspólne przedsięwzię-
cie białostockiego oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej i samorządu 
Jedwabnego.

- Mieszkańcy Jedwabnego bo-
leśnie odczuli lata terroru sowiec-
kiego na początku lat 40.  ubiegłego 
wieku. Z terenu gminy Jedwabne 
Sowieci wywieźli na Syberię po-
nad pięćset osób. Aby poznać ich 
losy i dowiedzieć się więcej na te-
mat wywózek postanowiliśmy zor-
ganizować konferencję naukową 
- wyjaśnia Adam Niebrzydowski, 
burmistrz Jedwabnego.

Wykłady i prelekcje przygo-
towali pracownicy Instytutu Pa-
mięci Narodowej z oddziałów 
w Olsztynie i Białymstoku.

- Chcemy przekazać miesz-
kańcom Jedwabnego, zwłaszcza 
uczniom    miejscowych szkół in-
formacje dotyczące sowieckiego 
terroru. Celem konferencji jest 
także ostrzeżenie do czego pro-
wadzi ustrój totalitarny – mówi 
profesor Piotr Kardela, dyrektor 
białostockiego oddziału IPN.

Ważna  jest pamięć o tragicz-
nych wydarzeniach, ale koniecz-
ne jest także odkrywanie prawdy 
historycznej.

 - To bardzo ważne, że uczest-
niczymy w obchodach Dnia Sy-
biraka, przypominamy wywóz-
ki na "nieludzką ziemię", ale 
potrzebne jest także docieranie 
do źródeł historycznych. To do-
brze, że pracownicy Instytutu 
Pamięci Narodowej wertują ar-
chiwa, odnajdują świadków. Dzi-
siaj   najnowszymi   ustaleniami 
historycznymi dzielą się z miesz-
kańcami Jedwabnego - przyzna-
je Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

 Prelegenci w swoich wystą-
pieniach przekazali wiele szcze-

gółowych informacji dotyczących 
okupacji sowieckiej i wywózek na 
Sybir."Okupacja sowiecka w źró-
dłach żydowskich" to temat wy-
kładu Pawła Kornackiego.

- Funkcjonuje stereotyp, że 
Żydzi popierali okupację so-
wiecką. Nie do końca jest on 
prawdziwy. Byli tacy, którzy 
popierali okupacje, ale też tacy, 
którzy byli prześladowani przez 
Sowietów. Można powiedzieć, 
że proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców, Żydów wywiezio-
no więcej niż wynosił ich odse-
tek w społeczeństwie - stwierdza 

Paweł Kornacki z białostockiego 
Oddziału IPN.

Losom dzieci deportowanym 
z Ziemi Łomżyńskiej na Syberię 
poświęcony był wykład Magda-
leny Dzienis-Todorczuk z biało-
stockiego IPN.

   - W czterech masowych de-
portacjach na Syberię wywie-
zionych zostało co najmniej 160 
tysięcy dzieci. Część z nich nie 
przeżyła. Część straciła rodziców 
i stała się podopiecznymi polskich 
i sowieckich domów dziecka. Nie 
wszyscy wrócili do kraju. Część 
nie znała  rodziców ani własnych 

nazwisk. Dwu, trzylatki oddane 
do sowieckich domów dziecka   
uległy sowietyzacji. Zmieniono 
im imiona, nazwiska, zerwano 
kontakty z rodzeństwem, jeśli ta-
kie było. Młodsze dzieci oddzie-
lano od starszych   przenoszono 
do innych placówek, aby je so-
wietyzować. Dzieci nawet je-
śli mieszkały z rodzicami, miały 
obowiązki. Kiedy dorośli szli do 
pracy, one musiały nazbierać opa-
łu, ugotować jakąś zupę, zająć się 
młodszym rodzeństwem. Dzie-
sięciolatki, jedenastolatki szły już 
z rodzicami do pracy w tajdze, 
aby zdobyć   "pajok" czyli kawa-
łek chleba albo zarobić kilka rubli 
na jedzenie - wyjaśnia Magdalena 
Dzienis-Todorczuk.

Z informacji organizatorów 
wynika, że planowane są kolej-
ne spotkania naukowe poświęco-
ne okupacji sowieckiej na Ziemi 
Łomżyńskiej. Materiały przygo-
towane na tą konferencję zostaną 
opublikowane w   specjalny wy-
dawnictwie. Finałem konferencji 
było złożenie kwiatów pod po-
mnikiem w centrum Jedwabnego 
upamiętniającym wywózki przez 
wicemarszałka Marka Olbrysie, 
burmistrza Adama Niebrzydow-
skiego, dyrektora Piotra Kardelę, 
profesora Krzysztofa Sychowicza 
i innych przedstawicieli IPN.  

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

Jarosław Antoniuk 
nagrodzony przez ZASP
Światowy Dzień Lalkarstwa obchodzony jest 21 marca, 
jednak ze względu na pandemię uroczystości zostały 
przeniesione na wrześniowy termin. Obchody odbyły się 
w Białostockim Teatrze Lalek, gdzie mieści się także siedzi-
ba POLUNIMA - największej organizacji skupiającej ludzi 
i instytucje związane z lalkarstwem w kraju. Przyjechali 
lalkarze z całej Polski.

Podczas uroczystości wręczono m.in. wyróż-
nienie Związku Artystów Scen Polskich Jarosła-
wowi Antoniukowi „w dowód uznania dla Jego 
osiągnięć artystycznych w dziedzinie sztuki lal-
karskiej oraz oddania dla Teatru Lalki i Aktora 
w Łomży”.

"Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa" - napisał 
Piotr Gliński - Wicepremier i Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w liście do lalkarzy od-
czytanym na początku obchodów.

Piotr Modzelewski 
pełnomocnikiem PiS  

Miasta Łomża 

„Losy Polaków pod okupacją sowiecką”,  
czyli konferencja naukowa w Jedwabnem

W konferencji uczestniczyli samorządowcy, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej  oraz mieszkańcy i uczniowie szkół 
z Jedwabnego
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 – Halina co ci jest, ocknij się, wsta-
waj! Ona ma moją butelkę w kieszeni, 
oddajcie butelkę, ja za nią zapłaci-
łem!!! – krzyczy zataczający się około 
pięćdziesięcioletni mężczyzna do gru-
py młodych dziewczyn udzielających 
pomocy nieprzytomnej, nieoddycha-
jącej kobiecie. Dochodzi do szarpani-
ny. Wszystko dzieje się na ulicy Aka-
demickiej 1 w sobotę. 

Na szczęście to symulacja 
medyczna, dzięki której studenci 
pielęgniarstwa Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości dowiadują się jak 
nieść pomoc w warunkach ulicz-
nych, takich jak kolizje, wypadki, 
zdarzenia z udziałem gapiów. Po-
znają sprzęt ratowników medycz-
nych, ich metody działania, „do-
tykają” unikalnej wiedzy, której 
nie znajdziemy w książkach. 

– To sytuacja z mojego życia 
wzięta, jedna z wielu podobnych 
– mówi Dariusz Fiedorowicz, 
ratownik medyczny z 25-let-
nim stażem w Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży. – Nie wszystko jest ta-
kie piękne jak w książkach. Uczy-
my się schematów postępowa-
nia, i super, ale życie pisze swoje 
dziwne scenariusze. Każdy przy-
padek jest inny, każdy człowiek 
jest inny,  inne jest otoczenie. Do 
tego dochodzą stres oraz obcią-
żenie psychiczne, gdy jedziemy 
na przykład do wypadku. Dlate-
go im więcej ćwiczeń, tym póź-
niej prościej w pracy. 

Warsztaty interdyscyplinarne 
z udziałem służb ratunkowych są 
częścią projektu Centrum Symu-
lacji Medycznej.  Studenci pie-
lęgniarstwa ćwiczyli w sobotę 
w PWSIiP w Łomży tak zwane 
zdarzenia masowe: wypadki, ko-
lizje, uliczne zasłabnięcia. Udział 
w warsztatach był dobrowol-
ny, a zostały one zaaranżowane 
z udziałem ratowników medycz-
nych, profesjonalnych karetek 
pogotowia. 

– Studenci uczą się dziś pra-
cy w zespole, w warunkach lo-
sowych, gdzie reakcje chociażby 
obserwatorów danego zdarze-
nia są nieprzewidywalne. Pielę-
gniarki mogą pracować w zespo-
łach ratownictwa medycznego, 
czyli szpitalnych oddziałach ra-
tunkowych, stacjach ratownic-
twa medycznego, a to oznacza, 
że oswojenie się ze sprzętem 
i procedurami oraz codzienno-
ścią zawodową ratowników me-
dycznych, są niezwykle potrzeb-
ne. Szybka reakcja w warunkach 
ulicznych jest kluczem do udzie-
lenia pomocy – mówi dr n. o zdr. 
Joanna Chilińska, pielęgniar-
ka, prodziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu PWSIiP oraz wice-

dyrektor Wojewódzkiego Szpi-
tala w Łomży przekształconego 
w jednoimienny.

Podczas warsztatów studenci 
mogli założyć i bezpiecznie zdjąć 
uniform, z którego korzysta się 
podczas kontaktu z pacjentem 
„covidowym”. Zobaczyli także 
specjalny namiot do transportu 
pacjenta zakażonego. 

Agnieszka Siedlecka jest 
na drugim roku pielęgniarstwa 
w PWSIiP w Łomży.

– Symulacja medyczna umoż-
liwia doskonalenie czynności na 
trenażerach i fantomach. Później, 
gdy będziemy pracować z pacjen-
tami, będzie nam łatwiej – mówi 
młoda dziewczyna.

W symulacji medycznej bra-
ła udział wielokrotnie w prowa-
dzonym przez uczelnię Centrum 
Symulacji Medycznej, naszpiko-
wanym nowoczesna aparaturą 
i przede wszystkim obsługiwa-
nym przez zespół profesjonal-
nych szkoleniowców symulacji 
medycznej. Wśród nich jest mię-
dzy innymi dr n. o zdr. Ewa Fiega, 
pielęgniarka, nauczyciel akade-
micki, kierownik Zakładu Pielę-
gniarstwa w PWSIiP. 

– Zdarzało mi się w życiu po-
magać ludziom nie tylko w bez-
piecznych warunkach oddziału, 
ale także na ulicy. W takich sy-
tuacjach trzeba po prostu wy-
konywać swoją robotę, ale tak-
że reagować na otoczenie. Raz 
usłyszałam, przy reanimacji ko-
biety po wypadku, żebym się 
odsunęła i nie robiła  krzywdy 
poszkodowanej. Pomoc na uli-
cy polega także na uspokajaniu 
emocji tłumu – mówi dr n. o zdr. 
Ewa Fiega. 

Dwuosobowe zespoły 
W karetkach pogotowia w ca-

łym kraju coraz częściej zdarzają 
się redukcje składu osobowego 
do dwóch osób. Umożliwia to 
art. 36 Ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym. Spo-
łeczny Komitet Ratowników 
Medycznych krytykował wpro-
wadzone w 2020 roku rozwią-
zanie, wzywając decydentów do 
„zaprzestania redukcji składu ze-
społów ratownictwa medyczne-
go i wprowadzenia w całym kraju 
jednolitego modelu trzyosobo-
wych zespołów ratownictwa me-
dycznego”.

– Torba reanimacyjna waży 
30 kilogramów, torba z lekami 
10 kilogramów, podobnie defi-
brylator, respirator. Około 60 ki-
logramów samego sprzętu trzeba 
wnieść i znieść, czasem na czwar-
te piętro. Do tego dochodzi czę-
sto pacjent. Dobrze, że jest z nami 
Lucas – mówi Krzysztof Szuba, 
ratownik medyczny oraz absol-
went pielęgniarstwa w PWSIiP. 
Lucas to urządzenie, które jest 
w standardzie łomżyńskiej stacji 
pogotowia ratunkowego, służy 
do dekompresji klatki piersiowej. 
– To jakby trzecia osoba w zespo-
le, ułatwia pracę, ale jego także 
trzeba wnosić i znosić, a trochę 
waży – mówi  z uśmiechem ra-
townik. 

Krzysztof Skuba podkreśla, że 
studenci PWSIiP mają obecnie 
świetne warunki do nauki, mogą 
poznać sprzęt, przećwiczyć róż-
ne zdarzenia i procedury dzięki 
symulacji medycznej. 

 – My kiedyś ćwiczyliśmy na 
sobie, teraz są fantomy i trenaże-
ry. I takie zajęcia, jak dzisiejsze. 

„Nie kłam medyka, nie kłam 
ratownika” i nieś pomoc 

– Świadomość społeczna 
rośnie, zwłaszcza u młodzieży 
i dzieci. Jeździmy do szkół, po-
kazujemy sprzęt, uczymy jak 
udzielać pomocy i są tego efekty. 
Pamiętam sześcioletnią dziew-
czynkę, która wezwała do swojej 
babci, konkretnie do zasłabnię-
cia, zespół ratowników. Samo-
dzielnie ułożyła babcię w pozycji 
bocznej ustalonej, w ten sposób 
uratowała życie starszej kobiecie, 
która zachłysnęła się jedzeniem – 
mówi Mariusz Dzbeński, ratow-
nik medyczny Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia w Łomży.

Od momentu wprowadzenia 
w Polsce stanu zagrożenie epi-
demicznego, media krajowe i lo-
kalne zachwycały się postawą ra-

towników, którzy znaleźli się na 
pierwszej linii frontu walki z ko-
ronawirusem. 

– Słyszymy miłe słowa z prze-
strzeni medialnej, miłe słowa od 
pacjentów, ale też przykre słowa 
od innych pacjentów, którzy nie 
rozumieją, że pandemia wymu-
siła na nas określone procedu-
ry. Do każdego pacjenta ubie-
ramy nowe maski, w zależności 
od zgłoszenia, także kombinezo-
ny. Musimy odkażać za każdym 
razem sprzęt. Ludzie niestety 
nie akceptują faktu, że na przy-
kład powinni zaliczyć konsulta-
cję na oddziale zakaźnym, bo ze 
względu na objawy nie mogą tra-
fić wprost na SOR. Hasło szpital 
jednoimienny wzbudza w nich 
strach, odmawiają transportu, co 
ma czasem tragiczne konsekwen-
cje – mówi Mariusz Dzbeński. 

Akcja „Nie kłam medyka, nie 
kłam ratownika” zatoczyła szero-
kie echo w całej Polsce. Czy jest 
potrzebna? Z pewnością. 

 – Zdarza się, że pacjenci nas 
okłamują. Zatajają objawy dusz-
ności, gorączki. Jeśli do takiego 
pacjenta wejdziemy bez kombi-
nezonu, naszym obowiązkiem 
jest wyjść, założyć kombinezon, 
wejść ponownie. Tracimy czas. 
Zdarza się, że przez takie incy-
denty nasz zespół trafia na kwa-
rantannę, jest wyłączony z nie-
sienia pomocy. Karetka stoi. Nie 
kłamcie nas! My i tak przyje-
dziemy, i tak wam pomożemy. 
Ale musimy wiedzieć do czego 
jedziemy, z czym się zmierzymy, 
aby się dobrze przygotować – 
apeluje Mariusz Dzbeński. 

Warsztaty zwieńczyła sy-
mulacja wypadku drogowego, 
w którym było sześciu poszko-
dowanych. Ratownicy i studenci 
sprawnie udzielali im pomocy. 

Symulacja uczy życia 
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Marlena Siok:- Emocje po wielkiej ju-
bileuszowej gali już opadły? 

Wiktoria Ciochanowska: 
- Emocje już troszkę opadły. Je-
stem bardzo zadowolona i mu-
szę przyznać, że jest to wielki 
zaszczyt, iż ta funkcja reprezen-
towania naszego miasta przypa-
dła właśnie mnie. 

Ewelina Gutowska:- Jeśli 
o mnie chodzi, muszę przyznać, 
że jestem zaskoczona werdyk-
tem. Typowałam wiele dziew-
czyn, ale jednak jestem szczęśli-
wa, że mi przypadł ten zaszczyt.
M.S:- A to poczucie bycia „koronowa-
nym symbolem” piękna Ziemi Łom-
żyńskiej funkcjonuje już w Waszej 
świadomości? 

W.C:- W zasadzie to mamy 
taką świadomość, gdyż od zakoń-
czenia finałowej gali praktycznie 
codziennie mamy różne występy, 
uroczystości. W związku z tym 
nawet na moment nie zapomina-
my o koronie.

E.G:- Ja natomiast dopie-
ro się z tym oswajam. Nigdy nie 
miałam do czynienia z tego typu 
konkursami, ale sądzę, że podo-
łam temu zadaniu.
MS:- Spodziewałyście się takiego wer-
dyktu?

W.C:- Szczerze mówiąc zupeł-
nie nie. Każda z nas miała swoje 
typy dziewczyn. Jednakże wybie-
rając się na taki konkurs, każda 
z nas ma nadzieję, że wygra.

E.G:- Byłam zaskoczona wer-
dyktem. Muszę zdradzić, że gdy 
już wyszłam na scenę, to mu-
siałam sprawdzić swój numer. 
Musiałam upewnić się czy to na 
pewno ja zostałam wywołana i do 
mnie będzie należał tytuł Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2020. 
M.S:- Jakie marzenia, nadzieje pokła-
dacie zatem w koronie?

W.C: - Chyba najbardziej tę 
nadzieję pokładamy w castingu 
do wyborów Miss Polski. Jest to 
niesamowita przepustka do tego, 
by iść dalej i się rozwijać. Na pew-
no też przez najbliższy rok bę-
dziemy miały wiele okazji do re-
prezentowania naszego regionu.
M. S:- Wiktorio w twoim przypadku 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 2020 to nie 
pierwsze tego rodzaju doświadcze-
nie…

W.C:- Zgadza się. Jako nasto-
latka w 2015 roku brałam udział 
w konkursie Miss Podlasia, a tak-

że w konkursie Miss Polski Na-
stolatek, w którym zdobyłam ty-
tuł drugiej wicemiss.

M.S:- Dlaczego zatem posta-
nowiłeś spróbować swoich sił 
w Mis Ziemi Łomżyńskiej?

W.C:- Chciałam po prostu 
kontynuować swoje osiągnięcia. 
Na szczęście miałam taką możli-
wość. Myślę, że jest to pewnego 
rodzaju brakujący element, na 
którym mi zależało.
M.S:- A nie obawiasz się tego, że może 
nie da się połączyć roli najpiękniejszej 
z obowiązkami, czyli studiami, na 
które właśnie się wybierasz? 

W.C:- Sądzę, że odpowiednio 
zagospodaruję swój czas. W zasa-
dzie jestem pewna, że podołam 
temu i wszystko potoczy się po 
mojej myśli.
M.S:- A jaki jest to kierunek?

W.C:- Dosyć wymagający. 
Studia lekarskie.
M.S:- A dlaczego akurat ten?

