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Pierwsze grudniowe noce wzbu-
dziły grozę w miejscowościach nad 
Narwią. W Krzewie wilk zbliżył 
się do zamieszkanych zabudowań 
i zagryzł pięć psów.  Mariusz Sach-
maciński, dyrektor Łomżyńskiego 
Parku Krajobrazowego Doliny Narwi 

mówi, że wilki są stałym elementem 
nadrzecznego środowiska, ale od 
ponad pół wieku nie zdarzyło się, by 
atakowały psy na uwięzi, w budach 
tuż obok domów.

Dokończenie na str. 4

Wilk morduje  
w dolinie Narwi

Brakowało naprawdę niewiele, by 
miano najlepszego głosu w kraju na-
leżało do pochodzącego z Łomży Ada-
ma Kalinowskiego. 

W The Voice of Poland nasz 
krajan pokonał Jędrzeja Skibę 
oraz Annę Gąsienice-Byrcyn. 
Jednak to Krystian Ochman, 
wnuk sławnego śpiewaka opero-
wego Wiesława Ochmana, zdo-
był większe uznanie wśród wi-
dzów, wygrywając tym samym 
11. edycję programu. - Ogromne 
gratulacje i nawet nie wiesz mor-
deczko jak się cieszę z Twojego 
sukcesu – pisał po zakończeniu 
programu w mediach społecz-
nościowych Adam Kalinowski. -  
To był ogromny zaszczyt współ-
pracować z tak wybitną ekipą 
przez tych parę miesięcy. Dzię-
kuję wszystkim za tę przygodę, 
doświadczenie, wsparcie, doping 
i dobre flow – podsumowywał 
swój udział w programie łomży-
niak. 

Jak mówił podczas finału 
Adam Kalinowski najwyższy cel 
był w kręgu jego zainteresowania, 
jednak do programu przyszedł 

przede wszytkim po to, by skon-
frontować swoje umiejętności. 

- Moim celem, gdzieś tam 
oczywiście dalekim, było dojście 
do tego finału. Sądzę, że etap bi-
tew był chyba najbardziej kluczo-
wy, najbardziej stresujący. Przede 
wszystkim dlatego, że Przemy-
sław Pajdak to jest bardzo do-

bry, rockowy wokal, a w etapie 
nokaut zmierzyłem się z zupełnie 
innym repertuarem niż wcześniej 
– przekonywał Adam. 

W odcinku finałowym Adam 
Kalinowski zmierzył się z utwo-
rem „Drive” Incubus, „Still Got 
The Blues” Gary'ego Moore'a, 
“Lubię wracać tam” Zbignie-
wa Wodeckiego oraz Za szkłem” 
Braci dostarczając wielu niesa-
mowitych muzycznych wrażeń. 
Wykonał także ponownie au-
torsk singiel “Kamienice”. 

Ostatecznie łomżyniak zdo-
był II miejsce i voucher w wy-
sokości 3 tysięcy złotych na bi-
żuterię. 

Drugi najlepszy głos w kraju jest z Łomży



Od kwietnia do października 2020 roku 
firma Andrzeja Wszeborowskiego, 
zajmująca się konserwacją zabytków 
pracowała przy budynku laboratorium 
PSSE w Łomży wykonując docieplenie 
przegród zewnętrznych i izolacji ścian 
fundamentowych, a także docieplenie 
elewacji budynku laboratorium PSSE 
w Łomży. Prace już dobiegły końca. 
Obiekty zyskał nie tylko nowy blask. 
Kryją w sobie także "kapsułę czasu". 

W kapsule czasu został za-
mknięty list, którego oryginalną 
treść publikujemy poniżej. 

„Łomża, 13.05.2020 r.
Państwowy Powiatowy In-

spektor Sanitarny w Łomży pisze 
dla potomnych.

Jest 71 dzień epidemii koro-
nawirusa SARS-Co-V-2 w Polsce. 
Pandemia zaczęła się od Chin, 
w  dzielnicy Wuhan, na przeło-
mie listopada i grudnia 2019 r. 
W dniu 12 maja 2020 r. „padł re-
kord” potwierdzonych przypad-
ków w Polsce – 595.

Stan na dzień 12.05.2020 r. 
w Polsce: 16921 potwierdzonych 
przypadków, zgonów 839, ozdro-
wieńców 6131, chorych 9951.

Stan na dzień 12.05.2020 r. 
w woj. podlaskim: 385 potwier-
dzonych przypadków, zgonów 7, 
ozdrowieńców 312, chorych 66.

Stan na dzień 12.05.2020 r. 
w powiecie łomżyńskim: 40 po-
twierdzonych przypadków, zgo-
nów  0, ozdrowieńców 35, cho-
rych 5. 

Nikt z pracowników do chwi-
li obecnej nie ma stwierdzonego 
Covid-19.

Maj 2020 r. jest zimny. 
W ostatnią niedzielę była praw-
dziwa wiosna, pogoda na krótki 
rękaw. Natomiast we wtorek rano 
śnieg pokrył zazielenione drzewa. 

Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna składa się 
z Oddziału Nadzoru, który znaj-
duje się na ul. Księcia Janusza I 1 
i Oddziału Laboratoryjnego, któ-
ry mieści się na ul. Dworna 21. 
Laboratoria posiadają akredy-
tację Polskiego Centrum Akre-
dytacji od 2005 r., jako jeden 
z pierwszych Sanepidów w Pol-
sce. Wszyscy pracownicy stale 
podnoszą swoje wykształcenie, 
aby być na bieżąco z bardzo dy-
namicznie zmieniającą się sytu-
acją prawną w kraju.

W 2018 r. wymieniliśmy 
sprzęt laboratoryjny. A od 
roku 2019 remontujemy Naszą 
„Dworną 21”. 

Lista pracowników 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Łomży
Adamska Anna
Antol Justyna
Antolak Agnieszka
Arszułowicz Artur
Babiel Beata
Barcicka Krystyna
Bartyzel Magda
Bednarczyk Kinga
Bronowicz Józef
Brymora Adrian
Budna Magdalena

Cieślik Krystyna Grażyna
Cwalina Angelika
Dardzińska Ewa
Daszkiewicz Agata
Dąbrowska Ewa
Dobkowska Anna
Dołęga Monika
Dubiel Dorota
Fidura Iwona
Gosk Przemysław
Grala Paweł
Gulanowska Julia
Hutnik Grażyna
Iwaniuk Agnieszka
Jackowska Małgorzata
Jankowska Joanna
Jankowska Patrycja
Jankowski Jarosław
Jarosz Milena
Jastrzębska Monika
Jaśkowska Anna
Jurkowska Wiesława
Kołakowska Karolina
Kondraciuk Ewa
Kossakowska Małgorzata
Kruszewska Elżbieta
Kruszewska-Wołczuk Anna
Krysiak Paulina
Lipska Dorota
Lubiecka Anna
Łaguna Krystyna
Łaszcz Halina
Macko Agnieszka
Malinowska Elżbieta

Malinowska Wiesława
Mieczkowska Janina
Mieczkowska Małgorzata
Mielnicka Danuta
Moczarska-Rykowska Katarzyna
Niksa Paulina
Obrycka Joanna
Paprocka Barbara
Pardo Małogrzata
Rogowska Alicja
Sierzputowska Teresa
Sobczak Ewa
Spichalska Bożena
Śmiarowska Alicja
Śmiarowska Katarzyna
Turek Karolina 
Turowska Jolanta
Tyszka Marta
Wileńska Barbara
Wróblewska Małgorzata
Wyszyńska Iwona
Zaremba Grażyna
Zysk Magda
Żelazna-Małż Magdalena
Żukowska Joanna
Piasecka Barbara
Niklewicz Adam
Kowalewska Barbara 

ZDROWIE

Tradycyjnie o zdrowiu myśli-
my w kategoriach braku choroby, 
patologii czy dolegliwości. 

Zaś w pogoni za zdrowiem 
szukamy czynników szkodliwych 
dla zdrowia i próbujemy je zwal-
czać. Budowanie zdrowia może 
również polegać na wspieraniu 
dobrych stron i  zasobów osób 
czy całych społeczności, takich 
jak np. zachowania prozdrowot-
ne, czy budowanie wsparcia spo-
łecznego.

Definicja zdrowia wg Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO) 
ukazuje zdrowie w  pozytywnym 
świetle: „zdrowie jest stanem peł-
nego/całkowitego dobrego samo-
poczucia/dobrostanu (ang.  well-
being) fizycznego, psychicznego 
i społecznego, a nie tylko jej bra-
kiem – obiektywnie istniejącej – 
choroby (ang.  disease), czy nie-
pełnosprawności (ang. infirmity)”.

W celu poprawy zdrowia 
ludności zaleca się prowadzenie 
działań w obszarze profilaktyki 
chorób i promocji zdrowia, któ-
re należą do statutowych zadań 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Życzymy zdrowia!!!

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Łomży
wraz z Pracownikami”
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Łomży pisze dla potomnych

Od lewej: Karol Ruszczyk ,inżynier budowy, 
Rafał Odachowski, Kołakowski Darek, 
Kamiński Ryszard, Rafał Kopczewski,  
Żaneta Walendziak, kierownik robót  
i Jacek Pietruszka,kierownik budowy



Przebudowane ulice: Wiejska wraz 
z towarzyszącym parkingiem oraz 
3 Maja oficjalnie zostały oddane do 
użytku. W uroczystości otwarcia ulic 
udział wzięli m.in. Mariusz Chrzanow-
ski, prezydent Łomży, Lech Antoni 
Kołakowski, poseł na Sejm RP, Marek 
Olbryś, wicemarszałek województwa 
podlaskiego czy Elżbieta Olejniczak-
-Bazydło, zastępca dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy.

W listopadzie zakończyły się 
długo wyczekiwane prace przed-
sięwzięcia. Ulice 3 Maja i Wiej-
ska razem z nowym parkingiem 
zostały "przekazane" kierowcom. 
Władze miasta podkreślały, że 
to nie jedyne tego typu projekty 
drogowe, gdyż na terenie miasta 
przeprowadzanych jest szereg in-
westycji mających poprawić łom-
żyńską infrastrukturę. 

- Wiemy jak istotne są po-
łączenia komunikacyjne, które 
wpływają na komfort życia w na-
szym mieście. W przeciągu ostat-
nich lat realizowaliśmy wiele 
inwestycji drogowych, co pozwo-
liło nam zyskać uznanie w całym 
kraju.  Jednak najistotniejsze jest 
to, że drogi, które przez lata były 
zapomniane, zyskują nową ja-
kość. Jest również nowy parking, 
który powstał na terenie daw-
nej stacji paliw- mówi Mariusz 
Chrzanowski, prezydent Łomży.

Parking przy ul. Wiejskiej 
posiada 125 miejsc, w  tym 103 
miejsca parkingowe. Co ważne, 
korzystać z niego mogą miesz-
kańcy okolicznych bloków, ale 
także rodzice, którzy przywożą 
swoje dzieci na treningi na pobli-
ski Orlik przy ul. Bernatowicza.

Zdaniem posła Lecha An-

toniego Kołakowskiego, realną 
i rzeczywistą oceną działań ka-
dencji kolejnych samorządów 
jest wielkość pozyskanych środ-
ków, a te sprawiają, iż Łomża co-
raz bardziej staje się nowocze-
snym miastem.

- Dzisiaj wiele samorządów 
w Polsce bierze udział w wyści-
gu o środki zewnętrzne z różne-
go rodzaju funduszy czy od rzą-
du. Jednak każda złotówka, która 
trafia do naszego miasta ma je 
rozwijać. Z tych dróg czy parkin-
gów, które powstają możemy być 
dumni- tłumaczy poseł.

Parlamentarzysta przypo-
mniał także o kolejnej perspek-
tywie finansowej na lata 2021-
2027. Jak sam podkreślił, póki co 
nie wiadomo czy Polska zawetuje 
nowy budżet Unii Europejskiej, 
jednak te środki wpływać mogą 
na dalszy rozwój Łomży. 

Z kolei Marek Olbryś, wice-
marszałek województwa pod-
laskiego nie krył zachwytu nad 
zrealizowanymi inwestycjami 
i zauważył, że z dnia na dzień 
miasto staje się coraz piękniejsze. 
Swoje słowa skierował także do 
prezydenta oraz radnych Rady 
Miejskiej podkreślając  skutecz-
ne wykorzystywanie środków 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych.

- To naprawdę są dobrze za-
inwestowane pieniądze. Trzeba 
podziękować także wykonawcom 
tych zadań, bo widać, iż z należy-
tą starannością, zgodnie z prze-
pisami i techniką wykonali te 
ulice. Dobrze, że Łomża się zmie-
nia. Rząd Zjednoczonej Prawi-
cy umie docenić działalność sa-

morządów. Zarówno Łomża, jak 
i powiat łomżyński dostały po ok. 
20 mln zł. Sądzę, że te wartości 
finansowe nadal będą kontynu-
owane przy wsparciu polskiego 
rządu, ale i też na pewno Samo-
rządu Województwa Podlaskie-
go- deklaruje wicemarszałek.

Nowo powstały parking przy 
ul. Wiejskiej jest również ważny 
z perspektywy pracowników Po-
wiatowego Urzędu Pracy i jego 
klientów.

- Wszyscy się z tego ogromnie 
cieszymy. To wielkie ułatwienie 
w dotarciu do nas. Jestem wręcz 
wzruszona, że udało się zrobić 
parking na miarę pięknego mia-
sta- mówi Elżbieta Olejniczak-
-Bazydło.

Zastępca dyrektora PUP przy-
pomniała jednocześnie żartobli-
wą historię tzw. „klubu 50”, któ-
ry w tej chwili przestał istnieć. To 
„nieoficjalna grupa" osób, które 
udając się do Powiatowego Urzę-
du Pracy były karane przez poli-
cję mandatami w wysokości 50 
zł za przechodzenie przez jezdnię 
w niedozwolonym miejscu. 

Inwestycja okazała się jedną 
z trudniejszych, jakie przepro-
wadzono w tym roku. Jednym z  
priorytetów przy jej realizowaniu 
było zapewnienie bezpieczeń-
stwa użytkownikom łomżyń-
skich dróg.

- Przebudowane zostało 
skrzyżowanie z ul. Wojska Pol-
skiego i na nim dochodziło do 
wielu niebezpiecznych zdarzeń. 
Druga kwestia, która motywowa-
ła nas do działania to środowisko, 
gdyż jak pamiętamy w tym miej-
scu była stacja paliw, a to wiązało 

się z dużym zanieczyszczeniem 
gleby. Z racji tego wymieniono 
1200 ton gruntu- wyjaśnia An-
drzej Garlicki, wiceprezydent 
Łomży.

Podczas uroczystego otwar-
cia ulic Wiejskiej i 3 Maja prze-
kazano również pieniądze na cele 
statutowe dla placówek oświa-
ty. Tym razem 3 tys. zł trafiło 
do Szkoły Podstawowej nr 9 im. 
Księcia Mazowieckiego Janusza 
I w Łomży

- Muszę powiedzieć, że ja już 
wiem na co przeznaczymy te pie-
niądze. Dołożymy do zakupu ko-
lejnego interaktywnego monito-
ra, który jest bardzo przydatny 
zarówno do pracy zdalnej, jak 
i stacjonarnej. Na pewno to bę-
dzie wielka korzyść dla uczniów 
naszej szkoły- mówi Bożena 
Dziekońska, dyrektor SP nr  9 
w Łomży.

Całą inwestycję poświecił o. 
Jan Bońkowski z Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów w Łom-
ży, który przypomniał, że ulica 
Wiejska należy do najstarszych 
w mieście.

Ulice Wiejska i 3 Maja reali-
zowane były w ramach zadania 
„Przebudowa drogi gminnej nr 
101001B (ul. 3 Maja) w Łomży 
i rozbudowa drogi gminnej nr 
101152B (ul. Wiejska) w Łom-
ży”, na który władze Łomży po-
zyskały dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 

Na ulicy Wiejskiej w ramach 
realizacji tej inwestycji wykonano 
nową nawierzchnię jezdni o dłu-
gości około 380 metrów i szero-
kości 5-6 metrów, a po obu jej 
stronach zrealizowano chodni-

ki. Powstało także siedem miejsc 
postojowych, w tym jedno wy-
niesione. Przebudowano kanali-
zację deszczową oraz oświetlenie 
uliczne, w tym 23 słupy oświetle-
niowe wraz z oprawami. 

Jako, że w tym miejscu wcze-
śniej znajdowała się stacja paliw, 
na koszt Orlenu, pod nadzorem 
geologa, dokonano remediacji, 
czyli wymiany gruntu. Wydatki 
poniesione przez samorząd na tę 
inwestycję to blisko 3,5 mln zł, 
z czego dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych wy-
niosło ponad 1,5 mln zł.

 Z kolei realizacja ulicy 3 
Maja kosztowała ponad 2,5 mln 
zł, a wsparcie wyniosło blisko 
900 tys. zł. Charakteryzuje się 
ona przekrojem jednojezdnio-
wym z przeznaczeniem do ru-
chu jednokierunkowego, a sze-
rokość pasa ruchu wynosi 3,5 
m. Część drogi przeznaczona 
jest do postoju pojazdów osobo-
wych. Na jej 233 metrowym od-
cinku powstała nowa nawierzch-
nia jezdni wraz z chodnikami po 
obu stronach, pięć przejść dla 
pieszych, w tym jedno wynie-
sione oraz 32 miejsca parkingo-
we. Wykonano także kanalizację 
deszczową i wpusty uliczne, sieć 
wodociągową oraz wybudowa-
no kablową linię oświetleniową 
wraz z 10 słupami oświetlenio-
wymi z oprawami.

Władze miasta zapowiedziały 
dalsze aplikowanie o środki ze-
wnętrzne na poprawę miejskiej 
infrastruktury. W ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
miasto Łomża wyremontowało 
i zmodernizowało łącznie 16 ulic. 
Koszt wszystkich inwestycji wy-
niósł ponad 6 mln zł, z czego do-
finansowanie to 2,5 mln zł.

3Łomża

Remont zabytkowej kamienicy przy 
ulicy Wojska Polskiego 15, termo-
modernizacja siedziby Zespołu Szkół 
Specjalnych oraz Przedszkola Pu-
blicznego nr 9 w Łomży, to inwestycje 
współfinansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego wojewódz-
twa podlaskiego. Jak podkreśla Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego, to przykład dobrze 
wydatkowanych pieniędzy. 

- Kamienica przy ulicy Woj-
ska Polskiego 15 w Łomży, to 
dla mnie szczególny adres. Kiedy 
jeszcze pracowałem w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej,  
opracowaliśmy dokumenta-
cję remontu tego niezwykłego 
w pejzażu miasta budynku wraz 

z   projektem technicznym i apli-
kacją do  Zarządu Województwa 
Podlaskiego.  Udało się pozyskać 
fundusze na remont i termomo-
dernizacje kamienicy. Podobne 
dofinansowanie uzyskały prace 
remontowe przy przedszkolu nu-
mer 9 i siedzibie szkół specjal-
nych - wyjaśnia wicemarszałek 
województwa podlaskiego Ma-
rek Olbryś.

Zdaniem wicemarszałka,cie-
szy fakt, że pieniądze wydawane 
są na rozwiązywanie najważniej-
szych problemów mieszkańców 
miasta.

- Warto dodać, że w trzecim 
etapie realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego prze-
widziane zostały fundusze na 

inwestycje związane z ochroną 
środowiska. Instalując w remon-
towanych zabytkowych kamieni-
cach infrastrukturę fotowoltaicz-
ną obniżamy koszty ogrzewania 
i chronimy powietrze. War-
to z tych funduszy skorzystać - 
stwierdza wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Z informacji Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Podlaskiego wynika, że   termo-
modernizacja Zespołu Szkół 
Specjalnych, kamienicy przy 
ulicy Wojska Polskiego 15 oraz 
przedszkola publicznego nr 9 
to koszt 8,4 mln złotych, w tym 
dofinansowanie z Regionalnego 
Funduszu Operacyjnego  wynio-
sło 4,6 mln złotych.

Wzorowo realizowane inwestycje w Łomży są 
współfinansowane z RPO województwa podlaskiego

W trzecim etapie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 
podlaskiego przewidziane są fundusze na inwestycje związane z ochroną 
środowiska - powiedział Marek Olbryś wicemarszałek województwa podlaskiego

Ulice Wiejska i 3 Maja oficjalne oddane do użytku
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4 www.narew.infowydarzenia

Jak informuje Urząd Marszał-
kowski Województwa Podlaskie-
go Marek Olbryś, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego, 
w którego pieczy znajdują się m. 
in. parki krajobrazowe w woje-
wództwie, zalecił dyrektorowi 
ŁPKDN zintensyfikowanie pa-
troli dziennych i nocnych. Waż-
ne jest bowiem bliższe poznanie 
osobnika, który stał się zagroże-
niem.

- Poprosiłem też o prowa-
dzenie działań informacyjnych 
i ostrzegawczych wśród miesz-
kańców tych terenów – chodzi 
np. o baczniejszą opiekę nad do-
mowymi czworonogami oraz 
zgodnych z prawem czynności 
odstraszających wobec wilka – 
dodaje wicemarszałek Marek Ol-
bryś.       