W.C:- Od dziecka miałam 
styczność z medycyną, zarówno 
ze strony mamy, jak i babci. One 
zaszczepiły we mnie tę ciekawość 
dotyczącą człowieka. Medyczne 
encyklopedie zawsze przewijały 
się w domu. I tak właśnie powstał 
mój plan na życie. 
M.S:- I gdzie z Łomży wyjeżdżasz?

W.C:- Na Uniwersytet Rze-
szowski. 
M.S:- A Ty Ewelino? Jesteś gotowa, by 
zmierzyć się z ciężarem korony, ale 
także wyzwaniem które stanowi?

E.G: - W moim przypadku 
była to spontaniczna decyzja. 
Zgłoszenie wysłałam przez inter-
net i zostałam zaproszona na ca-
sting. Byłam naprawdę zestreso-
wana, ale na szczęście wszystko 
dobrze się potoczyło.
M.S:- Gdy usłyszałaś werdykt, że jed-
nak się powiodło i przeszłaś elimina-
cje, co poczułaś?

E.G:- Tak naprawdę nie liczy-
łam na wygraną. Przede wszyst-
kim chodziło mi o poznanie fan-
tastycznych ludzi, ale też o dobrą 
zabawę.
M.S: - Aniu, z jakiej strony Wiktoria 
i Ewelina dały się poznać podczas tych 
kilku miesięcy przygotowań?

Anna Kurządkowska-Kosiń-
ska: - Ten okres bardzo się różnił 
od pozostałych przygotowań. Tak 
naprawdę wspólnie spędziliśmy 
ze sobą pół roku. To jest chyba re-
kordowy czas. Był to czas pande-
mii, która nasze przygotowania do-

słownie wywróciła do góry nogami. 
Miałyśmy sporo czasu, by wzajem-
nie się poznać. Na początku były 
próby choreograficzne. Następnie 3 
miesiące spotkań online. A na koń-
cu miałyśmy 14 dni przed galą fina-
łową. Myślę, że każda z dziewcząt 
pokazała się z zupełnie innej stro-
ny. Ewelina od początku czarowała 
swoim aktywny działaniem w social 
mediach. Z kolei Wiktoria od po-
czątku była skromna i myślę, iż wła-
śnie tym nas ujęła. Natomiast final-
nie, jak to mówią 2 plus 2 jest cztery, 
więc zwyciężyła matematyka.
M.S:- Mimo tej trudnej sytuacji uda-
ło się jednak zorganizować galę na 
miarę jubileuszu? Może nie wszyscy 
wiedzą, ale Miss Ziemi Łomżyńskiej 
ma już  5 lat… 

A.K-K:- Zgadza się. Obcho-
dziliśmy piątą, jubileuszową dla 
nas galę. Pięć lat to dużo i mało. 
W tym czasie udało nam się na-
prawdę wiele osiągnąć. Mam tu 
na myśli przede wszystkim suk-
cesy dziewcząt. Było bardzo cięż-
ko. Całe mnóstwo zakrętów i tak 
naprawdę był czas, gdy pojawiło 
się zwątpienie. Myślę, że deter-
minacja dziewcząt, jak i całej eki-
py konkursowej, pozwoliła nam 
dobiec do mety. Wspólnymi siła-
mi udało się zorganizować pięk-
ne wydarzenie.
M.S:- A dziewczęta przez całą tę sy-
tuację nie traciły determinacji, woli 
walki?

A.K-K:- Tak naprawdę to 
właśnie dziewczęta napędzały tę 
machinę. To one były motorem 
do wszelkich działań. Niejedno-
krotnie udowadniały mi, że mu-
simy to dokończyć. Tak napraw-
dę ten okres trzech miesięcy, 
gdy spotykaliśmy się online po-
kazał, że musimy zawalczyć o to, 
co wspólnie rozpoczęliśmy. Nie 
możemy zrezygnować z przepro-
wadzenia gali, która od samego 
założenia miała być dla nas wy-
jątkowa. I tak była.
M.S:- A Wy dziewczęta jak wspomina-
cie czas przygotowań?

E.G:- Ja bardzo dobrze wspo-
minam ten czas. Złapałyśmy wy-
jątkowy kontakt z dziewczynami. 
Czułyśmy się jak w rodzinie. Pod-
czas gali, za kulisami grałyśmy na 
gitarze i śpiewałyśmy. Naprawdę 
będę wspominała to jako niezwy-
kłą przygodę.

W.C:- Ja również dobrze 
wspominam ten czas, zwłaszcza 

próby. Związałam się z wieloma 
dziewczynami. Szczerze mówiąc 
brakuje mi tych spotkań. To była 
praktycznie codzienność. Łączy-
łyśmy się raz w tygodniu i wspól-
nie spędzałyśmy czas. Szczerze? 
Naprawdę mi tego brakuje.
M.S:- Tytuł miss kojarzy się przede 
wszystkim z koronowanym symbolem 
piękna. A czy pod tym kryje się we-
dług Was coś więcej? Czy macie jakąś 
misję, która będzie Wam przyświeca-
ła podczas panowania?

W.C:- Moimi głównymi 
wartościami w życiu są przede 
wszystkim szczerość i pomoc. To 
jest najważniejsze. Sądzę, iż ten 
mój przyszłościowy zawód, który 
chcę wykonywać pozwoli mi wła-
śnie wypełniać tę misję.

E.G:- Ja jestem jeszcze w tech-
nikum. Mam swoje plany i ma-
rzenia, ale na razie nie chcę ich 
zdradzać. Mam nadzieję, iż 
w przyszłości uda mi się je zreali-
zować.
M.S:- Aniu, wracając jeszcze do jubi-
leuszu… Te 5 lat, jakie one dla Ciebie 
były?  Wydaje mi się, że przez ten czas 
udało się otworzyć kilkoro ważnych 
drzwi naszym dziewczętom?

A.K-K:- Jak już mówiłam, te 
pięć lat to również dużo. Głównie 
pod względem tych sukcesów, 
które udało się nam zgromadzić. 
Jest ich naprawdę bardzo wiele. 
Począwszy od dziewcząt, które 
na początku brały udział w kon-
kursach krajowych, aż po naszą 
miss polski nastolatek, Zuzannę 
Poteraj obecnie modelkę, która 
miała już przyjemność spacero-
wać po wybiegach w Mediola-
nie. Także Wiktoria Wiśniewska, 
która reprezentowała nasz kraj 
na międzynarodowym konkur-
sie w Kambodży. Warto się rów-
nież pochwalić, że koniec miesią-
ca Wiktoria wylatuje na kolejny 
międzynarodowy konkurs. Tym 
razem bliżej, do Albanii. Będzie 
brała udział w konkursie Miss 
Glob. Prosimy, by ją wspierać. 
"Sprzedała się" w bardzo dobry 
sposób, jest bardzo pozytywnie 
nastawiona. Mamy nadzieję, że 
tak, jak z  konkursu w Kambodży 
przywiozła nam awans do top 10, 
tak i tutaj też liczymy, że coś do 
Polski z Wiktorią wróci.
M.S:- Serce rośnie, gdy patrzy się na 
takie sukcesy tym bardziej, że z tyłu 
głowy jest świadomość, iż poniekąd 
jest się ich sprawcą… 

A.K-K:- Zdecydowanie tak. 
Te sukcesy dziewcząt, cała ich 
przemiana to wszystko, co dzie-
je się dookoła sprawia, że każde-
go dnia na nowo chce się robić 
jeszcze więcej. Traktuję wszyst-
kie dziewczyny trochę jak moje 
dzieci, bo czuję, iż jest to coś mo-
jego, to co udało mi się od po-
czątku stworzyć w Łomży. Jest to 
dla mnie ogromne wyróżnienie 
i motywacja do dalszych działań.
M.S:- A jak myślisz, jaka przyszłość 
czeka Wiktorię i Ewelinę?

A.K-K:- Bardzo mocno wie-
rzę w dalsze sukcesy dziewcząt. 
Wiem, że jeszcze trochę potrze-
bują czasu, by oswoić się z pew-
nymi rzeczami, jak chociażby 
wywiadami, kamerami czy pu-
blicznymi wystąpieniami. Dla 
nich jest to nowość. Ale na pew-
no predyspozycje mają. Głęboko 
wierzę, że im się powiedzie.
M.S:- Doskonale wiemy, że wybory 
Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nasto-
latek Ziemi Łomżyńskiej są integralną 
częścią konkursu Miss Polski. Wiktoria 
i Ewelina będą brały udział w kolej-
nych etapach tej rywalizacji. Ale zdaje 
się, że z uwagi na pandemię tu też 
nastąpiły pewne zmiany. Jak zatem 
przedstawiają się najbliższe plany?

A.K-K:- Cały czas czekamy 
na termin, kiedy odbędą się wy-
bory Miss Polski. Niestety na ra-
zie nic nie wiadomo. Mamy na-
dzieję, że te eliminacje odbędą się 
w niedługim czasie i dziewczęta, 
które się tam pojawią będą wie-
dzieć czy już się zakwalifikowały 
czy też nie. Wciąż wierzmy, że ten 
konkurs się odbędzie. Niemniej 
jednak skupiamy się na planach, 
które założyłyśmy sobie w regio-
nie. A jest ich bardzo dużo. Sądzę, 
że dziewczęta powoli angażują się 
już w to wszystko "na całego". Ten 
czas trzeba maksymalnie wyko-
rzystać, również w Łomży.
M.S:- To jeszcze na koniec…  Czy jury 
miało jakiś kanon według, którego 
wybierało kandydatki? Widząc to po-
dobieństwo można tak przypuszczać 
(śmiech).

A.K-K:- To prawda. Bardzo 
często słyszymy pytanie, czy 
dziewczyn nie są ze sobą spo-
krewnione? Faktycznie dziew-
częta mają podobny typ urody 
i można traktować je jak siostry. 
To czysty przypadek, że tak wy-
szyło. Matematyka zdecydowa-
ła, że dwie podobne kandydatki 
stanęły na podium. Uważam, że 
wybór jest jak najbardziej dobry 
i słuszny. Mamy piękną reprezen-
tację naszego regionu.
M.S:- Zatem czego mogę Wam życzyć 
na ten rok panowania?

W.C:- Myślę, że przede 
wszystkim zdrowia.

E.G: - I tego, by wszystko po-
szło zgodne z planem.

Wiktoria i Ewelina – „koronowane  
symbole piękna” Ziemi Łomżyńskiej 

O marzeniach i nadziejach, które pokładają w tytule, byciu „koronowanym symbolem piękna” Ziemi Łomżyńskiej, Wielkiej Jubileuszowej Gali i sukcesach, 
które w ciągu 5 lat organizowania konkursu udało się osiągnąć z Wiktorią Ciochanowską Miss Ziemi Łomżyńskiej 2020, Eweliną Gutowską  

Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2020 oraz Anną Kurządkowską-Kosińską rozmawia Marlena Siok. 

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info
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Jak informuje Jolanta Gryc pełnomoc-
nik dyrektora ds. Systemu Zarządza-
nia, Oddział Ginekologiczno - Położ-
niczy jest w trakcie przygotowań do  
realizacji decyzji Wojewody Podla-
skiego z dnia 14 września br., która  
zmienia zakres świadczonych usług 
i zobowiązuje Szpital Wojewódzki 
w Łomży do realizacji świadczeń me-
dycznych w zakresie położnictwa i  
ginekologii zarówno dla pacjentek 
niezakażonych, jak i z potwierdzonym  
zakażeniem Covid-19.

Od 1 października br. zosta-
nie uruchomione Położnictwo 
z salą porodową  i Oddziałem 
Noworodkowym. Będą realizo-
wane porody dla pacjentek bez  
zakażenia i z potwierdzonym 
zakażeniem Covid-19. Gineko-
logia z patologią ciąży powrócą 
do świadczenia usług w później-
szym, możliwie najszybszym ter-
minie. 

- Jest to sytuacja dla nas trud-
na i wymaga odpowiedniego  
przygotowania, zapewniające-
go bezpieczeństwo hospitalizo-
wanym pacjentkom – przyznaje 
Jolanta Gryc. - Jest to trudne za-
danie, ponieważ oddział ma funk-
cjonować hybrydowo i  przyjmo-

wać jednocześnie pacjentki bez 
podejrzenia zakażenia i zakażo-
ne. Wymaga to przygotowania 
i zorganizowania pracy, jak cho-
ciażby wyodrębnienie persone-
lu medycznego, pomieszczeń 
i opracowania procedur, aby za-
pewnić bezpieczeństwo pacjent-
kom i noworodkom – dodaje peł-
nomocnik dyrektora ds. Systemu 
Zarządzania.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Pod-

laskiego Urzędu Wojewódzkie-
go od 21 marca, do momentu 
wydawania 578 numeru Tygo-
dnika Narew w województwie 
podlaskim zanotowano 1940 za-
chorowań. 1305 osób pokonało 
zagrożenie i uznawanych jest za 
tzw. ozdrowieńców. Liczba osób, 
które przebywają w szpitalu z po-
dejrzeniem zakażenia to 149, zaś 
2723 osoby znajdują się w kwa-
rantannie. 

Liczba przebadanych pró-
bek wynosi 81 880. Jeśli cho-
dzi o powiat łomżyński, od 
momentu wybuchu pandemii 
do 28 września, odnotowano 
184 zakażenia koronawirusem, 

z czego 148 osób pokonało już 
chorobę. Natomiast 121 osób 
z regionu poddawanych jest 
rygorowi izolacji. 53 z nich to 
mieszkańcy Łomży, natomiast 
46, to mieszkańcy powiatu łom-
żyńskiego. Niestety od ostatnie-
go wydania Tygodnika Narew 
wzrosła także liczba zgonów. 
W województwie podlaskim 
odnotowano ich 43. Wśród 
osób, które w ostatnim tygodniu 
poniosły śmierć jest 64-letnia 
mieszkanka powiatu augustow-
skiego. Była hospitalizowana 
w Augustowie, miała choroby 
współistniejące, 71-letni miesz-
kaniec powiatu białostockiego. 
Był hospitalizowany w Augusto-
wie, miał choroby współistnieją-
ce, a także 81-letnia mieszkanka 
powiatu augustowskiego. Była 
hospitalizowana w Augustowie, 
miała choroby współistniejące 
oraz 83-letni mieszkaniec po-
wiatu augustowskiego. Był ho-
spitalizowany w Augustowie, 
miał choroby współistniejące.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
Do tej pory, od początku pan-

demii, w Polsce zanotowano 88 
636 przypadków zachorowań na 
koronawirusa. W wyniku zakaże-
nia zmarło 2447 osób. Wyzdro-
wiało natomiast 68 420 osób. 

Niezwykle niepokojącym 
faktem jest dobowy przyrost za-
chorowań. W miniony weekend 
odnotowano rekordowe wskaź-
niki zakażeń SARS- CoV-2, za-
równo w kraju, jak i w wojewódz-
twie podlaskim. Tylko w piątek 
zakażenie potwierdzono u blisko 
1600 osób. To, jak do tej pory 
najwyższy dobowy przyrost za-
chorowań, jaki odnotowano od 
momentu wybuchu pandemii. 

Niepokojącym faktem, jest 
również rosnąca liczba respira-
torów wykorzystywanych do le-
czenia osób zakażonych korona-
wirusem. Jak wynika z raportu 
Ministerstwa Zdrowia obecnie 
w kraju zajętych jest 130 respi-
ratorów i  2 305 łóżek. 136 128 
osób objętych jest kwarantanną, 
natomiast 16 647 nadzorem epi-
demiologicznym.

Do tej pory w Polsce przeba-
dano 3 281 311 próbek. Nato-
miast liczba przebadanych osób 
to 3 149 201.

Zakażony koronawirusem 
jest były minister zdrowia Łu-
kasz Szumowski, który niedawno 
przebywał na wakacjach w Hisz-
panii. Do zakażenia nie doszło 
jednak podczas urlopu. Po po-

wrocie z wypoczynku były szef 
resortu zdrowia wykonał testy, 
które dały wynik negatywny. Do 
zarażenia miało dojść w kraju. 
Podczas rozmowy na antenie ra-
dia RMF FM Łukasz Szumowski 
przyznał, że nie wie, w którym 
momencie mógł zakazić się koro-
nawirusem. 

Dlatego Ministerstwo Zdro-
wia przypomina o trzech pod-
stawowych zasadach. De-
zynfekcji, dystansie, a także 
maseczkach. To właśnie dzięki 
nim możemy zadbać o bezpie-

czeństwo zarówno swoje, jak 
również osób przebywających 
w naszym otoczeniu. 

Częste mycie rąk wodą z my-
dłem lub ich dezynfekcja płynem 
na bazie alkoholu (60%), zacho-
wanie 1,5 metra odległości od 
innych osób, a także ubieranie 
maseczki w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych (np. 
podczas zakupów, w salonie uro-
dy, na poczcie czy w urzędzie) 
to odpowiedzialność za zdrowie 
i życie, zarówno swoje, jak i in-
nych. 

Stan Epidemii. Od 1 października kobiety 
urodzą w łomżyńskim szpitalu 
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W Kinie Millenium w Łomży 
Tarapaty 
Repertuar  
2 – 8 października 2020

Piątek  
2 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, Jak zostać 
gwiazdą - godz. 20:00. 
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 16.00, 
Jak zostać gwiazdą  - godz. 18:00, 

Jak najdalej stąd – godz. 
20:15.

Sobota 
3 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
Jak zostać gwiazdą - godz. 
20:00. 
Mała sala: Tarapaty 2 – 
godz. 16.00, Jak zostać 
gwiazdą - godz. 18:00, Jak 
najdalej stąd – godz. 20:15.

Niedziela 
4 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
Jak zostać gwiazdą - godz. 
20:00. 

Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 
16.00, Jak zostać gwiazdą  - 
godz. 18:00, Jak najdalej stąd 
– godz. 20:15.

Poniedziałek  
5 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, Jak zostać 
gwiazdą - godz. 20:00.
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 
16.00, Jak zostać gwiazdą - 
godz. 18:00, Jak najdalej stąd 
– godz. 20:15.

Wtorek 
6 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, Jak zostać 
gwiazdą - godz. 20:00. 

Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 16.00, 
Jak zostać gwiazdą  - godz. 18:00, 
Jak najdalej stąd – godz. 20:15.

Środa 
7 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, Jak zostać 
gwiazdą - godz. 20:00. 
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 16.00, 
Jak zostać gwiazdą - godz. 18:00, 
Jak najdalej stąd – godz. 20:15.

Czwartek 8 października
Duża sala: Trole 2 - godz. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, Jak zostać 
gwiazdą - godz. 20:00. 
Mała sala: Tarapaty 2 – godz. 16.00, 
Jak zostać gwiazdą - godz. 18:00, 
Jak najdalej stąd – godz. 20:15.

Uwaga! Są jeszcze wolne 
miejsca w grupach MDK-DŚT 
Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk 
Twórczych informuje, iż są jeszcze 
wolne miejsca w grupach zajęciowych 
funkcjonujących w placówce.

TEATR AKTYWNY - TEATR TAŃCA
zajęcia dla dzieci i młodzieży 10-15 
lat
PROWADZENIE : Joanna Klama - in-
struktor teatralny MDK-DŚT, absol-
wentka Podyplomowego Studium 
Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży 
w Akademii Sztuk Teatralnych w Kra-
kowie
PROGRAM: nauka elementów 
warsztatu aktorskiego, ekspery-
mentalna praca z różnymi formami 
teatralnymi, m.in. teatr ruchu i teatr 
plastyczny
Zajęcia: poniedziałki 17.00-19.00

PRACOWNIA PLASTYCZNA
zajęcia dla dzieci i młodzieży w wie-
ku 5-14 lat
PROWADZENIE : EDYTA KASPERKIE-
WICZ
PROGRAM: różnorodne techniki pla-
styczne
Zajęcia: wtorki, 16.00-17.00 (5-9 l.), 
17.00-18.30 (10-14 l.)
MIEJSCE: Pracownia Plastyczna MD-
K-DŚT, ul. Dmowskiego 2c

PRACOWNIA GRAFICZNA
zajęcia dla dzieci 12-15 lat
PROWADZENIE : KATARZYNA SWO-
IŃSKA - artysta grafik, pasjonatka 
dziecięcej twórczości
PROGRAM: różnorodne techniki gra-
ficzne
Zajęcia: piątek, od 16.30

STUDIO MUZYCZNE EMDEK
zajęcia dla dzieci i młodzieży
PROWADZENIE : Magda Sinoff - in-
struktor ds. muzyki w MDK- DŚT
PROGRAM: zajęcia muzyczne, logo-
rytmika, nauka śpiewu i dykcji
Zajęcia: wtorek, czwartek

Zajęcia dla dorosłych
PROWADZENIE : Magda Sinoff - in-
struktor ds. muzyki w MDK- DŚT
PROGRAM: utwory muzyki rozryw-
kowej, gospel, piosenka poetycka
Zajęcia: czwartek od godz. 19.00

STUDIO PIOSENKI PopArt
zajęcia dla dzieci i młodzieży od 8 lat
PROWADZENIE : Bernard Karwow-
ski - instruktor ds. upowszechniania 
muzyki z ponad 25-letnim stażem, 
absolwent Kształcenia Głosu i Mowy 
w SWPS w Warszawie
PROGRAM: zajęcia wokalne
Zajęcia: środa, godz. 17.00

ANGIELSKI ŚPIEWAJĄCO
zajęcia wokalne dla dzieci i młodzie-
ży od 8 lat
PROWADZENIE : Bernard Karwow-
ski - instruktor ds. upowszechniania 
muzyki z ponad 25-letnim stażem, 
absolwent Kształcenia Głosu i Mowy 
w SWPS w Warszawie
PROGRAM: rozwijanie zdolności 
muzycznych i poczucia rytmu
Zajęcia: poniedziałki, godz.17.00

CHÓR AMICI
zajęcia dla osób dorosłych
PROWADZENIE : Anna Kurowska - 
dyrygentka, aranżerka
PROGRAM: repertuar religijny i roz-
rywkowy, praca nad głosem
zajęcia: wtorek 20.00-22.00, piątek 
19.00-21.00

STRETCHING
zajęcia dla dorosłych
PROWADZENIE : MACIEK DĄBROW-
SKI - instruktor gimnastyki sporto-
wej, tańca break dance i trener tre-
ningu personalnego.
PROGRAM: zajęcia ruchowe polega-
jące na rozciąganiu mięśni całego 
ciała i poprawianiu zakresu rucho-
mości w stawach
Zajęcia: poniedziałek i piątek - godz. 
17.00
Zapisy odbywają się telefonicznie, pod 
nr. 86 2163226. O przyjęciu decyduje 
instruktor, po przesłuchaniu.

Myśl globalnie,  
działaj lokalnie

Trwają zapisy na warsztaty z zakresu wolontariatu oraz 
edukacji globalnej pt. „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, 
które odbędą się w dniach  10-11 października w godzi-
nach. 09.00-17.00. 

W listopadzie Fundacja Międzynarodowy In-
stytut Rozwoju Dzieci włączy się w ogólnopolską 
akcję „Tydzień Edukacji Globalnej”, podczas któ-
rej uczestnicy warsztatów będą mogli zaprezento-
wać swoje pomysły i inicjatywy na lokalne działania 
z zakresu edukacji globalnej w Łomży. Projekt jest 
realizowany przy wsparciu Fundacji Edukacja dla 
Demokracji oraz jest współfinansowany przez Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych RP.

Program Warsztatów:
Moduł I: Partnerstwo a nie pomoc: Jak działać 

i rozmawiać o krajach Globalnego Południa.

Moduł II: Po pierwsze nie szkodzić: wolontariat 
odpowiedzialny i turystyka zrównoważona.

Moduł III: Jak wyjechać na wolontariat zagra-
niczny

Moduł IV: Co po wolontariacie? Jak zostać mul-
tiplikatorem?

Modul V: Świadomy obywatel, świadomy kon-
sument.

Zaproszenie skierowane jest zarówno 
do młodzieży, jak i dorosłych - licealistów, 
nauczycieli, formatorów, pracowników 
NGO oraz wolontariuszy - wszystkich, 
którzy chcą poznać lepiej świat, żeby le-
piej służyć Polsce.

Organizatorem warsztatów  jest lokal-
na Fundacja Międzynarodowy Instytut 
Rozwoju Dzieci, której prezesem jest  Ju-
styna Jarząbska, misjonarka z diecezji 
łomżyńskiej, od lat realizująca między-
narodowe projekty, działaczka społeczna 
i filantropka. Gościem specjalnym będzie 
społecznik, obywatel Polski, który urodził 
się w Somalii, zdobywca nagrody Społecz-
nik Roku 2019 w Polsce  -Elmi Abdi.

Zapisy:
- przez fanpage na fb fundacji – Mię-

dzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci
- przez link do wydarzenia:   ht-

t p s : / / w w w. f a c e b o o k .c o m / e v e n t -
s/680483902821353/?event_time_
id=680483902821353

Wszystkie pytania lub chęć udziału 
można zgłaszać również drogą e-mailo-
wą: info@iichd.org lub telefonicznie 881 
657 690.

Edukacja globalna to część kształce-
nia obywatelskiego i wychowania, która 
rozszerza jego zakres przez uświadamia-
nie istnienia zjawisk i współzależności 
łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest 
przygotowanie odbiorców do stawia-

nia czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzko-
ści. Przez współzależności rozumiemy wzajemne 
powiązania i przenikanie systemów kulturowych, 
środowiskowych, ekonomicznych, społecz-
nych, politycznych i technologicznych. Podczas 
warsztatów uczestnicy zajmą się tłumaczeniem 
przyczyn i konsekwencji procesów, w tym kon-
sumenckich, oraz będą mogli lepiej zrozumieć 
wpływ jednostki na globalne procesy i wpływ glo-
balnych procesów na jednostkę. Celem warszta-
tów jest kształtowanie krytycznego myślenia po-
przez metody edukacji nieformalnej.



Dokończenie na str. III

Uliczny opryszek stoczy emocjonują-
ca walkę bokserską nie tylko o pieniądze 
czy sławę, ale przede wszystkim o szacu-
nek dla samego siebie.

Historia powstania filmu jest równie 
emocjonująca, jak sam film.

Jest rok 1975. Bezrobotny aktor Sy-
lvester Stallone, ledwo wiąże koniec 
z końcem. Miał 106 dolarów w banku, 
zarabiał 36 dolarów tygodniowo jako 
bileter, dorabiał grając w soft porno, nie 
miał samochodu i chciał sprzedać swoje-
go psa, ponieważ nie mógł go nakarmić. 
Akurat w telewizji ogląda walkę bokserską 
legendarnego Muhammada Alego z mało 
znanym Chuckiem Wepnerem. Ten nie-
spodziewanie posyła mistrza na deski 
w dziewiątej rundzie. W tym momencie 
Stallone doznaje olśnienia i tworzy scena-
riusz (podobno w cztery dni) o pewnym 
podrzędnym pięściarzu, który dostaje 
szansę walki z mistrzem świata. 

Jedna z wytwórni filmowych chciała 
kupić scenariusz za 400 tysięcy dolarów 
i obsadzić Ryana O'Neila w roli głównej. 
Sylvester Stallone nie sprzedał scenariu-
sza, gdyż chciał sam zagrać Rocky'ego. 
Gdy później Paramount zgodził się na 
warunki Sly'a dał mu zaledwie 50 tysię-
cy dolarów za rolę i scenariusz plus 10 
proc. zysków. Na film przeznaczono tyl-
ko milion dolarów, musiano więc w cza-
sie kręcenia zdjęć bardzo oszczędzać. 
Gdy przekroczono budżet o 100 tysięcy, 
producenci wzięli pożyczkę pod zastaw 
swoich domów. Ale na szczęście wszyst-
ko skończyło się dobrze, jak w bajce 
o amerykańskiej karierze od pucybuta 
do milionera.

Ku zdziwieniu wszystkich, Sly spisał 
się świetnie, stając się nową wschodzącą 
gwiazdą Hollywood. Film zarobił ponad 
150 milionów dolarów i sprawił, że Stal-
lone nie tylko stał się sławny, ale i bogaty. 
Pogardzany aktorzyna zmienia się w mię-
dzynarodową gwiazdę.

Prostak, uliczny rozrabiaka, bez żad-
nych perspektyw. Nie za dobrze umie czy-
tać i pisać. Taki właśnie jest trzydziestolet-
ni Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Był 
kiedyś dobrze rokującym talentem bok-
serskim. Niestety poprzez życiowe pertur-
bacje z czasem zaczął mniej się przykładać 
do treningów, aż jego talent rozmienił się 
na drobne. Rocky mieszka w przemysło-
wej dzielnicy Filadelfii, pracując dla miej-
scowego gangstera jako egzekutor długów. 
Od czasu do czasu stoczy walkę w klubie 
swojego trenera Mickeya.

W tym samym czasie niepokonany 
mistrz świata wagi ciężkiej Apollo Creed 
(Carl Weathers) ma bronić mistrzowskiego 
pasa w Filadelfii. Niestety jego przeciwnik 
doznaje kontuzji, więc promotorzy szyb-
ko starają się znaleźć zastępstwo. Wybór 
pada na Rocky'ego, gdyż organizatorzy gali 
uważają, że walka z lokalnym bokserem za-
pełni halę. Balboa, „Włoski ogier”, bo taki 
przydomek miał główny bohater dostaje 
szansę od losu, której nie może zmarno-
wać. Rozpoczyna mordercze treningi. Te-
lewizja przygotowuje reportaż z ćwiczeń 
Rocky'ego. Wreszcie dochodzi do decy-
dującego starcia. Sala jest wyprzedana. 
Rozpoczyna się spektakularne widowisko, 
jakim jest walka o tytuł 
mistrza świata. Stawką 
jest 150 tys. dolarów.

Pewnie nie wiesz...
Pies Rocky'ego, Butkus – był naprawdę 

psem Stallone.
Zdjęcia Rocky'ego przymocowane na lu-

strze są zdjęciami Sylvestra Stallone z dzie-
ciństwa.

Film został w roku 2006 wybrany przez 
Amerykańską Bibliotekę Kongresu w skład 
National Film Registry – listy zawierającej 
tytuły obrazów stanowiących filmowe dzie-
dzictwo kulturowe Stanów Zjednoczonych.

„Rocky” okazał się niespodziewanym 
przebojem 1976 roku. Dowodem na to są 
trzy Oscary za najlepszy film, dla najlepsze-
go reżysera (John G. Avildsen) i za najlep-
szy montaż. Film był nominowany w sześciu 
kategoriach: najlepszy aktor pierwszopla-
nowy, najlepsza aktorka pierwszoplanowa, 
najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy 
scenariusz oryginalny, najlepsza piosenka, 
najlepszy dźwięk. Zdobył Złoty Glob dla 
najlepszego filmu. 

Większość scen Rocky'ego biegającego 
przez Filadelfię została nakręcona w stylu 
partyzanckim, bez pozwoleń i specjalne-
go sprzętu. Kamerzysta filmował siedząc 
w drzwiach samochodu. Gdy Rocky biegnie 
przez targ, widać wyraźnie straganiarzy 
i ludzi na chodnikach, którzy patrzą na nie-
go ze zdumieniem. Wygląda jakby patrzyli 
na trening pięściarza, w rzeczywistości nie 
mieli pojęcia, dlaczego ten mężczyzna biegał 
w tę i z powrotem, filmowany z samochodu. 
Właściciel stoiska rzuca Rocky'emu poma-
rańczę, ot tak, z dobrego serca, nie miał po-

jęcia, że kręcony jest film.
Podczas fotografo-

wania swojego słynnego 

joggingu ulicami Filadelfii, Sylvester Stallo-
ne zerwał ścięgno w nodze i został zabrany 
na taczce do pobliskiego szpitala.

Schody Muzeum Sztuki w Filadelfii  (72 
stopnie) są obecnie znane jako Rocky Steps 
(Schody Rocky’ego).

Plakat przedstawia Rocky'ego w czer-
wonych szortach z białym paskiem, podczas 
gdy w rzeczywistości nosi białe szorty z czer-
wonym paskiem. To był błąd popełniony 
przez dział rekwizytów, na którego napra-
wienie nie było pieniędzy, więc Sylvester 
Stallone wpadł na pomysł sceny, w której 
Rocky sam wskazuje na błąd. 

Przebieg finałowej walki, Sylvester Stal-
lone i Carl Weathers ćwiczyli ponad 35 go-
dzin.

Po zakończeniu zdjęć Stallone zatrzy-
mał dwa żółwie. „Cuff ” i „Link”, wiadomość 
z czerwca tego roku, wciąż żyją.

Aktorzy przynosili swoje rekwizyty 
i garderobę, aby obniżyć koszty.

Przydomek Rocky'ego „Ogier włoski” 
nawiązuje do Sylvestra Stallone. Słowo 
„ogier” w języku włoskim to stallone.

Każda z czterech rund, które oglądamy 
w filmie w całości (runda 1, 2, 14 i 15) zosta-
ła nakręcona dwukrotnie – raz operator był 
na ringu, raz na widowni.

Osiem razy Sylvester Stallone wcielił 
się w Rocky'ego, niepokornego pięściarza. 
W 1979, 1982, 1985, 1990, 2006 roku po-
wstało kolejnych pięć części, kontynuują-
cych historię. Po długiej przerwie, w 2015 
i 2018 roku powstały filmy („Creed” i „Cre-
ed 2”) o przygodach Rocky’ego Balboa, któ-
ry trenuje Adonisa Johnsona Creeda, syna 
Apollo Creeda, z którym Rocky w tym filmie 
toczy walkę.

HALO TV NA WEEKEND 2–4.10

Walka o marzenia

Kultowy film z Sylvestrem Stallone, który mimo 
upływu lat, wciąż porusza emocje widzów na całym 

świecie. To niesamowity obraz, w którym boks 
pozostaje tylko tłem innych ważnych wydarzeń. 

Rocky 
TV Puls sobota 20.00

Rocky
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Infiltrator
TV Puls piątek 20.00

Thriller. Właściciel firmy budowlanej John Matthews 

(Dwayne Johnson) postanawia przeniknąć do świata 

karteli, by w zamian za aresztowanie ich członków 

uzyskać obniżenie wyroku dla oskarżonego o handel 

narkotykami syna.

Kuloodporni
TVN 7 piątek 23.45

Komedia kryminalna. Czarnoskóry tajny policjant 

nawiązuje kontakt z drobnym złodziejem samochodów, 

próbując przeniknąć do świata przestępczego. Znajomość 

niespodziewanie przeradza się w serdeczną przyjaźń.

Eliminatorzy
TV Puls sobota 22.20

Film akcji. Były agent federalny, Thomas McKenzie, jest 

objęty programem ochrony świadków. Jednakże przez 

przypadek w mediach zostaje ujawniona jego tożsamość. 

Od tej pory mężczyzna musi walczyć o przetrwanie.

Szybcy i wściekli 
TVN7 niedziela 20.00

Sensacyjny. Na ulicach Los Angeles rozgrywają się 

nielegalne nocne wyścigi samochodowe, w których gangi 

rywalizują o prymat i pieniądze. Policjant Brian O'Conner 

otrzymuje polecenie rozpracowania środowiska.

Obcy – ósmy pasażer 

„Nostromo”

TV4 niedziela 21.00

SF. Załoga kosmicznego transportera „Nostromo” 

w drodze powrotnej na Ziemię odbiera sygnał SOS i ląduje 

na nieznanej planecie. Pozaziemska istota zaczyna 

polować na kolejnych członków ekspedycji.

Ben Stiller i Eddie Murphy łączą siły w komedii 
o pracownikach, którzy postanawiają zemścić się 

na nieuczciwych bankierach z Wall Street. 
Obsługa luksusowego apartamentowca przy 

Central Parku zwanego „Tower”musi zajmować się 
wszystkimi kłopotami bogaczy: dbać o to, żeby w ich 
mieszkaniach niczego nie brakowało, a gdy trzeba, 
także zagrać z nimi w szachy lub ukryć kochankę. 
Obsługa jest tu niewidzialna i niezawodna. Gdy pra-
cownicy dowiadują się, że miliarder, właściciel pen-
thousa w tym wieżowcu (Alan Alda) zdefraudował 
pieniądze odkładane przez nich na emeryturę, de-
cydują, iż musi to zostać pomszczone. Oszusta nie 
jest w stanie dopaść ani FBI, ani wyrzuty sumienia. 
Dlatego też ciecie postanowią wziąć sprawy w swoje 
ręce.

Pewnie nie wiesz...

Robert Redford odrzucił rolę Arthura Shawa, któ-
rego ostatecznie zagrał Alan Alda.

Universal Pictures chciało nakręcić ostatnią do-
datkową scenę, aby pokazać, co stało się z postaciami 
granymi przez Bena Stillera i Eddiego Murphy'ego. Ten 
ostatni chciał zrobić to tylko wtedy, gdy dostanie dodat-
kowe 500 000 dolarów, więc z pomysłu zrezygnowano.

Ben Stiller otrzymał 15 milionów dolarów za 
udział w filmie.

Eddie Murphy zarobił 7,5 miliona dolarów za 
udział w filmie.

Tower Heist. Zemsta cieciów
Metro piątek 21.10, niedziela 22.30

Droga do szczęścia

Małżeński 
kryzys

Film o rozczarowaniu życiem i obumieraniu mi-
łości. 

Jest rok 1948. Frank Wheeler (Leonardo DiCa-
prio) poznaje April (Kate Winslet). On jest robot-
nikiem portowym i marzy, by dostać posadę kasjera. 
Ona chce zostać aktorką. Ta znajomość przeradza się 
w trwały romans i zakochana para wstępuje w zwią-
zek małżeński. Państwo Wheelerowie przeprowadza-
ją się do domu gdzieś na przedmieściach. Wkrótce 
April zachodzi w ciążę. Dla przyjaciół Wheelerowie 
to idealna para, ale tak naprawdę ich związek zaczyna 
przeżywać poważny kryzys. April jest rozczarowana, 
że nie udało się jej zostać aktorką, a Frank stale narze-
ka na nudną pracę. Znudzeni życiem i sobą Wheele-
rowie w końcu postanawiają wyjechać do Paryża, by 
naprawić swoje relacje, zacząć wszystko od nowa. 