Nocny horror   
Kobieta z miską w dłoniach 

zamiera. Ze szczeliny między de-
skami stodoły a gruntem zamiast 
ulubionej suczki, której niesie 
jedzenie, wysuwa się wielki łeb 
z niewielkimi uszami, a potem 
cała sylwetka zwierzęcia o ruda-
wej sierści, znacznie większego 
od psa . Człowiek i wilk patrzą na 
siebie. Zwierzę odwraca się i spo-
kojnym truchtem oddala w stro-
nę lasu. Kilka chwil później zszo-
kowana mieszkanka Krzewa i jej 
mąż odkrywają zmasakrowane 
szczątki swoich trzech psów.

- To spostrzeżenie o rudawej 
sierści wskazuje, że to był wilk 
stąd. Nasze są właśnie bardziej 
płowe, te z Puszczy Augustow-
skiej ciemniejsze, a z południa 
szare - mówi Mariusz Sachmaciń-
ski. To jego mieszkańcy nadrzecz-
nych wsi znają jako fachowca 
i wzywają na pomoc w trudnych 

często problemach relacji ludzi 
i ich "dzikich" sąsiadów. Tym ra-
zem pierwszy sygnał pochodził 
z Krzewa. 

- Jednej z nocy wilk wyrwał 
z uwięzi przy budzie trzymie-
sięcznego owczarka niemieckie-
go długowłosego i zagryzł. To 
gospodarstwo nieogrodzone, 
przylegające do lasu i w pobliżu 
szlaku migracji dzikich zwierząt: 
jeleni, łosi, dzików, których wie-
le żyje w Olszynie Krzewskiej. 
Wszystkie okoliczne psy ujadają, 
gdy wyczują "obcych". Może to 
sprowokowało wilka? - zastana-
wia się dyrektor.

Następnej nocy, 500 metrów 
dalej, wilczy atak powtarza się 
w kolejnym gospodarstwie. To 
tam gospodyni niosąca rano je-
dzenie dla psiaków pilnujących 
obejścia dziwi się, że nie reagują 
jak zwykle na wołanie i gwizda-
nie. Po chwili widzi wychodzące-
go ze stodoły wilka. Zszokowani 
domownicy odkrywają w pobliżu 
zmasakrowane szczątki wszyst-

kich swoich  psów. Jeden z wy-
gryzionym karkiem, częściowo 
zjedzony. Kilka dni później ko-
lejny sygnał o krwawym ataku 
w Krzewie.

Skąd wiadomo, że sprawcą "zbrodni" 
był wilk?

- Wraz z panią, która go wi-
działa i jej mężem, oglądaliśmy 
zdjęcia i filmiki. Była przekona-
na, że to właśnie takie zwierzę. 
Zawiadomiłem też ,oczywiście, 
terenową łomżyńską placówkę 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Białymstoku oraz 
weterynarza. Fachowcy, którzy 
zadziałali błyskawicznie uznali, 
że ślady jednoznacznie wskazują 
na wilka. Sposób działania, czyli 
złamanie karku ofiary i wyjedze-
nie określonych części, pozosta-
wione tropy... - wyjaśnia  Mariusz 
Sachmaciński.

Nietypowe
Sprawdził od razu dokład-

niej czy nie było ostatnio podob-
nych sygnałów. Okazało się, że 
niedawno w okolicy Lasu Jedna-
czewskiego basior zadusił kilku-
tygodniowe cielę. W listopadzie 
w rejonie Rajgrodu łupem wil-
ków padło kilka sztuk bydła. Dy-
rektor ŁPKDN uważa, że to nic 
aż takiego szokującego. Wilki są 
mieszkańcami tego regionu i od 
czasu do czasu zdarza się, że ich 
celem są hodowlane zwierzęta 
pozostawiane na pastwiskach.   

- Przewertowałem jednak ar-
chiwa. Ataków wilków na psy na 
naszym terenie nie mieliśmy od 
roku 1961 - mówi Mariusz Sach-
maciński.

W jego ocenie sprawa "ma-
sakry" w Krzewie wymaga do-
kładniejszego zbadania, właśnie 
z powodu pewnych nietypowych 
cech. Wilk jest nocnym łowcą. 
W gospodarstwie, gdzie zagryzł 
trzy psy, widziany był jednak, 
gdy już było widno. Wilk nie jest 

też raczej samotnym łowcą. Jest 
w dolinie Narwi czy w Czerwo-
nym Borze kilka watah i raczej 
pokarm zdobywają one w zbio-
rowych polowaniach. Kilka dni 
temu Mariusz Sachmaciński miał 
sygnał od leśników, że pojedyn-
czy wilk, w biały dzień, próbował 
przepłoszyć kruki żerujące na 
truchle jakiegoś zwierzęcia i za-
brać im łup.

- Jeżeli działa samotnie, zabie-
ra się za padlinę czy atakuje psy 
na uwięzi w pobliżu zabudowań, 
to znaczy, że poszukuje możliwie 
łatwej zdobyczy. Może jest ranny 
lub chory? Może to młody, trzy-
letni samiec, który nie opanował 
jeszcze sztuki polowania? Albo 
wręcz przeciwnie – starszy i już 
mniej sprawny? Postaramy się 
poznać jego „wizerunek”. Zgod-
nie z zaleceniem marszałka bę-
dzie więcej patrolowania, a także 
zastosujemy fotopułapki – zapo-
wiada dyrektor ŁPKDN.

Co dalej                                       
Jak przyznaje Mariusz Sach-

maciński, w grę nie wchodzi ra-
czej odłowienie niebezpieczne-
go wilka. To zwierzę pod ścisłą 

ochroną i procedury są bardzo 
skomplikowane. Właściciele za-
bitych psów mogą się ubiegać 
w RDOŚ o odszkodowanie. Tak 
zupełnie bez reakcji sprawa jed-
nak pozostać nie może.

- Poinformuję władze gmi-
ny Piątnica i Łomża (na drugą 
stronę Narwi wilk może się bez 
trudu przedostać), których za-
daniem powinno być rozmiesz-
czenie ostrzeżeń. Liczę, że będzie 
to dobra nauczka i bodziec dla 
właścicieli psów i kotów, aby je 
odpowiednio zabezpieczyć – nie 
puszczać samopas i nie trzymać 
na uwięzi na dostępnym terenie 
tylko raczej w zamkniętych koj-
cach – wyjaśnia dyrektor i apelu-
je, aby mieszkańcy nadnarwiań-
skich miejscowości zgłaszali do 
siedziby Parku w Drozdowie 
przypadki tajemniczych zaginięć 
psów (kotów także).

Dlaczego jednak wilki, a także 
wiele innych zwierząt żyjących 
na wolności tak bardzo zbliża się 
ostatnio do siedzib ludzkich.

- Wilków jest coraz więcej, 
ludzkie skupiska się rozrasta-
ją i okazuje się, że np. naturalne 
i tradycyjne korytarze ekolo-
giczne, którymi migrują zwie-
rzęta, znajdują się tuż obok bu-
dynków. A w przypadku wilków 
i psów mówi się także o specjal-
nej niechęci. Te pierwsze uwa-
żają, że psy zdradziły swój ga-
tunek, bo za bardzo zbliżyły się 
do człowieka – mówi Mariusz 
Sachmaciński.   

Jako niezmiernie małe okre-
śla zagrożenie, jakie wilk może 
stwarzać dla ludzi, zwłaszcza dla 
dzieci. Przede wszystkim poluje 
nocami, kiedy raczej maluchy są 
w domach. 

- Jak większość dzikich zwie-
rząt, wilk nie atakuje człowieka. 
Chyba, że zostanie zapędzony 
w miejsce bez wyjścia. Wtedy bę-
dzie walczył – dodaje.

Wilk morduje w dolinie Narwi

Wrota stodoły, pod którą podkopał się wilk

Młoda wilczyca potrącona przez samochód na trasie Łomża – Zambrów      
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Przyciągająca wzrok wysmakowa-
nym, secesyjnym wystrojem kamie-
nica przy ulicy Wojska Polskiego 
czy wyremontowana ulica Wiejska 
i 3 Maja. Takie mikołajkowe prezen-
ty otrzymali mieszkańcy Łomży.  Do 
tego świąteczne iluminacje, które 
rozbłysły w parku Jana Pawła II. To 
znak, że Łomża przygotowuje się do 
świąt Bożego Narodzenia. - Staramy 
się działać tak aby rozwój miasta na-
stępował we wszystkich dziedzinach 
- powiedział Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży.

- W ciągu tego roku w naszym 
mieście podjęliśmy wiele  dzia-

łań inwestycyjnych. Podobnie 
będzie w przyszłym roku. Czeka 
nas rewitalizacja Starego Rynku, 
otworzymy, po generalnym re-
moncie, gmach Filharmonii Ka-
meralnej. W grudniu ważny jest 
też świąteczny nastrój. Tworzą 
go bajkowe iluminacje. Od kil-
ku lat zmieniamy je i zakupuje-
my nowe. Bierzemy także udział   
w "świetlnych" konkursach . Przez 
trzy kolejne lata zdobywaliśmy 
tytuł świetlnej stolicy wojewódz-
twa podlaskiego. W czasie ostat-
niej edycji konkursu zajęliśmy 
trzecie miejsce w kraju. W tym 

roku jest oczywiście obecny kul-
towy miś Łomżatek, a jeszcze 
przybył bardzo duży renifer, wie-
wiórka z orzechem, świetlna bra-
ma i jeszcze jedna duża choinka. 
Zachęcam aby w okresie świą-
tecznym, zachowując wymaga-
ny dystans, odwiedzać nasz park 
– zachęca Mariusz Chrzanowski 
prezydent Łomży.

Jesień i zima to czas szczegól-
nie wytężonej pracy Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łomży. Tym razem dobrze zor-
ganizowana i profesjonalna ekipa 

pracowników miejskiej firmy za-
jęła się montażem świątecznych 
dekoracji w parku Jana Pawła II.

- W okresie świątecznym 
w naszym przedsiębiorstwie jest 
znacznie więcej pracy. Oprócz 
codziennych obowiązków   zwią-
zanych z technicznym utrzy-
maniem miasta zajmujemy się   
instalacją świątecznych dekora-
cji. Wymaga to mnóstwa pracy. 
Mamy ograniczony czas aby to 
wszystko zamontować. Najwię-
cej świątecznych iluminacji znaj-
duje   się w parku Jana Pawła II. 
Przy tej okazji chciałabym po-
dziękować pracownikom nasze-
go przedsiębiorstwa za bardzo 

dobrą pracę - mówi Bernade-
ta Krynicka, dyrektor Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łomży.

Rozświetlona Łomża naj-
piękniejsza jest wieczorem. Wte-
dy można przejść przez świetlną 
bramę prowadzącą do świątecz-
nie oświetlonego parku. Pozdro-
wić zmotoryzowanego Mikołaja 
czy zatrzymać się przy rzęsiście 
oświetlonej   lokomotywie. Do 
obejrzenia są także świetlne cho-
inki, duży renifer i  równie duża 
wiewiórka ze złotą bombką. Tyl-
ko miś, trochę  zmęczony, usiadł 
pod latarnią.

W Przedszkolu Publicznym nr 9 
w Łomży podsumowano zakończe-
nie prac remontowych. W placówce 
przeprowadzono gruntowną moder-
nizację, która dotyczyła m.in. ocieple-
nia budynku czy wymiany instalacji 
elektrycznych. Jak podkreśliły władze 
miasta, termomodernizacja Przed-
szkola Publicznego nr 9 w Łomży to 
kontynuowanie działań, które służyć 
mają poprawie infrastruktury oświa-
towej. 

Mariusz Chrzanowski, pre-
zydent Łomży przypomniał, że 
w 2015 roku w ramach wizy-
ty gospodarczej gościł w Przed-
szkolu Publicznym nr 9 i już wte-
dy dyrekcja placówki wskazywała 
jak wiele jest do zrobienia.

- Wykonaliśmy wtedy pod-
jazd dla osób z niepełnospraw-
nością, ogrodzenie oraz mo-
dernizację wejścia głównego 
wraz z zadaszeniem. Jednak to 
wciąż było za mało i w 2018 
roku wyremontowaliśmy trzy 
łazienki. Wówczas z naszym 

zespołem podjęliśmy decy-
zję, iż chcemy w tej placówce 
przeprowadzić kompleksowy 
remont i dzięki wsparciu ze-
wnętrznemu pojawiła się taka 
możliwość- tłumaczy Mariusz 
Chrzanowski.

- Czekaliśmy na ten remont. 
Na pewno cieszy on dzieci, ro-
dziców i całą społeczność przed-
szkola. Myślę, iż pracownikom 
również dużo lepiej będzie się 
pracowało. Wizerunek w tej czę-
ści miasta był dosyć mało intere-
sujący, nieciekawy, ale dzięki tej 
inwestycji to się zmieniło, nabra-
ło innego wyglądu. Bardzo dzię-
kujemy za pomoc i za okazane 
wsparcie- mówi Maryla Łysiak, 
dyrektor przedszkola.. 

Z kolei Andrzej Garlicki, wi-
ceprezydent  Łomży zaznaczał, iż 
- paradoksalnie - pandemia CO-
VID-19 sprzyja w realizacji nie-
których przedsięwzięć, a termo-
modernizacja przedszkola jest 
jednym z przykładów.

- Zakres prac był olbrzymi, 
ale dzięki temu ten obiekt ładnie 
wpisuje się również w rewitali-
zację znajdującego się obok par-
ku Jana Pawła II. Remont mógł 
się odbyć dzięki środkom unij-
nym, a duże wsparcie zewnętrzne 
umożliwia też intensywne prace 
w naszym mieście- wskazuje za-
stępca prezydenta.

Symboliczny czek w kwocie 
5 tys. zł na cele statutowe przed-
szkola wręczył przedstawiciel 
głównego wykonawcy prac, firmy 
URBI Projekt Tośka Artur Woj-
ciech z Pułtuska. Władze miasta 
przekazały natomiast na ręce Ma-
ryli Łysiak, dyrektor Przedszko-
la Publicznego nr 9 ponad 200 
mikołajkowych upominków dla 
wszystkich przedszkolaków. 

Przeprowadzone w tym roku 
kompleksowe prace termomo-
dernizacyjne budynku Przed-
szkola Publicznego nr 9 objęły 
ocieplenie ścian zewnętrznych, 
piwnic i stropodachu, częścio-

wą wymianę okien oraz wy-
mianę drzwi. Zmodernizowa-
no instalację c.w.u. oraz system 
grzewczy. Wyremontowano 
także dwie łazienki, wymienio-
no wykładziny podłogowe oraz 
przeprowadzono komplekso-
wy remont kuchni. Całkowi-
ta wartość przeprowadzonych 
prac wyniosła ponad 3,5 mln zł. 

Dofinansowanie prac z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podlaskiego, o które zabie-
gał zwłaszcza marszałek Artur 
Kosicki i wicemarszałek z Łom-
ży Marek Olbryś, to  blisko 1,5 
mln zł. Kompleksowy remont 
Przedszkolna Publicznego nr 9 
w Łomży trwał od lutego do li-
stopada 2020 roku. 

Rozświetlona Łomża

Gruntowny remont Przedszkola Publicznego nr 9 w Łomży zakończony

Rozświetlona Łomża 
najpiękniejsza jest 
wieczorem
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Rząd wprowadza Narodowy 
Program Szczepień ochronnych 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
a punkty szczepień utworzone 
mają zostać w każdej gminie. 
W aglomeracjach i dużych miastach 
przewidziano dodatkowe lokalizacje 
w szpitalach rezerwowych, co daje 
minimum 8 000 punktów. Z tego 
względu NFZ w dniach 4-11 grudnia 
zbiera elektroniczne deklaracje 
od placówek medycznych, które 
chcą przystąpić do programu. 
Pierwszeństwo mają poradnie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Polski rząd podpisał już umo-
wy na zakup szczepionki prze-
ciwko COVID-19 z trzema 
firmami: Pfizer/BioNtech, John-
son&Johnson oraz AstraZeneca. 
Po zatwierdzeniu ich przez eu-
ropejskie instytucje, do naszego 
kraju trafi ponad 45 mln dawek 
szczepionki przeciwko korona-
wirusowi. 

Jak podkreślają eksperci, aby 
szczepionka zadziałała, koniecz-
ne są dwie dawki w ciągu 21 
dni. Ochrona przed COVID-19 
może być skuteczna dopiero po 
co najmniej siedmiu dniach od 
podania drugiej dawki. Szcze-
pionka musi być przechowywa-
na i wysyłana w bardzo niskich 
temperaturach, ok. -70 stopni 
Celsjusza. Sam producent Pfi-
zer zapewnia, iż do tej pory nie 
stwierdzono poważnych skut-
ków ubocznych, a działania nie-
pożądane występują, ale są ła-
godne i szybko mijają. 

Proces szczepień ma być naj-
większą operacją logistyczna 
związaną ze zdrowiem Polaków. 
Obecnie trwają prace nad Rzą-
dową Strategią Szczepień, która 
zostanie przyjęta przez Radę Mi-
nistrów po konsultacjach w poło-
wie grudnia.

Nabór na szczepienia pro-
wadzony jest wśród placówek 
medycznych i indywidualnych 
praktyk zawodowych. Aby 
przystąpić do programu, zainte-
resowane podmioty do 11 grud-
nia 2020 roku muszą wypełnić 
elektroniczny formularz zgło-

szeniowy i spełnić wymagania 
opisane w ogłoszeniu o nabo-
rze. W pierwszej kolejności do 
programu zostaną zakwalifiko-
wane placówki POZ, które mają 
już umowę z NFZ na udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Placówki, które mogą zgłosić 
się do programu, muszą spełnić 
kilka podstawowych warunków. 
Wśród nich m.in. prowadzić 
działalność w warunkach am-
bulatoryjnych (w gabinecie) 
lub na miejscu u pacjenta, dys-
ponować kadrą i warunkami 
lokalowymi pozwalającymi na 
przeprowadzenie szczepień, za-
deklarować lub posiadać pod-
łączenie do elektronicznej plat-
formy P1, prowadzonej przez 
Centrum eZdrowia, dzięki któ-
rej możliwa będzie np. rejestra-
cja osób do zaszczepienia.

Polskim władzom najbar-
dziej zależy, by ze szczepionek 
najszybciej skorzystali pracow-
nicy służby zdrowia, mieszkań-
cy Domów Pomocy Społecznej 
i pacjenci Zakładów Leczniczo-
-Opiekuńczych, osoby powyżej 
60. roku życia oraz służby, które 
wspomagają walkę z pandemią 
m.in. policja czy wojsko

Rozpatrywanie wniosków po-
trwać ma do 17 grudnia, a pod-
mioty, które pozytywnie przejdą 
kwalifikację, otrzymają elektro-
niczne potwierdzenie i zostaną 
dołączone do programu. Znajdą 
się także na wykazach prowadzo-
nych przez Dyrektorów Oddzia-
łów Wojewódzkich Funduszu 
przy udziale Wojewodów.

Do programu zakwalifikuje 
się placówka, która zadeklaruje 

wykonywanie szczepień przez 
co najmniej 5 dni w tygodniu 
i zdolność do wykonania co naj-
mniej 180 szczepień w tygodniu 
przez jeden zespół szczepiący. 
Ponadto musi również posia-
dać zespół wyjazdowy szczepią-
cy pacjentów, którzy ze względu 
na stan zdrowia nie mogą samo-
dzielnie zgłosić się do punktu 
szczepień.

Możliwe jest także zorganizo-
wanie transportu z miejsca poby-
tu pacjenta do punktu szczepień 
i z powrotem, gdy stan pacjen-
ta uniemożliwia mu dotarcie do 
punktu szczepień.

Każdy zespół szczepiący musi 
składać się z lekarza, pielęgniar-
ki, położnej lub higienistki szkol-
nej bądź osoby wykonującej inny 
zawód medyczny, która posiada 
niezbędne uprawnienia i kwalifi-
kacje.

O zakwalifikowaniu pacjen-
ta do szczepienia i jego zaszcze-
pienia decyduje lekarz. Samo 
szczepienie dla pacjentów jest 
bezpłatne, a placówki szczepią-
ce otrzymają wynagrodzenie. 
Obejmie ono szczepienie na 
miejscu w warunkach ambula-
toryjnych, szczepienie w miej-
scu zamieszkania pacjenta oraz 
koszty transportu pacjenta 
domu do punktu szczepień 
i z powrotem.

Poniższa wycena dotyczy 
podmiotów medycznych. 

- w punkcie szczepień bez 
transportu pacjenta – 61,24 zł

- w punkcie szczepień wraz 
z transportem pacjenta – 68,15 zł

- szczepienie w miejscu za-
mieszkania – 95,70 zł

- szczepienie w miejscu za-
mieszkania pacjenta w przypad-

ku więcej niż 5 pacjentów pod 
jednym adresem – 73,19 zł

Szczegółowych informacji na 
temat Narodowego Programu 
Szczepień udzielają konsultanci 
w każdym z 16-stu Oddziałów 
Wojewódzkich Funduszu, a nu-
mer telefonu w województwie 
podlaskim to 85 745 95 55.