Opowiadają o swoich planach znajomym, ale nikt nie 
podziela ich entuzjazmu. Mimo wielu przeciwności 
podejmują jednak decyzję o wyjeździe i zaczynają się 
przygotowywać do przeprowadzki. 

Pewnie nie wiesz...
Kiedy była kręcona scena miłosna pomiędzy Di-

Caprio i Winslet, reżyser Sam Mendes (który był wte-
dy mężem Winslet) oglądał kadry na monitorze, który 
przeniósł do innego pomieszczenia.

W napisach końcowych jest dedykacja „Dla Mii 
i Joe”. Mia jest córką Kate Winslet z pierwszego mał-
żeństwa, a Joe jest synem Winslet i reżysera filmu Sama 
Mendesa.

Michael (Ty Simpkins) i Jennifer (Ryan Simpkins) 
czyli filmowe dzieci April i Franka w prawdziwym życiu 
też są rodzeństwem

Producenci przyjrzeli się ponad 200 domom, za-
nim wybrali ten, który widzimy w filmie jako dom 
Wheelerów.

Droga do szczęścia
TVP Kultura niedziela 20.00

Tower Heist

Zemsta cieciów

wybierz  
coś  

dla siebie
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Kto jest najlepszym ochroniarzem na świecie? Odpowiedź jest 
prosta – Michael Bryce (Ryan Reynolds). Jego fani twierdzą, że 
pod czujnym okiem Bryce'a człowiek staje się nieśmiertelny, jednak 
tym razem pewne zadanie przerośnie nawet jego umiejętności. Gdy 
ochroniarz ma przetransportować przez pół świata byłego płatne-
go zabójcę (Samuel L. Jackson), który chce zeznawać przed Mię-
dzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze przeciwko 
zbrodniarzowi wojennemu z Europy Wschodniej – Duchowiczowi 
(Gary Oldman). W czasie podróży pojawia się wiele komplikacji. 
Ich tropem rusza bowiem cała armia agentów, płatnych morderców 
i łowców nagród...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 177 milionów dolarów, kosztował 

30 milionów.
Przez cały film Samuel L. Jackson przeklina 122 razy.
Męski zegarek na rękę pokazany szczegółowo na początku filmu 

(gdy Michael Bryce się ubiera) to Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 
5002P, którego cena w 2017 roku wynosiła 1,2 miliona dolarów.

Więzienie, w którym przetrzymywana jest Sonia Kincaid, jest 
w rzeczywistości biurem największego turystycznego przedsiębiorstwa 
żeglugowego w Amsterdamie. Kraty w oknach dodano komputerowo.

Aby kręcić sceny w Amsterdamie, ulice wokół słynnego Rijksmu-
seum zostały zamknięte na kilka dni. Rezultatem był największy korek 
w historii miasta i chaos na ścieżkach rowerowych.

Bodyguard zawodowiec
TV Puls niedziela 20.00

Plakat filmowy 
przedstawiający Ryana 

Reynoldsa niosącego 
Samuela L. Jacksona jest 

parodią plakatu filmu 
„Bodyguard” (1992), na 

którym Kevin Costner 
niesie Whitney Houston. 

             Bodyguard zawodowiec

Trudna 
droga  

do Hagi

Aż do piekła

Szybki 
zysk

 
Dwaj bracia – Toby (Chris Pine), zdespero-

wany ojciec, szukający lepszego życia dla syna 
oraz Tanner (Ben Foster), były skazaniec z wy-
buchowym charakterem łączą siły w napadach 
na banki na teksaskiej prowincji. Mają powody, 
by ograbiać właśnie te banki. Jeden z oddziałów 
skonfiskował ich zadłużoną ziemię, od pokoleń 
należącą do rodziny. 

W pościg za rabusiami wyrusza Marcus 
( Jeff Bridges), który jest wyjątkowo zawzię-
ty w pełnieniu funkcji strażnika Teksasu. 
Chce zabłysnąć jeszcze jedną udaną akcją 
przed odejściem na zasłużoną emeryturę. 
Towarzyszy mu jego latynoski partner. Poli-
cyjna obława trwa, ale bracia nie zamierza-
ją rezygnować ze złodziejskiego procederu. 
Przyświeca im tylko jeden cel: zdobyć jak 

największą forsę. Decydują się więc na kolej-
ny wielki skok.

Film stanowi połączenie thrillera, westernu, 
kryminału, a nawet dramatu psychologicznego.

Pewnie nie wiesz...
Toby proponuje synowi piwo. Teksas jest jed-

nym z dziesięciu stanów, które zezwalają nieletnim 
na spożywanie alkoholu w określonych miejscach, 
na przykład w domu lub w obecności członków ro-
dziny.

Akcja filmu rozgrywa się w Teksasie, ale ani 
jedna scena nie została tam nakręcona. Film po-
wstał w Nowym Meksyku. Znaki drogowe w Tek-
sasie są montowane na pojedynczych okrągłych 
słupkach. Znaki drogowe Nowego Meksyku są na 
dwóch słupach.

Oryginalny tytuł filmu to „Hell or High Water” 
(piekło lub wysoka woda). Ten idiom można prze-
tłumaczyć na polski „choćby sie waliło i paliło”.

Chris Pine, który gra młodszego brata, jest 
w rzeczywistości o dwa miesiące starszy od Bena 
Fostera.

Aż do piekła
TVP Kultura sobota 20.00

Sekretne okno

Udowodnij, że 
to nie plagiat!

Mort Rainey ( Johnny Depp) jest wziętym 
pisarzem, którego książki zawsze stają się be-
stsellerami. Jednak sukcesy zawodowe nie idą 
w parze z życiem osobistym. Mort przechodzi 
ciężki okres w swoim życiu. Po tym jak przy-
łapał swoją żonę w łóżku z innym mężczyzną, 
rozwiódł się i wyprowadził na prowincję, aby 
szukać spokoju. Tam jednak przesypia całe dnie 
zamiast pisać. 

Pewnego dnia w jego domu pojawia się 
tajemniczy nieznajomy, John Shooter ( John 
Turturro), który oskarża go o plagiat jednego 
z własnych opowiadań. Mort odpiera zarzut, 
twierdząc, że jego opowiadanie ukazało się 
znacznie wcześniej, niż Shooter napisał swoje. 
Ten żąda dowodu, grożąc, że jeśli pisarz go nie 
dostarczy, stanie się coś strasznego. Wkrótce 
życie Morta zamienia się w koszmar, a on sam 
zaczyna popadać w obłęd.

Kim tak naprawdę jest Shooter? Kim jest 
Rainey?

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 93 miliony 

dolarów, kosztował 40 milionów.

Gdy Johnny Depp wpada do pokoju w motelu, 
aby aktorzy w łóżku rzeczywiście byli zszokowani 
i przestraszeni, w tajemnicy przed nimi zainsta-
lowano duże głośniki, których huk (w połączeniu 
z nagle włączonymi reflektorami) całkowicie za-
skoczył i zdenerwował aktorów. Nikt nie wiedział, 
jak się zachować.

John Turturro zdecydował się wystąpić w fil-
mie, ponieważ przekonał go do tego jego syn, wielki 
fan Stephena Kinga. Film powstał na bazie opo-
wiadania Kinga pt. „Tajemnicze okno, tajemniczy 
ogród” ze zbioru „Czwarta po północy”.

Sekretne okno
Super Polsat piątek 23.30
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Los dał nam zadania do wykonania. 
Jesteśmy liderami seniorskich spraw.

Zawsze byliśmy aktywni. Za-
jęcia, wykłady wzbogacają nas. 
Potrafimy patrzeć na rzeczywi-
stość. Na człowieka będącego 
w potrzebie.

Nasze rozmowy, dyskusje po-
twierdzają, że spraw do załatwie-
nia jest wiele. Chcemy mieć pew-
ność, że możemy mieć wpływ na 
bieg naszych spraw. Chcemy mó-
wić własnym głosem.

W Łomży jest nas około 16 
tysięcy. Liczba ta stale wzrasta. 
Stanowimy ¼ społeczności na-
szego miasta.

Czy Łomża jest przyjazna dla 
seniorów? Czy dostrzega, że my 
żyjemy?

Całe nasze życie cierpliwie 
pracowaliśmy. Płaciliśmy należ-
ne zobowiązania wobec państwa, 
składki na służbę zdrowia.

Szukamy odpowiedzi na na-
sze lokalne trudności, identyfiku-
jemy głębiej jego źródła. Musimy 
odzyskać pewność siebie i swo-
ich racji, przestać bać się wła-
snych cieni. Musimy być prze-
konani, że jesteśmy potrzebni, że 
nie stanowimy ciężaru. Kłania się 
solidarność międzypokoleniowa. 
Strach jest naszym największym 

wrogiem. Musi przyjść nowe, 
lepsze. Dobre idee porywają lu-
dzi, np. Solidarność w 80 r.

Nie czas na spieranie się mię-
dzy sobą. Unikajmy podziałów 
wewnątrz naszego środowiska. 
Nie możemy być skłonni tylko 
do wzruszeń i melancholii. Mu-
simy przekonać młodych, że kie-
dyś byliśmy dobrzy, i że oni też 
będą seniorami.

Trudów swego życia nie trak-
tujmy jako przeszkód, ale jako 
szansę do rozwoju. Dzisiaj jak ni-
gdy potrzebna jest solidarność 
międzypokoleniowa. Nie przyjmu-
jemy stwierdzeń „bo oni to mają”

Oczekujemy na rozwiąza-
nia systemowe, a nie doraźne 
w postaci prowizorek. Powoła-
nie Centrum Informacji i Roz-
woju Seniora. Wszystkie sprawy 
załatwimy w jednym przyjaznym 
miejscu, przez życzliwych i kom-
petentnych urzędników.

Głównym zadaniem państwa 
jest stworzenie równych szans 
rozwoju młodego pokolenia. Źle 
zorganizowana służba zdrowia 
jest hamulcem rozwoju i postępu 
gospodarczego. Kłują nas poglą-
dy skrajne z obu stron. Rozdzie-
ranie polskiego społeczeństwa. 
Sklejać naszą rozdartą Ojczyznę 
trzeba wspólnie.

Jest nadmiar przemówień, 
monologu. My postępujemy i za-

chowujemy się normalnie. O na-
szych sprawach rozmawiamy bez 
emocji. Patrzymy ze zrozumie-
niem na potrzeby drugiego, sła-
bego człowieka. Tu jest nasze 
działanie jako liderów. 

Patrzymy z optymizmem 
w przyszłość. Wierzymy i mamy 
zaufanie do osób młodych. Nie 
myślimy tylko o sobie. Mamy 
świadomość, że pełnia naszego 
życia jest za nami. Rozumiemy 
i pamiętamy, że życie jest rów-
nież drogą poświęceń, wyrze-
czeń, a nawet ofiar. Niemniej jed-
nak nie należy zbyt często szukać 
takowych rozwiązań.

STANISŁAW KASEJA

Srebrni

Jeżeli wrzesień pogodą się zaczyna, 
zwykle przez miesiąc cały ją trzyma.  

Starość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały jak młodość. 
Łatwowierna starość, nie miłosierna.  

Kto się zbytnio hojnością unosi, 
sam potem często  o jamłużone prosi. 

Kto pracuje, się nie leni 
zawsze znajdzie grosz w kieszeni 

Janina Surowik

złote myśli

W niespełna kilka minut, nieświado-
ma zagrożenia starsza mieszkanka 
gminy Jedwabne przekazała oszu-
stom swoje oszczędności. 70-latka 
uwierzyła w telefoniczną historię, że 
jej synowa spowodowała wypadek 
drogowy, a pieniądze na kaucję mają 
wybawić ją z kłopotów. Zanim kobie-
ta o swoich podejrzeniach poinfor-
mowała policję straciła, niestety, 20 
tysięcy złotych.

Dyżurny Komendy Miejskiej 
Policji w Łomży otrzymał zgłosze-
nie o oszustwie na tzw. „wnucz-
ka”, do którego doszło na terenie 
gminy Jedwabne. Jak wynikało 
z ustaleń funkcjonariuszy, telefon 
od oszustów 70-letnia mieszkan-
ka gminy odebrała dwie godziny 
wcześniej. Mężczyzna, którego 
głos usłyszała w słuchawce, podał 
się za policjanta i poinformował 
kobietę, że jej synowa spowodo-

wała wypadek drogowy. Aby nie 
trafiła do więzienia, należało opła-
cić kaucję. Seniorka uwierzyła w tę 
historię, a gdy do jej drzwi zapukał 
młody mężczyzna - przekazała mu 
20 tysięcy złotych. Gdy zoriento-
wała się, że padła ofiarą przestęp-
stwa – powiadomiła policję. 

Policjanci przypominają, co 
należy zrobić, żeby nie stać się 
ofiarą oszustów. Apelują także 
do osób młodych, aby przekazali 
wiedzę o oszustwach swoim bli-
skim seniorom. 

Zachowaj ostrożność – jeże-
li dzwoni ktoś, kto podszywa się 

pod członka rodziny i prosi o pie-
niądze, nie podejmuj żadnych 
pochopnych działań – nie wyko-
nuj jego poleceń, nie podawaj nu-
meru komórkowego – nie daj się 
zmanipulować!

Nie mów nikomu, a szcze-
gólnie przez telefon, o kwocie 
oszczędności jakie posiadasz 
i gdzie je przetrzymujesz. Roz-
łącz starannie rozmowę tele-
foniczną, zadzwoń do kogoś 
z rodziny i upewnij się, czy osoba, 
która prosiła o pomoc, faktycznie 
jej potrzebuje.

Nigdy nie przekazuj pienię-
dzy obcym osobom, które pukają 
do drzwi i podają się za policjan-
tów, adwokatów oraz inne osoby, 
które chcą pobrać pieniądze dla 
kogoś innego! Po pieniądze fał-
szywy krewny podsyła w swoim 
imieniu innego oszusta. Nigdy 
nie ulegaj presji czasu wywiera-
nej przez oszustów!

W przypadku jakichkolwiek 
podejrzeń, a tym bardziej o za-
istniałym fakcie stania się ofia-
rą oszustwa, należy natychmiast 
poinformować policję, dzwoniąc 
pod numer 112.

Jesień 
Żółte liście są na drzewach
Ptaków coraz mniej już śpiewa. 
Słońce teraz mało świeci
W szkołach uczą się już dzieci. 

Pusto stało się na polach 
gryzonie zapasy robią w norach. 
Ptaki głośno informują, 
że już od nas odlatują. 

Kiedy z latem się żegnamy 
Niebo zasłania się chmurami. 
I z powodu tej przemiany 
często z żalu płacze łzami. 

Nie smuć się, że będzie słota. 
Jesień często bywa złota. 
Piękna pora znów powróci, 
tylko o rok życie skróci. 

WITOLD SKARBIŃSKI

Seniorka dała się oszukać 
na 20 tys. złotych 

Liderzy seniorskich spraw są w Łomży 
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złote myśli
Ławeczka

Przyroda od kilku miesięy obdarza 
nas piękną słoneczną pogodą. Mi-
łośnicy słońca czy wody wylegują 
się na łonie natury. Wśród starszych 
i młodszych jest wielu takich, którzy 
zasiadają na ławeczkach. W Łomży 
ławeczek nie brakuje. Jest chociażby 
ławeczka czytelnicza lub ta, na któ-
rej spotykamy Hankę Bielicką. Ale są 
także ławeczki parkowe i osiedlowe. 
Te ostatnie cieszą się największym 
powodzeniem. Stanowią one ważne 
miejsce rozrywki, uciechy dla duszy 
i ciała, bez względu na wiek i pozycję 
społeczną.

Ta grupa rozpoczyna 
dzień od porannego piwka 
i szukania okazji do dalszego 
picia. Obserwując stałych by-
walców złotego trunku widać 

zmiany w ich wyglądzie. Za-
czerwieniona skóra, opuch-
nięta twarz, pogorszona kon-
dycja. 

- Nie jestem chory, ani opuch-
nięty. Mam piękny uśmiech, mar-
kową koszulkę i buty. Dzieci są 
zadbane, chodzą do szkoły, a Ja 
mogę sobie pozwolić na przesia-
dywanie na ławeczce – utrzymu-
je jeden z jegomości. 

Nie identyfikują się z okre-
śleniem “osoba uzależniona”. 
Utrzymują, że wszystko jest 
w porządku. Nie przyznają się 
do bezsilności. Picie czegoś 
mocniejszego ma charakter 
towarzyski, sprawia przyjem-
ność. Przynosi rozluźnienie, 
uodparnia na stres, a niekiedy 
nawet uśmierza stany emocji. 
Po kilku głębszych głośno roz-

mawiają, a właściwie bełkoczą. 
Jak patrol zobaczą to piwko 
pod pazuchę chowają, a władzy 
w pas się kłaniają i grzecznie 
witają. Po ich odejściu puszki 
wyciągają i dalej popijają.

Do niektórych dociera, że 
powinni zaprzestać pić, pójść na 
odwyk. Innych paraliżuje strach 
przed terapią. Twierdzą, że sie-
dzenie na ławeczce i popijanie 
to wspaniała terapia. Epidemia 
to żadna choroba, bo piwko ich 
uodparnia, a maseczka przeszka-
dza im w piciu .

Tak całe dnie spędzają na pi-
ciu, a wieczorem na czworakach 
do domu wracają. Tylko po co? 
Kiedy świat na trzeźwo jest tak 
piękny i ma tak wiele do zasofe-
rowania.

MARIA ROMANOWSKA

Uroczystym wręczeniem nagród 
w Centrum Aktywności Turystycznej 
i Kulturalnej „Domek Pastora” zakoń-
czył się ostatni etap I edycji konkursu 
„Piękno mojej działki”. Wyróżnienia 
zostały wręczone laureatom przez 
prezydenta Łomży Mariusza Chrza-
nowskiego i prezesa Okręgowego Za-
rządu Podlaskiego Polskiego Związku 
Działkowców Andrzeja Bojko, w asy-
ście tegorocznej Miss Ziemi Łomżyń-
skiej Wiktorii Ciochanowskiej i Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej Eweli-
ny Gutowskiej.

W otwierającej wydarzenie 
przemowie włodarz nadnarwiań-
skiego grodu i inicjator konkursu 
– Mariusz Chrzanowski, zwrócił 
uwagę na fakt, iż został on bardzo 
pozytywnie odebrany przez łom-
żyńskich działkowców. 

-W okresie pandemii dużo się 
mówiło o wolnej przestrzeni, po-
wrócił temat ogrodów działko-
wych. Okazało się, jak wielkim 
szczęściem jest posiadać wła-
sną działkę, na której w otwar-
tej przestrzeni można pracować 
i relaksować się. Celem konkursu 
było docenienie Państwa zaanga-
żowania w wielki trud pielęgnacji 
działki. Już jako radny uczestni-
czyłem w komisjach, w ramach 
których miałem okazję podzi-
wiać ogrody i to co nasi miesz-
kańcy potrafią zrobić ze swoim 
kawałkiem ziemi. Informacje ja-
kie otrzymałem od przedstawi-
cieli komisji konkursowej po-
twierdziły, że poziom konkursu 
był bardzo wysoki czego przykła-
dem mogą być sukcesy naszych 
działkowców w konkursach na 
arenie krajowej. Jestem pełen 
uznania dla tego co Państwo ro-
bicie. Łomża może być dumna ze 
swoich ogrodów - mówił prezy-
dent zwracając się do działkow-
ców. - Jako miasto spotykamy 
się z przedstawicielami ogrodów, 
ściśle współpracujemy z Polskim 
Związkiem Działkowców. Dzię-
ki oddolnej inicjatywie dział-

kowców pojawiły się w budżecie 
miejskim środki na inwestycje 
w infrastrukturę łomżyńskich 
ogrodów. Środki te corocznie są 
przeznaczane aby polepszać ja-
kość i zwiększać komfort korzy-
stania z ogrodów – dodawał.

Na dobrą współpracę z Mia-
stem Łomża wskazał też prezes 
Okręgowego Zarządu Podlaskie-
go Polskiego Związku Działkow-
ców Andrzej Bojko, który podzię-
kował prezydentowi Mariuszowi 
Chrzanowskiemu za pomysł or-
ganizacji w Łomży konkursu na 
najpiękniejszą działkę. 

- Pandemia pozbawiła nas 
wielu organizowanych od lat 
przez Związek konkursów. 
Wszystkie zaplanowane na ten 
rok przez Krajową Radę PZD 
jak i Okręg Podlaski konkursy 

zostały odwołane – poinfor-
mował prezes Andrzej Bojko. 
- W Okręgu Podlaskim jest bli-
sko 100 ogrodów i ponad 22 
tysiące działek. Wśród nas są 
dzisiaj osoby, które startowały 
w naszych związkowych kon-
kursach, w tym osoby które 
zdobywały pierwsze miejsca. 
Wielu z nich to ludzie młodzi. 
Pokazuje to zmianę trendów 
w ogrodach, w których coraz 
częściej możemy spotkać wię-
cej młodzieży, młodych rodzi-
ców z dziećmi - zauważył pre-
zes OZP PZD. 

Kończąc swoje przemówie-
nie Andrzej Bojko pogratulował 
wszystkim działkowiczom, któ-
rzy zgłosili swój akces do kon-
kursu oraz komisji konkursowej, 
która dokonała oceny działek.

Wśród laureatów konkur-
su znaleźli się przedstawiciele 
wszystkich łomżyńskich ogro-
dów. Pierwsze miejsce zdobyła 
działka Państwa Danuty i Marka 
Palińskich z ROD „Aster”, którzy 
w nagrodę otrzymali z rąk organi-
zatorów kosiarkę spalinową.

- Startując w konkursie chcie-
liśmy pokazać swoje wizje prze-
szłościowe i teraźniejsze. 17 lat 
temu kiedy przejmowaliśmy 
działkę przedstawiała ona opła-
kany stan. Po ciężkiej pracy uda-
ło się ją doprowadzić do stanu, 
w którym udało się nam zająć 
pierwsze miejsce w organizowa-
nym przez Miasto Łomża kon-
kursie – wspomina Marek Pa-
liński. – Działka przedstawia 
wszystkie cztery pory roku. Jest 
więc zima, jesień, lato i wio-

sna. Ale działka to także miłość, 
smutek, żal i radość. Wszystkie 
te emocje wyrażają się w nasa-
dzeniu roślin, drzew i krzewów. 
Jak gama tego wszystkiego jest 
płynnie ze sobą połączona. Daje 
to wspaniały efekt. Z przyrodą 
bowiem trzeba żyć za pan brat. 
Dlatego na mojej działce znalazło 
się także miejsce dla jeżyka, wie-
wiórki i nietoperza. Dużo rzeczy, 
ozdób znajdujących się na dział-
ce pochodzi z recyklingu. Jako 
metaloplastyk staram się aby 
rzecz, która brzydzi oko ludzkie 
przetworzyć za pomocą swojej 
twórczości w coś co to oko bę-
dzie cieszyć – dodaje.

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

Jednymi z laureatów konkur-
su byli również Państwo Elżbieta 
i Krzysztof Piotrowscy z „ROD 
Wiarus”. 

 – Działka jest dla mnie 
wszystkim. To część mojego ży-
cia. Praca na niej jest nie tylko 
formą rekreacji ale i odpoczyn-
kiem. Przynosi też wymierne 
efekty. Nic nie smakuje tak jak 
swoje własne pomidory i ogórki. 
Owocne zbiory dają wielką sa-
tysfakcję – odpowiada pani Elż-
bieta Piotrowska. - Pomysłów na 
zagospodarowanie działki mamy 
dużo. Będziemy je na pewno re-
alizować małymi kroczkami z po-
mocą zięcia, który jest jednym 
z inicjatorów zmian – dodaje. 

Działkowcy z nagrodami 
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Jak zbudowano nową Warszawę 
TVP Historia niedziela 13.35

Jak zbudowano nową Warszawę

Tu rośnie dom, 
tam rośnie dom...
Straty w zabudowie Warszawy na początku 

1945 roku szacowano na 84 proc., infrastruktu-
ra przemysłowa i obiekty zabytkowe zniszczone 
były w 90 proc., a budynki mieszkalne w 72 proc. 
Miasto, w którym przed wojną mieszkał milion 
ludzi, było niemal opustoszałe. Kilka tysięcy osób 
gnieździło się pośród zgliszcz.

Perspektywa odbudowy wydawała się czymś 
tak nieprawdopodobnym, że władze PRL-u roz-
ważały przeniesienie stolicy do Łodzi, gdzie prze-
trwała większość przedwojennych zabudowań. 
Czemu więc Warszawę jednak odbudowano?

Z dwóch powodów. Od stycznia 1945 ludzie 
nieprzerwanie napływali do miasta; dawni miesz-
kańcy i inni przybysze pozbawieni dachu nad 
głową gromadzili się pośród skutych lodem ruin, 
rozpoczynając odbudowę na własną rękę. Drugą 
kwestią była polityka. Stalin, który przygotowy-
wał się do konferencji w Jałcie, potrzebował mię-

dzynarodowego uznania, a to zapewnić mu mogła 
odrodzona Polska ze stolicą w Warszawie.

14 lutego 1945 r. formalnie utworzono Biuro 
Odbudowy Stolicy – centralną instytucję, która 
miała zajmować się podnoszeniem miasta z ruin. 
Na jego czele stanął Roman Piotrowski, przedwo-
jenny architekt warszawski. W szczytowym okre-
sie w BOS pracowało ok. 1,5 tysiąca ludzi i była 
to niejednorodna ideowo grupa ludzi. Ważną 
„frakcją” byli tzw. zabytkarze z wydziału 
Odbudowy Zabytków, którzy postu-
lowali restytucję historycznej tkanki 
miasta. To dzięki takim ludziom jak 
prof. Jan Zachwatowicz, Piotr Bie-
gański i Stanisław Żaryn możemy 
cieszyć się Traktem Królewski 
i Starówką. 

Prawdziwą ofiarą budowy no-
wego miasta były fragmenty z II 
połowy XIX wieku i początków XX. 
Masowo wyburzano „burżuazyjne” 
kamienice. 

Niewątpliwą satysfakcję mógł 
poczuć prof. Zachwatowicz, kiedy 
UNESCO w 1980 r. wpisało war-
szawską starówkę na listę światowe-
go dziedzictwa. Po raz pierwszy uho-
norowano w ten sposób całkowitą 
rekonstrukcję. Nobilitacji dostąpiła 

także dokumentacja Biura Od-
budowy Stolicy, unikatowy 

zapis skali zniszczeń miasta 
podczas II wojny świato-

wej. W 2011 r. akta BOS 
wraz z 44 archiwaliami 
z innych krajów wpi-
sano na listę Pamięć 
Świata prowadzoną 
przez UNESCO.

Ostateczna operacja

Pojmanie 
Adolfa 

Eichmanna 
Film oparty na faktach.
Adolf Eichmann, przyboczny Hitlera, 

nazista, jeden z głównych sprawców kosz-
maru drugiej wojny światowej. Nazywany 
jest po dziś dzień „architektem holokau-
stu”. 

Piętnaście lat po zakończeniu II woj-
ny światowej Mosad, izraelska agencja 
wywiadowcza, i agencja bezpieczeństwa 
wewnętrznego, rozpoczęły tajne poszuki-
wania hitlerowskiego zbrodniarza. Trop 
urwał się tuż po upadku Rzeszy Niemiec-
kiej, a Eichmann został uznany za mar-
twego. W rzeczywistości ukrywał się wraz 
z żoną i dwoma synami na przedmieściach 
Buenos Aires, wiodąc normalne życie i pra-
cując pod zmienioną tożsamością w lokal-
nej fabryce Mercedesa. Wywiad prowa-
dził stałą obserwację domu Eichmanna 
i opracował plan pojmania hitlerowca pod 
osłoną nocy. W grę wchodziło wyłącznie 

schwytanie go i wywiezienie z Argentyny, 
by stanął przed sądem w Izraelu. Mossad 
wiedział, że nie mogą dokonać ekstrady-
cji Eichmanna, ponieważ Argentyna była 
bezpieczną przystanią dla nazistów. 

Postanowiono wykorzystać obchody 
niepodległości Argentyny. Izraelscy dy-
plomaci przylecieli izraelskim samolotem 
do kraju pod pozorem uczestnictwa w uro-
czystościach, a szpiedzy wykorzystali ten 
samolot, by zabrać Eichmanna do Izraela. 
Samolot wylądował w Izraelu 22 maja 
1960 roku.

Podczas procesu Eichmann nie za-
przeczył swojej roli w mordowaniu milio-
nów, ale powiedział, że po prostu wykony-
wał rozkazy.

15 godzin trwało czytanie 211-stro-
nicowego uzasadnienia wyroku. W geście 
dobrej woli odczytano oskarżonemu wer-
dykt przed czytaniem wyjaśnienia. Skaza-
no go na karę śmierci.

Wyrok wykonano w nocy z 31 maja na 
1 czerwca 1962. Ciało Eichmanna spalono 
w pośpiechu w przygotowanym kremato-
rium niedaleko plaży. Jego prochy rozrzu-
cono nad międzynarodowymi wodami 
Morza Śródziemnego.

Ostateczna operacja
TVP 1 sobota 21.30
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Jak zbudowano nową Warszawę

Tu rośnie dom, 
tam rośnie dom...
Straty w zabudowie Warszawy na początku 

1945 roku szacowano na 84 proc., infrastruktu-
ra przemysłowa i obiekty zabytkowe zniszczone 
były w 90 proc., a budynki mieszkalne w 72 proc. 
Miasto, w którym przed wojną mieszkał milion 
ludzi, było niemal opustoszałe. Kilka tysięcy osób 
gnieździło się pośród zgliszcz.

Perspektywa odbudowy wydawała się czymś 
tak nieprawdopodobnym, że władze PRL-u roz-
ważały przeniesienie stolicy do Łodzi, gdzie prze-
trwała większość przedwojennych zabudowań. 
Czemu więc Warszawę jednak odbudowano?

Z dwóch powodów. Od stycznia 1945 ludzie 
nieprzerwanie napływali do miasta; dawni miesz-
kańcy i inni przybysze pozbawieni dachu nad 
głową gromadzili się pośród skutych lodem ruin, 
rozpoczynając odbudowę na własną rękę. Drugą 
kwestią była polityka. Stalin, który przygotowy-
wał się do konferencji w Jałcie, potrzebował mię-

dzynarodowego uznania, a to zapewnić mu mogła 
odrodzona Polska ze stolicą w Warszawie.

14 lutego 1945 r. formalnie utworzono Biuro 
Odbudowy Stolicy – centralną instytucję, która 
miała zajmować się podnoszeniem miasta z ruin. 
Na jego czele stanął Roman Piotrowski, przedwo-
jenny architekt warszawski. W szczytowym okre-
sie w BOS pracowało ok. 1,5 tysiąca ludzi i była 
to niejednorodna ideowo grupa ludzi. Ważną 
„frakcją” byli tzw. zabytkarze z wydziału 
Odbudowy Zabytków, którzy postu-
lowali restytucję historycznej tkanki 
miasta. To dzięki takim ludziom jak 
prof. Jan Zachwatowicz, Piotr Bie-
gański i Stanisław Żaryn możemy 
cieszyć się Traktem Królewski 
i Starówką. 

Prawdziwą ofiarą budowy no-
wego miasta były fragmenty z II 
połowy XIX wieku i początków XX. 
Masowo wyburzano „burżuazyjne” 
kamienice. 

Niewątpliwą satysfakcję mógł 
poczuć prof. Zachwatowicz, kiedy 
UNESCO w 1980 r. wpisało war-
szawską starówkę na listę światowe-
go dziedzictwa. Po raz pierwszy uho-
norowano w ten sposób całkowitą 
rekonstrukcję. Nobilitacji dostąpiła 

także dokumentacja Biura Od-
budowy Stolicy, unikatowy 

zapis skali zniszczeń miasta 
podczas II wojny świato-

wej. W 2011 r. akta BOS 
wraz z 44 archiwaliami 
z innych krajów wpi-
sano na listę Pamięć 
Świata prowadzoną 
przez UNESCO.

Ostateczna operacja

Pojmanie 
Adolfa 

Eichmanna 
Film oparty na faktach.
Adolf Eichmann, przyboczny Hitlera, 

nazista, jeden z głównych sprawców kosz-
maru drugiej wojny światowej. Nazywany 
jest po dziś dzień „architektem holokau-
stu”. 

Piętnaście lat po zakończeniu II woj-
ny światowej Mosad, izraelska agencja 
wywiadowcza, i agencja bezpieczeństwa 
wewnętrznego, rozpoczęły tajne poszuki-
wania hitlerowskiego zbrodniarza. Trop 
urwał się tuż po upadku Rzeszy Niemiec-
kiej, a Eichmann został uznany za mar-
twego. W rzeczywistości ukrywał się wraz 
z żoną i dwoma synami na przedmieściach 
Buenos Aires, wiodąc normalne życie i pra-
cując pod zmienioną tożsamością w lokal-
nej fabryce Mercedesa. Wywiad prowa-
dził stałą obserwację domu Eichmanna 
i opracował plan pojmania hitlerowca pod 
osłoną nocy. W grę wchodziło wyłącznie 

schwytanie go i wywiezienie z Argentyny, 
by stanął przed sądem w Izraelu. Mossad 
wiedział, że nie mogą dokonać ekstrady-
cji Eichmanna, ponieważ Argentyna była 
bezpieczną przystanią dla nazistów. 

Postanowiono wykorzystać obchody 
niepodległości Argentyny. Izraelscy dy-
plomaci przylecieli izraelskim samolotem 
do kraju pod pozorem uczestnictwa w uro-
czystościach, a szpiedzy wykorzystali ten 
samolot, by zabrać Eichmanna do Izraela. 
Samolot wylądował w Izraelu 22 maja 
1960 roku.

Podczas procesu Eichmann nie za-
przeczył swojej roli w mordowaniu milio-
nów, ale powiedział, że po prostu wykony-
wał rozkazy.

15 godzin trwało czytanie 211-stro-
nicowego uzasadnienia wyroku. W geście 
dobrej woli odczytano oskarżonemu wer-
dykt przed czytaniem wyjaśnienia. Skaza-
no go na karę śmierci.

Wyrok wykonano w nocy z 31 maja na 
1 czerwca 1962. Ciało Eichmanna spalono 
w pośpiechu w przygotowanym kremato-
rium niedaleko plaży. Jego prochy rozrzu-
cono nad międzynarodowymi wodami 
Morza Śródziemnego.

Ostateczna operacja
TVP 1 sobota 21.30

Tajemnice rodu Jezusa

Nauka i wiara
Korzystając z najnow-

szych osiągnięć w technologii 
DNA, genetyk z Uniwersy-
tetu Oksfordzkiego George 
Busby i biblista pastor Joe Ba-
sile badają najsłynniejsze 
na świecie święte relikwie, 
w tym Całun Turyński; 
chustę z Oviedo – okrwawio-
ną tkaninę o wymiarach 84 x 
53 cm, przechowywaną w ka-
tedrze w Oviedo, w Hiszpa-
nii; kości kuzyna Jezusa, Jana 
Chrzciciela odkryte w 2010 
r w ruinach bułgarskiego ko-
ścioła w klasztorze św. Jana 
Forerunnera na wyspie św. 
Iwana na Morzu Czarnym. 

Podróżują do świętych 
miejsc na całym świecie, od 
Hiszpanii i Włoch po Izrael 
i wybrzeża Morza Czarnego. 
Pobierają i analizują próbki każdej z tych świętych relikwii i mają 
nadzieję pozyskać próbkę DNA, która prawdopodobnie należy 
do Jezusa lub członka jego rodziny.

„Mogliśmy udać się w miejsca, do których nikt inny nie do-
ciera, i przyjrzeć się artefaktom, które są niesamowite – powie-
dział Basile. To był moment, który zmienił moje życie”.

Tajemnica rodu Jezusa
WP1 sobota 17.00

Obraz Hansa Memlinga przedstawiający św. Weronikę 
z całunem. Na tkaninie uwieczniony jest wizerunek, uważany 
za twarz Jezusa Chrystusa.
„Volto Santo”, co po włosku znaczy Święte Oblicze, jest tkaniną 
o wymiarach 17 cm × 24 cm, która od 1638 roku przechowywana 
i wystawiana jest w kapucyńskim kościele Sanctuario di Volto 
Santo w Manoppello, w obustronnie oszklonej monstrancji 
(obraz jest przezroczysty).
Wizerunek znajduje się na bisiorze, wiązce jedwabistych 
nici powstającej z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych, 
głównie morskich małżów (omułek). Puste miejsca między 
włóknami wypełnione są skrobią, co nadaje tkaninie żółtawy 
odcień i sprawia, iż jest ona półprzezroczysta. Dokładny sposób 
powstania wizerunku nie został dotychczas określony, podobnie 
jak wiek całunu.

Chrzest Chrystusa – obraz włoskiego 
rzeźbiarza i malarza renesansowego, 

Andrea del Verrocchio oraz Leonarda da 
Vinc i Sandro Botticellego.

Film jest parodią kilku przebojów kino-
wych: „Milczenia owiec”, „Nagiego instynk-
tu”, „Szklanej pułapki”, „Zabójczej broni”. 