Z kolei proces rejestracji 
powszechnych szczepień roz-
pocznie się w lutym 2021 roku. 
Wszystko jednak zależy od decy-
zji Europejskiej Agencji Lekowej. 
Sam proces ma być prosty i jed-
nocześnie bezpieczny. A jak bę-
dzie wyglądał?

- Rejestracja – online: przez in-
folinię lub u lekarza POZ, na spe-
cjalnej stronie www lub poprzez 
internetowe Konto Pacjenta.

- Zgłoszenie do punktu szcze-
pień – kwalifikacja przez lekarza 
lub pielęgniarkę.

- Wykonanie szczepienia oraz 
obserwacja pacjenta po szczepie-
niu.

- Powtórzenie procesu po 
upływie 21 dni – bez konieczno-
ści ponownej rejestracji.

Podstawowe zasady realizacji 
szczepień 

- w punkcie szczepień prze-
widziana jest wyznaczona osoba 
koordynująca ich wykonywanie, 
zapraszająca poszczególne osoby 
do poczekalni i pilnująca zacho-
wania dystansu pomiędzy osoba-
mi się w niej znajdującymi

- osoba wchodząca do pocze-
kalni dezynfekuje dłonie 

- między osobami w pocze-
kalni powinna być zapewniona 
odległość min. 1,5 m 

- osoba wchodząca do pocze-
kalni oraz gabinetu ma osłonę ust 
i nosa 

- poczekalnia wietrzona jest 
raz na 1h w sposób pośredni lub 
bezpośredni

-pomieszczenie w którym jest 
wykonywane szczepienie oraz 
punkt badań są wietrzone raz na 
1h przez co najmniej 5 minut 

-punkt badań i stanowisko 
szczepień są na bieżąco dezynfe-
kowane

 - raz na godzinę dezynfekuje 
się klamki, poręcze, oparcia krze-
seł, podłogę w poczekalni

- miedzy osobą badaną 
a szczepioną należy zapewnić 
odstęp, w tym z użyciem para-
wanów czy przesłon, zapew-
niających intymność podczas 
szczepienia, osoba przed szcze-
pieniem wypełnia w poczekalni 
ankietę lub przynosi ją wypeł-
nioną ze sobą.

Jak do tej pory dwa kraje 
na świecie udzieliły zezwolenia 
na użycie szczepionki na koro-
nawirusa. To Wielka Brytania, 
która już w przyszłym tygodniu 
jako pierwsze państwo przepro-
wadzać będzie szczepienia oraz 
Bahrajn.

Sytuacja epidemiologiczna 
w regionie 

Od 21 marca, do momen-
tu wydawania 588 numeru Ty-
godnika Narew w wojewódz-
twie podlaskim zanotowano 
27919 zachorowań. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia, 
liczba zgonów z powodu koro-
nawirusa w województwie pod-
laskim od początku epidemii 
wynosi 580. 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński obecnie osoby z regionu 
poddawane są rygorowi izolacji. 
790 z nich to mieszkańcy Łom-
ży, natomiast 340, to miesz-
kańcy powiatu łomżyńskiego. 
Na dzień 7 grudnia w Szpitalu 
Wojewódzkim im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łom-
ży przebywa 82 pacjentów za-
każonych Covid-19. 11 z nich 
podłączonych jest do respirato-
ra. Ponadto dwie osoby czeka-
ją na wynik tekstu na obecność 
koronawirusa. Ministerstwo 
Zdrowia publikuje także para-
metr tj. ilość zakażeń na 10 ty-
sięcy mieszkańców. Dla łomży 7 
grudnia wynosił on 2.39, zaś dla 
powiatu łomżyńskiego 0.39. Na-
tomiast dla województwa pod-
laskiego 1.32. 

Stan epidemii. Ruszył nabór podmiotów 
leczniczych, które będą organizowały 

punkty szczepień na COVID-19
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Już 10 grudnia w budynku Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku przy ul. Żurawiej 
ruszy pierwszy z dwóch szpitali tym-
czasowych w regionie dla pacjentów 
z COVID-19. Z kolei drugi obiekt, hala 
sportowa Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, uruchomiony będzie 
w zależności od sytuacji epidemiolo-
gicznej w Polsce. Obecnie trwa wypo-
sażanie obu placówek.

Szpital tymczasowy przy ul. 
Żurawiej w Białymstoku powstał 
w modernizowanym budynku 
E1, który mieści się w komplek-
sie klinik zakaźnych Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego 
(placówki patronackiej). Po za-
kończeniu pandemii COVID-19 
powstanie tam oddział pulmo-
nologii. Dzięki intensywnej pra-
cy pracowników budowlanych 
i instalatorów z firmy MAR-BUD 
oraz przyspieszeniu dostaw ma-
teriałów, możliwe było wykoń-
czenie dwóch pięter, na których 
znajdzie się 90 miejsc, w tym 16 
intensywnej terapii dla pacjen-
tów z COVID-19.

- Według umowy, którą nego-
cjujemy właśnie z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, od 10 
grudnia w pierwszej kolejności 
uruchamiamy moduł 56 łóżek 
dla pacjentów z lżejszym prze-
biegiem choroby oraz 10 łóżek 
dla pacjentów w gorszym stanie, 
czyli na oddziale intensywnej te-
rapii- mówi dr hab. Jan Kocha-
nowicz, dyrektor USK w Białym-
stoku.

Bohdan Paszkowski, woje-
woda podlaski przypomniał, że 
jeśli chodzi o szpitale tymcza-

sowe to w pierwszej kolejności 
pacjenci kierowani będą do pla-
cówki przy ul. Żurawiej, gdyż 
zapewnia ona lepsze warun-
ki. Obecnie trwa jej wyposaża-
nie - część sprzętów kupi USK 
w Białymstoku, część - w tym 
środki ochrony osobistej - do-
starcza Agencja Rezerw Mate-
riałowych. Placówkę wyposa-
żono do tej pory m.in. w 30 tys. 
rękawiczek jednorazowych, tyle 
samo masek chirurgicznych, 
ponad 2 tys. fartuchów, tyle 
samo przyrządów do przeta-
czania płynów infuzyjnych, 100 
pulsoksymetrów, 8 respirato-
rów czy aparat do EKG.

Prace budowlane zakończy-
ły się również w hali sportowej 
UMB przy ul. Wołodyjowskie-
go, gdzie jest zlokalizowany drugi 
szpital tymczasowy w Białymsto-
ku. Jest tam 80 miejsc dla pacjen-
tów z COVID-19. Realizacja za-
dania polegała na przebudowie 
i adaptacji pomieszczeń budynku 
i obejmowała m.in.:

• wykonanie na hali sporto-
wej o pow. 970 m2 80 boksów 
1-łóżkowych w uzgodnionej 
technologii ścianek działowych 
gipsowo-kartonowych, w tym 2 
respiratorowych,

• doprowadzenie do każdego 
boksu i wydzielonych pomiesz-
czeń hali niezbędnych instalacji 
m.in. dodatkowej instalacji tlenu 
medycznego, instalacji przyzy-
wowej oraz systemu monitorin-
gu CCTV,

• zmiana układu pomieszczeń 
i przebudowa zaplecza hali spor-
towej o pow. 430 m2 z podziałem 

budynku na oddzielne strefy czy-
stą i brudną wraz z niezbędnymi 
przeróbkami instalacji elektrycz-
nych, teletechnicznych i wodno-
-kanalizacyjnych.

W inwestycję zaangażowa-
nych było kilkanaście firm pod-
wykonawczych i łącznie przez 
cały okres realizacji ponad 80 
pracowników. Prace były prowa-
dzone bez ograniczenia czasowe-
go

w systemie zmianowym 7 dni 
w tygodniu, dzięki czemu firma 
Budimex S.A. dostosowała halę 
do potrzeb szpitala tymczasowe-
go w zaledwie 19 dni. Teraz rów-
nież trwa jej wyposażanie. Dzięki 
żołnierzom z 1. Podlaskiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej dostar-
czono już m.in. 30 tys. rękawi-
czek jednorazowych i tyle samo 
masek chirurgicznych, 6 tys. ma-
sek filtrujących FFP2, 2 tys. przy-
rządów do przetaczania płynów 
infuzyjnych, 100 cewników uro-
logicznych czy 10 słuchawek le-
karskich.

- Cieszyłbym się, gdyby sytu-
acja epidemiczna była tak dobra, 
że nie musielibyśmy uruchamiać 
szpitali tymczasowych. Do tej 
pory opieraliśmy się na systemie 
placówek stacjonarnych. Podej-
mowałem decyzje, które skut-
kowały rozszerzaniem bazy łóż-
kowej. W tej chwili mamy taki 
trend stabilizacyjny - liczba zaka-
żeń w naszym województwie nie 
przekracza 400 na dobę, ale to się 
może zmienić. Musimy być przy-
gotowani i reagować elastycznie 
na sytuację epidemiczną, dlatego 
szpitale tymczasowe muszą być 

w gotowości – wskazuje Bohdan 
Paszkowski.

Trwa opracowanie planu 
stopniowego przywracania łóżek, 
które do tej pory zarezerwowane 
były dla pacjentów z COVID-19 
w szpitalach stacjonarnych, aby 

mogli z nich korzystać pacjen-
ci niezakażeni, którzy wymagają 
specjalistycznej opieki medycz-
nej. Jego wdrożenie zależeć bę-
dzie od sytuacji epidemiologicz-
nej i liczby osób wymagających 
hospitalizacji.

zdrowie

Wybrano dyrektora szpitala  
w Kolnie

Krystyna Marianna Dobrołowicz przez kolejnych 6 lat zarządzać będzie Szpita-
lem Ogólnym w Kolnie. Tadeusz Klama, starosta kolneński oraz Karol Pielosz-
czyk, wicestarosta podpisali już umowę z dyrektor o zarządzaniu placówką. 
Decyzja obowiązuje od 1 grudnia.   

Dokładnie 24 września 2020 roku zarząd powiatu ogłosił konkurs 
na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie. Oferty składać 
można było do 12 listopada, a do wyznaczonego terminu wpłynęły 
trzy kandydatury, które spełniły wszystkie wymagania formalne.

Po rozpatrzeniu złożonych ofert i przeprowadzeniu rozmów z kan-
dydatami komisja konkursowa w głosowaniu wybrała Krystynę Ma-
riannę Dobrołowicz jako kandydata na stanowisko dyrektora szpitala. 

Komisja konkursowa po skrupulatnym rozpatrzeniu złożonych 
ofert i przeprowadzeniu rozmów z poszczególnymi kandydatami 
w wyniku głosowania mianowała Krystynę Mariannę Dobrołowicz 
na dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie, która zarządzać będzie pla-
cówką przez następnych 6 lat.

Zakończyła się budowa 
szpitali tymczasowych  

w Białymstoku



Kultowy film akcji w reżyserii Rober-
to Rodrigueza z Antonio Banderasem 
i Salmą Hayek w rolach głównych. Wido-
wiskowe i krwawe sceny walki wprawiają 
w osłupienie i zachwycają. Film trzyma 
w napięciu, cieszy oczy dynamiczną akcją. 
Banderas ze swoimi pistoletami porusza 
się niczym matador poskramiający kilka-
naście byków naraz i robi to z odpowied-
nią dla baletu gracją.

El Mariachi (Banderas) to utalento-
wany muzyk, który ma w życiu wszystko. 
Kochającą kobietę oraz swoją wierną to-
warzyszkę – piękną gitarę, którą wygrywa 
wspaniałe pieśni. Niestety, jego szczęście 
nie trwa długo – w swojej recenzji na film-
web pisze Krzysztof Zarębski.

Pewnego dnia z rąk okrutnych gan-
gsterów ginie ukochana wędrownego gi-
tarzysty, zaś on sam zostaje okaleczony. 
Od tej pory nie może kontynuować swej 
scenicznej kariery. Poprzysięga jednak ze-
mstę. 

Wkrótce El Mariachi trafia do niewiel-
kiego meksykańskiego miasteczka, gdzie 
wypytuje o niejakiego Bucho – człowieka 
odpowiedzialnego za morderstwo nie-
winnej kobiety. Gdy bohater pojawia się 
w mieścinie, w której Bucho ma swoją sie-
dzibę, od razu pada na niego wyrok. Boss 
wysyła przeciw niemu swoich najlepszych 
ludzi i wynajmuje płatnych morderców. 
W jednej ze strzelanin Mariachi zostaje 
ranny i znajduje schronienie u pięknej 
Caroliny (Hayek) prowadzącej ni to księ-
garnię, ni to kawiarnię. Nie tylko opatruje 
mu rany, ale postanawia pomóc mu w jego 
krucjacie. A żeby gatunkowi stało się za-
dość, rodzi się między nimi gorące niczym 

meksykańskie słońce uczucie. To z kolei 
jeszcze bardziej irytuje Bucha, który już 
dawno upatrzył sobie dziewczynę na swo-
ją kobietę.

Roberto Rodriguez zawsze chciał być 
filmowcem i swój pierwszy film, słynnego 
„El Mariachi”, nakręcił za 7 tys. dolarów! 
To miała być jedynie wprawka zrealizo-
wana z myślą o wydaniu na wideo – przy-
pomina Piotr Radecki w telemagazynie.
pl. Był reżyserem, scenarzystą, operato-
rem, montażystą i dźwiękowcem. Wszyst-
ko to oczywiście z oszczędności. Ale opła-
ciło się – „El Mariachi” został zakupiony 
przez Studio Columbia i wprowadzony 
na ekrany kin. Historia biednego wędrow-
nego gitarzysty, który w małym miastecz-
ku przypadkowo trafia w środek wojny 
gangów zarobiła ponad 2 mln dolarów! 
Takiego przebicia nie można było zlek-
ceważyć – producenci dali Rodriguezowi 
kolejne 5 mln, by nakręcił remake (nową 
wersję tego samego scenariusza). A on 
pieniądze przyjął i… zrealizował sequel 
(kontynuację).

„Desperado” udowodniło, że moż-
na za niewielkie – jak na hollywoodzkie 
standardy – pieniądze zrobić kino akcji 
z najwyższej półki. Porywające, miejsca-
mi zabawne i po mistrzowsku wyreżyse-
rowane – pisze Jakub Kośla na filmweb. 
Tajemnica tkwi w pracowitości Rodrigu-
eza, który robi właściwie wszystko prócz 
grania przed kamerą. Reżyseruje, pisze 
scenariusze, produkuje, komponuje, fil-
muje i montuje. Do tego stopnia uwielbia 
wszystko robić samemu, że przed rozpo-
częciem zdjęć do filmu zapisał się na kurs 
obsługi specjalistycznych kamer. 

Film wprowadził do Hollywood także 
obsadę postaci pierwszoplanowych. Dla 
pochodzącego z Hiszpanii Antonio Ban-
derasa, był to prawdziwy przełom. Współ-
praca z Rodriguezem uczyniła z niego 
bożyszcze kobiet, prawdziwego macho 
kina akcji. Podobny efekt dla aktorskiej 
kariery, film miał dla Salmy Hayek, któ-
ra wcześniej przeważnie wzbogacała tło. 
Sukces „Desperado” przyniósł jej znacz-
nie atrakcyjniejsze propozycje, w tym roli 
tytułowej we „Fridzie”, co zaowocowało 
nominacjami do Oscara i Złotego Globu. 
A przecież aktorsko wcale nie wspięli się 
u Rodrigueza na szczyty swoich możliwo-
ści, a jedynie razem stworzyli najseksow-
niejszy duet kina 1995 roku.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 58 mi-

lionów dolarów, kosztował... tylko 7 milio-
nów.

Scena w łazience po drugiej strzelaninie 
w barze jest wyreżyserowana przez Bande-
rasa.

Reżyser Robert Rodriguez powiedział, 
iż w dniu kręcenia sceny miłosnej pomiędzy 
Salmą Hayek, a Antonio Banderasem, cała 
ekipa filmowa przyszła na plan, by to zoba-
czyć. Nie zostali wpuszczeni do studia.

W wielu scenach użyto specjalnych pi-
stoletów strzelających pociskami ze sztucz-
ną krwią, która rozbryzgiwała się na ciałach 
aktorów. Efekt był tak realistyczny, iż cen-
zorzy uznali film za bardzo brutalny. Przy-
znano mu kategorię NC-17. To „pocałunek 
śmierci”, bo znacznie ogranicza możliwości 
promowania i wyświetlania filmu w godzi-

nach dziennych. Rodriguez musiał zatem 
ustąpić i wyciąć trochę zbyt drastycznych 
scen. Dlatego nie ma końcowej bitwy.

Z powodu niskiego budżetu w filmie wy-
stępuje zaledwie dwóch kaskaderów.

Antonio Banderas: „To było szalone, 
kręciliśmy bez pieniędzy. A to jest przecież 
film akcji. Jednego kaskadera zabijałem 
dziesięć razy, zabiłem faceta z brodą, bez 
brody, z wąsami, z blond włosami, w oku-
larach, bez okularów. Myślę, że on zarobił 
w tym filmie najwięcej pieniędzy”.

Antonio Banderas w rzeczywistości sam 
gra na gitarze melodię, którą słychać pod-
czas początkowych napisów filmu.

Liczba ofiar: 67.
Po „El Mariachi” (1992), „Desperado” 

(1995) nakręcono jeszcze „Pewnego razu 
w Meksyku: Desperado 2” (2003).

Mariachi to rodzaj orkiestr popularnych 
w Meksyku. Typowi mariachi mają w swo-
im składzie skrzypce, różne rodzaje gitar, 
mandoliny i trąbki. Orkiestry liczą od 3 do 
12 członków, ubranych w charakterystyczne 
bogato zdobione stroje, z ogromnymi kape-
luszami na głowach. Słowo mariachi ozna-
cza także pojedynczego wykonawcę muzyki 
ludowej (jeden muzyk to el mariachi, a wie-
lu muzyków to los mariacheros). Mariachi 
może być też nazwą odrębnego gatunku mu-
zycznego, sposobu śpiewania, rodzaju ubio-
ru… Trzy wieki historii sprawiły, że pod tym 
słowem kryje się bardzo wiele i w zależności 
od kontekstu, możemy spotkać się z innym 
jego użyciem.

Desperados
Polsat piątek 22.15
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Z gitarą  
i bronią

Efektowna orgia 
przemocy. Zwały 
trupów, miliony 

wystrzelonych kul  
i rakietnica w futerale 

od gitary.  
Czysta radość!

Desperado

Ostatnie zlecenie
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Płatny zabójca Joe Ender (Nicolas Cage) 

postanawia porzucić wykonywane zajęcie. Przybywa do 

Bangkoku, aby wykonać ostatnie zadanie. Tymczasem 

zleceniodawca postanawia dowiedzieć się, kogo wynajął.

Półmrok

Stopklatka piątek 21.50

Thriller. Autorka poczytnych thrillerów (Demi Moor) po 

śmierci synka przeprowadza się do małej wioski rybackiej, 

by odzyskać chęć do życia i pisania. Wkrótce zaczyna 

doświadczać przerażających zdarzeń.

Sabotaż

TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Członkowie jednostki przeznaczonej do walki 

z narkotykami ukryli 10 milionów dolarów. Gdy wracają 

po zdobycz, pieniędzy już nie ma. Niebawem agenci 

zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach.

Godzina zemsty

TVN7 niedziela 22.15

Sensacyjny. Val i Porter dokonują kradzieży pieniędzy. 

Gdy nadchodzi czas podziału łupów, Val postanawia zabić 

kompana i zabrać jego część. Porterowi (Mel Gibson) 

udaje się jednak przeżyć.

Długi pocałunek  

na dobranoc

TV Puls niedziela 23.45

Thriller. Samantha, przykładna żona i matka, od lat 

cierpi na amnezję. Po wypadku samochodowym, który 

spowodowała, zaczyna sobie przypominać przeszłość. 

Dręczą ją nocne koszmary, w których jest inną kobietą.

wybierz  
coś  

dla siebie

I tak i nie

Romans  
ze strażakiem

Bardzo sympatyczna i zabawna komedia, którą 
można obejrzeć dla odprężenia. Idealnie do tego 
filmu pasowała Denise Richards. Jak zwykle wy-
gląda pięknie, a do tego zagrała z lekkością i natu-
ralnością.

Lauren Crandell (Denise Richards) jest w sepa-
racji z mężem Bradem. Kobieta zajmuje się organizo-
waniem ślubów i przyjęć weselnych. Podczas jednej 
z ceremonii pan młody, który postanawia zjechać 
na linie z wieży kościoła, zawisa na gzymsie. Lauren 
wzywa ekipę ratunkową. Wraz ze strażakami zjawia 
się sympatyczny Nick Corina (Dean Cain), który 
wzbudza jej zainteresowanie. Problemy zaczynają 
się, gdy Lauren dowiaduje się, że Nick jest narzeczo-
nym jej nowej klientki.

I tak i nie
Stopklatka sobota 18.20

„Film, który ogląda się  
zapominając o całym bożym 

świecie. Jego twórcy nie mieli 
ambicji stworzyć kolejnego 

wielkiego dzieła, przygotowali  
za to bardzo zgrabną komedię”.