Detektyw Jack Colt (Emilio Estevez) 
i jego partner Wes Luger (Samuel L. Jack-
son) mają do spełnienia szczególną misję: 
zdobyć mikrofilm z recepturą produkcji cia-
steczek z kokainy.

Jednocześnie próbują rozwiązać zagad-
kę zabójstwa byłej partnerki Lugera, Billy 
(Whoopi Goldberg). W czasie śledztwa 
wpadają na trop organizacji przestępczej ge-
nerała Mortarsa (William Shatner). 

Filmowe dowcipy krążą po internecie 
i ciągle wywołują rozbawienie:

- To ona?
- Nie, to tylko jej zdjęcie.
Albo: 
- Czy sypia pani nago?
- Tylko gdy się rozbiorę.
Albo:
- Pierwszą połowę otrzymacie dziś, dru-

gą jutro, a trzecią po przekazaniu towaru.

W krzywym zwierciadle:  
Strzelając śmiechem
Metro sobota 20.00

W krzywym zwierciadle: Strzelając śmiechem

Kokainowe ciasteczka

Mijają lata, od kiedy Tarzan (Skarsgård), któ-
ry spędził dzieciństwo wśród małp, opuścił afry-
kańską dżunglę na rzecz cywilizowanego życia. 
Jako John Clayton III, Lord Greystoke decyduje 
się wrócić do Konga, gdzie ma pełnić funkcję 
emisariusza rządu z misją handlową. Nie zda-
je sobie jednak sprawy z tego, że jest pionkiem 
w śmiertelnie niebezpiecznej grze targanego wolą 
zemsty, chciwego kapitana Leona Roma z Belgii  
(Christoph Waltz). Okazuje się, że osoby stojące 
za zabójczym spiskiem nie mają pojęcia, co rozpę-
ta się za ich sprawą.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie 357 mi-

lionów dolarów, kosztował 180 milionów.
Kiedy Jane i Kapitan Rom jedzą obiad, Jane na 

talerzu krzyżuje swój widelec i nóż. Podczas uroczy-
stych posiłków, skrzyżowane sztućce oznaczają, że 
posiłek danej osobie nie smakował.

Aby uzyskać umięśnienie Tarzana, Alexander 
Skarsgård, spędził 4 miesiące na intensywnym trenin-
gu. Nie używał tłuszczu, jadł głównie drób oraz pod-
nosił ciężary. Ostatniego dnia zdjęć, gdy skończyła 
się także jego dieta, ekipa podarowała mu ogromny 
brytyjski deser Banoffee Pie. Skarsgård powiedział, 
że zjadł sam, za jednym razem, cały placek.

Tarzan: Legenda
TVN7 sobota 20.00

Tarzan: Legenda

Uwikłany 

Banoffee Pie to deser 
z pokruszonych i ubitych 
herbatników i masła (spód),  
który smaruje się masą 
kajmakową, na nią kładzie się 
warstwę pokrojonych bananów, 
na nich bitą śmietanę przybraną 
wiórkami masła. Banoffee 
(banany i toffi) jest pyszne po 
schłodzeniu.
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Dobry dinozaur

Powrót do domu
Młody, lękliwy apatozaur Arlo, zniesiony przez prąd rzeki, trafia w miejsce 

oddalone o wiele kilometrów od rodzinnego domu. Na swojej drodze spo-
tyka małego jaskiniowca Bąbla. Szybko znajdują wspólny język i postana-

wiają razem wyruszyć w podróż powrotną do domu. Podczas wędrówki 
czekają ich niezwykłe przygody. 

Obraz jest wzruszającą, ale i pełną 
humoru opowieścią o przyjaźni, 

która potrafi przenosić góry. 
Urzeka ciepłym klimatem 
i magicznymi obrazami 
prehistorycznego świata

Dobry dinozaur
TV Puls2 

sobota 20.00

Jaskiniowec

Znudzony życiem
W zamierzchłych czasach, gdy nie było jeszcze prądu, 

internetu i ciepłej wody, wydarzyła się niesamowita histo-
ria. 

Pewne plemię żyje podczas epoki kamienia łupanego. 
Mimo tego, że ich mieszkania to zwykłe jaskinie, są bardzo 
szczęśliwi i zadowoleni ze swojej powolnej egzystencji. 
Jednakże jeden z nich, Doug, jest znudzony swoim pro-
stym życiem i chciałby przeżywać ekscytujące przygody! 
Wkrótce jego życzenie się spełnia, ale… nie do końca 
w sposób, jaki sobie wymarzył. 

Okazuje się, że poza granicami świata, który znają, 
ludzkość już dawno się rozwinęła i porzuciła prymitywne 
kamienie na rzecz nowego odkrycia – brązu. Co więcej, 
nowe imperium nie ma pokojowych zamiarów. Za sprawą 
Douga o losie wszystkich zdecyduje … piłka nożna.

Jaskiniowiec 
TV Puls2 niedziela 18.15

Ryś i spółka

Życiowe wyzwania
Ryś iberyjski, Ryszard, przyjaźni się z podopiecznymi ośrodka 

weterynaryjnego – kozą Beatą, jastrzębicą Olgą, kameleonem Le-
onem i kretem Krecikiem. Pewnego dnia w schronisku pojawia się 
rysica Krysia. Niezdarny Ryszard zakochuje się w niej od pierwsze-
go wejrzenia. Gdy obiekt jego uczuć zostaje porwany, ryś postana-
wia ratować ukochaną. Do akcji zgłaszają się przyjaciele, którzy są 
zdecydowani stawić czoła myśliwemu Warczakowi. Poczynania gru-
py śledzi Krecik, zmuszony do zdrady przez miliardera Noego.

Ryś i spółka
TV Puls2 sobota 11.50

Minionki

Poszukiwanie złego
Skąd się wzięły Minionki? Okazuje się, że istnieją od zarania 

dziejów. Powstały z pojedynczych żółtych organizmów komórko-
wych i ewoluowały do istot, które znamy. W życiu mają jeden cel: 
znaleźć i służyć najbardziej nikczemnemu panu, jakiego mogą zna-
leźć. Służyły T-Rexowi, Czyngis-chanowi, Napoleonowi, a nawet 
hrabiemu Drakuli. Niestety, wszystkich przypadkowo zgładziły i od 
wielu lat cierpią na samotność.

Minionki Kevin, Bob i Stuart przemierzają świat, desperac-
ko poszukując Złego Szefa. W końcu podczas tajemnej konwencji 
złoczyńców na Florydzie poznają Scarlett O'Haracz.

                      Minionki,                        TVN7 sobota 15.55
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W hali magazynowej nowo powstałe-
go Zakładu Produkcji Sproszkowanych 
Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie 
odbyło się Zebranie Przedstawicieli 
Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”. 
Podczas spotkania zaprezentowano 
sprawozdanie z działalności Spół-
dzielni za rok 2019 oraz przedstawio-
no plany na kolejne lata. Spotkanie 
zbiegło się w czasie z trzema istotny-
mi jubileuszami. Mlekpol w tym roku 
świętuje 40-lecie powstania, 25-lecie 
wprowadzenia na rynek mleka „Łacia-
te”, które podbiło serca konsumentów 
w Polsce i na świecie oraz 20-lecie po-
łączenia z OSM w Mrągowie.

- W ciągu czterech dekad 
Mlekpol stał się jedną z najwięk-
szych spółdzielni mleczarskich 
w  naszym kraju, dlatego może-
my być dumni i cieszyć się z tego 
sukcesu oraz wyjątkowego jubi-
leuszu – mówi Edmund Boraw-
ski, Prezes SM Mlekpol. – Pragnę 
podziękować wszystkim pro-
ducentom mleka za osiągnięcia 
w  zakresie jakości i wzrostu ilo-
ści skupionego surowca, który 
pozwala na produkowanie wyro-
bów o  najwyższych standardach 
światowych. Przewodniczącym 
i członkom Rad Nadzorczych, za-

równo aktualnym jak i niepełnią-
cym już swoich funkcji, dziękuję 
za wspólną pracę na rzecz rozwo-
ju Mlekpolu. Niejednokrotnie 
podejmowane decyzje w  spra-
wie połączeń z innymi podmio-
tami były trudne i obarczone ry-
zykiem, ale wspólna ciężka praca 
pozwoliła zbudować stabilne 
przedsiębiorstwo służące swo-
im członkom. Duże słowa uzna-
nia należy wyrazić wobec kadry 
kierowniczej i pracowników, po-
nieważ zdobytą nowoczesną wie-
dzę techniczną i  technologiczną 
przełożyli na rozwój produktów 
najwyższej jakości znanych i ce-
nionych nie tylko na rynku krajo-
wym, ale również zagranicznym 
– dodaje.

Słowa Prezesa Edmunda Bo-
rawskiego potwierdzają dane 
go s p o d arc zo - e ko n o m i c z n e 
Mlekpolu. W  2019 roku spół-
dzielnia odnotowała rekordowy 
skup mleka – 1,93 mld litrów 
(16,5 proc. polskiego skupu mle-
ka). To ponad 5 proc. więcej niż 
w 2018 r., przy krajowej dynami-
ce wzrostu wynoszącej 2 proc. 
Według prognoz w 2020 roku do 
Mlekpolu zostanie dostarczone 

ponad 2  miliardy litrów surow-
ca – będzie to historyczny re-
kord w skali kraju. Średnia cena 
za surowiec w 2019 roku kształ-
towała się na poziomie 1,52 zł/
litr. To jedna z czołowych cen 
płaconych w Polsce, a najwyższa 
wśród podmiotów mleczarskich 
o  podobnej skali działalności. 

Uruchomienie na wiosnę 2020 
r. Zakładu Produkcji Sproszko-
wanych Wyrobów Mleczarskich 
w Mrągowie umożliwia m.in. 
całkowite zagospodarowanie su-
rowca w trwałe i  specjalistyczne 
produkty w proszku dobrej jako-
ści oraz w dużych ilościach. To 
istotne szczególnie w okresie epi-
demii.

Działalność gospodarczą za 
rok 2019 Spółdzielnia zamknę-
ła dodatnim wynikiem finanso-
wym. Wartość sprzedaży wy-
robów i towarów SM Mlekpol 
wyniosła w raportowanym okre-
sie ponad 4,3 miliarda zł, z  cze-
go 711 milionów pochodziło ze 
sprzedaży poza granice Polski. 

Osiągnięte wyniki gospo-
darcze zadecydowały o udzie-
leniu absolutorium wszystkim 
członkom Zarządu zdecydowaną 
większością głosów. 

Na wniosek przeważającej 
większości delegatów wprowa-
dzono do porządku obrad gło-
sowanie nad odwołaniem ośmiu 
członków Rady Nadzorczej. Pod-
czas Zebrania ponad 2/3 upraw-
nionych do głosowania opowie-

działo się za odwołaniem sześciu 
z nich. Jednocześnie dokonano 
wyboru ośmiu nowych członków 
Rady Nadzorczej. Delegaci wyra-
zili nadzieję na dalszą konstruk-
tywną pracę wszystkich organów 
Spółdzielni dla jej dobra i dalsze-
go rozwoju.

Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol w  Grajewie  to  jeden 
z największych producentów 
mleka i  wyrobów mleczarskich 
w  Polsce oraz  jeden z  dwudzie-
stu największych przetwórców 
mleka w  Europie. SM Mlekpol 
w  swojej ofercie posiada: mleko 
pasteryzowane i  UHT, śmietany 
i  śmietanki, napoje fermentowa-
ne, masło, twarogi, serki wiejskie 
i  śmietankowe oraz  sery żółte. 
Flagowymi markami są: Łacia-
te, Maślanka Mrągowska, Mil-
ko, Mazurski Smak, Rolmlecz, 
Białe. Ponad 30 proc. wyrobów 
Spółdzielni jest eksportowanych 
do  krajów Azji, Ameryki Połu-
dniowej, Europy i  krajów Dale-
kiego Wschodu. Zagraniczni od-
biorcy doceniają jakość produktu 
oraz  stabilność współpracy jaką 
zapewnia Mlekpol.

Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzecznik pra-
sowy marszałka województwa podlaskiego 
poinformowała, iż marszałek województwa 
podlaskiego Artur Kosicki oraz członkowie jego 
najbliższej rodziny od 25 września br. zostali ob-
jęci kwarantanną. 

Ma to związek z faktem, że marsza-
łek miał w ostatnim czasie bezpośredni 
kontakt z prezydentem miasta Suwałk, 
u którego wykryto zakażenie wirusem Sar-
s-Cov-2. Zarówno marszałek Artur Kosic-
ki, jak i członkowie jego rodziny czują się 
dobrze. 

Na kwarantannie od wczoraj przeby-
wa również radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podlaskiego Paweł Wnukowski, któ-
ry również miał bezpośrednią styczność 
z prezydentem Suwałk.

- Pierwsze badanie na obecność wirusa 
u marszałka dało wynik ujemny. Podczas 
kwarantanny marszałek województwa wy-
konuje swoje obowiązki zdalnie - przeka-
zuje Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Wicemarszałkowie oraz członkowie 
zarządu województwa podlaskiego pracu-
ją tak jak dotychczas. Praca Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Podlaskiego 
pozostaje więc niezakłócona. 

- Jednak tak, jak do tej pory, zachę-
camy naszych interesantów do załatwia-
nia spraw przez internet lub telefon. 
W przypadku konieczności osobistej wi-
zyty w urzędzie, prosimy o wcześniejsze 
telefoniczne ustalenie terminu wizyty. 
Przypominam również, że na terenie na-
szej instytucji istnieje obowiązek noszenia 
maseczek ochronnych - sygnalizuje rzecz-
nik prasowy marszałka województwa pod-
laskiego.

Do 7 października 2020 r., czyli 
o tydzień dłużej, Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa będzie przyjmowała wnioski 
o wsparcie od tych rolników, 
których gospodarstwa zostały 
szczególnie dotknięte kryzysem 
COVID-19. Do tej pory wpłynęło po-
nad 148 tys. tego typu wniosków.

Pomocą objęci są rolnicy 
pracujący w następujących 
sektorach produkcji rolniczej: 

bydła mięsnego, krów typu 
mlecznego i kombinowanego, 
świń, owiec, kóz, drobiu rzeź-
nego, drobiu nieśnego i upraw 
roślin ozdobnych w szklar-
niach ogrzewanych lub tune-
lach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finanso-
wane jest z budżetu PROW 
2014-2020, ma formę jedno-
razowej płatności ryczałtowej, 
a jego wysokość jest uzależ-

niona od rodzaju i skali pro-
wadzonej produkcji rolnej. 
Maksymalna kwota pomocy 
dla rolnika nie może przekro-
czyć 7 tys. euro.

Więcej informacji: www.
arimr.gov.pl, pod numerem 
bezpłatnej infolinii tel. 800-
38-00-84 oraz w punktach 
informacyjnych w biurach 
powiatowych i oddziałach re-
gionalnych ARiMR.

Marszałek województwa podlaskiego 
Artur Kosicki na kwarantannie 

Przedłużony termin naboru wniosków dla 
rolników poszkodowanych przez COVID-19

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol



Tygodniowy pobyt w szpitalu na od-
dziale reumatologii w związku z sil-
nym bólem stawów, jaki w wakacje 
zaczęła odczuwać Ola, zakończył się 
niespodziewaną diagnozą - ostra 
białaczka limfoblastyczna. Od tego 
momentu dziewczynka przeby-
wa w szpitalu w Białymstoku i jest 
w trakcie chemioterapii, a żeby dalej 
żyć potrzebuje dawcy. Niestety ciągle 
co 5 pacjent w Polsce nie znajduje 
zgodnego genetycznie dawcy.

Diagnoza zmieniła plany
Jak każde dziecko w jej wie-

ku Ola obecnie uczęszczałaby do 
swojego przedszkola, bawiła z ko-
leżankami oraz razem z bratem 
śpiewała i wspólnie nagrywała 
piosenki. Tymczasem realizacja 
wszelkich planów zmieniła się na 
pobyt w szpitalnej izolatce, gdzie 
wraz z lekarzami cała rodzina wal-
czy o życie Oli, o jej powrót do 
normalnego dzieciństwa. 

- Razem nam się uda- często 
powtarza dziewczynka.

Historia Oli
Ola ma 5 lat. Zgodnie z wcze-

śniejszymi planami przed powro-
tem do przedszkola miała spędzić 
tegoroczne wakacje  nad ukocha-
nym morzem. Niestety, ani wy-
jazdu   z rodzicami, ani powrotu 
do przedszkola nie było.

Pod koniec lipca Ola wraz 
z bratem, chcąc zrobić rodzicom 
niespodziankę nagrywali wspól-
nie piosenkę i teledysk. Niestety 
ból stawów jaki od pewnego cza-
su odczuwała stał się na tyle silny, 
że nagrali tylko kilka ujęć, a zaraz 
po tym trafiła do szpitala. Po ty-
godniowym pobycie na oddziale 

reumatologii diagnoza była szo-
kiem- ostra białaczka limfobla-
styczna. Jednak Ola wraz z całą 
rodziną się nie poddaje. Nagra-
na z bratem piosenka znalazła się 
w Internecie. Czas teraz na poko-
nanie choroby.

Ola w przyszłości pragnie 
zostać piosenkarką, ale ma rów-
nież plan B - chce być dentyst-
ką. W przypadku jej choroby nie 
ma   rozwiązań do wyboru,   aby 
wyzdrowieć potrzebuje dawcy 
szpiku. Daj szansę Oli i innym 
chorym na spełnianie marzeń, na 
przyszłość…

Przeszczepienie szpiku - jedyna 
nadzieja na wyzdrowienie

Obecnie Ola jest w trakcie 
drugiego cyklu chemioterapii. 
Wszystko po to, aby zniszczyć 
komórki nowotworowe i umożli-
wić wejście w ostatni etap lecze-
nia jakim ma być przeszczepienie 
szpiku od dawcy niespokrewnio-
nego. Prawdopodobieństwo zna-
lezienia „bliźniaka genetycznego” 
wynosi od 1:20 000 a przy rzad-
kim kodzie genetycznym wynosi 
1: kilku milionów.

Zarejestruj się online nie 
wychodząc  z domu

Fundacja DKMS po raz ko-
lejny organizuje akcję rejestracji 
potencjalnych dawców komórek 
macierzystych krwi i szpiku na te-
renie Łomży i okolic. Tym razem 
w nowych warunkach, ponieważ 
ze względu na Covid-19 część 
działań   przeniesiona została do 
Internetu. Mieszkańcy Łom-
ży   wielokrotnie okazali solidar-
ność z osobami chorymi na no-

wotwory krwi tłumnie rejestrując 
się w bazie potencjalnych daw-
ców szpiku. Dotychczas w Łomży 
zarejestrowało się 2729   poten-
cjalnych dawców, a wśród Nich 
jest 9 osób, które oddały cząstkę 
siebie, aby podarować szansę na 
życie potrzebującym pacjentom. 
Ty możesz być kolejny!

Fundacja prosi wszystkich 
o rejestrację w bazie DKMS. Jak 
przekonują zajmuje to tylko chwi-
lę, a może uratować życie Naszej 
Oli i Innych potrzebujących. Wy-
korzystaj swoją szansę! Dziś Ty 
możesz pomóc, a nikt nie wie, czy 
sam w przyszłości takiej pomocy 
nie będziesz potrzebował. 

- Nie bądź obojętny. My To-
bie pomożemy! A Ty? – apelują 
rodzice i brat Oli.

Rejestracja jest bardzo prosta
Wystarczy wejść na: https://

www.dkms.pl/pl/razem-dla-o-
li i zamówić pakiet rejestracyj-
ny do domu. Gdy pakiet przyj-
dzie pocztą, należy postępować 
zgodnie z załączoną instrukcją 
– pobrać wymaz z wewnętrznej 
strony policzka na trzy pałecz-
ki oraz uzupełnić i podpisać for-
mularz. Pakiet należy odesłać do 
Fundacji DKMS. Rejestracja jest 
całkowicie bezpłatna, a pakiet 
wystarczy wrzucić do skrzynki 
pocztowej wykorzystując koper-
tę zwrotną. Ważne, aby była to 
świadoma decyzja.  

Ponadto każdy, kto chce po-
móc ma możliwość   zamówienia 
tzw. ”Zestawu na 5!” zawierające-
go 10 pakietów rejestracyjnych, 
który umożliwia zarejestrowanie 
znajomych i rodziny. Wystarczy 
tylko wysłać maila do koordyna-

tora Fundacji DKMS na adres ju-
styna.rogowiec@dkms.pl   w tre-
ści maila wpisując imię i nazwisko 
oraz  telefon kontaktowy. Im wię-
cej zarejestrowanych potencjal-
nych dawców szpiku, tym więk-
sza szansa na znalezienie dawcy 
dla Oli oraz innych pacjentów.

Kto może się zarejestrować?
Do bazy Dawców Fundacji 

DKMS mogą zarejestrować się 
wszystkie osoby o dobrym stanie 
zdrowia, między 18, a 55 rokiem 
życia, świadome i wyrażające 
zgodę na obie metody pobrania.

Są dwie metody pobrania ma-
teriału genetycznego do przesz-

czepienia:
- Pobranie komórek macie-

rzystych z krwi obwodowej (85% 
wszystkich pobrań)

- Pobranie szpiku z talerza ko-
ści biodrowej (15% wszystkich 
pobrań).

Na oddziałach hematologicz-
nych są tysiące osób, które zma-
gają się z nowotworem krwi. Sza-
cuje się,  że w Polsce co 40 minut 
ktoś słyszy taką diagnozę, co daje 
ponad 13 000 osób rocznie. Bli-
sko 700 Pacjentów kwalifiko-
wanych jest do przeszczepienia 
szpiku od dawcy niespokrewnio-
nego. Wszystkie te osoby potrze-
bują Twojej pomocy.

18 www.narew.infospołeczeństwo

Wiktoria Wiśniewska - Miss Nastola-
tek Ziemi Łomżyńskiej 2018 i Druga 
Wicemiss Polski Nastolatek 2018, 
kolejny raz będzie reprezentować Pol-
skę na arenie międzynarodowej.

Wiktoria wyleci do Albanii, 
gdzie walczyć będzie o koronę 
Miss Globe 2020. Zgrupowanie 
konkursowe zakończy się wielką 
Galą Finałową 11 listopada.

W grudniu 2019, Wiktoria re-
prezentowała Polskę w konkur-
sie Miss Tourism Metropolitan 
International 2019 w Kambo-

dży, gdzie awansowała do TOP 
10 najpiękniejszych kandydatek 
z całego świata.

Swoje pierwsze kroki Wik-
toria stawiała w Łomży. Zwycię-
stwo w konkursie Miss Nasto-
latek Ziemi Łomżyńskiej 2018 
otworzyło wiele drzwi młodziut-
kiej grajewiance. 

Trzymamy kciuki za kolej-
ny sukces Wiktorii oraz piękną 
reprezentację nie tylko naszego 
kraju, ale przede wszystkim na-
szego regionu! 

Wiktoria Wiśniewska kolejny 
raz na arenie międzynarodowej

5-letnia Ola z Łomży  
walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną.  

Zgodny dawca szpiku poszukiwany
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku 
Narew publikujemy fragmen-
ty tomu 3 „Meandrów losu”. 
Autorem jest Zenon Krajew-
ski. Akcja w tym tomie dzieje 
się w ciągu kilkunastu dni po 
ataku Niemiec na Sowiety 
w 1941 r. i dotyczy początków 
Holocaustu na naszych zie-
miach. To zdaniem autora naj-
ważniejszy tom w całym jego 
cyklu powieściowym.

Mężczyzna roześmiał 
się. Dziewczyna, któ-
rą w pierwszym impulsie 
uznał za całkowicie nieod-
powiednią i po rozmowie 
zamierzał odprawić, za-
częła mu się jednak podo-
bać, ale nie dlatego, że była 
młoda i ładna, tylko dlate-
go, że zachowywała się inaczej, 
niż inni Żydzi.

- Podejdź do mnie i pokaż mi 
ręce.

Dziewczyna śmiało zbliżyła 
się do biurka i wyciągnęła swoje 
białe, delikatne dłonie w kierun-
ku mężczyzny.

- Weź krzesło i siadaj przy 
biurku - polecił. 

Posłuchała i grzecznie usia-
dła, patrząc mu jednak śmiało 
w oczy.

– To jest rozmowa o pracy. 
Jak się nazywasz?

- Miriam Halewi.
- Ile ty masz właściwie lat?
- Dwadzieścia dwa.
- To urodziłaś się już w wolnej 

Polsce – skonstatował, patrząc na 
nią życzliwie.

- Ale nie zdążyłam się wy-
kształcić. A teraz to nawet i nie 
ma o czym mówić – westchnęła 
z rezygnacją.

- Jest wojna, a na wojnie obo-
wiązują prawa wojenne – przy-
znał Schwarzwald. – To co ta-
kiego umiesz? Oczywiście, poza 
sprzątaniem i gotowaniem, bo 
wnoszę po tych wypielęgnowa-
nych dłoniach, że nigdy nie pra-
cowałaś. Jeszcze – dodał znaczą-
co.

- Co nie znaczy, że nie mogę 
tego robić dla pana, kapitanie.

- Tak, niczego to nie prze-
kreśla – zgodził się. – To co wła-
ściwie potrafisz? Dowiem się 
w końcu?

- Same niepraktyczne rzeczy. 
Rozmawiać o kulturze, literatu-
rze, sztuce, filozofii. Studiowałam 
filozofię i prawo. Polskie. Komu 
to teraz potrzebne?

- No to mamy jasność – 
uśmiechnął się kpiąco. – Nic nie 
umiesz, ale możesz się nauczyć. 
I wiem, że dasz radę. Twój kuzyn 
miał już swój cel, aby właśnie cie-
bie do mnie przyprowadzić.

Ja jestem praktycznym męż-
czyzną. Potrzebuję pomocy 
w prowadzeniu mojego go-
spodarstwa, z konieczności tu-
taj samotnego. Teraz jestem 
na kwaterze w polskim domu, 
więc tam jakoś się przemęczę. 
Jednak to tu, w tym budynku, 
chcę zamieszkać jak najszyb-
ciej. Właśnie tutaj przygotuję 
swoje miejsce do życia na tej 
placówce. A ty będziesz docho-
dzącą moją pomocą domową, 
o ile zdążysz się dużo nauczyć 
w kwestii praktycznej znajo-
mości obowiązków domowych. 
Zrozumiałaś?

Miriam skinęła głową, nie 
okazując bynajmniej jakichkol-
wiek uczuć na swojej pięknej 
twarzy.

- Wykorzystaj ten czas, może 
tydzień, może więcej, aby wdro-
żyć się w podstawowe obowiąz-
ki gospodyni domowej. Jak już 
zrobię remont, będziesz przy-
chodzić rano i wychodzić po ko-
lacji. Tylko taki układ może być 
zdrowy. Nie chciałbym komukol-
wiek dać asumpt do jakichkol-
wiek plotek na temat charakteru 
naszych kontaktów. To też jest 
w najlepszym twoim interesie, 
dziewczyno. Zobaczymy się za-
tem po remoncie w komisariacie, 
kiedy pomoc domowa będzie mi 
już absolutnie niezbędna. Mo-
żesz wyjść.

Dziewczyna wstała i uśmiech-
nęła się słabo, jakby nieco zawie-

dziona. Nie tak wyobrażała so-
bie ich rozmowę. Schwarzwald 
wyraźnie sprecyzował, że chodzi 
mu o pomoc w prowadzeniu jego 
gospodarstwa, ale za jakiś czas, 
tydzień, lub więcej. Praktyczny 
mężczyzna z tego kapitana, po-
myślała. Rzeczywiście będzie 
musiała przejść szybki kurs obo-
wiązków domowych. Ze skwa-
szoną miną wyszła z gabinetu ko-
mendanta.

- I co? – spytał Bluch, czekają-
cy na nią w korytarzu.

- Nic, chodźmy stąd, wujku – 
odpowiedziała dziewczyna wy-
mijająco.

Na zewnątrz dogonił ich ko-
mendant.

- Noch eine – zwrócił się tym 
razem do starszego mężczyzny, 
ignorując już dziewczynę zupeł-
nie. – Ich will hier ihren Rabbi-
ner in einer Stunde sehen, nur al-
lein! – podkreślił znacząco.

- Ich sage ihmgleich die-
se Anordnung – odpowiedział 
Bluch. – Chodźmy, Miriam!

Schwarzwald stał jeszcze 
chwilę, obserwując co się dzieje 
na placu, po czym zawołał wach-
mistrza do siebie. Nie czekając 
na niego przy wejściu, wrócił do 
swojego prowizorycznego jesz-
cze gabinetu.

- Wzywał mnie pan, komen-
dancie? – spytał już w progu za-
sapany podoficer.

- Siadaj, mój zastępco – 
Schwarzwald wskazał mu krzesło 
przy jego biurku. – A swoją drogą 
to po służbie powinniśmy wypić 
bruderszaft. Tylko kiedy my je-
steśmy po służbie? 

- Wieczorem, panie kapitanie 
– Koch rozsiadł się, zadowolony, 

przysuwając krzesło bli-
żej biurka. 

- Może i racja. To za-
praszam na ósmą. Wy-
pijemy coś niewielkiego 
– uśmiechnął się, pusz-
czając oko do wachmi-
strza. – Niemiecki funk-
cjonariusz może być na 
lekkim rauszu, ale ma wy-
glądać i zachowywać się 
jakby był zawsze trzeźwy.

- No jasne – potwier-
dził Koch.

- Jak właściwie mają 
wyglądać te sprawy moje-
go zakwaterowania i wy-
żywienia?

- Wczoraj to był 
pierwszy dzień i mieliśmy 
własny prowiant, ale od 
dziś wszystko ustalone.

Pan kapitan jada śniadanie 
i kolację na kwaterze. Obiad to 
inna sprawa, bo w środku dnia 
jest pan przecież na służbie. Bę-
dziemy stołować się w tej knajpie 
obok komisariatu. 

- Nie za bardzo mi się to po-
doba – skrzywił się Schwarzwald.

- To wczoraj panu nie sma-
kowało, kapitanie? Polecę wła-
ścicielowi ściągnąć najlepsze ku-
charki.

- A rób co chcesz. I tak moi 
ludzie muszą tam jadać. Ja jednak 
chciałbym mieć obiady domowe.

- Jakim cudem?
- Dziewczyna będzie mi goto-

wać. Ale najpierw sama musi się 
tego nauczyć – roześmiał się jak 
z dobrego dowcipu. – A na razie 
to ją samą można by jeść. Ocza-
mi.

- Widziałem. To ta, co przy-
szła z tym starym Żydem?

- Taką mi tu przysłali. Żydzi to 
szczwane lisy. Swoją przemyślno-
ścią opanowali elity w całej Euro-
pie. I obydwu Amerykach. Dlate-
go nasz führer ich …– zrobił gest 
wykręcania i wyrywania z korze-
niami. – Nigdy nie podejmuję de-
cyzji pod wpływem impulsu, bo 
w pierwszej chwili miałem ocho-
tę wykopać ich oboje z komisa-
riatu, ale potem pomyślałem, że 
z nią porozmawiam. Popatrzeć 
na nią, wachmistrzu, to prawdzi-
wa przyjemność. Aż szkoda, że jej 
los też jest już przesądzony…

- No tak, ale cóż poradzić. 
Rozkazy są rozkazami – wach-
mistrz uśmiechnął się do swoje-
go szefa.

- Rozkazy trzeba wykonać, ale 
nie musimy się z tym za bardzo 

śpieszyć – Schwarzwald spojrzał 
przeciągle na swojego podwład-
nego. - Pozwolimy się innym wy-
przedzić w tym dziele.

- Rozumiem.
- Są jednak sprawy, z którymi 

należy się pośpieszyć – komen-
dant nagle przeszedł do konkre-
tów. – Zrobimy w tym budynku 
remont. Pomieszczenie naprze-
ciwko przerobimy na kwaterę dla 
mnie. Potrzebuję małej łazienki, 
kuchni i pokoju dziennego. Da-
lej wyszykujemy kwaterę dla cie-
bie, a następnie wyremontujemy 
wspólne pomieszczenie do od-
poczynku po służbie dla reszty 
naszych ludzi. Ja chcę swoją kwa-
terę mieć za tydzień.

- A kto ma to wszystko wyko-
nać, panie komendancie? – Koch 
zapytał z głupia frant. 

- Żydzi, oczywiście. I mają 
tu pracować od świtu do nocy. 
A jak sami nie dadzą rady, to 
Polaków się weźmie im do po-
mocy. Potrzeba kilku murarzy, 
cieśli i innych rzemieślników, 
którzy wejdą gdy tamci posta-
wią już ściany. Będę zaraz roz-
mawiał z tym Lewińskim. Jak ja 
gdzieś wyjadę, nadzorcą robót 
będziesz ty. Zażądam od nich 
świadczenia pracy. 

- A co oni dostaną w zamian?
- Spokój – roześmiał się. – To 

mało?
- No to zależy – zauważył 

wachmistrz.
- Co zaś tyczy się tej hałastry 

na zewnątrz, dam ci jasne wy-
tyczne. Masz ich zwolnić o dzie-
siątej. Ilu naszych ich pilnuje? 

- Dwunastu.
- A ile utworzyłeś zespołów?
- Nie tworzyłem ich, już przy-

szli zorganizowani – sprostował 
wachmistrz. - Dziesięć sześcio-
osobowych zespołów.

- Jutro ma ich pilnować o po-
łowę mniej naszych ludzi. Nie 
szczędźcie razów obibokom, ale 
nie widzę potrzeby gnębić kogo-
kolwiek, jeśli nie prowadzi to do 
poprawy jakości ich pracy. Drę-
czenie ludzi uważam za bezcelo-
we. Jak rabin stąd wyjdzie, jego 
ludzi ma już nie być na placu. Ro-
zumiesz?

- Co nam da takie cackanie się 
z nimi, panie komendancie? 

- Opinię, wachmistrzu. Uwa-
żam, że nie ma nic cenniejszego 
od opinii. Oni tu wszyscy powin-
ni jeść mi z ręki, a wy łazić bez 
broni po tym miasteczku o każ-
dej porze dnia i nocy.

- Z całym szacunkiem …
- Tak wiem. To mrzonki. Nie 

będziemy chodzić bez broni. Pa-
miętaj jednak, że najlepszą bójką 
jest ta, w której nie wziąłeś udzia-
łu, a najlepszą wojną taka, z któ-
rej wróciłeś żywy – Schwarzwald 
spojrzał na podwładnego kpiąco. 
– A teraz wracaj na plac dopilno-
wać tej hałastry.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 21
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Zaginął 
mieszkaniec 
Łomży 
Łomżyńscy policjanci 
proszą o pomoc w od-
nalezieniu 47-letnie-
go mieszkańca miasta.

Mężczyzna, ostatni raz wi-
dziany był, niedaleko Zgorzelca 
przy granicy polsko – niemiec-
kiej, w dniu 21 września 2020 
roku. Do chwili obecnej nie po-
wrócił do miejsca zamieszkania 
oraz nie nawiązał kontaktu z ro-
dziną i znajomymi.

Zaginiony to:
Chiliński Kazimierz, lat 47
zamieszkały: Łomża,
Rysopis:173 cm wzrostu, 

oczy ciemne, szczupła budowa 
ciała, włosy krótko ścięte faliste 
– ciemne i siwe na skroniach, nos 
średni prostolinijny, uzębienie 
niepełne, uszy srednie lekko od-
stające, nosi okulary optyczne.

Ubrany był w: spodenki dre-
sowe koloru szarego bez napisów, 
koszula z krótkim rękawem kolo-
ru granatowego bez napisów, buty 
sportowe koloru zielono - czarnego

Wszystkie osoby, które wi-
działy zaginionego lub mogą 
pomóc w ustaleniu miejsca 
jego pobytu proszone są o kon-
takt z Komendą Miejską Policji 
w Łomży przy ul. Wojska Pol-
skiego 9 bądź telefonicznie pod 
numerem telefonu 47 717 12 12 
lub z najbliższą jednostką Policji 
telefon 112.

Tragedia w Jurkach. 
Spłonął drewniany dom

Do dramatu doszło w ubiegłym tygodniu w miejscowości 
Jurki w gminie Zbójna. Pożar zniszczył  drewniany dom 
mieszkalny.  

Na miejsce od razu zadysponowanych zostało 8 za-
stępów straży pożarnej między innymi z PSP w Łomży, 
OSP Mątwica, czy OSP Nowogród. Palił się drewniany 
dom pokryty blachą. 

Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, jednak 
straty materialne są ogromne. Dokładne okoliczności 
zdarzenia wyjaśni policja.

Dziewczynka potrącona  
w Giełczynie. Sprawca uciekł  

z miejsca zdarzenia
14–letnia dziewczynka trafiła do szpitala po tym, jak 
jadąc rowerem została potracona przez samo-
chód osobowy. Sprawca zdarzenia zbiegł 
z miejsca wypadku.

Do wypadku doszło 
w piątek około godziny 
19:00 w miejscowości Gieł-
czyn. Dwoje dzieci jechało 
rowerami po nieoświetlo-
nej drodze, gdy w pewnym 
momencie w dziewczynkę 
z dużą prędkością uderzył sa-

mochód osobowy. Kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia. Jed-
nak już po niespełna godzinie był w rękach policji. Okazało 
się, że prowadził pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, 
że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Poszkodowa-
na dziewczynka trafiła do szpitala, skąd śmigłowcem została 
przetransportowana do Białegostoku.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Dziecko w szpitalu po postrzale 
Mała dziewczynka trafiła do szpitala z raną postrzałową ręki. Strzał prawdopo-
dobnie został oddany nieumyślnie przez inne dziecko.

Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości koło Nowogrodu. 
Prawdopodobnie podczas zabawy pistoletem pneumatycznym, nie-
umyślnie chłopiec postrzelił dziewczynkę w rękę. Oboje dzieci są 
w wieku około 8-9 lat. Dziewczynka trafiła do szpitala, a jej życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 

Dokładne okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci.

Pożar auta  
i szybka reakcja kierowcy

Kilka dni temu doszło do nietypowej sytuacji na drodze krajowej nr 64 w okoli-
cach Wizny. Zapalił się samochód dostawczy.

Na szczęście, całe zdarzenie dla kierowcy zakończyło się dobrze, 
ponieważ bardzo szybko zareagował on na pożar, który rozwijał się 
pomiędzy kabiną, a częścią dostawczą. Ugasił go jeszcze przed przy-
byciem na miejsce strażaków.

Jedna osoba  
w szpitalu

Jedna osoba trafiła do szpitala po wy-
padku, do którego doszło w ubiegłym 
tygodniu na skrzyżowaniu ul. Przy-
koszarowej i Al. Legionów. Przyczyna 
było prawdopodobnie niezastosowa-
nie się do sygnalizacji świetlnej. 

Starszy mężczyzna kierujący 
oplem wjechał na skrzyżowanie 
na czerwonym świetle, w wyniku 
czego zderzył się z drugim pojaz-
dem. Dokładne okoliczności zda-
rzenia wyjaśniają policjanci. 
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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.

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.

Szukam pokoju do wynajęcia dla jednej 
osoby na terenie Łomźy. Tel. 691 606 432.

Działkę 2100 m2 wraz z domem murowa-
nym 160 m2 oraz dom drewniany Rogieni-
ce Wielkie  ul. M. Konopnickiej 12. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 694 243 760.

Zlecę wykonanie garażu z płyty warstwo-
wej, konstrukcji drewnianej, wynajmę 
mieszkanie dla 4 Panów pracujacych 500 
zł/osoba, wynajmę magazyn 50 m2 z kaba-
lem. Tel. 535 480 220.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele podło-
gowe i inne prace wykończeniowe. 
Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materiału wła-
snego i powierzonego. Projekt GRATIS. Do-
świadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- Per-
fekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana 
konstrukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, 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, tara-
sy, 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: szeligowskik@gmail.com

Usługi wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. 
Tel. 503 969 530

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.

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 po 50-ce bez nałogów pozna Panią 
w podobnym wieku do życia we dwoje. 
Tel. 572 336 245.

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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Jak co roku w Łomży odbyły się Igrzy-
ska Polonijne Młodzieży. Wprawdzie 
ze względu na pandemię koronawi-
rusa modyfikacji uległa ich formuła 
oraz musiały one zostać przeniesio-
ne z czerwca na wrzesień, to jednak 
w sumie brało w nich udział około 400 
dzieci i młodzieży, z czego ponad po-
łowa przyjechała z zagranicy.

- Mimo odległości mamy też 
młodzież z Irlandii, która bardzo 
chętnie przyjeżdża do naszego 
miasta. Są uczniowie Liceum Po-
lonijnego z Warszawy reprezen-
tujący takie kraje jak Białoruś, 
Kazachstan, Mołdawia, Rosja 
i Ukraina – mówi Hanka Gałąz-
ka podkreślając, że w tym roku 
przypada XX edycja Igrzysk Po-
lonijnych oraz 30-lecie Stowarzy-
szenia Wspólnota Polska. W jej 
ocenie są to ważne daty, które na-
leży odpowiednio upamiętnić.

W ciągu trzech dni mło-
dzi sportowcy spotykali się na 
obiektach sportowych w Łomży 
i w Piątnicy. Na Stadionie Miej-
skim rywalizowali lekkoatleci. 
W Szkole Podstawowej nr 1 spo-
tykali się siatkarze i zapaśnicy, 
w Szkole Podstawowej nr 9 sza-
chiści, a w SP 10 koszykarze. Na 
pływalni przy ul. Niemcewicza 
odbyły się zawody pływackie, 
natomiast piłkarze zmierzyli się 
na Orliku przy ul. Bernatowicza, 
a w Ekonomiku miała miejsce ry-
walizacja w tenisie stołowym. Na 
strzelnicy w Piątnicy zaś odbyły 
się zawody strzeleckie. Nie zabra-
kło także zajęć integracyjnych.

W trakcie oficjalnego otwar-
cia Igrzysk Polonijnych, które 
miało miejsce w Hali Sportowej 
II Liceum Ogólnokształcącego, 

w sposób szczególny poruszona 
została także kwestia obecnej sy-
tuacji politycznej na Białorusi.

- Młodzież z tego kraju za-
wsze licznie uczestniczyła w na-
szej imprezie. W tym roku nie-
stety nie miała takiej możliwości 
– podkreślał Sebastian Jaworow-
ski, członek zarządu Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”.

W trakcie uroczystości w ję-
zyku białoruskim odtworzono 
zwrotkę piosenki pt. „Mury” 
Jacka Kaczmarskiego, stanowią-
cej nieoficjalny hymn osób pro-
testujących przeciwko reżimo-
wi Aleksandra Łukaszenki na 
Białorusi.

XX Polonijne Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej odbywały się 
dzięki wsparciu Ministerstwa 
Sportu i Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów oraz Miasta Łomża.

Zadowolenia z faktu organi-
zacji jubileuszowych XX Polonij-
nych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
nie kryje Hanka Gałązka, radna 
Rady Miejskiej Łomży i wiceprze-
wodnicząca Rady Krajowej Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”.

 - Około dziesięć dni temu 
otwarta została granica z Litwą, 
co pozwoliło przyjechać do nas 
młodzieży z tego kraju. A jest 
duże prawdopodobieństwo, że ze 
względu na pandemię niebawem 
ta granica ponownie może zostać 
zamknięta, dlatego młodzież jest 
szczęśliwa, że choć wakacje od-
były się bez kontaktu z Polską, 
to przynajmniej teraz na trochę 
mogą przyjechać do kraju swo-
ich przodków – informuje Han-
ka Gałązka podając, że jest to naj-
liczniejsza, około stuosobowa, 
grupa uczestników. 

Wielki sukces zawodników 
Fight Club Łomża w Suwałkach 

i Sochaczewie

Dobrą passę zaczęła Dominika Steczkowska, która została Mi-
strzynią Polski MMA JUNIORKA w kategorii +66 kg. Dominika po-
konała 3 rywalki wygrywając z nimi w pięknym stylu przez decyzję 
sędziów. To jednak nie jedyny sukces zawodników Fight Club Łomża.

Swoją 12 zawodową walkę w karierze stoczył trener klubu Damian 
Zorczykowski, który wygrał pojedynek przez jednogłośną decyzję sę-
dziów. Przeciwnikiem Damiana podczas Gali Browar Północny Fight 
Night II w Suwałkach był bardzo doświadczony zawodnik z Finlan-
dii Jerry Kvarnstorm. Tego wieczoru podczas 7 zwycięstwo Damiana  
Zorczykowskiego w karierze było jednym z głównych wydarzeń. 

Igrzyska Polonijne łączą 
rodaków z kraju i zagranicy

Brąz na ringu
Z brązowym medalem Adriana Ti-
mofiejczuka z Hetmana Białystok (ka-

tegoria do 75 kilogramów) wróciła re-
prezentacja województwa podlaskiego 
z mistrzostw Polski juniorów w boksie, 
które odbyły się we Włocławku.

- Trzeba przyznać, że mie-
liśmy mało szczęścia w loso-
waniu. Jak nie obrońca tytułu 
mistrza Polski, to reprezentant 
gospodarzy, którym - jak wia-
domo - ściany pomagają - sko-
mentował wyniki Zbigniew 
Maleszewski, prezes Podlaskie-
go Okręgowego Związku Bok-
serskiego i szkoleniowiec klubu 
BKS Tiger Łomża.

Reprezentację wojewódz-
twa we Włocławku tworzyli 
Adam Sokołowski i Wojciech 
Boniecki (obaj BKS Tiger 
Łomża), Jakub Modzelewski 
i Patryk Bukowski (obaj KS 
Cristal Białystok), Adrian Ti-
mofiejczuk (BKS Hetman Bia-
łystok), Łukasz Waleszczyk 
(UKS Boxing Sokółka) i Jacek 
Ołów (OSiR Suwałki). 

Zawodnikom towarzyszyli 
obok Zbigniewa Maleszewskiego 
trenerzy Dariusz Kochanowski 
i Patryk Rostkowski.       

- Dziękujemy Urzędowi Mar-
szałkowskiemu Województwa 
Podlaskiego za środki finanso-
we na zakup dresów i koszulek, 
w których reprezentowaliśmy re-
gion - powiedział Zbigniew Ma-
leszewski. 

Od lewej trener Dariusz Kochanowski, Adrian Timofiejczuk i Zbigniew 
Maleszewski prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Bokserskiego
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MOCNYM AKORDEM ZAKOŃCZYŁY SIĘ 
52. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI U18 
W RADOMIU, BARDZO WYRÓWNANY 
ZESPÓŁ LŁKS PREFBET ŚNIADOWO 
ŁOMŻA CZASEM 3:18.55 POPRAWIŁ 
REKORD POLSKI W SZTAFECIE 4X400 
M USTANOWIONY PRZED 40 LATY (BEZ 
TRZECH DNI).

Faworytami konkurencji koń-
czącej mistrzostwa byli sprinterzy 
LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, 
w finale A biegło trzech z nich 
a czwarty – w finale B. Zwyciężyli 
o prawie dwie sekundy przed AZ-
S-AWFiS Gdańsk (3:20.47) oraz 
ponad trzy sekundy z AZS KU 
Politechniki Opolskiej. Łomża-
nie zapewne przymierzali się do 
pobicia rekordu Polski Budow-
lanych Szczecin, bo błyskawicz-
nie zareagowali na nieoficjalny 
czas pokazany na tablicy. Osią-
gnęli rezultat 3:18.55, poprzed-
ni (3:18.71) został ustanowiony 
podczas Ogólnopolskiej Spar-
takiady Młodzieży przed 40 laty 
(23.09.1980 w Łodzi).

Ustanowieniem rekordu 
Polski w sztafecie 4x400me-
trów mężczyzn zakończyli zna-
komity startna Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych 

w Radomiu lekkoatleci klu-
bu „PREFBET ŚNIADOWO” 
Łomża. Nasi sprinterzy uzyska-
li wynik 3:18,55sek.  poprawia-
jąc dotychczasowy rekord Bu-
dowlanych Szczecin (23.09.1980 
Łódź-3:18,71) o 0,16sek. Jak 
znakomity to wynik niech świad-
czy fakt,że przez 40 lat nie udało 
się go pobić żadnemu polskiemu 
klubowi. Dodatkowa ciekawost-
ka: klub „PREFBET ŚNIADO-
WO” Łomża jest jedynym klu-
bem w Polsce, który posiada 2 
rekordy Polski w biegach sztafe-

towych        (2-gi to rekord Pol-
ski Juniorów 4x400 Toruń 2008-
3:11.66 w składzie Kakareko G., 
Chyliński D.,Olszewski P., Wojno 
A.) Wynik w Radomiu mógłby 
być lepszy, lecz na przeszkodzie 
stanął silny wiatr(ponad 3 m/s), 
który poważnie utrudniał rywa-
lizację zawodnikom. Dodatko-
wo nasi biegacze chcąc walczyć 
o rekord nie mogli się oszczędzać 
więc prowadzili  od startu do 
mety stawkę ośmiu najlepszych 
klubów występujących w ścisłym 
finale dyktując jak się okazało re-

kordowe tempo. Naszym cztery-
stumetrowcom oprócz gratulacji 
za rekord i mistrzostwo Polski 
należą się duże słowa uznania 
za ambicję, ponieważ trzech 
z nich w ciągu 3 dni zaliczyło aż 
po 4 starty! Dwa kolejne meda-
le, tym razem brązowe padły łu-
pem Martyny Krawczyńskiej 
800m-2:12,84sek. oraz ...sztafety 
4x100 mężczyzn 42.73sek. Prak-
tycznie wszyscy zawodnicy wy-
padli bardzo dobrze lub dobrze, 
poprawiali swoje rekordy życio-
we lub zajmowali miejsca wyż-
sze niż te na liście rankingowej 
z jakimi przystępowali do rywali-
zacji. Przełożyło się to na rekor-
dowy występ drużyny mającej  
17-cie  osobo startów i dający 66 
punktów co dało s 5 lokatę w Pol-
sce wśród 213 klubów biorących 
udział w Mistrzostwach. Zarów-
no 17 startów jak i 66pkt. to re-
kordowe osiągnięcia klubu w hi-
storii jego istnienia.

Wyniki zawodników PREFBETU- 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych-Radom:
1.4x400m M-Zwirkowski Aleksan-
der, Jurak Bartosz, Duchnowski Igor, 

Dąbrowski Piotr-3:18,55sek. (Rekord 
Polski)
3.4x100mM-Dąbrowski Paweł, 
Duchnowski Igor, Jurak Bartosz, 
Dąbrowski Paweł- 42.73sek.
3.800m- Krawczyńska Marty-
na-2:12,84
6. 400m-Dąbrowski Piotr-49.21 rek.
żyć (el. 49.38 rek.żyć)
7.400m-Jurak Bartosz-49.49 rek.żyć 
(el. 49.81 rek.żyć)
8.400m-Duchnowski Igor 49.87 rek.
żyć(el. 49.99 rek.żyć)
9.800m-Folga Bartłomiej-1:57.97
10.200-Dąbrowski Paweł-22.52 rek. 
żyć
10. 4x400M II-Dąbrowski Paweł, 
Folga Bartłomiej, Macioch Szymon, 
Stefańczyk Jakub- 3:32.27
11.1500prz.-Dzwonkowska Karolina 
-5:26.10 rek.żyć
13.Oszczep- Łagoda Paulina-35.26m
14.4x400mK-Łyskowka Maja, 
Dzwonkowska Karolina, Długo-
zima Agata, Krawczyńska Marty-
na-4:12,36
16.100m- Łyskowka Maja-12,71
16.100m-Dąbrowski Paweł-11.48
16.400m-Zwirkowski Aleksander- 
50.83 rek.żyć
19.200m-Łyskowka Maja-26.10 rek.żyć
22. Dysk-Wrzesińska Natalia-28.17

Tytuł indywidualnej i drużynowej mistrzyni Pol-
ski dla Katarzyny Jankowskiej z KS Podlasie Bia-
łystok, tytuł drużynowych mistrzyń Polski dla 
ekipy Podlasia i brązowy medal dla biegaczek 
klubu LŁKS PREFBET ŚNIADOWO Łomża, druży-
nowe mistrzostwo kraju dla zawodników PRE-
FBET-u. Sportowcy z województwa podlaskiego 
znakomicie spisali się na mistrzostwach Polski 
seniorów w biegu na 10 000 metrów.

Od kilku lat ten najdłuższy bieg z roz-
grywanych na bieżni ma swoją mistrzow-
ską odsłonę w innym terminie niż „pełne” 
mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Tym 
razem biegacze spotkali się 19 września 
w Karpaczu.     

Jak relacjonuje na swojej stronie Polski 
Związek Lekkiej Atletyki, ton rywalizacji 
wśród kobiet od początku nadawały Iza-
bela Paszkiewicz i Katarzyna Jankowska. 
Początkowo panie biegły w kilkuosobowej 
grupie, od której mniej więcej w połowie 
dystansu oderwała się wspomniana dwój-
ka. Na kilkaset metrów przed metą sku-
tecznie zaatakowała Jankowska. To ona 
zwyciężyła z czasem 33:10.52, zdobywa-
jąc swój czwarty tytuł mistrzowski wśród 
seniorek. Druga Paszkiewicz (AZS UMCS 
Lublin) finiszowała z wynikiem 33:14.34. 
Brązowy medal wywalczyła Aleksandra 
Lisowska (KS AZS UWM Olsztyn) – 
33:42.21. W kategorii młodzieżowej naj-
lepsza była Beata Topka – 35:11.40.

Katarzyna Jankowska dołączyła do 
swoich trofeów także złoto w rywaliza-
cji drużynowej, która powstaje po zsu-
mowaniu czasów trzech zawodniczek lub 

zawodników danego klubu. Razem z nią 
najwyższym podium stanęły koleżanki 
z Podlasia: Anna Bańkowska (10 miejsce 
indywidualnie) i Paulina Mikiewicz-Ła-
pińska (18). Na trzecim miejscu uplaso-
wały się: Justyna Korytkowska (8), Anna 

Szyszka (14) i Monika Nawrat (20) z te-
amu PREFBET ŚNIADOWO Łomża.

Z relacji PZLA o biegu mężczyzn wy-
nika, że zawodnicy tasowali się na prowa-
dzeniu. Ostatecznie tempo zaczęli nada-
wać Krystian Zalewski (UKS Barnim 

Goleniów) i Szymon Kulka (WKS Grun-
wald Poznań). Ten drugi nie wytrzymał 
tempa lidera. W drugiej połowie dystansu 
mocniej nacisnął Zalewski. Obrońca ty-
tułu systematycznie powiększał przewa-
gę nad rywalem i w chłodny wrześniowy 
wieczór zdobył w Karpaczu drugi z rzę-
du  tytuł mistrza kraju. Na obiekcie im. 
Ireny Szewińskiej osiągnął czas 28:59.88. 
Wicemistrzem kraju został Szymon Kul-
ka – 29:13.14. Brąz, po świetnym finiszu, 
zdobył Adam Nowicki (MKL Szczecin) – 
29:23.35. W kategorii U23 najlepszy był 
Patryk Kozłowski.

Indywidualnych medali lekkoatle-
ci PREFBETU ŚNIADOWO Łomża nie 
wywalczyli, ale zespołowo triumfowali. 
Na sukces „zapracowali”: Piotr Łobodziń-
ski (10 miejsce), Przemysław Dąbrowski 
(12) i Mateusz Niemczyk (17).

- Stadion w Karpaczu jest przepiękny, 
ale rozegranie biegu na 10  000 metrów 
na wysokości 600 metrów nad poziomem 
morza nie było dobrym pomysłem. Nie 
pozwoliło to biegaczom na maksymalny 
wysiłek, a dodatkowo silny wiatr i dopełni-
ło obrazu wyjątkowo ciężkich mistrzostw  
- komentuje Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec PREFBET-u.

Jak dodaje, następnego dnia w Karpa-
czu odbył się mecz lekkoatletyczny junio-
rów Polska – Czechy, w którym czwarte 
miejsce zajął na 1500 metrów Dawid Li-
kwiarz, jego klubowy podopieczny, który 
kilka dni wcześniej został mistrzem Polski 
w swojej kategorii wiekowej . 

Od 40 lat nie było lepszej sztafety.  
Zawodnicy PREFBET-u ze złotem i rekordem

Mistrzowie długiego dystansu 
są z Białegostoku i Łomży

PREFBET 
ŚNIADOWO 

Łomża
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