Sara ( Jennifer Aniston) pracuje w redakcji „New 
York Timesa”. Nie jest jednak zadowolona, bo do jej 
głównych obowiązków należy pisanie... nekrologów. 
Jej życie prywatne też nie układa się najlepiej. Ma 
wprawdzie narzeczonego Jeffa Daly’ego (Mark Ruf-
falo ), ale nie jest przekonana, czy podjęta decyzja 
o ślubie jest słuszna. Wkrótce na przyjęciu weselnym 
młodszej siostry jej zgryźliwa babka Katharine Riche-
lieu (Shirley MacLaine), opowiada historię sprzed lat. 
Podobno ona i matka Sarah kochały się kiedyś w tym 
samym mężczyźnie. Dziewczyna sądzi, że obie były 
pierwowzorami bohaterek powieści Charlesa Web-
ba, na podstawie której powstał bestsellerowy film 
„Absolwent”. Sarah chce się dowiedzieć, kim był ta-
jemniczy kochanek. Ślady prowadzą do przystojnego 
miliardera Beau Burroughsa (Kevin Costner).

Z ust do ust

Tajemniczy 
kochanek

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 89 milionów dola-

rów, kosztował 46 milionów.
Prawdziwą perełką jest postać babci, w tej roli jak 

zawsze rozbrajająca Shirley MacLaine.
Reżyser Rob Reiner przyznał, że był zachwycony 

współpracą z tą legendą kina, która była nominowa-
na do sześciu Oskarów. „ Jest wybitna. Ma specyficznie 
zgryźliwe poczucie humoru, które idealnie nadawało 
się do roli Katharine. Shirley dokładnie wiedziała, jak 
ma grać samą siebie”.

– Shirley jest jak petarda – powiedziała Aniston. – 
Uwielbiam tę kobietę – jest jedną z moich idolek i nadal 
nie mogę uwierzyć, że miałam okazję z nią pracować. 
Jest fantastyczna pod każdym względem.

Z ust do ust
TVN7 piątek 20.30
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Kultowy film akcji w reżyserii Rober-
to Rodrigueza z Antonio Banderasem 
i Salmą Hayek w rolach głównych. Wido-
wiskowe i krwawe sceny walki wprawiają 
w osłupienie i zachwycają. Film trzyma 
w napięciu, cieszy oczy dynamiczną akcją. 
Banderas ze swoimi pistoletami porusza 
się niczym matador poskramiający kilka-
naście byków naraz i robi to z odpowied-
nią dla baletu gracją.

El Mariachi (Banderas) to utalento-
wany muzyk, który ma w życiu wszystko. 
Kochającą kobietę oraz swoją wierną to-
warzyszkę – piękną gitarę, którą wygrywa 
wspaniałe pieśni. Niestety, jego szczęście 
nie trwa długo – w swojej recenzji na film-
web pisze Krzysztof Zarębski.

Pewnego dnia z rąk okrutnych gan-
gsterów ginie ukochana wędrownego gi-
tarzysty, zaś on sam zostaje okaleczony. 
Od tej pory nie może kontynuować swej 
scenicznej kariery. Poprzysięga jednak ze-
mstę. 

Wkrótce El Mariachi trafia do niewiel-
kiego meksykańskiego miasteczka, gdzie 
wypytuje o niejakiego Bucho – człowieka 
odpowiedzialnego za morderstwo nie-
winnej kobiety. Gdy bohater pojawia się 
w mieścinie, w której Bucho ma swoją sie-
dzibę, od razu pada na niego wyrok. Boss 
wysyła przeciw niemu swoich najlepszych 
ludzi i wynajmuje płatnych morderców. 
W jednej ze strzelanin Mariachi zostaje 
ranny i znajduje schronienie u pięknej 
Caroliny (Hayek) prowadzącej ni to księ-
garnię, ni to kawiarnię. Nie tylko opatruje 
mu rany, ale postanawia pomóc mu w jego 
krucjacie. A żeby gatunkowi stało się za-
dość, rodzi się między nimi gorące niczym 

meksykańskie słońce uczucie. To z kolei 
jeszcze bardziej irytuje Bucha, który już 
dawno upatrzył sobie dziewczynę na swo-
ją kobietę.

Roberto Rodriguez zawsze chciał być 
filmowcem i swój pierwszy film, słynnego 
„El Mariachi”, nakręcił za 7 tys. dolarów! 
To miała być jedynie wprawka zrealizo-
wana z myślą o wydaniu na wideo – przy-
pomina Piotr Radecki w telemagazynie.
pl. Był reżyserem, scenarzystą, operato-
rem, montażystą i dźwiękowcem. Wszyst-
ko to oczywiście z oszczędności. Ale opła-
ciło się – „El Mariachi” został zakupiony 
przez Studio Columbia i wprowadzony 
na ekrany kin. Historia biednego wędrow-
nego gitarzysty, który w małym miastecz-
ku przypadkowo trafia w środek wojny 
gangów zarobiła ponad 2 mln dolarów! 
Takiego przebicia nie można było zlek-
ceważyć – producenci dali Rodriguezowi 
kolejne 5 mln, by nakręcił remake (nową 
wersję tego samego scenariusza). A on 
pieniądze przyjął i… zrealizował sequel 
(kontynuację).

„Desperado” udowodniło, że moż-
na za niewielkie – jak na hollywoodzkie 
standardy – pieniądze zrobić kino akcji 
z najwyższej półki. Porywające, miejsca-
mi zabawne i po mistrzowsku wyreżyse-
rowane – pisze Jakub Kośla na filmweb. 
Tajemnica tkwi w pracowitości Rodrigu-
eza, który robi właściwie wszystko prócz 
grania przed kamerą. Reżyseruje, pisze 
scenariusze, produkuje, komponuje, fil-
muje i montuje. Do tego stopnia uwielbia 
wszystko robić samemu, że przed rozpo-
częciem zdjęć do filmu zapisał się na kurs 
obsługi specjalistycznych kamer. 

Film wprowadził do Hollywood także 
obsadę postaci pierwszoplanowych. Dla 
pochodzącego z Hiszpanii Antonio Ban-
derasa, był to prawdziwy przełom. Współ-
praca z Rodriguezem uczyniła z niego 
bożyszcze kobiet, prawdziwego macho 
kina akcji. Podobny efekt dla aktorskiej 
kariery, film miał dla Salmy Hayek, któ-
ra wcześniej przeważnie wzbogacała tło. 
Sukces „Desperado” przyniósł jej znacz-
nie atrakcyjniejsze propozycje, w tym roli 
tytułowej we „Fridzie”, co zaowocowało 
nominacjami do Oscara i Złotego Globu. 
A przecież aktorsko wcale nie wspięli się 
u Rodrigueza na szczyty swoich możliwo-
ści, a jedynie razem stworzyli najseksow-
niejszy duet kina 1995 roku.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 58 mi-

lionów dolarów, kosztował... tylko 7 milio-
nów.

Scena w łazience po drugiej strzelaninie 
w barze jest wyreżyserowana przez Bande-
rasa.

Reżyser Robert Rodriguez powiedział, 
iż w dniu kręcenia sceny miłosnej pomiędzy 
Salmą Hayek, a Antonio Banderasem, cała 
ekipa filmowa przyszła na plan, by to zoba-
czyć. Nie zostali wpuszczeni do studia.

W wielu scenach użyto specjalnych pi-
stoletów strzelających pociskami ze sztucz-
ną krwią, która rozbryzgiwała się na ciałach 
aktorów. Efekt był tak realistyczny, iż cen-
zorzy uznali film za bardzo brutalny. Przy-
znano mu kategorię NC-17. To „pocałunek 
śmierci”, bo znacznie ogranicza możliwości 
promowania i wyświetlania filmu w godzi-

nach dziennych. Rodriguez musiał zatem 
ustąpić i wyciąć trochę zbyt drastycznych 
scen. Dlatego nie ma końcowej bitwy.

Z powodu niskiego budżetu w filmie wy-
stępuje zaledwie dwóch kaskaderów.

Antonio Banderas: „To było szalone, 
kręciliśmy bez pieniędzy. A to jest przecież 
film akcji. Jednego kaskadera zabijałem 
dziesięć razy, zabiłem faceta z brodą, bez 
brody, z wąsami, z blond włosami, w oku-
larach, bez okularów. Myślę, że on zarobił 
w tym filmie najwięcej pieniędzy”.

Antonio Banderas w rzeczywistości sam 
gra na gitarze melodię, którą słychać pod-
czas początkowych napisów filmu.

Liczba ofiar: 67.
Po „El Mariachi” (1992), „Desperado” 

(1995) nakręcono jeszcze „Pewnego razu 
w Meksyku: Desperado 2” (2003).

Mariachi to rodzaj orkiestr popularnych 
w Meksyku. Typowi mariachi mają w swo-
im składzie skrzypce, różne rodzaje gitar, 
mandoliny i trąbki. Orkiestry liczą od 3 do 
12 członków, ubranych w charakterystyczne 
bogato zdobione stroje, z ogromnymi kape-
luszami na głowach. Słowo mariachi ozna-
cza także pojedynczego wykonawcę muzyki 
ludowej (jeden muzyk to el mariachi, a wie-
lu muzyków to los mariacheros). Mariachi 
może być też nazwą odrębnego gatunku mu-
zycznego, sposobu śpiewania, rodzaju ubio-
ru… Trzy wieki historii sprawiły, że pod tym 
słowem kryje się bardzo wiele i w zależności 
od kontekstu, możemy spotkać się z innym 
jego użyciem.

Desperados
Polsat piątek 22.15
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Z gitarą  
i bronią

Efektowna orgia 
przemocy. Zwały 
trupów, miliony 

wystrzelonych kul  
i rakietnica w futerale 

od gitary.  
Czysta radość!

Desperado

Ostatnie zlecenie
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Płatny zabójca Joe Ender (Nicolas Cage) 

postanawia porzucić wykonywane zajęcie. Przybywa do 

Bangkoku, aby wykonać ostatnie zadanie. Tymczasem 

zleceniodawca postanawia dowiedzieć się, kogo wynajął.

Półmrok

Stopklatka piątek 21.50

Thriller. Autorka poczytnych thrillerów (Demi Moor) po 

śmierci synka przeprowadza się do małej wioski rybackiej, 

by odzyskać chęć do życia i pisania. Wkrótce zaczyna 

doświadczać przerażających zdarzeń.

Sabotaż

TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Członkowie jednostki przeznaczonej do walki 

z narkotykami ukryli 10 milionów dolarów. Gdy wracają 

po zdobycz, pieniędzy już nie ma. Niebawem agenci 

zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach.

Godzina zemsty

TVN7 niedziela 22.15

Sensacyjny. Val i Porter dokonują kradzieży pieniędzy. 

Gdy nadchodzi czas podziału łupów, Val postanawia zabić 

kompana i zabrać jego część. Porterowi (Mel Gibson) 

udaje się jednak przeżyć.

Długi pocałunek  

na dobranoc

TV Puls niedziela 23.45

Thriller. Samantha, przykładna żona i matka, od lat 

cierpi na amnezję. Po wypadku samochodowym, który 

spowodowała, zaczyna sobie przypominać przeszłość. 

Dręczą ją nocne koszmary, w których jest inną kobietą.

wybierz  
coś  

dla siebie

I tak i nie

Romans  
ze strażakiem

Bardzo sympatyczna i zabawna komedia, którą 
można obejrzeć dla odprężenia. Idealnie do tego 
filmu pasowała Denise Richards. Jak zwykle wy-
gląda pięknie, a do tego zagrała z lekkością i natu-
ralnością.

Lauren Crandell (Denise Richards) jest w sepa-
racji z mężem Bradem. Kobieta zajmuje się organizo-
waniem ślubów i przyjęć weselnych. Podczas jednej 
z ceremonii pan młody, który postanawia zjechać 
na linie z wieży kościoła, zawisa na gzymsie. Lauren 
wzywa ekipę ratunkową. Wraz ze strażakami zjawia 
się sympatyczny Nick Corina (Dean Cain), który 
wzbudza jej zainteresowanie. Problemy zaczynają 
się, gdy Lauren dowiaduje się, że Nick jest narzeczo-
nym jej nowej klientki.

I tak i nie
Stopklatka sobota 18.20

„Film, który ogląda się  
zapominając o całym bożym 

świecie. Jego twórcy nie mieli 
ambicji stworzyć kolejnego 

wielkiego dzieła, przygotowali  
za to bardzo zgrabną komedię”.

Sara ( Jennifer Aniston) pracuje w redakcji „New 
York Timesa”. Nie jest jednak zadowolona, bo do jej 
głównych obowiązków należy pisanie... nekrologów. 
Jej życie prywatne też nie układa się najlepiej. Ma 
wprawdzie narzeczonego Jeffa Daly’ego (Mark Ruf-
falo ), ale nie jest przekonana, czy podjęta decyzja 
o ślubie jest słuszna. Wkrótce na przyjęciu weselnym 
młodszej siostry jej zgryźliwa babka Katharine Riche-
lieu (Shirley MacLaine), opowiada historię sprzed lat. 
Podobno ona i matka Sarah kochały się kiedyś w tym 
samym mężczyźnie. Dziewczyna sądzi, że obie były 
pierwowzorami bohaterek powieści Charlesa Web-
ba, na podstawie której powstał bestsellerowy film 
„Absolwent”. Sarah chce się dowiedzieć, kim był ta-
jemniczy kochanek. Ślady prowadzą do przystojnego 
miliardera Beau Burroughsa (Kevin Costner).

Z ust do ust

Tajemniczy 
kochanek

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 89 milionów dola-

rów, kosztował 46 milionów.
Prawdziwą perełką jest postać babci, w tej roli jak 

zawsze rozbrajająca Shirley MacLaine.
Reżyser Rob Reiner przyznał, że był zachwycony 

współpracą z tą legendą kina, która była nominowa-
na do sześciu Oskarów. „ Jest wybitna. Ma specyficznie 
zgryźliwe poczucie humoru, które idealnie nadawało 
się do roli Katharine. Shirley dokładnie wiedziała, jak 
ma grać samą siebie”.

– Shirley jest jak petarda – powiedziała Aniston. – 
Uwielbiam tę kobietę – jest jedną z moich idolek i nadal 
nie mogę uwierzyć, że miałam okazję z nią pracować. 
Jest fantastyczna pod każdym względem.

Z ust do ust
TVN7 piątek 20.30
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Jamajka, rok 1668. Morgan Adams (Geena Da-
vis) córka słynnego pirata, dziedziczy po ojcu statek, 
piracką załogę i jedną trzecią mapy, która wskazuje 
miejsce ukrycia cennego skarbu. Morgan wyrusza na 
jego poszukiwanie. Opisy na mapie umieszczono po 
łacinie. Bez pomocy kogoś uczonego, sama nigdy ich 
nie odczyta. Znalazł się na to sposób. 

Morgan kupiła sobie uczonego niewolnika, Wil-
liama Shawa (Matthew Modine), który nie tylko zna 
starożytne języki, ale ma przy tym pewną zaletę. Nie 
stroni od ryzyka i, podobnie jak Morgan, ma du-
szę awanturnika. Zaledwie ten dobrany jak w korcu 
maku duet rozpoczyna poszukiwania skarbu, orien-
tuje się, że ktoś depcze im po piętach. Tym kimś jest 
brat zmarłego ojca Morgan, Dawg Brown (Frank 

Langella), przebiegły i bezwzględny typ. Postanowił 
on wzbogacić się za wszelką cenę, nawet  pogrążając 
w nędzy własną bratanicę. 

Pewnie nie wiesz...
Geena Davis sama wykonywała większość popisów ka-

skaderskich w filmie. W czasie promocji, na konferencjach 
prasowych, z dumą pokazywała swoje siniaki.

Końcowa bitwa morska wciąż jest jedną z najlepszych 
w historii kina. 

Małżeństwo Renny Harlin (reżyser) i GeenaDavis 
(jego ówczesna żona) zażyczyli sobie m.in. regularnych 
dostaw świeżych soków warzywnych na Maltę, gdzie 
m.in. kręcono film. Pod koniec zdjęć każdy członek ekipy 

był nimi pojony do nieprzytomności, bo zalegały w ma-
gazynie.

Każdą scenę kręciły trzy kamery, co bardzo podniosło 
koszty produkcji.

Według „Księgi rekordów Guinnessa” ten film to naj-
większa strata finansowa w historii. Kosztował 115 milio-
nów dolarów, a zarobił 10 milionów dolarów.

Matthew Modine, podczas ucieczki z tawerny, został 
bardzo mocno uderzony w głowę spadającą beczką – ujęcie 
jest w filmie.

Wyspa piratów
Metro sobota 20.00

Wyspa piratów

Poszukiwanie 
skarbu

Umysł przestępcy

Ostatnia 
szansa

Agent CIA, Bill Pope (Ryan 
Reynolds), wykonuje w Londynie 
ważne i niebezpieczne zadanie. Tro-
pi groźnego hakera, ukrywającego 
się pod pseudonimem Holender, 
którego działania mogą doprowa-
dzić do najgorszego z możliwych 
scenariusza – wywołania III wojny 
światowej. Misja kończy się niepo-
wodzeniem, a agent znajduje się 
w stanie śmierci klinicznej. 

Dyrektor CIA, Quaker Wells 
(Gary Oldman), chce doprowa-
dzić zadanie do końca i za wszelką 
cenę próbuje odzyskać informacje, 
które posiadał Pope. W tym celu 
korzysta z innowacyjnego ekspe-
rymentu przeszczepienia psychiki, 
wspomnień oraz zdolności innej 
osobie. Wybór pada na kryminalistę 
Jericho Stewarta (Kevin Costner), 
który po uszkodzeniu płatu mózgu, 
jest bezwzględnym socjopatą. Za-
bieg przeprowadzony przez dokto-
ra Franksa (Tommy Lee Jones) ma 
nieoczekiwane skutki. Przestępca 
zdobywa nie tylko pamięć i umie-
jętności agenta, ale także… empatię 

(zdolność odczuwania stanów psy-
chicznych innych osób). Niestabil-
ny emocjonalnie kryminalista jest 
ostatnią nadzieją na sukces misji 
i uratowanie społeczeństwa. Spra-
wa okazuje się być jednak bardziej 
skomplikowana… 

Pewnie nie wiesz...
Nicolas Cage odrzucił propozycję 

zagrania głównej roli.
Scena otwierająca miała się odbyć 

w Amsterdamie w Holandii. Dlatego 
haker ma pseudonim Holender. Aby 
oszczędzić zdecydowano się na zdję-
cia w Londynie. Zachowano jednak 
pseudonim hakera.

Aby zminimalizować zakłócenia 
ruchu w centrum Londynu, większość 
zdjęć została zrobiona z dronów.

Umysł przestępcy
TV Puls piątek 22.00

Likwidator

Przeszkoda  
na granicy

Szeryf Owens (Arnold Schwarzenegger) 
wiedzie spokojny żywot stróża prawa w ma-
łej mieścinie Sommerton Junction na granicy 
z Meksykiem. Nikt tutaj nie zna jego prze-
szłości, choć każdy się domyśla, że skrywa 
jakieś mroczne tajemnice. Miasteczko jest dla 
niego schronieniem przed wszelkimi kłopo-
tami. Ale do czasu… 

Kilkaset mil dalej z rąk FBI zostaje odbity 
jeden z najbardziej niebezpiecznych bossów 
narkotykowych – Gabriel Cortez. Siły spe-
cjalne całego stanu zostają postawione na 
nogi, ale na nic zdają się blokady dróg, śmi-
głowce i najnowocześniejszy sprzęt… Cor-
tez bezlitośnie rozprawia się z każdym, kto 
usiłuje go zatrzymać. Ostatnią miejscowością 
na jego drodze ku wolności jest Sommerton 
Junction, a tam czeka go niespodzianka… 
Szeryf Owens nie lubi kłopotów, ale jeszcze 
bardziej nie znosi handlarzy narkotyków.

To naprawdę porządny kawał kina. Star-
szym fanom Arniego można go śmiało polecić.

Pewnie nie wiesz...
W filmie południową granicą stanu Arizona 

było wyschnięte koryto rzeki. W rzeczywistości 
przebiega ona w prostej linii przez pustynię.

Podczas kręcenia filmu, dla Arnolda Schwa-
rzeneggera specjalnie otworzono wieczorem 
miejscowy dom towarowy, by kupił sobie ubrania. 
Podczas nocnych scen na pustyni panował mróz.

Liamowi Neesonowi zaproponowano głów-
ną rolę, ale odmówił.

Jee-woon Kim, koreański reżyser, rozumie 
angielski, ale nie mówi w tym języku, więc na 
planie miał tłumacza przez którego komuniko-
wał się z aktorami i ekipą.

Liczba ofiar: 44.
Arnold Schwarzenegger nakręcił ten film zaraz 

po zakończeniu kadencji gubernatora Kalifornii.
Likwidator

TV Puls sobota 22.05
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Zazwyczaj, widywali się w Dziennym Domu Se-
nior + w Łomży. Obecna sytuacja pandemiczna 
uniemożliwiła im jednak te spotkania. Kierow-
nik domu Pani Monika Brzóska, opiekunowie 
klubu wspólnie z funkcjonariuszką Wydziału 
Prewencji łomżyńskiej policji, postanowili 
przypomnieć się "swoim" seniorom. Wybrali 
się do nich z wizytą i ... Mikołajkowym poda-
runkiem. Wszystkie odwiedzone osoby jedno-
myślnie oznajmiły, że ich świątecznym życze-
niem będzie to, aby spotkania w klubie Senior 
- Wigor ruszyły pełną parą! 

- Płakałam ze wzruszenia jak bóbr. 
To było tak nieoczekiwane. Niesamowi-
te, jak nasza pani kierownik i pracownicy 
jednak o nas myślą. Cudowne przeżycie. 
W imieniu wszystkich odwiedzonych se-
niorów dziękujemy – mówi ze wzrusze-
niem, jedna z odwiedzonych seniorek 
Barbara Bąkowska.

Tak jak jej koleżanki i koledzy, uwiel-
biała spędzać swój wolny czas w Dzien-

nym Domu Senior+ w Łomży ... Nie-
stety, obecna sytuacja, uniemożliwiła 
im te spotkania. Kierowniczka Klubu 
wspólnie z policjantką Wydziału Pre-
wencji, która była częstym gościem, na 
różnego rodzaju prelekcjach u Seniorów, 
postanowiły zrobić małą niespodzian-
kę "swoim" starszym przyjaciołom. Pu-
kając do mieszkań swoich podopiecz-
nych wywoływały nie tylko uśmiech na 
twarzy, ale i łzy wzruszenia. To taki ma-
lutki gest, a ile radości sprawił zarówno 
odwiedzającym, a przede wszystkim od-
wiedzanym seniorom. Razem z drobny-
mi upominkami płynęły życzenia zdro-
wia i radości, ale też słowa otuchy i apel 
o zachowanie czujności. Na koniec każ-
dej wizyty, zarówno Pani  kierownik 
z Klubu Seniora, jak i policjantka zapew-
niały seniorów o swojej pomocy w każ-
dej sytuacji, zachęcając do kontaktów te-
lefonicznych jak i tych on - line.

Z wizytą u seniorów 



12 www.narew.infoSrebrni

Partner wydania Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego

Nasze życie 
Nasze życie kręci się na kole. 
Raz jesteśmy na górze,
innym razem na dole. 

Jednym na jedzenie brakuje pieniędzy,
i żyją ubogo, a często w nędzy. 
Mają nadzieję na lepsze jutro,
ale im zawsze biednie i smutno.

Drudzy pracują, pobory dostają,
ale i oni dobrze się nie mają.
Stale niepewni czy będą pracować, 
mieć za co żyć i dzieci wychować. 

Są też tacy co wszystko mają, 
ale i oni spokoju nie znają. 
Wciąż bowiem myślą jak się wzbogacić, 
i swego życia nagle nie stracić.

Wszyscy pracują ponad swe siły, 
aby żyć godnie i być szczęśliwymi.
Lecz nie opuszcza ich serca trwoga
bo przestają wierzyć w miłosiernego Boga. 

Witold Skarbiński 
„Ocalić od Zapomnienia”

Jak informuje Łukasz Czech 
z łomżyńskiego Magistratu, 
ze względu na sytuację epi-
demiczną, przełożona została 
gala nagradzania zwycięzców 
konkursu „Łomżyński Społecz-
nik Roku 2020” „Łomżyńska 
Inicjatywa Roku 2020”. Jak 
tylko możliwa będzie organi-
zacja uroczystego spotkania, 
prezydent Łomży zaprosi na 
nią laureatów i wszystkich no-
minowanych.

Gala jest okazją do po-
dziękowania mieszkań-
com Łomży – kandydatom 
zgłoszonym do nagrody 
- za ich społeczną pracę. 
Zwycięzcy otrzymują sta-
tuetki i nagrody finansowe, 
wyróżnieni natomiast – pamiąt-
kowe grawertony. Gala odbywa 
się co roku w okolicy obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza (5 grudnia). Niestety, 
w tym roku, ze względu na sytu-
ację epidemiczną w kraju, wyda-
rzenie nie może zostać zorgani-
zowane  w tym czasie.

W tegorocznej edycji kon-
kursu, w październiku, do Urzę-
du Miejskiego wpłynęło 15 
zgłoszeń kandydatów w trzech 
kategoriach: Łomżyński Społecz-
nik Roku, Łomżyński Społecznik 
Roku do lat 20, Łomżyńska Ini-
cjatywa Roku. Kapitułę konkur-
su stanowiła Łomżyńska Rada 
Działalności Pożytku Publicz-

nego i to ona przeanalizowała 
wszystkie kandydatury. Stworzo-
ną przez siebie listę zwycięzców 
i wyróżnionych rekomendowała 
Prezydentowi Miasta.

Ostatecznego zatwierdzenia 
wyników konkursu dokonał pre-
zydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski. Laureatów poznamy na 
początku 2021 roku.

Znamy laureatów akcji 
podlaskiej policji pod ha-
słem "Senior dla Seniora". 
Powstała ona w trosce 
o bezpieczeństwo osób 
starszych, a jej partnerami 
było Polskie Radio Biały-
stok oraz Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. 

Od 19 października 
do końca listopada pod-

laska policja czekała na wiersze 
lub anegdoty autorstwa senio-
rów. - Chcieliśmy aby to oni edu-
kowali inne osoby starsze i to 
w nietypowy sposób – czytamy 
na stronie podlaskiej policji.

Jak pokrzyżować plany oszu-
stom na wnuczka, jak nie zgubić 
się w lesie - to tylko część zagad-
nień, które w sposób zrozumiały, 
a przy tym oryginalny zamieścili 
w formie literackiej autorzy wier-
szy bądź anegdot.

Laureatami konkursu zostali:
- Pani Marianna Moczy-

dłowska z Wąsosza
- Pani Tamara Rusaczyk 

z Bielska Podlaskiego
- Pan Stanisław Tarnac-

ki z Wąsosza.
W ramach nagrody głów-

nej, ze zwycięzcami akcji, 
w Polskim Radiu Białystok 
nagrany został spot. Część 
z nadesłanych prac kon-
kursowych została również 
wyróżniona. Uwagę jury 
zwróciły utwory:   Pani Ja-
niny Jakoniuk z Białegosto-
ku, Pani Teresy Sidorowicz 

z Sejn oraz Pana Pawła Tymir-
skiego z Jerutek.

A oto fraszki zwycięzców:

MARIANNA MOCZYDŁOWSKA
Mój Ty miły emerycie,
nie ufaj nikomu,
zanim drzwi otworzysz
sprawdź, kto chce wejść  
do Twego domu.
Nie zważaj na miły uśmiech
Nie zważaj na piękne słowa
Bo to może być Twoja ostatnia 
rozmowa.

 
TAMARA RUSACZYK
Senior to kąsek taki,
Że za niego się biorą cyber-cwaniaki.

Co za wnuczka, policjanta się 
przebierają
I oszczędności życia seniorom 
zabierają.
Lecz senior ma swą moc.
Jest ostrożny i kumaty.
By posłać oszustów za kraty.

 
STANISŁAW TARNACKI
Kiedy dzwoni ktoś do ciebie,
Że twój wnuczek jest w potrzebie,
Szybko zadzwoń na policję
Bo tak dzwonią łotry, hycle.
Ci co łotrów posłuchali,
To bez grosza pozostali.
Niech więc płynie w świat nauczka,
Nie daj nabrać się na wnuczka.

Gala Społecznika  
w przyszłym roku

Ubiegłoroczni laureaci konkursu 

Znamy laureatów akcji „Senior dla Seniora”
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Czytanie 
książek 

Czyli podpowiadamy 
po jaką pozycję sięgnąć

Czytając, sięgając po pozycje 
różnych autorów, o różnych te-
matach, znajdujemy odpowiedzi  
na pytania, które zadajemy tylko 
sobie.  Czy na przykład potrafimy 
wybaczać?  

Polecam powieść Katarzy-
ny Enerlich  „Czas w dom zaklę-
ty”.  Akcja toczy się na mazurskiej 
prowincji.  Opowiada niezwy-
kłą historię Ruty, kobiety, któ-
ra spędziła młodość w sennym 
mazurskim miasteczku, leżącym 
u podnóża krzyżackiego zamku.  
Dziewczyna pragnie zrealizować 
pragnienia swego życia  – zostać 
malarką. Mimo posiadania talen-
tu, osiągnięcie celu nie będzie ła-
twe, na wszystkim kładą złowrogi  
cień toksyczne relacje z sąsiadką, 
pod wspólnym dachem ponure-
go  domu. Z domem tym zwią-

zana jest pewna tajemnica, którą 
Ruta odkrywa w smutnych oko-
licznościach.  Samotność, odej-
ście bliskich, koniec  pięknej mi-
łości i niezrealizowane marzenia  
-  czy to całe zło, które ją dotknęło 
ma  korzenie w tajemniczej histo-
rii sprzed lat? Czy dom w którym 
mieszka jest przeklęty?

 „Czas w dom zaklęty” to opo-
wieść o wybaczaniu,  zakazanej 
miłości i codziennej hipokryzji, 
której nie dostrzegamy ze zwy-
kłego wygodnictwa. To również 
spotkanie ze sztuką. Bogactwo 
takich symboli, jak żydowska 
modlitwa nad winem czy Noc 
Kupały, pokazuje nam, że świat 
jest pełen uniwersalnych warto-
ści. Ich znaczenia przeplatają się 
ze sobą, jak dobro ze złem, i to do 
nas należy, czym wypełnimy na-
sze serca.

TERESA RĘBIŚ

Głos seniorów
Aktywność seniorów oznacza, że jesteśmy potrzebni tak 
samo jak młodzi, że mamy spojrzenie na otaczającą nas 
rzeczywistość, że w sprawach ważnych społecznie chcemy 
użyć własnego głosu I to jak najczęściej, zwłaszcza  w spra-
wach słusznych dla własnego środowiska, kraju i przyszło-
ści pokolenia wnuków i Polski. Nie można milczeć, nie 
wolno chować głowy w piasek zgodnie z hasłem, „żyjemy 
nie dla siebie”.

Jesteśmy tolerancyjni, szanujemy różnorod-
ność, nie dzielimy i nie wykluczamy kogokolwiek. 
Szanujemy uczucia i poglądy. Wszyscy mamy takie 
same prawa.

My mieszkańcy, musimy się poznać. Powinni-
śmy promować szacunek  i akceptację wobec każ-
dego człowieka, niezależnie od jego poglądów, wy-
znania, wieku, płci, koloru skóry, pochodzenia czy 
stopnia sprawności.

Zabieramy głos, żeby okazać solidarność 
z tymi, których głos wymaga wzmocnienia, jak se-
niorów, osób niepełnosprawnych, ludzi młodych.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Obchodzimy 130–lecie wydania 
książkowego „Lalki” Bolesława 
Prusa. Z pewnością jest to powieść 
także na nasze czasy.

Rocznicę wydania powinni-
śmy obchodzić z rozmachem.  
Jest to arcypowieść, którą moż-
na zaliczyć do ostatnich wielkich 
zrywów polskiej myśli i przebły-
sków trzeźwości w pijanym tańcu 
narodowym, jaki odbywa się od 
stuleci.  „Lalka” dała nam mate-
riał do namysłu nad istotą narodu 
i społeczeństwa polskiego.

Na ogół  czytano „Lalkę” nie-
uważnie i pobieżnie, a jej prze-
słanie lekceważono. „Lalka” nie 
jest powieścią o miłości nieszczę-
snego kupca do pięknej panny, 
ale pustej i niemądrej. Jest to po-
wieść o aspiracjach i pieniądzach, 
ale nade wszystko o Polakach. To 
dzieło wskazuje, jak rozum staje 
do nierównej walki z polskością. 
Jest to powieść, w której autor 
Bolesław Prus, w swej mądro-
ści, poddał sfery arystokratycz-
ne bez najmniejszej litości kryty-
ce.  Jest to powieść klasowa, którą 
na swoich hasłach powinny nieść 
protestujące młode kobiety.

Powieść utonęła w szkolnym 
pytaniu – Wokulski romantyk czy 
pozytywista? Odpowiedzi należy 
szukać w rozważaniach doktora 
Szumana. Nieszczęście nasze na 
tym polega, że nieustannie mio-
tamy się między romantyzmem 
a pozytywizmem, szaleństwem 
a tendencyjnością. Biegamy 
między trumnami Piłsudskie-
go a Dmowskiego. Roztrząsamy 
Sienkiewicza z Gombrowiczem.

Czytanie „Lalki” i analizo-
wanie tyrady doktora Szumana 
może uchronić nas od różnych 
naprawiaczy, którzy nie tyl-
ko grasują w szkołach, ale nade 
wszystko przepoczwarzają naszą 
codzienność, rzucając populi-
styczne monstra. 

Należy zatem odrzucić wą-
tek miłosny „Lalki”. Frajerskie 
zakochanie się Wokulskiego 
oraz naiwność ciamajdy Rzec-

kiego, jego romantyczne rojenia 
o polityce. Po stokroć odrzucić 
postępowanie Starskiego, choć 
u nas Starskich wciąż zatrzęsie-
nie. Zawsze jakiś fircyk Starski 
porządnemu Wokulskiemu ży-
cie zrujnuje. Baronostwo Krze-
szowscy nieodpowiedzialni, 
w swej głupocie przekonani, że 
wielkie rzeczy dla kraju robią, 
gdy majątki przepuszczać po-
trafią i długi mnożyć, zarazem 

wierni swej zarozumiałości,  
jak przystało być prawdzi-
wym Polakiem.

Najmądrzejszą posta-
cią w tym korowodzie głup-
ców, snobów i pozerów, jaki 
przenika w chocholim tańcu 
na kartach „Lalki” , jest dok-
tor Szuman. Tak powiada do 
Polaków: „Nie macie grun-
tu pod nogami, a chcecie in-
nych brać za łeb. Myślcie wy 
lepiej o uczciwej równości 
z innymi, nie o zdobywaniu 
świata i nie leczcie cudzych 
wad przed uleczeniem wła-
snych, które mnożą wam nie-
przyjaciół”.

W krótkim opisie daję prze-
wagę tematowi polskości nad 
tematem miłości.  Powołuję się 
na Szumana, aby zamknąć wątek 
miłości Wokulskiego do Izabeli 
Łęckiej, który mówi do Wokul-
skiego:  „Kto mając do wyboru 
ciebie i Starskiego wybrał Star-
skiego, ten dowiódł, że nie wart 
nawet Starskiego”.

Pamiętam, jak w szkole po 
przeczytaniu lektury „Lalka”, za-
częliśmy  mówić  o „nowej lalce”, 
a zaraz potem o „nowym przed-
wiośniu”.   Żadne z tych oczeki-
wań nie spełniło się.  W zasadzie 
dobrze, bo nie chodzi by nowe 
wersje upodabniać i wracać do 
starych klasyków.

Zachęcam do ponownego 
przeczytania powieści „Lalka” 
Bolesława Prusa, aby znaleźć rze-
czy przeoczone bądź zapomnia-
ne.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Przeczytajmy „Lalkę”
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Pandemia COVID-19 wpłynęła niemal 
na każdą przestrzeń życia, mamy: 
zdalną naukę, zdalna pracę, ograni-
czenie kontaktów międzyludzkich. 
Mamy też zdalne porady lekarskie 
– jednak czy one zawsze wystarczą? 
Jak się leczyć w poradni podstawowej 
opieki zdrowotnej w dobie pandemii? 
Na te pytania w materiale przygoto-
wanym przez Podlaski Oddział Woje-
wódzki NFZ odpowiadają: dr n.med. 
Waldemar Pędziński z Łomżyńskiego 
Centrum Medycznego w Łomży oraz 
specjalista medycyny rodzinnej dr 
Magdalena Zubko z Centrum Medycz-
nego Ryska w Białymstoku. 

Kiedy pacjent może skorzystać z tele-
porady, a kiedy konieczna jest wizyta 
osobista? 

Dr n.med. Waldemar Pę-
dziński: Trwająca już ponad 8 
miesięcy epidemia koronawirusa 
wprowadziła do codziennej prak-
tyki podstawowej opieki zdro-
wotnej nowe możliwości, m.in.: 
uzyskanie powtórnej recepty na 
leki stale przyjmowane (e-re-
cepta), skierowanie do poradni 
specjalistycznej (e-skierowanie), 
uzyskanie zwolnienia lekarskiego 
(e-zwolnienie). Do tych elemen-
tów większość pacjentów zdąży-
ła się już przyzwyczaić i zapewne 
nigdy z tych udogodnień nie zre-
zygnuje. Nowym i ciągle dysku-
syjnym rozwiązaniem jest udzie-
lanie porady za pomocą rozmowy 
telefonicznej. W przypadku cho-
rób przewlekłych, gdzie wyma-
gana jest ocena uzyskanych wy-
ników badań laboratoryjnych, 
parametrów mierzalnych przez 
pacjentów, konsultacji zmia-
ny dawki leku czy też interpre-
tacji zauważonych objawów tak 
udzielona porada jest w zupełno-

ści wystarczająca. Jednak w wielu 
przypadkach nie ma możliwości 
postawienia właściwej diagnozy 
i postawienia rozpoznania bez 
osobistego zbadania pacjenta 
w gabinecie medycznym. 
Kiedy bezpośredni kontakt z leka-
rzem jest wymagany? 

Dr n.med. Waldemar Pę-
dziński: Podobnie jest z wyko-
naniem niektórych badań apa-
raturowych: ekg, usg, rtg lub 
pobrania krwi, wykonania inie-
kcji, zdjęcia szwów, zmiany opa-
trunków, wziernikowania uszu 
itp. Bezpośredniego kontaktu 
wymaga kwalifikacja dzieci do 
szczepień z następowym wyko-
naniem szczepienia. W odniesie-
niu do noworodków, niemow-
ląt i dzieci najmniejszych ostre 
objawy chorobowe wymagają 
zawsze badania bezpośrednie-
go. Niezwykle ważne jest podję-
cie decyzji, które porady mogą 
być zrealizowane zdalnie a które 

wymagają bezpośredniego kon-
taktu. W naszej praktyce podję-
liśmy decyzję, że każda wizyta 
bezpośrednia z medykiem musi 
być poprzedzona teleporadą ce-
lem przeprowadzenia wywiadu 
epidemiologicznego, zachowania 
środków ostrożności przed prze-
niesieniem zakażenia, skrócenie 
czasu bezpośredniego kontaktu. 
Zastosowaliśmy zasadę tylko je-
den pacjent oczekujący przed ga-
binetem.  
Czy teleporada może zastąpić wizytę 
osobistą w przychodni? Jakie są jej 
plusy? 

Dr Magdalena Zubko: Te-
leporada to jedynie pewnego 
rodzaju udogodnienie w sytu-
acjach, gdy pacjent nie może po-
jawić się w poradni, prowadzone 
jest leczenie przewlekłe lub tak 
jak teraz wymaga tego sytuacja 
epidemiologiczna. Ponadto le-
karz może zlecić badanie w kie-
runku wirusa SARS CoV-2 nie-

zależnie od miejsca przebywania 
pacjenta. Z telemedycyny zde-
cydowanie chętniej i z większą 
łatwością korzystają ludzie mło-
dzi, nie mniej jednak tylko od-
powiednie i rozsądne połączenie 
form kontaktu z lekarzem będą 
stanowiły wartość dodaną medy-
cyny rodzinnej.
Jak w obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej wygląda rejestracja pacjen-
tów? 

Dr n.med. Waldemar Pę-
dziński: W przedmiocie udziela-
nia teleporad jesteśmy na etapie 
zbierania doświadczeń i podcho-
dzimy do tej metody z rozwagą 
i pokorą należną każdemu leka-
rzowi, pielęgniarce czy położnej. 
W pierwszych miesiącach epide-
mii i lawinowego narastania te-
leporad, ponieśliśmy wielką po-
rażkę pod postacią niemożności 
dodzwonienia się pacjentów do 
poradni. W rekordowe ponie-
działki obserwowaliśmy do 1800 

telefonów. W ciągu doby udawa-
ło się dodzwonić jedynie oko-
ło 300 pacjentom. Wymagało to 
natychmiastowego zakupienia 
nowej centrali obsługującej łącza 
internetowe, zwiększenia obsady 
osób przyjmujących zgłoszenia 
i już w ostatni poniedziałek za-
rejestrowaliśmy tylko 450 osób 
próbujących dodzwonić się do 
poradni z czego 400 udało się za 
pierwszym razem. W pozosta-
łe dni tygodnia liczba osób, któ-
re nie mogą się dodzwonić za 
pierwszym razem nie przekracza 
10%. Nowoczesne łącze pozwala 
jednocześnie rozmawiać 15 pa-
rom osób. 
Czy udaje się sprostać zwiększonym 
potrzebom pacjentów w pandemii? 

Dr Magdalena Zubko: 
W obecnej sytuacji epidemio-
logicznej zapotrzebowanie na 
konsultacje lekarską wzrosło 
znacząco. Konieczne zatem były 
kroki w celu zwiększenia zaple-
cza kadrowego rejestracji oraz 
uruchomienie oddzielnych linii 
telefonicznych z których mogą 
korzystać lekarze. Dodatkowo 
pacjenci mogą kontaktować się 
z nami w formie mailowej oraz 
przez formularz dostępny na 
stronie internetowej. Każdego 
dnia staramy się sprostać oczeki-
waniom podchodząc indywidu-
alnie do spraw pacjentów. 
Kiedy powrócimy do stanu sprzed za-
razy?

Dr n.med. Waldemar Pę-
dziński: Na to często zadawane 
przez niektórych pacjentów py-
tanie „kiedy powrócimy do sta-
nu sprzed zarazy?”, odpowiadam 
„nigdy”. Jak mawiał grecki filozof 
Heraklit z Efezu „panta rhei” - 
wszytko jest zmienne.

Nie odkładaj na później leczenia i badań profilaktycznych. 
Lekarze POZ radzą, jak się leczyć w czasie pandemii
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Biograficzny film o czarnoskórym Jesse Owen-
sie (1913–1980), amerykańskim lekkoatlecie, czte-
rokrotnym złotym medaliście igrzysk olimpijskich 
w Berlinie w 1936 roku.

Ten niezwykle utalentowany sportowiec wspiął 
się na sam szczyt, a wszystko dzięki własnej silnej 
woli, determinacji i uporowi trenera. Obiecujący 
biegacz Jesse Owens uczęszcza na Ohio State Uni-
versity, mimo rasistowskich zachowań białych spor-
towców. Owens zwraca uwagę trenera Larry'ego 
Snydera, który dostrzega w nim wielki potencjał. 
Snyder uważa, że wystarczy popracować nad jego 
techniką i będzie gotowy na igrzyska w Berlinie 
w 1936 r. Dla młodego sportowca to wielkie wyróż-
nienie, ale waha się z podjęciem decyzji o wyjeździe 
ze względu na rasistowską propagandę w Niem-
czech. 

Ostatecznie Jesse Owens staje się jednym 
z członków amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej 
na igrzyska w 1936 roku. Olimpiada ta w założeniu 

Hitlera ma być nazistowską manifestacją wyższości 
białej rasy. Ale to właśnie Owens przejdzie do histo-
rii, burząc te propagandowe plany, zdobywając czte-
ry złote medale (100 m i 200 m, skok w dal, 4 × 100 
m) i wzbudzając zachwyt ponad 100 tysięcy widzów 
ku wściekłości Führera.

„W Nowym Jorku na cześć medalisty urządzono 
paradę, a genialnego sportowca przywitał osobiście 
burmistrz Fiorello LaGuardia. Po zakończeniu para-
dy przewidziano uroczystą kolację w hotelu Waldorf 
Astoria. Owens, nawet z czterema złotymi medala-
mi, nie został wpuszczony głównymi drzwiami. Mu-
siał wjechać do sali bankietowej windą towarową. 
Bo był czarny. Owens nigdy nie usłyszał ani słowa 
od prezydenta Franklina D. Roosevelta. Oficjalne 
wyjaśnienie? Prezydent USA był „zbyt zajęty”. 

Zwycięzca
TVP2 niedziela 21.55

Zwycięzca 

4 złote medale

Obyczajowy film drogi o miłości, poszukiwa-
niu wolności i marzeniach o lepszej przyszłości. 
Wielka amerykańska podróż i znakomita muzyka.

18-letnia Star mieszka w niewielkim Musko-
gee w stanie Oklahoma z ojczymem i młodszym 
rodzeństwem. Jest gotowa na wszystko, byle tylko 
wyrwać się z prowincji i z domu, w którym ciągle 
wybuchają kłótnie i gdzie czuje się nieszczęśliwa. 
Ucieka autostopem i w drodze przyłącza się do 
przypadkowo poznanej grupy rówieśników, któ-
rzy włóczą się po kraju. 

Razem odkrywają Amerykę, zamieniając tru-
dy egzystencji na szaloną zabawę przy alkoholu 
i dźwiękach popularnych przebojów. Włóczęga 
to dla nich codzienność, ich domem są motele, 
bywa też, że śpią pod gołym niebem. Przywód-
czynią grupy jest Crystal. Jej najbliższy współpra-
cownik Jake bierze Star pod swoje skrzydła. Ich 
znajomość zacieśnia się, a wkrótce przeradza się 
w fascynację i głębsze uczucie.

Uwodzicielski i fascynujący obrazu, który 
wręcz porywa nas na przejażdżkę po Stanach 

Zjednoczonych. Śpiewamy i bawimy się zarówno 
w pięknych, ale też w brudnych, zapuszczonych, 
pełnych syfu miejscach. Ot, urok USA.

Pewnie nie wiesz...
W jednej z głównych ról widzimy amerykańskie-

go aktora Shię LaBeoufa. Ogólnoświatową sławę 
przyniosły mu role w serii filmów „Transformers”, 
w których zagrał, mając zaledwie 20 lat. Aktor za-
czął nadużywać alkoholu. Kilka razy został aresz-
towany za pijackie awantury. 

Na planie „American Honey” też bez skandali 
się nie obyło. Media huczały od plotek o jego roman-
sach oraz śledziły kolejne pojawiające się na ciele 
aktora tatuaże (w trakcie zdjęć do filmu zrobił ich 
sobie 12). LaBeouf doznał urazu podczas kręcenia 
sceny, w której uderza głową w okno. Skończyło się 
szwami na ręce i głowie.

American Honey
TVP Kultura piątek 21.20

Haker

Szalejący wirus
Wybitnie uzdolniony haker Nick Hathaway odsiaduje wy-

rok piętnastu lat pozbawienia wolności. Tymczasem za sprawą 
cyberprzestępcy w chińskiej elektrowni dochodzi do wybuchu 
reaktora jądrowego. Wkrótce sprawca wprowadza chaos na 
światowych rynkach finansowych. Powaga sytuacji skłania Chi-
ny do podjęcia decyzji o współdziałaniu z amerykańskimi służ-
bami. Gdy dochodzenie nie przynosi rezultatów, agenci zwraca-
ją się do Nicholasa Hathawaya (Chris Hemsworth), absolwenta 
prestiżowej uczelni MIT i genialnego hakera, odsiadującego 
wyrok. W zamian za złagodzenie kary i wyjście na wolność Nick 
zgadza się na współpracę i dołącza do pościgu za cyberprzestęp-
cą, który przygotowuje kolejny atak.

Pewnie nie wiesz...
Fabuła filmu została zainspirowana przypadkiem Stuxneta, 

robaka komputerowego wykrytego w czerwcu 2010 roku. To pierw-
szy znany robak do szpiegowania i przeprogramowywania instala-
cji przemysłowych. W styczniu 2011 roku pojawiły się informacje, 
że to dzieło specjalistów izraelskich i amerykańskich. Zarażonych 
było ok. 100 000 komputerów ze 155 krajów, najwięcej infekcji 
odkryto w Iranie, Indonezji, Indiach i Azerbejdżanie. Robak za-
atakował kilka tysięcy zakładów przemysłowych w Chinach. Wia-
domo, że zainfekował komputery irańskiej elektrowni atomowej 
w Buszehr.

Hakerzy służyli jako konsultanci na planie podczas kręcenia 
filmu.

Wszystkie terminy i procedury hakerskie użyte w filmie są zgod-
ne z rzeczywistością.

3 000 statystów bierze udział w kulminacyjnej scenie podczas 
corocznych obchodów Nyepi, balijskiego dnia Nowego Roku.

Haker
TVN7 sobota 22.30

American Honey

Szalone  
love story
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Glengarry Glen Ross

Samochód 
albo... 

zwolnienie
Czterech mężczyzn (Ed Harris, Kevin Spacey, Jack 

Lemmon, Alan Arkin) od lat pracuje w firmie zajmującej 
się sprzedażą nieruchomości . Interes nie idzie najlepiej, 
a zdemotywowani pracownicy już dawno przestali dbać 
o wyniki. Pewnego dnia w ich sennym biurze zjawia się 
energiczny i pewny siebie Blake (Alec Baldwin). Mło-
dy mężczyzna został wysłany przez szefostwo, aby 
zmusić leniwych pracowników do działania. Stawia 
im ultimatum: albo poprawią sprzedaż, albo będą 
musieli pożegnać się z posadami. Ogłasza konkurs 
– najskuteczniejszy agent otrzyma cadillaca, drugi 
– komplet noży do befsztyków, a pozostali zostaną 
zwolnieni. 

Film wyróżniają fantastycznie zarysowane posta-
cie, soczyste, miejscami mocno niecenzuralne dialogi 
oraz wyśmienite aktorstwo. W głównych rolach błysz-
czy plejada hollywoodzkich sław.

Pewnie nie wiesz...
Tytuł nawiązuje do Glengarry Hi-

ghlands i Glen Ross Farms, dwóch osiedli 
nieruchomości sprzedawanych przez boha-
terów.

Budżet filmu był dość skromny, więc 
twórcy zadecydowali, że gaże dla aktorów 

będą znacząco niższe, niż zwykle. Mimo to 
zainteresowanie zagraniem roli w filmie wy-
razili tacy aktorzy, jak Robert De Niro, Bru-
ce Willis, Joe Mantegna czy Richard Gere.

W filmie nie pada ani jedno zdanie wy-
powiedziane przez kobietę.

Żadne duże studio filmowe nie chciało 
wziąć udziału w sfinansowaniu produkcji. 

Fundusze na film wyłożyły telewizje kablo-
we, niemiecka stacja TV, australijska sieć 
kin, kilka banków. Skompletowanie budże-
tu zajęło aż 4 lata.

Podczas kręcenia filmu, aktorzy, któ-
rzy nie musieli być na planie w danym 
dniu, i tak pojawiali się, aby oglądać wy-
stępy kolegów.

Słowo „k....” i podobne padają w filmie 
138 razy.

Glengarry Glen Ross
Nowa TV piątek 22.10

Ukryte piękno

Miłość,  
Czas i Śmierć

Poruszający dramat w gwiazdorskiej obsadzie: Will 
Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren, Mi-
chael Peña, Keira Knightley, Jacob Latimore.

Howard Inlet (Will Smith), odnoszący sukcesy dyrek-
tor ds. reklamy, popada w depresję po tragicznej śmierci 
swojej córki. Howard spędza czas sam, rzadko śpiąc lub 
jedząc, a w biurze ustawia kostki domina.

Przyjaciele i partnerzy biznesowi Howarda, obawia-
ją się o jego zdrowie 
i przyszłość ich firmy, 
ponieważ jego zacho-
wanie spowodowało 
odejście wielu znanych 

klientów i postawiło ich na skraju bankructwa. Jako więk-
szościowy akcjonariusz uniemożliwia im sprzedaż firmy. 
Zatrudniają prywatnego detektywa, aby zdobyć dowody 
na to, że Howard jest niezdolny do kierowania firmą, co 
pozwoli im przejąć nad nią kontrolę. Przechwytują trzy 
listy napisane przez Howarda, które wysłał do abstrakcyj-
nych: Miłości, Czasu i Śmierci.

Jego koledzy obmyślają nieoczekiwany plan, który ma 
na celu zmusić go do stawienia czoła rozpaczy w zaskaku-
jący i niezwykły sposób. Trio aktorów ma skonfrontować 
Howarda z jego wyobrażeniami Miłości, Czasu i Śmier-
ci. Howard uczęszcza na grupę wsparcia osób w żałobie, 
gdzie zaprzyjaźnia się z kobietą, która straciła córkę...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 88 milionów dolarów, 

kosztował 36 milionów.
Początkowo główną rolę w filmie miał zagrać Hugh 

Jackman. Aktor zrezygnował z braku czasu.
Ojciec Willa Smitha , 

Willard Carroll Smith, Se-
nior, umierał, podczas gdy 
Smith grał tę rolę. Aktor 
powiedział, że praca była 
niezwykłą terapią, po-
mogła mu poradzić sobie 
z ostateczną utratą taty.

Sceny w agencji rekla-
mowej zostały nakręcone 
w Wieden Kennedy, praw-
dziwej agencji reklamowej 
w Nowym Jorku.

Ukryte piękno
TVN sobota 21.30

Porwany

Walka o syna
Nikt nie jest bardziej niebezpieczny niż mat-

ka broniąca dziecka.
Karla (Halle Berry) jest samotnie wychowu-

jącą matką 4-letniego chłopca, Frankiego. Jest 
on spełnieniem marzeń i oczkiem w jej głowie. 
Kobieta pracuje jako kelnerka w restauracji i bar-
dzo poświęca się opiece nad synem. Jednocze-
śnie walczy również w sądzie ze swoim byłym 
mężem. Pewnego dnia, podczas zabawy, Frankie 
nagle znika matce z oczu. Karla gorączkowo szu-
ka syna i w ostatniej chwili zauważa postać, która 
zaciąga chłopczyka do zielonego forda mustan-
ga. Niestety, auto nie ma tablic rejestracyjnych. 

Kobieta od razu zgłasza sprawę na policję, 
jednak okazuje się, że nie ma co liczyć na służby. 
Szeryf pokazuje kobiecie tablicę zapełnioną zdję-
ciami zaginionych dzieci. Daje do zrozumienia, 
że szanse na znalezienie chłopca są nikłe. Zde-
sperowana matka rusza w pościg za niebezpiecz-
nymi porywaczami. Kobieta w walce o syna nie 
cofnie się przed niczym. 

Porwany 
TV Puls niedziela 21.50
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Kraina lodu

Bezradna Elsa
Królestwo Arendelle spowiła wieczna 

zima. Jest to efekt czarów Królowej Śniegu, 
Elsy, która nie potrafi kontrolować niezwy-
kłych mocy. Na ratunek bajkowej krainie 
wyrusza Anna, młodsza siostra władczyni. 
W wyprawie towarzyszą jej mieszkaniec gór 
Kristoff, renifer Sven i pocieszny bałwanek 
Olaf. W czasie pełnej niebezpieczeństw po-
dróży bohaterowie przeżyją wielką zamieć, 
staną oko w oko z wilkami i spotkają magicz-
ne trolle. Okaże się, czy uda im się odnaleźć 
nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo spod 
panowania zimy.

Kraina lodu
Polsat piątek 20.00, niedziela 9.15

Śnieżne psy

Dentysta na Alasce
Pewnego dnia Ted Brooks (Cuba Gooding Jr.), wzięty denty-

sta ze słonecznego Miami, dowiaduje się, ku swemu największemu 
zdziwieniu, że odziedziczył zaprzęg psów na Alasce. Ted nie ma in-
nego wyjścia, jak porzucić swą praktykę i zaopiekować się ósemką 
uroczych lecz niesfornych psów, które ani myślą poddać się woli 
niedoświadczonego pana. Sytuację komplikuje dodatkowo James 
Coburn twardy człowiek gór, marzący o przejęciu psów na własność. 
Nieszczęsny Ted staje przed największym wyzwaniem swego życia – 
pomimo śnieżyc, burz, cienkiego lodu, zasp i innych niespodzianek, 
musi nauczyć się trudnej sztuki powożenia psim zaprzęgiem i stanąć 
do walki o przyszłość swoich czworonożnych przyjaciół. A do Wiel-
kiego Wyścigu Psich Zaprzęgów zostały tylko dwa tygodnie... 

Śnieżne psy
TV Puls niedziela 11.10

Dzień bałwana

Wreszcie spadł śnieg
Tom Brandston (Chevy Chase) to meteorolog pracujący w jed-

nej ze stacji telewizyjnych. Mieszka w niewielkim miasteczku Syra-
cuse w stanie Nowy Jork. Pomimo astronomicznej zimy, do tej pory 
nie spadła tam nawet odrobina śniegu, za to jest nienaturalnie ciepło. 
To bardzo nie podoba się dzieciom, które liczą na zmianę pogody 
i zamknięcie szkoły. Niespodziewanie w końcu nadchodzi ten wielki 
dzień… Obfity śnieg zasypuje całe miasteczko. Radość dzieci nie 
ma końca, tym bardziej, kiedy dowiadują się, że szkoła zostaje za-
mknięta na jeden dzień. 

Ale na ulicach pojawia się dozorca, który ma pozbyć się śniegu. 
Od razu staje się on największym wrogiem dzieci. Zrobią wszystko, 
żeby utrudnić mu pracę. Chcą, żeby dni wolne od szkoły trwały jak 
dłużej.

Dzień bałwana
TV Puls2 niedziela 14.20

Miki – Bardziej baśniowe święta

Licz na bliskich
Występują znani i kochani: Kaczor Donald, 

Myszka Mickey, Goofy, Kaczka Daisy, Myszka 
Minnie i wielu innych. 

Hyzio, Dyzio i Zyzio – siostrzeńcy Kaczora 
Donalda – to rozrabiaki, dla których w święta li-
czą się tylko prezenty. Kiedy od wujka Sknerusa 
dowiadują się, że niegrzeczni chłopcy nie dosta-
ją prezentów, postanawiają wyruszyć na Biegun 
Północny i sami wpisać się na listę. Nieświadomi 

swoich czynów, wprowadzają jeden wielki chaos 
i zamęt. 

Z kolei Myszka Mickey chce spędzić idealne 
święta z Minnie. Urządza swój dom najlepiej jak 
potrafi, lecz niestety przez psa Pluto wszystkie 
jego starania idą na marne. Rozwścieczony Mic-
key krzyczy do swojego psa, by poszedł do swojej 
budy i nie wracał. Pluto zbyt dosłownie traktuje 
te słowa i ucieka z domu. Kiedy Mickey orientuje 
się, jak surowy był dla swojego czworonożnego 
przyjaciela, jest już za późno. 

Miki – Bardziej baśniowe święta
TV Puls2 sobota 11.35
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Kraina lodu

Bezradna Elsa
Królestwo Arendelle spowiła wieczna 

zima. Jest to efekt czarów Królowej Śniegu, 
Elsy, która nie potrafi kontrolować niezwy-
kłych mocy. Na ratunek bajkowej krainie 
wyrusza Anna, młodsza siostra władczyni. 
W wyprawie towarzyszą jej mieszkaniec gór 
Kristoff, renifer Sven i pocieszny bałwanek 
Olaf. W czasie pełnej niebezpieczeństw po-
dróży bohaterowie przeżyją wielką zamieć, 
staną oko w oko z wilkami i spotkają magicz-
ne trolle. Okaże się, czy uda im się odnaleźć 
nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo spod 
panowania zimy.

Kraina lodu
Polsat piątek 20.00, niedziela 9.15

Śnieżne psy

Dentysta na Alasce
Pewnego dnia Ted Brooks (Cuba Gooding Jr.), wzięty denty-

sta ze słonecznego Miami, dowiaduje się, ku swemu największemu 
zdziwieniu, że odziedziczył zaprzęg psów na Alasce. Ted nie ma in-
nego wyjścia, jak porzucić swą praktykę i zaopiekować się ósemką 
uroczych lecz niesfornych psów, które ani myślą poddać się woli 
niedoświadczonego pana. Sytuację komplikuje dodatkowo James 
Coburn twardy człowiek gór, marzący o przejęciu psów na własność. 
Nieszczęsny Ted staje przed największym wyzwaniem swego życia – 
pomimo śnieżyc, burz, cienkiego lodu, zasp i innych niespodzianek, 
musi nauczyć się trudnej sztuki powożenia psim zaprzęgiem i stanąć 
do walki o przyszłość swoich czworonożnych przyjaciół. A do Wiel-
kiego Wyścigu Psich Zaprzęgów zostały tylko dwa tygodnie... 

Śnieżne psy
TV Puls niedziela 11.10

Dzień bałwana

Wreszcie spadł śnieg
Tom Brandston (Chevy Chase) to meteorolog pracujący w jed-

nej ze stacji telewizyjnych. Mieszka w niewielkim miasteczku Syra-
cuse w stanie Nowy Jork. Pomimo astronomicznej zimy, do tej pory 
nie spadła tam nawet odrobina śniegu, za to jest nienaturalnie ciepło. 
To bardzo nie podoba się dzieciom, które liczą na zmianę pogody 
i zamknięcie szkoły. Niespodziewanie w końcu nadchodzi ten wielki 
dzień… Obfity śnieg zasypuje całe miasteczko. Radość dzieci nie 
ma końca, tym bardziej, kiedy dowiadują się, że szkoła zostaje za-
mknięta na jeden dzień. 

Ale na ulicach pojawia się dozorca, który ma pozbyć się śniegu. 
Od razu staje się on największym wrogiem dzieci. Zrobią wszystko, 
żeby utrudnić mu pracę. Chcą, żeby dni wolne od szkoły trwały jak 
dłużej.

Dzień bałwana
TV Puls2 niedziela 14.20

Miki – Bardziej baśniowe święta

Licz na bliskich
Występują znani i kochani: Kaczor Donald, 

Myszka Mickey, Goofy, Kaczka Daisy, Myszka 
Minnie i wielu innych. 

Hyzio, Dyzio i Zyzio – siostrzeńcy Kaczora 
Donalda – to rozrabiaki, dla których w święta li-
czą się tylko prezenty. Kiedy od wujka Sknerusa 
dowiadują się, że niegrzeczni chłopcy nie dosta-
ją prezentów, postanawiają wyruszyć na Biegun 
Północny i sami wpisać się na listę. Nieświadomi 

swoich czynów, wprowadzają jeden wielki chaos 
i zamęt. 

Z kolei Myszka Mickey chce spędzić idealne 
święta z Minnie. Urządza swój dom najlepiej jak 
potrafi, lecz niestety przez psa Pluto wszystkie 
jego starania idą na marne. Rozwścieczony Mic-
key krzyczy do swojego psa, by poszedł do swojej 
budy i nie wracał. Pluto zbyt dosłownie traktuje 
te słowa i ucieka z domu. Kiedy Mickey orientuje 
się, jak surowy był dla swojego czworonożnego 
przyjaciela, jest już za późno. 

Miki – Bardziej baśniowe święta
TV Puls2 sobota 11.35
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Pomoc z PROW. 
Trwają nabory

Ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na 
ten rok naborów wniosków o pomoc finansową 
z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już 
ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji 
zabezpieczających gospodarstwa przed skutka-
mi suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnia-
nie gospodarstw w ramach działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” może 
wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo 
o powierzchni co najmniej 1 ha i nie więk-
sze niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wnio-
sku wykazał przychód w wysokości co 
najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również 
posiadanie wpisu w krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Wsparcie przyznawane jest na realiza-
cję inwestycji ulepszających już istniejące 

instalacje nawadniające, powiększających 
obszar nawadniania lub jednocześnie po-
większających obszar nawadniania i ulep-
szających już istniejące instalacje. Do-
finansowanie można otrzymać m.in. na 
budowę studni i zbiorników; zakup ma-
szyn i urządzeń do poboru, magazynowa-
nia, uzdatniania, odzyskiwania lub rozpro-
wadzania wody, instalacji nawadniających 
i systemów do sterowania nawadnianiem. 

Limit finansowy na jednego benefi-
cjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 
tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 
proc. kosztów poniesionych na realizację 
inwestycji (60 proc. w przypadku młode-
go rolnika). Minimalny poziom kosztów 
inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Druga propozycja wsparcia adresowa-
na jest do przedsiębiorców, którzy pracu-
ją już na rzecz rolników i chcą rozwijać 
swoją działalność w zakresie usług wspo-
magających produkcję roślinną lub chów 
i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też 
usług świadczonych po zbiorach.

O dofinansowanie na „Rozwój przed-

siębiorczości – rozwój usług rolniczych” 
może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, 
jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która jako mikro- lub 
małe przedsiębiorstwo wykonuje działal-
ność gospodarczą obejmującą świadczenie 
usług dla gospodarstw rolnych przez okres 
co najmniej 2 lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku w zakresie co najmniej 
jednego z następujących kodów Polskiej 
Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Dzia-
łalność usługowa wspomagająca produk-

cję roślinną, 01.62.Z – Działalność usłu-
gowa wspomagająca chów i hodowlę 
zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Dzia-
łalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosz-
tów kwalifikowalnych, do których zali-
cza się m.in. koszty zakupu lub leasingu 
nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń 
do produkcji rolnej, aparatury pomiaro-
wej i kontrolnej, sprzętu komputerowego 
i oprogramowania służących do zarządza-
nia przedsiębiorstwem lub wspomagają-
cych sterowanie procesem świadczenia 
usług. Pomoc przyznaje się i wypłaca do 
wysokości limitu, który w okresie reali-
zacji programu wynosi maksymalnie 500 
tys. zł na jednego beneficjenta. 

Wnioski przyjmują oddziały regional-
ne ARiMR, a można je składać osobiście, 
drogą elektroniczną lub rejestrowaną prze-
syłką pocztową. Dokumenty o przyznanie 
pomocy na rozwój usług rolniczych Agen-
cja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., na in-
westycje w nawadnianie gospodarstw – do 
28 stycznia przyszłego roku.

Ponad   milion litrów mleka w ciągu 
ostatniego roku dostarczyli do Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekpol, Marze-
na i Artur Leśniewscy prowadzący 
gospodarstwo w Cieciorkach koło Za-
mbrowa. Taką wydajność można osią-
gnąć  dzięki wieloletniej, systema-
tycznej pracy. Największym skarbem 
gospodarstwa jest liczące sto sztuk 
stado krów. Aby je wykarmić właści-
ciele gospodarstwa przygotowują 
silosy pełne kiszonki. Baza paszowa 
w gospodarstwie tworzona jest dzię-
ki uprawianym z wielką starannością 
prawie 80. hektarom ziemi.

- Kiedy przejmowaliśmy go-
spodarstwo mieliśmy 30 hekta-
rów. Stopniowo dokupowaliśmy 
ziemię. Część nadal dzierżawimy. 
W gospodarstwie, oprócz setki 
krów, mamy drugie tyle cieląt i ja-
łówek. Aby wyżywić takie stado 
uprawiamy przede wszystkim ku-
kurydzę, na kiszonki. W rozwoju 
naszego gospodarstwa duże zna-
czenie ma współpraca z mleczar-
nią w Zambrowie, od kilkunastu 
lat należącą do Mlekpolu. Dzię-
ki stałym i pewnym dochodom 
mogliśmy zbudować  nową obo-
rę i kupić maszyny. Wszystko bez 
bankowych kredytów. Na razie 
poprzestaniemy na tym etapie 
rozwoju gospodarstwa. Pracuje-
my sami, tylko  kiedy jest więcej 
prac sezonowych pomaga nam 
szwagier. Mam nadzieję, że kiedy 
gospodarstwo przejmie syn na-
dal będzie je rozwijał - mówi Ar-
tur Leśniewski właściciel  gospo-
darstwa w Cieciorkach.

Jak przyznaje Marzena Le-
śniewska, właścicielka gospo-
darstwa w Cieciorkach kiedy 
dzieci podrosły, a większość 
prac w gospodarstwie udało się 

zmechanizować rodzinie żyje 
się znacznie lżej.

  - Wieś po prostu trzeba lu-
bić. Króluje tu przede wszystkim 
swoboda. Można  wyjść przed 
dom, w ciszy i spokoju pocho-
dzić po ogrodzie. Początkowo 
było trudno, rodzice wcześnie 
nas opuścili. Zostaliśmy z ma-
łymi dziećmi. Karol miał wtedy 
9 lat, Kamila 6. Musieliśmy so-
bie w gospodarstwie poradzić. 
Po rozbudowie i wyposażeniu 
w nowe maszyny praca stała się 
lżejsza. Syn już dużo pomaga. 

Córka też jest pracowita - opo-
wiada Marzena Leśniewska.

 Nadzieją i radością rodziny są 
dzieci, córka Kamila i syn Karol 
uczeń szkoły rolniczej, następca 
w gospodarstwie. Kamila to uro-
dzona sportsmenka, trenuje siat-
kówkę w zambrowskim "Rekor-
dzie".

 - Zainteresowanie siatkówką 
przejęłam od siostry ciotecznej. 
Spodobała mi się jej pasja i też za-
częłam trenować. Brałam udział 
w wielu turniejach. Dotychczas 
największym osiągnięciem było 

mistrzostwo w "czwórkach" wo-
jewództwa podlaskiego - tłuma-
czy Kamila Leśniewska.

Gospodarstwo Leśniewskich 
nie jest jedynym w okolicy spe-
cjalizującym się w hodowli krów 
i produkcji mleka. Cieciorki to 
kraina mlekiem płynąca. W pobli-
żu znajduje się co najmniej dzie-
sięć gospodarstw mleczarskich.

Zgodnie ze zwyczajem panu-
jącym w Mlekpolu właściciele 
gospodarstw, którzy w ostatnim 
roku po raz pierwszy przekroczy-
li milion dostarczanego mleka, 

są nagradzani statuetką "krysz-
tałowej krowy".  Zaplanowaną na 
koniec października  uroczystość 
wręczenia statuetek, z powo-
du pandemii, trzeba było prze-
łożyć na inny termin. Pewną 
satysfakcją dla rodziny Leśniew-
skich może być fakt ogromne-
go zainteresowania reportażem 
z ich gospodarstwa emitowanym 
w Telewizji Narew i na stronie 
internetowej  www.narew.info. 
W ciągu trzech dni od opubliko-
wania materiał obejrzało go bli-
sko 50 tysięcy internautów.

W krainie mlekiem płynącej

Nadzieją i radością Artura i Marzeny Leśniewskich, są dzieci Kamila i Karol
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Aż dziewięć laureatek konkursu 
Miss Ziemi Łomżyńskiej zakwalifi-
kowało się do etapu półfinałowego 
Miss Polski 2020 oraz Miss Polski 
Nastolatek 2020. Jak mówi Anna 
Kurządkowska-Kosińska, to jak 
dotąd najwyższy wynik eliminacji 
krajowych. 

W półfinale Miss Polski, 
Łomżę reprezentować będą: 

- Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2020 – Wiktoria Ciochanow-
ska, 

- 2 Wicemiss Ziemi Łom-
żyńskiej 2020 – Weronika 
Grzymała, 

- 3 Wicemiss Ziemi Łom-
żyńskiej 2020 – Klaudia Pia-
ścik, 

- 4 Wicemiss Ziemi Łom-
żyńskiej 2020 – Nina Ampul-
ska.  

Szczęśliwymi posiadaczka-
mi przepustki do dalszej przy-
gody w kategorii nastolatek są: 

- Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2020 – Ewelina 

Gutowska, 
- 1 Wicemiss Nastolatek 

– Alicja Pietruszewska, 
- 2 Wicemiss Nastolatek 

– Wiktoria Jórska,
- 3 Wicemiss Nastolatek 

– Aleksandra Ołtarzewska, 
- Miss Internetu – Julia 

Nizik.
- Gratulujemy sukcesu 

wszystkim reprezentant-
kom naszego regionu i ży-
czymy powodzenia! Wasz 
sukces, to nasza satysfak-
cja – mówi szczęśliwa Anna 
Kurządkowska-Kosińska 
organizatorka regionalne-
go plebiscytu piękności. 
- Ogromnie dziękujemy 
pozostałym dziewczętom, 
którym nie udało się zakwa-
lifikować do dalszego eta-
pu. Pamiętajcie, że dla nas 
wszystkie byłyście najlep-
sze. Dziękujemy za Wasze 
zaangażowanie oraz poświę-
cony czas – dodaje. 

Zakończyła się VII edycja konkursu na 
wspomnienia „W mieście, co było mi 
rajem”, organizowanego przez Zarząd 
Główny Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Łomżyńskiej i Prezydenta Miasta 
Łomży. Jury w składzie: Ewa Sznejder, 
Karolina Skłodowska i Wawrzyniec 
Kłosiński oceniało 12 prac nadesła-
nych z Polski, Stanów Zjednoczonych 
i Niemiec. Podczas ostatecznego 
spotkania jurorów (4 grudnia), za-
padła decyzja o przyznaniu nagród 
w konkursie, na podstawie uzyska-
nych punktów.  

Werdykt jury prezentuje się 
następująco:

 I nagroda – Michał Wojczyń-
ski z Wrocławia (29 pkt/30);

 II nagroda – Edward Jackow-
ski z Gdańska za obie nadesłane 
na konkurs prace (27pkt/30 oraz 
27/30 pkt);

dwie nagrody III:
Adam Dąbrowski z Łomży 

(27pkt/30);
Andrzej Cholewicki z Łom-

ży (26 pkt/30).

 Jury postanowiło ponad-
to przyznać wyróżnienia: An-
nie Maryjewskiej, Jackowi Tade-
uszowi Kaniewskiemu i Bożenie 
Popławskiej. 

Tradycyjnie nagrodami 
w konkursie są łomżyńskie pej-
zaże malowane przez naszych 
Twórców. W tym roku w więk-
szości będą to obrazy p. Teresy 
Adamowskiej. Laureaci wyróż-
nień zostaną uhonorowani książ-
kami wydanymi przez TPZŁ. 

Jury zwraca uwagę na wyso-
ki poziom prac nadesłanych na 
VII edycję konkursu. Wyraża 
przekonanie, że konkurs znako-
micie spełnia swoją funkcję do-
kumentacyjną, przynosi nowe 
fakty z nieznanej dotąd histo-
rii miasta i Ziemi Łomżyńskiej. 
Dlatego warto go kontynuować, 
ponieważ jest to bardzo dobry 
sposób na zbieranie wielu nie-
znanych dotąd, często bardzo 
osobistych historii, składają-
cych się na przeszłość regionu. 
Jury składa również podzięko-
wanie wszystkim, którzy do-

tychczas wzięli udział w kon-
kursie i stworzyli unikalny zapis 
ludzkich przeżyć i wydarzeń. 
Wyraża też uznanie organizato-
rowi – Towarzystwu Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej oraz Prezy-
dentowi Łomży za ufundowa-
nie nagród laureatom. 

Ze względu na trudną sy-
tuację pandemiczną TPZŁ nie 
przewiduje tym razem uroczyste-
go spotkania podsumowującego 
VII edycję konkursu i honorowa-
nia laureatów. Łomżyniacy od-
biorą nagrody i wyróżnienia oso-

biście, do Wrocławia i Gdańska 
nagrody zostaną wysłane. 

Jednocześnie Zarząd Główny 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej i Prezydent Miasta 
Łomży ogłaszają VIII edycję kon-
kursu na wspomnienia „W mie-
ście, co było mi rajem...”. 

- Liczymy, że autorami prac 
będą wszyscy, którzy mają swo-
je przemyślenia na temat Łom-
ży lub Ziemi Łomżyńskiej. Spo-
dziewamy się jednak, że konkurs 
wzbudzi szczególne zaintereso-
wanie wśród osób, które uro-

dziły się w Łomży lub na Ziemi 
Łomżyńskiej, tu założyły rodzi-
ny, budują swoją tożsamość lub 
też w różnym okresie życia wy-
jechały poza Łomżę i Ziemię 
Łomżyńską i patrzą na rodzin-
ne strony z perspektywy oddale-
nia. Szczególnie cenne mogą być 
opisy zdarzeń i sytuacji, których 
autorzy byli świadkami lub spo-
tkań z ludźmi szczególnie zasłu-
żonymi dla naszego regionu. Li-
czymy na wspomnienia ludzi, 
którzy przeżyli koszmar okupa-
cji niemieckiej i sowieckiej, wy-
wózki na Sybir – ważne tu będą 
także spisane wspomnienia przez 
potomków tych, którzy osobiście 
byli uczestnikami tych drama-
tów. Cenne będą opisy zdarzeń 
z życia partyzanckiego, a także 
czasów „utrwalania władzy lu-
dowej”, w tym działalności funk-
cjonariuszy Powiatowego Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego 
w Łomży – tłumaczy Wawrzy-
niec Kłosiński, Wiceprezes Za-
rządu Głównego TPZŁ.

Organizatorzy liczą także na 
teksty osób, które przypadkiem 
zetknęły się z Łomżą lub Ziemią 
Łomżyńską (np. na szlaku waka-
cyjnych wędrówek) i zechcą po-
dzielić się swoimi wrażeniami. 
Dodatkowym walorem nadsyła-
nych prac mogą być dołączone 
ilustracje: rysunki lub zdjęcia. 

Na prace organizatorzy ocze-
kują do 15 października 2021 
roku. Zniesiony został regulami-
nowy zapis dotyczący objętości 
nadsyłanych prac. 

O wiedźmie batucie  
i zaczarowanej nucie

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 
zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Królestwa Muzyki - Królem 
Symfoniuszem, Królewną Melodią i dzielnymi instrumentami. Muzy-
cy filharmonii łomżyńskiej, w familijnym koncercie mikołajkowym, 
opowiedzą o Królewnie Melodii i jej koronie z siedmioma nutkami. 
Bądźcie z nimi, by dowiedzieć się, czy Wiedźma Batuta i Czarownica 
Partytura miały coś wspólnego ze zniknięciem jednej z nich i czy Kró-
lewnie uda się odzyskać zaginioną nutkę.

Familijny koncert mikołajkowy będzie transmitowany 12 grudnia, 
o godzinie 18:30 na stronie internetowej www.filharmonia.lomza.pl. 

Koncert na podstawie scenariusza Beaty Młynarczyk poprowadzi 
dyrygent Czesław Grabowski. Narratorem koncertu będzie natomiast 
aktorka Teatru Lalki i Aktora w Łomży Beata Antoniuk. 

Półfinał Miss Polski 2020 i Miss Polski 
Nastolatek 2020 z silną reprezentacją z Łomży

W mieście, 
co było mi rajem 
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Działania marketingowe SM Mlekpol szcze-
gólnie wyróżniły się podczas pierwszej edycji 
konkursu Lider Forum Kampanie organizowa-
nego przez magazyn Forum Mleczarskie Handel. 
Kampania serków śmietankowych „ŁaciaTY i JA 
i wszyscy, którzy kochają ten pyszny, naturalny 
smak” zajęła pierwsze miejsce, a aktywności re-
klamowe z okazji 25-lecia mleka Łaciate – miej-
sce trzecie.

SM Mlekpol podejmuje działania mar-
ketingowe dostosowane do najnowszych 
trendów komunikacyjnych, aby w spo-
sób jak najbardziej adekwatny dotrzeć do 
szerokiego grona swoich konsumentów. 
W kampanii „ŁaciaTY i JA i wszyscy, któ-
rzy kochają ten pyszny, naturalny smak” 
marka Łaciate zachęcała do odkrywania 
różnorodności śmietankowych serków 
poprzez nową komunikację wizerunko-
wą, kampanię banerową oraz internetowe 
spoty reklamowe. Prowadzone były tak-
że szerokie aktywności w mediach spo-
łecznościowych i z influencerami. Jurorzy 
konkursu, przyznając pierwsze miejsce, 
docenili złożoność i trafność działań, za-
uważyli przede wszystkim dobre zrozu-
mienie mediów i ciekawe przedstawienie 
produktu oraz jego wielu możliwości za-
stosowania w kuchni.

Trzecie miejsce zajęła kampania z oka-
zji 25-lecia mleka Łaciate, która została 

oparta na silnym sentymencie do produk-
tu goszczącego niemal we wszystkich pol-
skich domach. To kampania o nostalgicz-
nym charakterze, opowiadająca o tym, jak 
przyjemnie jest wracać do domu, w któ-
rym czeka na nas mleko Łaciate. Przekaz 
został zobrazowany historią przyjaźni ła-
ciatej krowy i bociana, pełną rozstań i po-
wrotów, która bazuje na naturalnych ludz-
kich emocjach.

Na początku 2020 roku na sklepowych 
półkach znalazły się opakowania z logo 
25-lecia. W kolejnej odsłonie pojawiły się 
oryginalne kartoniki mleka z ilustracjami 
rysownika Andrzeja Mleczki, który w za-
bawny sposób zaprezentował codzienne 
scenki z życia krów Łaciatego. Obfitowa-
ły one w elementy humorystyczne, jed-
nak ich głównym celem było podkreślenie 
najistotniejszych dla marki wartości, ta-
kich jak bliskość domu, natury, swojskość 
i naturalne pochodzenie. Właśnie ten etap 
jury konkursu uznało za absolutny wyróż-
nik. Zwieńczeniem kampanii była loteria 
konsumencka, w której do wygrania były 
cenne nagrody. Wszystkie wykorzystane 
w kampanii kanały komunikacji, zarów-
no telewizja, outdoor, internet, jak i wszel-
kie pozostałe działania zostały pozytywnie 
odebrane przez partnerów handlowych 
Spółdzielni oraz konsumentów.

- Realizując kampanie marketingo-
we, chcemy być tam, gdzie nasz poten-
cjalny konsument, aby móc go inspiro-
wać do podejmowania odpowiednich 
decyzji zakupowych. Strategie naszych 
działań były oryginalne zarówno w for-
mie, jak i w treści przekazu, a właściwy 
dobór kanałów oraz mediów pozwolił 
nam skierować nasze komunikaty do 
prawidłowej grupy odbiorców. Kam-
panie dla naszych marek zawsze służą 
przede wszystkim rozwijaniu i budowa-
niu relacji z konsumentem, co jest pod-
stawowym elementem spójnej strategii 

marketingowej – mówi Dorota Gra-
bowska, Kierownik Działu Marketingu 
SM Mlekpol.

W konkursie Lider Forum Kampa-
nie 2020 oceniano 24 zgłoszenia od firm 
mleczarskich. W jury konkursu zasiedli: 
Agnieszka Maliszewska (Sekretarz i Dy-
rektor Polskiej Izby Mleka, Wiceprzewod-
nicząca COGECA), Waldemar Nowa-
kowski (Prezesa Polskiej Izby Handlu), 
Paweł Kowalewski (Prezes Zarządu Com-
munication Unlimited), Janusz Górski 
(Dyrektor Wydawniczy, Redaktor Naczel-
ny Forum Mleczarskiego Handel).

Województwo podlaskie przejęło pre-
zydencję w Konwencie Marszałków 
Województw RP. Podczas posiedzenia 
online dyskusja dotyczyła m.in. pan-
demii COVID-19, środków unijnych 
oraz EXPO, czyli ekspozycji prezentu-
jącej dorobek kulturalny, naukowy 
i techniczny. Wraz z zakończeniem 
obrad, przewodnictwo nad gremium 
przejął Artur Kosicki, marszałek wo-
jewództwa podlaskiego, który będzie 
koordynował jego działania w pierw-
szym półroczu 2021 roku. W obradach 
udział wziął także wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

W trakcie spotkania marszał-
kowie zapoznali się bliżej m.in. 
z problematyką organizacji szpi-
tali, ich finansowaniem przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia oraz 
zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży w okresie pandemii 
COVID-19. Przedmiotem obrad 
był też stan prac nad Krajowym 
Planem Odbudowy oraz Polity-
ki Spójności 2021-2027, a także 
przygotowania Polski do udzia-
łu w wystawie światowej EXPO 
w Dubaju.

Od stycznia 2021 roku takie 
spotkania będzie organizować 
Samorząd Województwa Podla-
skiego, bowiem przewodnictwo 
w Konwencie Marszałków Wo-
jewództw RP przejmuje na pół 
roku nasze województwo. Mar-

szałek Artur Kosicki, dziękując za 
to, co Lubuskie zrobiło podczas 
mijającego półrocza, zaznaczył, 
że nie był to łatwy czas, głównie 
ze względu na panującą pande-
mię. 

- Jestem zaszczycony, że te-
raz to my będziemy mogli prze-
wodniczyć Konwentowi. Dla 
nas, województwa podlaskiego, 

te kilka miesięcy będzie czasem 
intensywnej pracy. Postrzegam 
tę funkcję jako reprezentowanie 
wszystkich regionów. Wojewódz-
twa różnią się, ale mamy wspól-
ne problemy. Polska jest jedna, 
a nasze działania podejmujemy 
mając na uwadze dobro całego 
kraju- wskazywał marszałek wo-
jewództwa podlaskiego.

Kreśląc koncepcję pracy 
Konwentu na najbliższe mie-
siące, marszałek wymienił 
m.in. kwestie zminimalizowa-
nia gospodarczych skutków 
pandemii, nowej perspektywy 
finansowej UE, Krajowego Pla-
nu Odbudowy oraz rolnictwa, 
jako sfery gospodarki ważnej 
dla województwa podlaskiego. 

Zapowiedział też, iż tematyka 
najbliższych spotkań zostanie 
uszczegółowiona po konsulta-
cjach z marszałkami wszystkich 
województw.

Pierwsze dwa posiedzenia 
podczas lubuskiego przewod-
nictwa w Konwencie odbyły 
się w dniach 30 lipca - 1 sierp-
nia w Lubiewnicach oraz 23-25 
września w Zielonej Górze. Trze-
cie i ostatnie odbyło się 26 listo-
pada w trybie zdalnym.

Województwo podlaskie po 
raz trzeci będzie przewodniczy-
ło pracy Konwentu Marszałków 
Województw RP. Wcześniej ko-
ordynowało prace w roku 2004 
oraz 2013.

Konwent Marszałków Wo-
jewództw RP jest ciałem opi-
niotwórczo-doradczym, które 
reprezentuje interesy wszyst-
kich 16 polskich województw. 
Zawiązany został w 1998 roku 
równolegle z powstaniem sa-
morządu na szczeblu woje-
wództwa. Posiedzenia od-
bywają się zawsze na terenie 
województwa, którego mar-
szałek aktualnie przewodniczy 
Konwentowi, a kończą się wy-
pracowaniem wspólnych stano-
wisk, które następnie kierowa-
ne są do właściwych urzędów 
i instytucji centralnych.

Rządzimy w Konwencie Marszałków

SM Mlekpol wygrywa konkurs na najlepszą kampanię 2020
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

Choinki. Plantacja 1 km za Konarzycami przy 
wieży telefonicznej. Wszystkich zapraszamy 
z Rodzinami. Wybierzcie, zetniecie i ze swieżą 
choinką odjedziecie. Cena 40 zł od 1m do 3 
m. Tel. 608 412 919

Kupie stary motocykl typu MZ, Simson, Jawa, 
SHL itp. Może być do remontu. 
Tel. 519 718 409.

Zlecę pokrycie domu drewnianego oraz wy-
konanie konstrukcji szkieletu garażu. Kupię 
okna w okleinie złoty dąb, wełnę mineralną 
15 cm. Tel. 737 164 200.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne nieda-
leko Łomży lub wydzierżawię siedlisko 
oraz sprzedam działkę nad jeż. Białoław-
ka na Mazurach. Tel. 727 490 070.

Wynajmę M-2 , dwupokojowe w Łomzy, 
ul. Sybiraków. II piętro, częściowo ume-
blowane. 1300 zł + opłaty licznikowe. Od 
stycznia 2020. Tel. 512 92 62 78.

Magazyn w Łomży 36 m2, 50 m2 do 
sprzedaży lub wynajecia z kanałem lub 
bez duże drzwi oraz lokale 15 m2 i 20 m2 
przy Al.Legionow. Tel. 737 164 200.

Sprzedam grunt po wyciętym lesie przy-
gotowany pod uprawę ponad 4 ha Strze-
szewo gm. Śniadowo. Tel. 535-480-220.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737

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

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: pokry-
cia dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, gazo-
we, węglowe), kolektory słoneczne, pe-
łen zakres usług. Tel. 516 376 389.

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

Zlecę budowę domu jednorodzinnego 
w Wołominie. Zainteresowanym doku-
mentację prześle mailem. Możliwość za-
kwaterowania na miejscu. Zapytania pro-
szę kierować  na: szeligowskik@gmail.com

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

Drobne Usługi remontowo - budowlane, 
wykończeniówka. Tel. 518 738 538.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

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

USŁUGI RTV-AGD

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

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

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
k o m p u te rowe g o. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE

Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 12. 
Tel. 508 303 087.

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE,
ZESPOŁY MUZYCZNE

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-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, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

Zamienę mercedesa s/klase na ziemie 
rolna, łąkę, nieużytek, las lub inna dział-
kę najchetniej w pobliżu lub sąsiedztwie 
rzeki lub jeziora. Tel. 737-164-200.

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCELU-
LITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel. 532 282 383

MATRYMONIALNE

Pan 60+ materialnie niezależny pozna 
Panią 50+. Tel. 793 782 498

Poznam Panią rozwiedzioną do lat 55, 
uboga najchęniej z Łomży. Ja 56 lat - tyl-
ko sms-y - oddzwonię. Oto mój nr ko-
mórki. Tel. 574 920 376.

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 m
2
  

w centrum Łomży  
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE



Trzema medalami Mistrzostw Polski 
w Biegach Przełajowych w Kwidzynie 
zakończyli rok startów lekkoatleci 
„PREFBETU ŚNIADOWO” Łomża. Pod-
opieczni prezesa i szkoleniowca klu-
bu Andrzeja Korytkowskiego zdobyli 
dwa srebra i jeden brąz, wszystkie 
w rywalizacji drużynowej.

-  Do medali zdążyli przyzwy-
czaić kibiców i wszystkich przy-
jaciół "Królowej Sportu" w kraju, 
gdzie promowaliśmy z sukcesami 
nasz klub i miasto. Nazwie Łom-
ża towarzyszyły w tym roku sło-
wa szacunku i uznania w mediach 
zajmujących się lekkoatletyką - 
mówi Andrzej Korytkowski.  

Jak dodaje, w Kwidzynie spo-
tkanie na Mistrzostwach Polski 
wyznaczyli sobie biegacze 4 kate-
gorii wiekowych: seniorzy, mło-
dzieżowcy, juniorzy i juniorzy 

młodsi, czyli łącznie około 500 
sportowców. 

- Nasi przełajowcy zdobyli 
trzy medale w drużynach: dwa 
srebrne i jeden brązowy. Dobry 
początek zrobiła drużyna męska 
seniorów, która stanęła na po-
dium już 9 rok z rzędu! Tworzy-
li ją tym razem: Przemysław Dą-
browski , Mateusz Demczyszak 
i Mateusz Niemczyk. Drugi 
srebrny medal przypadł druży-
nie młodzieżowców w składzie 
Rafał Pogorzelski, Radosław 
Mateusiak i Piotr Sadłowski. 
Bardzo dramatyczny przebieg 
miała rywalizacja wśród senio-
rek. Nasze panie w składzie Ewa 
Jagielska, Anna Szyszka i Mo-
nika Bytner-Kwiatkowska zgro-
madziły tyle samo punktów co 
LKS Pszczyna i o medalu brązo-

wym decydował kolejny punkt 
regulaminu, który mówi, że wy-
żej jest ta drużyna której trzeci, 
najsłabszy zawodnik jest wyżej 
w klasyfikacji. Lokatę lepsza od 
rywalki z Pszczyny miała Moni-
ka Bytner. - relacjonuje Andrzej 
Korytkowski.

Oczekiwaniu na wyniki to-
warzyszyły nerwy, ponieważ po-
czątkowo sędziowie się pomylili 
i podali odwrotną kolejność. 

Spośród indywidualnych 
osiągnięć swoich podopiecznych  
prezes i szkoleniowiec podkreśla 
miejsce tuż poza podium Rafała 
Pogorzelskiego, studenta łom-
żyńskiej PWSIiP.  

- Do medalu zabrakło mu za-
ledwie 5 sekund a do drugiej lo-
katy siedem….  - mówi Andrzej 
Korytkowski.

Wśród pań najwyższą loka-
tę zajęła Ewa Jagielska na 4 km 
-  była 7. W rywalizacji panów 
Przemysław Dąbrowski na 8 km 
wywalczył 9 lokatę.

- Chcę tu szczególnie uho-
norować Mateusza Demczysza-
ka (11 na 4 km), dla którego był 
to ostatni bieg na Mistrzostwach 
Polski. Cieszę się, że medalem za-
kończył swoją wspaniałą karierę 
sportową, w której zdobył 36 me-
dali Mistrzostw Polski (w tym 9 
w barwach PREFBETU). Starto-
wał też w Mistrzostwach Europy, 
Świata oraz w Diamentowej Li-
dze. Co ciekawe 18 lat temu brał 
udział w swoich pierwszych mi-
strzostwach Polski w ...Kwidzy-
nie! - nie kryje wzruszenia An-
drzej Korytkowski. 

W kategoriach młodszych 
startowało sześcioro zawodni-
ków klubu „PREFBET ŚNIA-
DOWO” Łomża. Czworo z nich 
zdobyło punkty we współzawod-
nictwie sport dzieci i młodzieży, 
a najlepiej wypadli uczniowie Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego 
w Łomży: Dawid Likwiarz, Bar-
tłomiej Folga i Karolina Dzwon-
kowska oraz Marek Kołakowski 
z LO w Zambrowie. 

- Dzięki "krążkom" z Kwi-
dzyna udało się pobić klubo-
wy rekord w liczbie  medali 
zdobytych w jednym sezonie 
na szczeblu mistrzostw Polski. 
Do tej pory w historii  było to 
13 trofeów. Od roku 2020 re-
kord klubu wynosi 15 medali 
i okraszony jest jeszcze rekor-
dem Polski 4x400  sztafety za-
wodników do 18 lat. A jest to 
najcięższy od strony  finanso-
wej (i nie tylko) rok w całej na-
szej historii. Wystarczy powie-

dzieć, że jako klub na stadion 
miejski w Łomży w 2020 roku 
nie weszliśmy ani razu… Dlate-
go podziękowania za współpra-
cę i za udział w sukcesach kie-
ruję do Zambrowa i Ełku, a na 
wiosnę także do Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Łomży. Przyjdzie 
jeszcze czas na chłodne  podsu-
mowanie tego sezonu, ale już 
teraz chciałbym podziękować 
tym wszystkim którzy się przy-
czynili do tego, że w sumie był 
wspaniały. Dziękuję naszym 
niezawodnym sponsorom, 
współpracownikom, samorzą-
dom, trenerom i oczywiście 
zawodnikom, dzięki którym ja 
również - jako szkoleniowiec - 
pobiłem swój rekord liczby me-
dali mistrzostw Polski zdoby-
tych w jednym sezonie. Było 9, 
a teraz jest 12. Zmęczenie wiel-
kie, ale warto było… - podsu-
mowuje Andrzej Korytkowski.
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IV edycja  
„Mikołajek z koszykówką”

Na trzy dni przed kalendarzowymi „mikołajkami”, 3 grudnia na hali widowisko-
wo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janu-
sza I  w Łomży odbyła się IV edycja „Mikołajek z koszykówką”. Impreza inna niż 
w poprzednich latach ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia. Jak 
co roku organizatorem zdarzenia był Wojciech Kamiński. 

W wydarzeniu wystąpili chłopcy klas IV – VI, którzy zostali po-
dzieleni na cztery drużyny: „czerwonych”, „żółtych”, „niebieskich” 
i „zielonych”. Rozegrano krótki turniej minikoszykówki systemem 
„każdy z każdym”, gdzie liczyła się dobra zabawa, a wynik był sprawą 
drugorzędną. 

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny prezent miko-
łajkowy. 

Medalowy 
finał sezonu 
lekkoatletów
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Tegoroczne Mistrzostwa Wojewódz-
twa Podlaskiego w Suwałkach, UKS 
Butterfly Łomża zakończył z histo-
rycznym dorobkiem 28 medali. Klub 
reprezentowało 27 zawodników. 

Najlepiej zaprezentował się 
Filip Rudczyk, który zdominował 
zawody wśród swoich rówieśni-
ków, zdobywając 4 złote meda-
le i tytuł najlepszego zawodnika 
województwa podlaskiego. 

Podopieczny trenera Barto-
sza Kutnego we wszystkich swo-
ich "złotych" startach ustanowił 
nowe rekordy życiowe: 50 m, 
styl dowolny - 32:44; 50 m, styl 
grzbietowy - 37:37;  200 m, styl 
dowolny - 2:38,11;  100 m, styl 
grzbietowy - 1:21,16

Kolejną zawodniczką, któ-
ra znalazła się na podium w kla-
syfikacji generalnej jest Karina 
Kopańczyk (III miejsce w klasy-
fikacji ogólnej dziewcząt 10-let-
nich). Również ona ustanowiła 
nowe rekordy życiowe, zdobywa-
jąc 3 brązowe medale: 50 m, styl 
grzbietowy - 47,51; 50 m, styl do-
wolny - 51,77; 100 m, styl dowol-
ny - 1:38,01.  

Z kolei Miłosz Parzych „eta-
towy” medalista UKS Butter-
fly Łomża również nie zawiódł. 
Ostatecznie zajął IV miejsce 
w klasyfikacji 13-latków Podla-
sia, tocząc zacięty bój, niemal 
do ostatnich metrów suwalskiej 
pływalni. Miłosz pokazał, że nie-
zmiennie, od kilku lat jest w top 5 
zawodników ze swojego rocznika 
w woj. podlaskim. Zdobył złote 
medale na: 50 m, styl grzbietowy 
- 31,19 i  100 m, styl grzbietowy - 
1:07,57 oraz brązowe na: 100 m, 
sty zmienny - 1:09,18 i 50 m, styl 
dowolny - 27:57.

Kolejni mistrzowie z UKS 
Butterfly Łomża:

 Igor Prosiński - mistrz 10-lat-
ków na 50 m stylem klasycznym

 Kaja Kurpiewska - mistrzyni 
11-latków na 100 m w stylu mo-
tylkowym

 Jakub Kotowski - mistrz  
10-latków na 50 m w stylu do-
wolnym

Kolejni medaliści:
W kategorii 10-latków brązo-

wy medal wywalczyła Weronika 
Mogielnicka ma 100 m grzbieto-
wym; .W kategorii 11-latków me-

dale zdobyli: Filip Włodarczyk – 
srebro na 400 m dowolnym i brąz 
ma 50 m motylkowym;  Kaja 
Kurpiewska – srebro na 200 m 
dowolnym, brąz na 50 m grzbie-
towym i 100 m zmiennym oraz  
Oliwier Modzelewski – srebro na 
50 m motylkowym.   

W kategorii 12- latków medal 
zdobyła: brąz - Amelia Piaścik na 
50 m klasycznym;

W kategorii 13- latków, me-
dale zdobyli: Ignacy Balkiewicz 
- brąz ex aequo na 50 m  grzbie-
towym i brąz na 100 m grzbieto-
wym.(w klasyfikacji 13-latków, 
Ignacy zajął wysokie 7 miejsce 
w województwie);  Szymon Pa-
chucki - brąz ex aequo 50 m, 
grzbietowym; Piotr Grala – brąz 
na 100 m motylkowym oraz 
Grzegorz Kuteszko – brąz na 50 
m motylkowym.

W kategorii 14 lat i starsi: Do-
minik Skawski - srebro na 200 m 
dowolnym.

Brawa należą się również naj-
młodszym, włożyli oni wielkie 
serce w zawody i sprostali presji 
towarzyszącej tej randze zawo-
dów.- podkreślają opiekunowie 
sportowców. Ci najmłodsi to: 
„motylki” -  Natalia Matulewicz 
(9 l.), Damian Domaszewski (9 
l.), Alicja Frąckiewicz (10 l.) oraz 
Laura Cekała (10 l.). 

Skład łomżyńskiej drużyny 
pływackiej uzupełniali: Maja Du-
żyńska, Eliza Chrzanowska, Szy-
mon Dębski, Łukasz Michalak, 
Jakub Chajęcki, Marcel Pachuc-
ki, Szymon Głodkowski oraz Igor 
Darmetko. W większości swoich 
startów osiągnęli również bardzo 
dobre wyniki, często plasując się 
„tuż za podium”.

Zawodników UKS Butterfly 
przygotowują trenerzy: Bartosz 
Kutny, Tomasz Drozdowski oraz 
Jarosław Szeremet.

Selekcjoner polskiej 
młodzieżówki szkoli  

koszykarki UKS 4 Łomża 
Koszykarki z UKS 4 przez dwa dni miały okazję trenować z Mariuszem Świer-
kiem, selekcjonerem Młodzieżowej Reprezentacji Polski w Koszykówce Dziew-
cząt. Przez dwa dni zawodniczki z Łomży pracowały m.in. nad koszykarskim 
abecadłem, a w tym doskonaleniem techniki czy analizą taktyczną.

To był okres wytężonej pracy. Pod okiem Mariusza Świerka, se-
lekcjonera Młodzieżowej Reprezentacji Polski w Koszykówce Dziew-
cząt, zawodniczki UKS 4 Łomża doskonaliły elementy techniczne, 
dynamikę, szybkość czy motorykę. 

Szkoleniowiec największy nacisk kładł na elementy koszykarskie-
go rzemiosła, które mogą pozwolić osiągnąć sukces. Podkreślał wagę 
prawidłowego sposobu podawania piłki, a także jej odbioru. Zwracał 
uwagę również na prawidłową postawę koszykarską, a w tym abecadło 
każdego gracza, czyli sposób kozłowania piłki. 

Mariusz Świerk wskazywał, iż ogromną rolę w trakcie spotkania 
odgrywa komunikacja między zawodniczkami zarówno werbalna, jak 
i gesty czy kontakt wzrokowy. Ponadto skupiał się na różnych warian-
tach rozegrania piłki, w tym na technice „close out”, a także na umie-
jętności ścięcia do kosza, obiegnięcia lub zmiany pozycji. 

Szkoleniowiec podkreślał, że gra w koszykówkę to umiejętność 
analizowania, wyciągania wniosków, wyłapywania błędów przeciw-
nika, a także racjonalnego dostosowania gry. Co więcej, zaznaczał, iż 
zawodniczki zawsze muszą słuchać cennych rad i wskazówek swojego 
trenera.

Mimo ogromnego skupienia na treningach, selekcjoner często 
przywoływał zabawne anegdoty, jako przerywnik podczas ciężkiego 
treningu. 

Zawodniczki UKS 4 Łomża dziękowały Mariuszowi Świerkowi za 
przekazanie ogromu materiału szkoleniowego, za poświęcony czas, 
a także mnóstwo cennych wskazówek, które zamierzają wykorzystać 
w codziennych treningach i podczas sportowej rywalizacji.

W Białymstoku w sali SP 32 rozegrany 
został finał drużynowych mistrzostw 
województwa w badmintonie dru-
żynowym. Zespoły dziewcząt i chłop-
ców SP Kupiski zagrały bardzo dobrze 
zdobywając brązowe medale w obu 
kategoriach.

Dziewczęta w walce o srebrne 
medale przegrały z SP 32 Biały-
stok 2:4, chłopcy również  ulegli 
zespołowi SP 32 Białystok po za-
ciętym meczu 2:4.

Medaliści z Kupisk: dziew-
częta - Maja Jakubiak, Maria 

Jankowska, Paulina Żelazna 
i Angelika Świerczewska; chłop-
cy - Tomasz Smekta, Maciej 
Osiecki, Sebastian Rokuszewski 
i Mateusz Polkowski.

Zespoły chłopców i dziewcząt 
SP Kupiski wzięły także niedawno 
udział w Finale Grupy Zachod-
niej w Badmintonie w Wysokiem 
Mazowieckiem. Zarówno chłop-
cy, jak i dziewczęta podczas roz-
grywek zajęli I miejsce. 

Trenerem obu zespołów jest 
Adam Wszeborowski.

Badminton.  
Zespoły SP Kupiski z medalami 

Historyczny dorobek UKS Butterfly Łomża  
w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego

Filip Rudczyk najlepszy zawodnik 
województwa podlaskiego 
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BURMISTRZ JEDWABNEGO
Działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 poz. 1990) podaję 
do publicznej wiadomości, że 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Jedwabnem przy ul. Żwirki 
i Wigury 3, został wywieszony od 
08.12.2020 r. na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości:
Sprzedaż nieruchomości o nr 
ewidencyjnym 625 i pow. 0,5721 
ha,  położonej w obrębie wsi 
Kajetanowo. 
Szczegółowe informacje udzielane 
są w Urzędzie Miejskim 
w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 
3, pokój nr 24, tel. (086) 2172 184, 
powyższe ogłoszenie jest dostępne 
na stronie internetowej  
www.jedwabne.pl 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI


