
Pani Beata ma 56 lat. Porusza 
się o kulach i na wózku. W swo-
im życiu przeszła 17 operacji. 
Od 10 lat jest w separacji. Syn 
i córka nie mogą jej pomóc, bo 
sami gnieżdżą się w niewielkich 
mieszkaniach. Otrzymuje rentę 
socjalną i zasiłek pielęgnacyjny. 
Nieco ponad 1500 złotych mie-
sięcznie musi jej wystarczyć na 
opłacenie lokum, wykupienie 
lekarstw, jedzenie. O żadnych 
przyjemnościach nie ma mowy. 
Nie stać ją. Warunki, w których 
mieszka w hostelu, przy uli-
cy Piłsudskiego trudno nazwać 
godnymi. 

- Muszę dogrzewać się farelką. 
Śpię w dresach i szlafroku, a wodę 
do mycia grzeję w czajniku. Nie 
mam kuchni, nie mam wanny, 
czy prysznica. W tamtym roku 
w styczniu i lutym, płaciłam  830 
złotych miesięcznie. Po naszych 
prośbach, czynsz obniżono o po-
łowę – mówi Beata Rutkowska.

Wraz z końcem roku, hostel 
spółki PKS Nova, należącej do 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego, w któ-
rym od 4 lat wynajmowała pokój, 
miał zakończyć działalność. Oso-
by, w trudnej sytuacji życiowej, 
które znalazły tam dach nad gło-

wą przeczytały pismo, że muszą 
się wyprowadzić. Wśród nich… 
niepełnosprawna pani Beata.   

- Pisałam pisma do marszał-
kowstwa. Odbyły się chyba ze 4 
spotkania, ale  bez Pana Olbrysia. 
Był tylko Pan Karwowski. Obie-
cali, że pomogą, że znajdą nam 
jakieś lokale, ale nic z tego nie 
wyszło – mówi zawiedziona.

Pani Beata starała się o przy-
dział mieszkania komunalne-
go. Niestety, zgodnie z przepisa-
mi takiego lokum nie można jej 
było przydzielić. - Straciłam już 
nadzieję. Bałam się, że zostanę 
wyrzucona z hostelu na bruk, że 

po prostu nie będę miała dokąd 
pójść. Aż tu nagle dostaję telefon 
z Urzędu Miejskiego, z informa-
cją, że jest dla mnie mieszkanie – 
opowiada. 

 - Fakt, że pani Beata nie znaj-
dowała się na liście osób ocze-
kujących na mieszkanie, powo-
dował, że takiego mieszkania 
niestety zgodnie z przepisami 
prawa, nie mogła otrzymać. Na-
tomiast, w zeszłym tygodniu 
jedna z osób, która mieszka-
ła w mieszkaniu chronionym – 
zmarła. Pozwoliło nam to, takie 
mieszkanie przydzielić Pani Be-
acie, ponieważ spełnia wymogi, 
które są potrzebne, żeby miesz-
kanie chronione otrzymać: jest 
osobą niepełnosprawną – infor-
muje Andrzej Stypułkowski za-
stępca prezydenta Łomży i do-
daje, że miasto jest otwarte na 
pomoc potrzebującym, jednak 
musi postępować zgodnie z prze-
pisami. Innej możliwości  nie ma. 

Pani Beata otrzymała od mia-
sta  lokal z puli mieszkań chro-
nionych. Znajduje się przy ulicy 
Polnej. To 2 pokoiki, kuchnia, ła-
zienka. Radość nie do opisania. 

- Byłam już w nowym miesz-
kaniu. Jestem przeszczęśliwa. Na-
reszcie mam godne warunki do 
życia, a wszystko dzięki władzom 
Łomży – mówi nowa lokatorka. 
- Gdyby nie pomoc miasta, nie 
wiem co bym zrobiła – dodaje.

Wsparcie zaoferował też Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łomży. Lokal przy ulicy Po-
lnej  zostanie teraz wyremonto-
wany i dostosowany do potrzeb 
pani Beaty. Prace już trwają. 

- Będziemy podejmować 
działania, żeby zrobić podjazd, 
aby Pani Beata mogła wygodniej 
poruszać się na wózku – tłuma-
czy Wiesław Jagielak, dyrektor 
MOPS w Łomży. Informuje, że 
mieszkanie zostanie odmalowa-
ne, a podłoga – wyrównana. - 
Niektóre meble będą wymienio-
ne na nowe – dodaje.

- Chciałaby podziękować wła-
dzom miasta. Gdyby nie oni, nie 
wiem jak potoczyłyby się moje 
los – mówi Beata Rutkowska, 
która niebawem wprowadzi się 
do wymarzonego M. 
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Drogie Babcie,  
Drodzy Dziadkowie! 

Każdy moment Waszej bliskości, każde Wasze świadectwo czy 
wyraz troski to nieoceniony dar. Dar, bez którego bylibyśmy zagu-
bieni. Bez którego znacznie trudniej byłoby zrozumieć świat i jego 
złożoność. 

Dlatego z okazji Dnia Babci i Dziadka chcielibyśmy złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia. Obecności i serdeczności od tych, któ-
rych kochacie. Wiary w spełnienie tego, czego pragniecie, i radości 
z tego, co spotyka Was każdego dnia. 

Bądźcie zdrowi, szczęśliwi i pełni optymizmu. Dla siebie i swoich 
wnucząt. 

Najlepszy  
prezent urodzinowy  

dla pani Beaty 

Nie ma to jak u babci. 
Maja z prabacią Krystyną

- Jestem przeszczęśliwa. Nareszcie mam godne warunki do życia i spokój, że nie wyląduję na bruku. Tak, to dzięki 
Prezydentowi Łomży, któremu chcę z całego serca podziękować – mówi Beata Rutkowska, jedna z mieszkanek 

hostelu PKS Nova. Spółka należąca do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jakiś czas temu nakazała 
lokatorom, w tym niepełnosprawnej pani Beacie, wyprowadzić się z wynajmowanych lokali do końca grudnia, 

czyli… w samym środku zimy. 



Wiktoria Ciochanowska z Łomży 
zdobyła tytuł Drugiej Wicemiss 
Polski 2020, czyli zajęła miejsce na 
trzecim stopniu podium konkursu 
najpiękniejszych Polek. 

Dokładnie to samo miej-
sce udało Jej się wywalczyć pięć 
lat temu, kiedy to brała udział w 
konkursie Miss Polski Nastolatek 
2015. Największą radością oraz 
wyróżnieniem okazał się przy-
znany przez widzów, tytuł Miss 
Polski Widzów Polsatu. Poza na-
grodą pieniężną o wartości 5000 
złotych, diademem, szarfą i kwia-
tami, Wiktoria otrzymała prze-
pustkę do pracy w telewizji jako 
prezenterka. Już w maju tego 
roku będzie jedną ze współpro-
wadzących Festiwal muzyczny. 
Takiej Prezenterki Telewizji Pol-
sat już dziś można pozazdrościć. 

Młodość, świeżość i delikatność 
ożywią wielką muzyczną scenę 
już na wiosnę tego roku.

Dla samej Wiktorii udział w 
konkursie był poniekąd powro-
tem do tego, co już znała. Jak 
sama relacjonowała na bieżąco 
zmieniło się głównie to, że pra-
cować trzeba było w maskach, a 
posiłki jeść w pokojach. Element 
samego zgrupowania oraz przy-
gotowania do Gali pozostał taki 
sam.

- Tak naprawdę nie mogę jesz-
cze uwierzyć w to co się stało. Za-
bawne jest to, że powtórzyłam 
tytuł sprzed pięciu lat. Bardzo 
się cieszę. Wielką niespodzian-
ką było dla mnie zdobycie tytu-
łu Miss Polski Widzów Polsatu. 
Nie mogę doczekać się festiwa-
lu w maju i tego, ze będę mogła 
wystąpić na wielkiej scenie w 
roli współprowadzącej. Dzięku-
ję wszystkim, którzy byli przy 
mnie i mnie wspierali. Obiecuję, 
ze odpiszę na każdą wiadomość. 
Dziękuję Zespołowi Miss Ziemi 
Łomżyńskiej, mojej Mamie, mo-
jej rodzinie oraz każdej osobie, 
która trzymała za mnie kciuki – 
mówiła Wiktoria tuż po zejściu z 
anteny.

Reprezentującą Ziemię Łom-
żyńską - Ninę Ampulską z Ostro-
łęki, wszyscy pokochali za em-
patyczne oraz pełne wrażliwości 
usposobienie. Nina wróciła do 
domu z komplementarnym tytu-
łem - Najsympatyczniejszej Miss 
Polski 2020.

- To była wspaniała przygo-
da i wspomnienia na całe życie. 

Świetnie się bawiłam i jestem po 
prostu szczęśliwa, że się tam zna-
lazłam  - przekonywała po gali fi-
nałowej Nina.

Dla konkursu regionalne-
go Miss Ziemi Łomżyńskiej (po 
pięciu latach), to pierwszy taki 
rok, kiedy na scenie Miss Pol-
ski reprezentowały nas aż dwie 
laureatki no i przede wszystkim 
pierwsze podium, wspaniały ty-
tuł Miss Polski Widzów Polsatu, 
który nie pozwoli tak szybko wi-
dzom zapomnieć o naszej pięk-
nej Łomży.

- To był bardzo trudny rok, 
wiele się wydarzyło, wiele zmie-
niło, jedno pozostało niezmienne 
- satysfakcja. Biorąc na warsztat 
bilans zysków i strat, widzę same 
zyski. Jestem bardzo dumna z 
dziewczyn. Wiem jak ciężko pra-
cowały, ile trudny wkładały w to, 
aby osiągnąć sukces. Każda z nich 
jest zupełnie inna, i każda ten 
sukces osiągnęła na swój sposób. 
Najbardziej cieszy mnie tytuł 
przyznany przez Telewizję Pol-
sat, bo to on otwiera najciekaw-
sze drzwi i umożliwia dotarcie do 
świata telewizji i wielkiej sceny. 
Wierzę także i mam ogromną na-
dzieję na to, że śliczna Wiktoria 
Ciochanowska ze swoją unika-
tową, egzotyczną urodą i piękną 
osobowością, stanie wkrótce na 
międzynarodowej scenie i śla-
dami swojej koleżanki z naszego 
regionu, Wiktorii Wiśniewskiej 
reprezentować będzie nasz kraj 
oraz Łomżę w świecie. Ale o tym 
za jakiś czas – mówi pełna wiary 
w Wiktorię Anna Kurządkow-

ska-Kosińska, organizatorka re-
gionalnego plebiscytu piękności.

Zadowolenia z osiągniętego 
przez Wiktorię sukcesu nie kry-
je Marek Olbryś wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

- Byłem jednym z jurorów 
wyborów Miss Ziemi Łomżyń-
skiej, w których Wiktoria Cio-
chanowska zwyciężyła i zdobyła 
"przepustkę" do krajowego fina-
łu. Cieszę się, że dokonaliśmy tak 
dobrej oceny. W finałowej rywali-
zacji reprezentowała dzielnie całe 
województwo podlaskie, bo była 
jedyną przedstawicielką naszego 
regionu. Gratuluję jej sukcesu i 
tego, że tak pięknie podąża wy-
braną przez siebie drogą rozwo-
ju - jest studentką Uniwersytetu  
Medycznego w Białymstoku na 
kierunku lekarskim - powiedział 
Marek Olbryś, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego.  

Wiktoria Ciochanowska ma 
20 lat. Kilka lat temu wybrana 
była już jedną z najpiękniejszych 
polskich nastolatek. Podczas fi-
nałowej gali realizowanej w  stu-
diu Telewizji Polsat w Warszawie 
na pytanie prowadzącego impre-
zę Krzysztofa Ibisza, co ją wyróż-
nia wśród konkurentek, odparła, 
że: "Każda z dziewczyn jest wy-
jątkowa, ale na co dzień wyróż-

nia mnie to, że wytrwale dążę do 
celu".

Dwa dni wcześniej w pierw-
szej dziesiątce wyborów Miss 
Polski Nastolatek znalazła się 
Ewelina Gutowska z Grabowa. 
We wrześniu zdobyła tytuł naj-
piękniejszej nastolatki Ziemi 
Łomżyńskiej. Jest uczennicą Ze-
społu Szkół Weterynaryjnych i 
Ogólnokształcących w Łomży. 
Ewelina otrzymała także dwa ty-
tuły komplementarne: Miss Jubi-
ler Schubert oraz Miss Mediów 
Społecznościowych.

Finałowa gala w studiu Polsa-
tu miała wyjątkowy. "pandemicz-
ny" charakter. Odbyła się bez 
udziału publiczności, a cała ekipa 
realizacyjna i uczestnicy musie-
li wykazać się negatywnymi wy-
nikami testów. Po raz pierwszy 
również jury tworzyły wyłącznie 
panie, m. in. aktorka Joanna Li-
szowska, wokalistka Anna Wy-
szkoni oraz najpiękniejsze  z prze-
szłości Ewa Wachowicz, Olga 
Buława i ubiegłoroczna Miss Pol-
ski Magdalena Kasiborska. Swo-
ją koronę wręczyła nowej królo-
wej , którą została Anna-Maria 
Jaromin z Katowic. Galę wraz z 
Krzysztofem Ibiszem prowadziły 
Paulina Sykut-Jeżyna i Agnieszka 
Hyży.
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Wiktoria Ciochanowska Drugą Wicemiss Polski 2020.  
Ewelina Gutowska w gronie dziesięciu  
najpiękniejszych polskich nastolatek

Ewelina Gutowska  
z Grabowa w pierwszej 

dziesiątce wyborów Miss 
Polski Nastolatek 2020

Nina Ampulska z Ostrołęki do domu 
wróciła z komplementarnym tytułem 
Najsympatyczniejszej Miss Polski 2020

Wiktoria Ciochanowska  
z Łomży to druga  
Wicemiss Polski 2020
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Park Miejski im. Jakuba Wagi to ogród spacero-
wy założony w 1842 roku, wpisany do rejestru 
zabytków. Znajduje się pomiędzy ulicami Woj-
ska Polskiego, Ogrodową, Nowogrodzką i Glo-
gera. Mimo, że lata świetności ma za sobą, to 
wciąż jest miejscem spacerów i rozrywki wielu 
mieszkańców Łomży. Łomżyński zabytek wyma-
ga jednak renowacji. Na ten cel władze Łomży 
zamierzają pozyskać dofinansowanie zewnętrz-
ne. Zanim jednak zostanie opracowana doku-
mentacja, swoje pomysły na temat zagospoda-
rowania tego parku mogą wyrazić mieszkańcy 
naszego miasta.

Jak informuje łomżyński magistrat 
w  ramach drugiego naboru Programu 
Rozwój Lokalny, finansowanego ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Lokalnego 2014-2021 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021, złożony został wniosek o do-
finansowanie projektu pn. „Łomża – Mia-
sto, w którym żyję i pracuję”.   Zakłada on 

m.in. opracowanie dokumentacji na re-
witalizację parków miejskich w Łomży, 
w tym Parku im. Jakuba Wagi.

- Zanim jednak projektanci przystą-
pią do prac, chcielibyśmy poznać opi-
nie mieszkańców naszego miasta, jak 

oni widzieliby ten park w przyszłości. 
Pomysły te przekażemy projektantom 
z sugestią ich uwzględnienia, oczywi-
ście w miarę spełnienia warunków tech-
nicznych, finansowych oraz możliwości 
uzyskania zgody konserwatora zabyt-
ków ze względu na walory historyczne 
– informuje zastępca prezydenta An-
drzej Garlicki. 

Swoje propozycje  do końca stycz-
nia  mieszkańcy Łomży mogą przesyłać 
elektronicznie na adres mailowy  parkwa-
gi@um.lomza.pl bądź wrzucić do urny na 
korespondencję, znajdującą się w wejściu 
Urzędu Miejskiego, z dopiskiem na koper-
cie „Park im. Jakuba Wagi”.

Rzeczowa rewitalizacja powyższego 
parku uwzględniona jest na liście działań 
uzupełniających w programie „Rozwój 
Lokalny”, przewidzianych do finansowa-
nia z innych środków, niż EOG – tzn. ze 
środków Unii Europejskiej, krajowych 
oraz środków własnych miasta.

Będzie inny. Najstarszy park w Łomży 
zostanie poddany rewitalizacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łomży rozpoczęło akcję „odśnieża-
nie miasta”. Mimo obfitych opadów 
śniegu, MPGKiM jest przygotowane 
na zmagania z naturą, gdyż - jak sami 
podkreślają - w Łomży zima nigdy nie 
zaskakuje drogowców. 

Od momentu pojawienia 
się pierwszych opadów śniegu 
w Łomży, maszyny Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej ru-
szyły do akcji. Jak podkreśla kie-
rownictwo MPKGiM, na ulicach 
znajduje się 380 pojemników na 
tzw. mieszankę piaskowo-sol-
ną, a do odśnieżania chodników, 
przejść dla pieszych czy parkin-
gów wyznaczonych zostało czter-
dziestu pracowników.

-  Od kiedy spadł śnieg ruszy-
liśmy od wczesnych godzin do 
akcji. Pracownicy dbali o bez-
pieczeństwo po 12 godzin dzien-
nie. Dysponujemy 9 ciągnika-
mi z pługami i posypywarkami. 
Do tego mamy 9 samochodów 
dostawczych, w których dowo-
zimy mieszankę piaskowo-sol-
ną, a w sumie wysypaliśmy już 
kilkadziesiąt ton tego specyfiku. 
Muszę również wspomnieć, iż 
przygotowanego piasku mamy 
200 metrów sześciennych- mówi 
Krzysztof Siedlecki, kierownik 
Zakładu Dróg i Zieleni.

Do odśnieżania dróg odde-
legowanych jest 10 osób, które 
starają się ułatwić mieszkańcom 
poruszanie po łomżyńskich ar-
teriach. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę, że to zadanie wcale nie 
należy do najprostszych i najła-
twiejszych.  

- Nie jesteśmy w stanie 130 
km dróg odśnieżyć, posypać czy 
uszorstnić w jednej chwili. To  
wymaga kilku godzin. Przy ta-
kich intensywnych opadach, ja-
kie ostatnio nawiedziły Łomżę, 
nie jest realne, by nasze drogi były 
w stu procentach czarne. Posypa-
nie takiej drogi solą powoduje, iż 
ona jest czarna tylko przez kilka-
naście minut. Tę czynność trzeba 
powtarzać, gdyż sól nie nadąży 
rozpuszczać takiej ilości śniegu. 
Jednakże pod spodem nie ma 
lodu, więc na pewno lepiej i ła-
twiej się jeździ, bo wtedy powsta-
je tylko błoto pośniegowe - zwra-

ca uwagę Kamil Mateuszczyk 
kierownik Zakładu Oczyszczania 
Miasta.

Zakład ten posiada m.in. 5 
pługo-solarek, a 3 z nich do pracy 
ruszyło natychmiast przy pierw-
szych opadach śniegu. Trzeba 
również wspomnieć, iż pracow-
nicy odśnieżający drogi z regu-
ły pracują w różnych częściach 
MPGKiM, jak chociażby w Za-
kładach Dróg i Zieleni. 

- To są zawodowi kierowcy, 
którzy muszą posiadać odpo-
wiednie uprawnienia. A muszę 
zaznaczyć, że przy tych obfitych 
opadach śniegu w ciągu kilku-

nastu godzin zużyliśmy 150 ton 
soli, więc są to naprawdę ogrom-
ne ilości. Jeśli ktoś mówi, że nie 
posypujemy dróg to bardzo mi 
przykro, ale robimy wszystko, 
co w naszej mocy. Same samo-
chody w tym czasie przejecha-
ły ok. 1500 km. W porównaniu 
z innymi miastami, Łomża na-
prawdę wygląda bardzo dobrze. 
W października mieliśmy po-
nad 1800 ton soli, a teraz zosta-
ło nam ok. 620 ton, czyli 1/3 już 
nam uciekła, a na dobrą sprawę 
niby tej zimy wielkiej nie było. 
Każde oblodzenie powoduje wy-
jazd maszyn i posypywanie dróg. 

I musimy tak robić. Mam jeszcze 
wielką prośbę do mieszkańców 
i kierowców, by pomagali naszym 
pracownikom przy odśnieżaniu, 
gdyż bardzo często pojazdy prze-
szkadzają naszym pługo-solar-
kom. Musimy pamiętać, iż one 
nie jeżdżą dla siebie tylko wła-
śnie dla tych kierowców. Dlate-
go pomagajmy im chociażby we 
włączeniu się do ruchu- apeluje 
Kamil Mateuszczyk.

Zakład Dróg i Zieleni pracu-
je nie tylko na ulicach. Aktyw-
nie działa także w 37 rejonach, 
odśnieżając m.in. chodniki, alej-
ki parkowe, place czy deptaki. 
Posiada 6 ciągników z pługami 
odśnieżnymi, 2  odśnieżarki me-
chaniczne ręczne czy 10 samo-
chodów dostawczych. 

Natomiast Zakład Oczysz-
czania Miasta w swoim obwo-
dzie ma 5 pługo-solarek, kopar-
kę JCB z pługiem odśnieżnym, 
ciągniki SAME  oraz Case z płu-
gami odśnieżnymi czy ładowar-
kę Kompaktor. Do odśnieżania 
nawierzchni części chodników 
w rejonie między ul. Sikorskie-
go-Al. Legionów-Zjazd (11 re-
jonów) ZOM do dyspozycji ma 
3 samochody dostawcze do 3,5 
ton oraz dwa ciągniki do odśnie-
żania.

Kilkunastocentymetrowa 
warstwa śnieg sprawia, iż wszyst-
kie te pojazdy wciąż wyjeżdża-
ją na łomżyńskie ulice. Jak za-
pewnia kierownictwo, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej nie 
zostawi mieszkańców Łomży bez 
odśnieżonych dróg czy chodni-
ków. 

150 ton soli i 1500 przejechanych 
kilometrów w kilka dni.  
MPGKiM walczy z zimą
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Rok temu w wieku 84 lat zmarł 
w szpitalu w Lublinie łomżyński ksiądz 
biskup senior Stanisław Stefanek. 
Ordynariuszem Diecezji Łomżyńskiej był 
od października 1996 roku do listopada 
2011 roku. 

"W dniu 17 stycznia 2020 r. 
o godz. 17.30 po ciężkiej chorobie, 
zaopatrzony Sakramentami Świę-
tymi w wieku 84 lat, w 61. roku ka-
płaństwa, w 40. roku biskupstwa, 
odszedł do domu Ojca Biskup Se-
nior diecezji łomżyńskiej Stanisław 
Józef Stefanek TChr" - informowały 
o tragicznym wydarzeniu łomżyń-
ska Kuria Diecezjalna i media lokal-
ne oraz krajowe. 

Jak czytamy w oficjalnym bio-
gramie, przyszły biskup Stanisław 
Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. 
w Majdanie Sobieszczańskim na Lubel-
szczyźnie. Wyświęcony został na kapła-
na w Towarzystwie Chrystusowym dnia 
28 czerwca 1959 r. w Poznaniu. Sakrę bi-
skupią przyjął w dniu 24 sierpnia 1980 
r. w katedrze szczecińskiej z rąk biskupa 
szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza 
Majdańskiego. Zanim został biskupem 
duszpasterzował w Stargardzie Szczeciń-
skim, był profesorem seminarium zakon-
nego w Poznaniu i wikariuszem general-
nym Zgromadzenia.

Ksiądz Biskup Stanisław jako zawo-
łanie biskupie obrał słowa: „In omnibus 
Christus”. Szczególnym miejscem re-
alizacji tego zawołania była Jego posłu-
ga na rzecz małżeństw i rodzin nie tyl-
ko w wymiarze diecezjalnym. Aktywnie 
uczestniczył w pracach Konferencji Epi-
skopatu Polski, będąc przez wiele lat prze-
wodniczącym Rady ds. Rodziny. Był tak-
że członkiem prezydium Papieskiej Rady 
ds. Rodziny, wykładowcą, oraz dyrekto-
rem Instytutu Studiów nad Rodziną ATK 
(UKSW) w Łomiankach.

Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek przy-
był do naszej diecezji w 1996 roku z boga-
tym doświadczeniem posługi duszpaster-
skiej w Kościele szczecińsko-kamieńskim, 
a także wcześniejszej posługi w Towarzy-

stwie Chrystusowym dla Polonii Zagra-
nicznej.

Wiele było inicjatyw i dzieł, które swe 
źródło znajdowały w pasterskiej trosce 
śp. Biskupa Stanisława. Wspomnijmy tyl-
ko niektóre. Wielkim dziełem Zmarłego 
było przeprowadzenie I Synodu Diecezji, 
wskazującego kierunki pracy dla Kościoła 
Łomżyńskiego. Przejawem troski o mło-
de pokolenie było zorganizowanie w daw-
nym budynku seminarium duchownego, 
Bursy Szkolnej dla młodzieży. W trosce 
o nowoczesny sposób dotarcia z Ewange-
lią do współczesnego człowieka, powołał 
do istnienia Diecezjalne Radio Nadzieja, 
a także zatroszczył sie o rozwój mediów 
diecezjalnych. Przez wiele lat z Jego ini-
cjatywy funkcjonował Katolicki Ośro-
dek Adopcyjny w naszym mieście, a także 
otworzył istniejące do dzisiaj Okno Życia. 
Aby zachować dla przyszłych pokoleń bo-
gate dziedzictwo historyczne, powołał do 
istnienia Muzeum Diecezjalne. W czasie 
Jego pasterzowania przeprowadzono rów-
nież generalny remont naszej katedry.

Dnia 11 listopada 2011 r. zakończył 
posługę pasterską jako Biskup Diecezjal-
ny i przeszedł na emeryturę. Jako Biskup 
Senior nie zaprzestał posługi sakramental-
nej, ale w dalszym ciągu aktywnie podej-

mował działania duszpasterskie, zwłaszcza 
na rzecz rodzin, głosił katechezy i konfe-
rencje.

Wyrazem uznania dla posługi Bisku-
pa Stanisława był Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski, nadany decyzją pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 2 
października 2009 r. W 2016 r. otrzymał 
również Honorowe Obywatelstwo Łom-
ży.

Biskup Stanisław zachwycał oczy-
taniem, wiedzą historyczną, optymi-
stycznym podejściem do życia, pokorą, 
trzeźwym spojrzeniem na ojczyźnianą 
rzeczywistość. Ten optymizm nie opuścił 
Księdza Biskupa w czasie zmagania się 
w ostatnim okresie życia z doświadcze-
niem choroby i cierpienia. 

W pierwszą rocznicę śmierci biskupa 
Stanisława w Katedrze Łomżyńskiej zosta-
ła odprawiona w jego intencji Eucharystia, 
pod przewodnictwem Biskupa Łomżyń-
skiego Janusza Stepnowskiego.

- Dzisiejsze Słowo Boże mówi o po-
wołaniu młodzieńca, który nazywał się 
Samuel. Trzy razy Bóg natarczywie od-
zywa się do niego. Na początku trudno 
jest mu odkryć to wezwanie, ale poma-
ga mu w tym jego nauczyciel Helim, ka-
płan Boga. Ewangelia św. Jana Apostoła 

przybliża nam postać pierwszych 
apostołów, którzy idą za Panem. 
Przypomina się też postać Jana 
Chrzciciela namalowanego na ob-
razie Matthiasa Grünewalda. Jest 
to scena ukrzyżowania Chrystusa. 
Tam jest postać Jana Chrzciciela, 
który wskazuje palcem Chrystu-
sa umierającego na krzyżu. Posługa 
kapłana czy biskupa, w tym przy-
padku Stanisława Stefanka, to cią-
głe wskazywanie na Jezusa. Nie na 
siebie, ale na Tego, który jest istotą 
i powołaniem naszego życia. Biskup 
wskazywał Chrystusa całej swojej 
wspólnocie diecezjalnej. Natomiast 
w tej wspólnocie rodzinnej, o której 
wiele razy mówił  biskup Stanisław 
i dla której żył, niezwykłą rolę od-
grywają rodzice i dziadkowie. Oni 
mają wskazywać na istotę naszego 
powołania, na Jezusa, przez które-
go odkrywamy naszą misję w tym 
współczesnym świecie. W Piśmie 

Świętym ewangelista zwraca się do apo-
stołów, by podążali za Chrystusem, szli 
po Jego śladach. W przekładach angiel-
skich mówi się „follow”. I oni stają się 
tymi „follower”. Gdy pilot, który nie zna 
lotniska i ląduje na nim samolotem, poja-
wia się samochód z napisem „follow me”, 
czyli podążaj za mną. Jezus zaprasza przez 
dzisiejszą Ewangelię byśmy stali się Jego 
uczniami. Tak jak 2 tys. lat temu zapro-
sił swoich uczniów, by stali się „follower”. 
Gdy Jezus patrzy na Piotra widzi człowie-
ka, któremu będzie powierzone zadanie. 
I w swojej opatrzności Bóg wybrał też 
biskupa Stanisława i powierzył mu misję 
kapłana, biskupa pomocniczego, biskupa 
ordynariusza naszej diecezji, aby wypełnił 
Jego wolę, służył Bogu, ale też wspólnocie 
diecezjalnej, w którą się w sposób idealny 
wkomponował jakby był jednym z nas, 
urodzonym na tej ziemi. Bóg wybrał go 
do niełatwego zadania w dzisiejszych cza-
sach. Przez całe swoje życie starał się być 
wiernym sługą Chrystusa, iść po Jego śla-
dach. Być Jego uczniem – mówił w homi-
lii Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. 

Relacja z eucharystii w intencji Stanisława 
Stefanka, biskupa łomżyńskiego mogą Państwo 
oglądać w Telewizji Narew i na www.narew.info

Rok temu odszedł łomżyński biskup senior 
Stanisław Stefanek 

Twierdzi, że to najlepszy pre-
zent jaki dostała na urodziny, bo 
właśnie 18 stycznia skończyła 56 
lat. - Nie mogę się już doczekać 
przeprowadzki. Będę porządko-
wać nowe mieszkanko, odpoczy-
wać, korzystać z ciszy i wycho-
dzić na powietrze, czego mi teraz  
bardzo brakuje. Odzyskałam na-
dzieję w lepsze jutro, chcę o sie-
bie walczyć, może będę działała 
w fundacji – zastanawia się.

Na terenie miasta jest 5 
mieszkań chronionych (2 po-

siada Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, 2 są w dyspozy-
cji Centrum Pieczy Zastępczej, 
1 Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej). Skierowanie do 
takiego lokalu następuje na 
podstawie decyzji administra-
cyjnej wydawanej przez MOPS. 
Mieszkania chronione typu 
wspomaganego  są przezna-
czone dla osób niepełnospraw-

nych. Są w nich świadczone 
usługi opiekuńcze  7 dni w tygo-
dniu i na takie wsparcie pani Be-
ata również może liczyć. 

O komentarz w tej sprawie, 
poprosiliśmy także Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pod-
laskiego. Jak poinformował na-
sza redakcję Paweł Karwowski, 
hostel związany jest z działalno-
ścią przedsiębiorstwa PKS Nova 

w zakresie np. zapewniania noc-
legu kierowcom czy specjalistom 
z różnych dziedzin wykonują-
cym w Łomży służbowe zadania. 
Nie jest i nigdy nie był obiektem 
typowo hotelowym, a tym bar-
dziej budynkiem z mieszkaniami 
zastępczymi czy socjalnymi. Wy-
maga ze względów technicznych 
i sanitarnych jak najpilniejszego 
remontu.

Paweł Karwowski dodał, że 
UMWP wraz z PKS Nova pod-
jął próbę rozwiązania trudnej 
sytuacji. - Podczas kilku spo-
tkań z mieszkańcami przedsta-
wione zostały im propozycje 
znalezienia tymczasowych lo-
kali w siedzibach domów po-
mocy społecznej lub pomocy 
w wynajęciu mieszkań przez 
dwóch lub więcej lokatorów. 
Propozycje nie zostały przyjęte 
– przekazał.

Najlepszy prezent urodzinowy dla pani Beaty 
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Pandemia SARS-CoV-2 diametralnie 
przewartościował nasze dotychczasowe życie. 
Zmieniła również optykę  patrzenia na pewne 
sprawy. W znacznym stopniu wpłynęła także 
na codzienną egzystencję przedsiębiorców, 
którzy od momentu jej wybuchu nie mają 
łatwego życia. Jednak obcowanie z nią 
przez kilka miesięcy spowodowało pewne 
oswojenie. Wytworzenie mechanizmów 
pozwalających przetrwać. 

- Z początku było ciężko, ale teraz jest 
już lepiej. Przychodzą starzy i nowi klienci. 
Mamy czynne trochę krócej, bo od 9.00 do 
15.30, ale wielkiej tragedii nie ma. Najważ-
niejsze, że dużo osób wraca do mnie jeszcze 
ze starego punktu, a tam byłam 39 lat. Cie-
kawe jest też to, że dużo młodych osób przy-
chodzi do mnie z dosyć starymi – pamiąt-
kowymi zegarkami, bo to jest teraz modne, 
by mieć nakręcany zegarek od dziadka. Na 
szczęście ciągle coś się robi - mówi  Joanna 
Zakrzewska, zegarmistrz ze Starego Rynku.

Wtóruje jej właścicielka Zapiexu przy 
ul. Długiej, która również zauważa, iż 
przedsiębiorcy są w jakimś stopniu spo-
kojniejsi.

- Radzimy sobie. Sądzę, iż nie ma ja-
kiejś wielkiej tragedii. Klienci przychodzą, 
wspomagają nas. Posiadamy również do-
wozy, które zamówić można przez stronę 
internetową www.pyszne.pl. Swoją dzia-
łalność zaczęliśmy we wrześniu 2020 roku 
i muszę przyznać, iż było dobrze. Teraz 
trochę cierpimy, ale jednak wspieramy się 
lokalnie, co jest niezwykle istotne - prze-
konuje Monika Marcińczyk. 

Także właścicielka Restauracji Na Far-
nej, Jadwiga Serafin zauważa fakt, iż ludzie 
potrafili przyzwyczaić się do obecnej rze-
czywistości, która nas otacza.

- Życie z pandemią wymagało pewne-
go zaadaptowania się. Jeśli chodzi o nas do 
staramy się utrzymać miejsca pracy. Cały 
czas robimy posiłki na dowóz, a nasi go-
ście, którzy wspierali nas kiedyś robią to 
i teraz. Jestem silną kobietą, która w bizne-
sie jest już naprawdę bardzo długo. Według 

mnie, nie można się załamywać. Wszyscy 
wspólnie musimy się wspierać i myśleć po-
zytywnie. Jedynie w ten sposób możemy 
ten trudny czas przetrwać - stwierdza pani 
Jadwiga Serafin.

Możliwe, iż koronawirus w pewnym 
sensie wpłynął również na rynek nieru-
chomości. Możemy zaobserwować, iż od 
jakiegoś czasu ceny mieszkań w Łomży 
znacznie poszły w górę.

- Prawdę mówiąc do końca nie wie-
my czym to jest spowodowane. Może 
po prostu ludzie chcą coś sprzedać żeby 
mieć większą gotówkę i w ten sposób 
wesprzeć swój własny budżet, ale mimo 
wszystko przy tych wyższych cenach 
w rejonie łomżyńskim sprzedajemy - tłu-
maczy pan Patryk Figiel, pracownik Inve-
stor Nieruchomości.

Agnieszka Piechocka, również pra-
cownik Investor Nieruchomości podkre-

śla, iż ich praca praktycznie zmieniła się 
tylko pod kątem przestrzegania wytycz-
nych i rządowych obostrzeń. 

- Wiadomo, iż trzeba mieć maseczki, 
przestrzegać odległości, ale cały proces 
pracy przebiega zupełnie normalnie. Też 
jest ważne, że mamy stałych klientów, któ-
rzy polecają nas dalej- mówi.

Nieco inny punkt widzenia przyjmu-
je Rafał Pajer, właściciel Pierogarni Sta-
ry Młyn oraz Restauracji Texas Bar-B-Q. 
Wprawdzie szef dwóch lokali zauważa, iż 
przedsiębiorcy znajdują się w trochę in-
nym położeniu niż jeszcze kilka miesię-
cy temu, ale sytuacja jest dosyć daleko od 
idealnej.

- Od kiedy zamknięte zostały szko-
ły i firmy pracują stacjonarnie praktycz-
nie codziennie ruch spadał o 10 czy 20 
proc. U nas personel nie był zwalniany, 
ale ucinaliśmy godziny, by chociaż utrzy-

mać siebie na tej minimalnej stopie. Trze-
ba jeszcze powiedzieć, że nasze koszty są 
naprawdę wysokie. To różnego rodzaju ra-
chunki, a że mamy pandemię to dochodzi 
jeszcze „wynos”, czyli dużo większe kosz-
ty opakowań. Do tego utrzymanie samo-
chodów, bo trzeba było je dobrać. Ale pa-
miętajmy. Człowiek przyciąga to o czym 
myśli, więc jak najbardziej optymizm jest 
wskazany. Będzie dobrze - mówi właściciel 
Restauracji Texas Bar-B-Q.

Nie wiemy jak długo jeszcze potrwa 
obecna sytuacja. Kolejne obostrzenia nie 
ułatwiają powrotu do normalności. Mimo 
wszystko łomżyńscy przedsiębiorcy na-
dal są pełni nadziei, iż niebawem wrócą 
do pracy na pełnych obrotach, a ich lokale 
znowu zapełnią się klientami.

Materiał wideo do obejrzenia w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

Jak radzą sobie łomżyńscy przedsiębiorcy 
w czasie pandemii?

Joanna Zakrzewska Agnieszka Piechocka Monika Marcińczyk Ewa Poreda

Dorota Just

Jadwiga Serafin

Rafał Pajer
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15 stycznia rozpoczął się proces po-
wszechnych szczepień przeciw CO-
VID-19. Seniorzy powyżej 80. roku 
życia mogą już zarejestrować się na 
szczepienia na konkretny termin. 

Od dzisiaj ruszył także for-
mularz zgłoszenia chęci szczepie-
nia dla wszystkich osób powyżej 
18 roku życia na stronie  www.
gov.pl/szczepimysie. Dzięki 
temu osoby, które wypełnią taki 
formularz otrzymają informacje, 
gdy ruszy rejestracja na konkret-
ny termin dla konkretnych grup 
wiekowych lub zawodowych.

Na szczepienia przeciwko 
Covid-19 zarejestrować można 
się na trzy sposoby:

1. Przez telefon – dzwoniąc na 
bezpłatną i całodobową infolinię 989

Konsultant pomoże znaleźć 
dogodny termin oraz miejsce 
najbliższe zamieszkania. Do zapi-
su wystarczy numer PESEL oraz 
numer telefonu komórkowego.

Przez telefon możemy zareje-
strować swoich dziadków lub ro-
dziców.

2. Online poprzez e-Rejestrację na 
pacjent.gov.pl

Aby skorzystać z e-Rejestra-
cji, trzeba posiadać Profil Zaufa-
ny. System zaproponuje 5 do-
stępnych terminów w punktach 
szczepień, które znajdują się bli-
sko miejsca zamieszkania.

Jeśli przebywamy gdzieś in-
dziej, możemy samodzielnie wy-
szukać punkt szczepień przez wy-
szukiwarkę.

3. W wybranym punkcie szczepień
Kolejną opcją rejestracji jest 

bezpośredni kontakt z wybranym 
punktem szczepień. W przypad-
ku Łomży są to:

1. Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Przychodnia Le-
karska "OMEGA" s.c., ul. Wojska 
Polskiego 161 - tel. 516 764069.

2. Przychodnia DANMED, 

ul. Księżnej Anny 29 lok. 6 - tel. 
862180478.

3. Gabinet Szczepień Jolanta 
Krajewska, ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego 95A – tel.  86-215-
02-32. 

4. Gabinet Marek Dariusz 
Klimkiewicz, ul. Księcia Janusza 
I 13 - tel. 48603157778. 

5. Łomżyńskie Centrum Me-
dyczne, ul. Ks. Kard. Wyszyń-
skiego 9 - tel. 862166555.

6. ZPOZ, ul. Ks. Kard. Wy-
szyńskiego 10 - tel. 862185463. 

7. MEDICA Sp. z o.o., ul. 
Szosa Zambrowska 22A -  tel. 
602104438.

8. REMEDIUM, ul. Sybiraków 
20B lok. 2A - tel. 86-218-44-20.

9. Gabinet zabiegowo-szcze-
pienny Małgorzata Zielińska-
-Tyszka, ul. Piękna 3B - tel. 
862165280.

10. Lekarze Rodzinni "3", ul. 
Władysława Reymonta 1A lok. 1 
- tel. 86-479-88-55.

11. Gabinet zabiegowo-szcze-
pienny Marzena Więckowska, ul. 

Sybiraków 5 lok. 2 – tel. 86-218-
39-50. 

12. Grupa Zdrowie Łomża, 
ul. Kazańska 2 - tel. 862189244.

13. Polska Grupa Farmaceu-
tyczna, ul. Józefa Piłsudskiego 82 
- tel. 862152740.

14. Diagnostyka Sp. z o.o., ul. 
Gen. Władysława Sikorskiego 
239 -  tel. 12-295-01-00.

15. Prywatna praktyka lekar-
ska Zengota Piotr, ul. Małachow-
skiego 8 lok. 46 -  tel. 502101243.

16. Szpital Wojewódzki im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, ul. Józefa Piłsudskiego 11 - 
tel. 864733900.

Rejestracja i co dalej? 
Kiedy nadejdzie termin 

szczepienia, należy udać się do 
punktu szczepień. Na miejscu 
zostaniemy poddani kwalifikacji 
do szczepienia, a następnie – sa-
memu szczepieniu przeciw CO-
VID-19.

Rejestracja na kolejną dawkę 
odbywa się w punkcie szczepień 
podczas pierwszej wizyty. Nie 
należy więc dzwonić na infolinię 
ani umawiać się przez stronę in-
ternetową.

Miasto pomaga w transporcie do 
punktów szczepień przeciwko 
COVID-19

Miasto Łomża uruchomiło 
infolinię dla osób, które chcą się 
zaszczepić przeciwko wiruso-
wi SARS-CoV-2, a nie mają jak 
dotrzeć do punktu szczepień. 
Dzwoniąc na specjalny numer, 
mogą zgłosić zapotrzebowanie 
na taki transport.

Z   pomocy mogą skorzystać 
osoby:

- posiadające aktualne orze-
czenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N, albo odpowiednią I grupę 
z w/w schorzeniami;

- mające trudności z dostę-
pem do punktu szczepień (np. 
osoby starsze niemające możli-
wości samodzielnego dojazdu) 
w przypadku miast poniżej 100 
tys. osób, gmin miejsko-wiej-
skich oraz wiejskich.

Łomżyńska infolinia 786 812 
733 będzie działać w godzinach 
7.30-15.30, od poniedziałku do 
piątku.

Od 22 stycznia, na szczepie-
nia na konkretny termin będą 
mogły zarejestrować się osoby, 
które skończyły 70 lat. 

Szczepienia przeciwko Covid-19. Ruszyła 
rejestracja seniorów 80+ i formularz 

zgłoszeń dla pozostałych
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W poniedziałek, 18 stycznia ucznio-
wie klas I-III wrócili do nauki stacjo-
narnej. Blisko1,2 mln dzieci w całej 
Polsce w wieku od 7 do 9 lat znowu 
mogły usłyszeć dzwonek zapowiada-
jący zajęcia. W województwie podla-
skim to ponad 32 tys. uczniów. Jeśli 
chodzi o Łomżę to władze zapewnia-
ją, iż szkoły podstawowe prowadzone 
przez Miasto są odpowiednio przygo-
towane na ich przyjęcie. 

- Każda z placówek funkcjo-
nuje zgodnie z wytycznymi Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki, Mi-
nisterstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego i zrobi 
wszystko, żeby zapewnić bez-
pieczny pobyt dzieciom. Mam 
tu na myśli m.in. pomieszczeń 
szkolnych, zabezpieczenie środ-
ków higieny osobistej, jak np. 
płyny do dezynfekcji rąk, czy 
organizację zajęć z uwzględnie-
niem odpowiedniego dystansu 
społecznego - mówi odpowie-
dzialny za oświatę w mieście An-
drzej Stypułkowski, zastępca pre-
zydenta Łomży.

Wiceprezydent podkreślił 
również, iż do tej pory chęć pod-
dania się testom wykrywającym 
wirusa COVID-19 zadeklarowało 
ok. 50 proc. nauczycieli. Ponadto 
dyrektorzy wszystkich szkół pod-
stawowych, których organem pro-
wadzącym jest Miasto Łomża, są 
w stałym kontakcie z sanepidem.

Zgodnie z wytycznymi Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki, Mini-
sterstwa Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego Powrót 
dzieci klas I-III odbywać się ma 
z uwzględnieniem wszystkich 

obostrzeń i reżimu sanitarnego. 
Zachowane mają być podstawo-
we zasady takie jak częste my-
cie rąk czy częste wietrzenie po-
mieszczeń. Do szkół uczęszczać 
mogą uczniowie bez objawów 
chorobowych sugerujących in-
fekcję dróg oddechowych, któ-
rych domownicy nie przebywają 
w izolacji. Rodzice również mają 
obowiązek zaopatrzyć dziecko 
w indywidualną osłonę nosa i ust 
do zastosowania w przestrzeni 
wspólnej szkoły oraz w przestrze-
ni publicznej.

Jednak nie wszyscy ucznio-
wie mogli cieszyć się z powrotu 
do swoich szkół. W kilku podla-
skich szkołach nie ruszyły zajęcia 
stacjonarne. Powodem są zarów-
no niskie temperatury jak i pozy-
tywne wyniki testów u nauczycie-
li czy osób z personelu szkolnego. 
Tak było w Szkole Podstawowej 
nr 5 w Łomży, gdzie potwier-
dzono zakażenie koronawiru-
sem wśród pracowników obsługi 
i administracji placówki. W tym 
momencie 7 osób z administra-
cji znajduje się w izolacji, a dwie 
na kwarantannie. To pokłosie 
przeprowadzanych w ostatnim 
czasie testów na obecność CO-
VID-19 wśród nauczycieli klas 
młodszych i pracowników szkół 
podstawowych oraz specjalnych. 
Równocześnie sami nauczycie-
le placówki są zdrowi. W klasach 
I-III w Szkole Podstawowej nr 5 
uczy się 238 uczniów. Do końca 
tygodnia będą uczyć się zdalnie.

Testowanie nauczycieli
Ministerstwo Edukacji i Na-

uki podało, że w ciągu pięciu dni 
w akcji testowania nauczycie-
li i szkolnego personelu wzięło 
udział prawie 134 tys. osób. Zna-
ne są wyniki 122 tys. z nich. Z da-
nych wynika, że zakażenie koro-
nawirusem stwierdzono u 2 proc. 
badanych. Beata Pietruszka, pod-
laski kurator oświaty poinformo-
wała, że kuratorium czeka jeszcze 
na szczegółowe dane z sanepidu 
w związku z liczbą nauczycieli 
w regionie, którzy przeszli testy 
na obecność koronawirusa i licz-
bą wyników pozytywnych. 

Jednak z danych resortu zdro-
wia wynika, iż w naszym regio-
nie testom poddało się 69 proc. 
nauczycieli o pracowników nie-

pedagogicznych. Ponadto Beata 
Pietruszka wspomniała o dwóch 
małych, wiejskich szkołach, gdzie 
pozytywne wyniki testów odno-
towano u dwóch nauczycieli.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w woj. 
podlaskim

Jak informuje Ministerstwo 
Zdrowia, do tej pory (18 stycz-
nia) w województwie podlaskim 
przeciwko COVID-19 zaszczepi-
ło się 13 162, przy czym dziennie 
liczba szczepień wynosi 71. Na-
tomiast w skali kraju liczba osób, 
które przyjęły już szczepionkę 
wynosi 475 264. Zdecydowaną 
większość stanowią kobiety bo 
aż 344 944. Jak na razie 124 341 
mężczyzn zdecydowało się pod-
dać szczepieniu. Najwięcej osób 
zaszczepionych jest się w wieku 
51-60 - 127,7 tys. Po nich znaj-
duję się grupa 41-50 – 111,4 tys., 

31-40 – 78,8 tys., 18-30 – 70,6 
tys., 61-70 – 63,8 tys., 71-75 – 
8,9 tys. oraz 75 plus 7,8 tys. Na-
tomiast w całej Polsce zarejestro-
wanych pacjentów 80 plus na 
szczepienie przeciw COVID-19 
jest 431 782.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie
Od 21 marca, do momen-

tu wydawania 592 numeru Ty-
godnika Narew w wojewódz-
twie podlaskim zanotowano 38 
116 zachorowań. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia, 
liczba zgonów z powodu koro-
nawirusa w województwie pod-
laskim od początku epidemii 
wynosi 964.  

Do tej pory w Szpitalu Woje-
wódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży od 27 
grudnia zaszczepiono 960 osób 
przeciwko COVID-19.  

Stan epidemii.   
Uczniowie klas I-III wrócili do szkół



8 www.narew.infoŁomża

Dokładnie 3,8 mln zł z funduszy eu-
ropejskich otrzymało dziewięć łom-
żyńskich szkół na dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz do-
posażenie międzyszkolnych. Ponadto 
środki z funduszy europejskich trafią 
również do gmin: Suwałki, Szumowo, 
Rutki oraz Przerośl. W sumie ponad 
1400 uczniów i 180 nauczycieli będzie 
mogło skorzystać z nowych sprzętów 
oraz podnieść swoje kompetencje. 
Łączna kwota jaką przeznaczono na 
projekty edukacyjne to blisko 5,5 mln 
zł.

Każdy z projektów ma kilka 
podobnych komponentów. Do-
posażenie pracowni przedmioto-
wych (w tym w sprzęt kompute-
rowy), podnoszenie kompetencji 
nauczycieli w zakresie korzysta-
nia z narzędzi i technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych oraz 
nauczania z wykorzystaniem 
metody eksperymentu. Ucznio-
wie z kolei będą mogli korzystać 
z zajęć wyrównawczo-dydaktycz-
nych oraz rozwijających uzdol-
nienia i kompetencje kluczowe 
matematyczne, przyrodnicze, cy-
frowe oraz języków obcych. Dla 
najbardziej zdolnych planowane 
są także stypendia.

- W okresie pandemii to nie-
samowicie ważne, by wspie-
rać działalność szkół. Nie tyl-
ko w zakresie ich doposażenia, 
ale również inwestycji w mło-
dzież, aby mogła podnosić swo-

je umiejętności i wiedzę. Ważne 
żeby uczniowie, wychowawcy, 
dyrektorzy szkół mogli spełniać 
wszystkie wymagania także zwią-
zane z nauką zdalną- podkreśla 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

Najwięcej środków trafi do 
Łomży, gdzie ze wsparcia sko-
rzysta aż osiem szkół podstawo-
wych (SP1, SP4, SP5, SP7, SP9, 
SP8 i SP10) i jedno liceum (III 
LO). Duże znaczenie będzie 
miało w tym projekcie wsparcie 
w zakresie indywidualizacji pra-
cy z uczniami ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, w tym 
z niepełnosprawnością. Ponad-
to 62 szczególnie uzdolnionych 
uczniów otrzyma wsparcie sty-
pendialne. Łączna wartość pro-
jektu to prawie 4,3 mln zł, z czego 
wartość dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej wyniesie 
3,8 mln zł. Projekt będzie reali-
zowany do końca listopada 2022 
roku.

Jak informuje Urząd Miejski, 
placówki te zorganizują wsparcie 
w zakresie indywidualizacji pra-
cy z uczniami ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, w tym 
z niepełnosprawnością. 

– Będą to dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze z matematyki, ję-
zyków obcych, czy przedmiotów 
przyrodniczych. Projekt zakłada 
też między innymi doposażenie 

szkolnych pracowni w pomoce 
dydaktyczne, szkolenia nauczy-
cieli, a nawet wsparcie finanso-
we uczniów szczególnie uzdol-
nionych, w postaci stypendiów. 
Wszystko po to, aby jak zakłada 
cel projektu, ograniczać i zapo-
biegać przedwczesnemu kończe-
niu nauki i zapewnić równy do-
stęp do dobrej jakości wczesnej 
edukacji i kształcenia - wyjaśnia 
zastępca prezydenta Łomży An-
drzej Stypułkowski. - - Łomża 
słynie z wysokiego poziomu edu-
kacji. Chcemy ten poziom pod-
trzymywać i dlatego wspieramy 
władze samorządowe w inwesto-
waniu w oświatę, zarówno  w za-
kresie  doposażenia placówek jak 
i   inwestycji w młodzież, by mo-
gła podnosić swoje umiejętności 
i wiedzę. W okresie pandemii to 
niesamowicie ważne, by wspierać 
działalność szkół – dodaje wice-
marszałek Marek Olbryś.

Partnerski projekt gmin Su-
wałki i Przerośl dotyczy uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych 
w Płocicznie, Starym Folwarku, 
Przerośli oraz Pawłówce. Łącznie 
wsparciem będzie objętych 310 
dzieci oraz 65 opiekunów. Intere-
sującą inicjatywą jest międzysz-
kolna pracownia fizyczna szkoły 
w Płocicznie, z której będą korzy-
stać cztery szkoły podstawowe, 
dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Suwałki. War-

tość projektu to ponad 1 mln zł, 
a dofinansowanie blisko 930 tys. 
zł. Działania będą prowadzone 
do grudnia 2022 roku.

Natomiast w Szumowie i Rut-
kach powstaną Akademie. Pierw-
szy projekt realizowany będzie 
w Szkole Podstawowej w Szumo-
wie, gdzie ze wsparcia skorzysta 
120 uczniów oraz sześciu nauczy-
cieli. Wartość projektu wynosi 
ponad 420 tys. zł, z czego dofi-
nansowanie to 380 tys. zł. Projekt 
w Szumowie będzie realizowany 
do końca sierpnia 2023 roku.

Z kolei w gminie Rutki działa-
nia prowadzone będą w szkołach 

podstawowych w Grądach-Wo-
niecko oraz Kołomyi. Ze wspar-
cia skorzysta 90 uczniów oraz 10 
nauczycieli. Wartość projektu to 
415 tys. zł, z czego dofinanso-
wanie wyniesie 373 tys. zł. Pro-
jekt, podobnie jak w Szumowie, 
będzie trwał do końca sierpnia 
2023 roku.

Wszystkie projekty otrzyma-
ły dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 
2014-2020.

Jak informuje Urząd Miejski w Łom-
ży, rozpoczęły się kontrole w zakre-
sie przestrzegania zasad segregacji 
odpadów komunalnych. Pracownicy 
firmy wywozowej oraz urzędu spraw-
dzać będą, czy w pojemnikach nie 
znajdują się odpady, które podlegają 
selektywnej zbiórce. W przypadku ła-
mania tych zasad może zostać wszczę-
te postępowanie w celu naliczenia 
wyższej opłaty.

Władze Łomży rozpoczęły 
kontrole segregacji odpadów ko-
munalnych. Zarówno pracowni-
cy urzędu, jak i firmy wywozowej 
skrupulatnie kontrolować będą 
przestrzeganie przepisów w za-
kresie właściwej ich segregacji. 
Oznacza to, iż w pojemnikach 
na odpady zmieszane nie mogą 
się znaleźć odpady podlegające 
zbiórce selektywnej, np. papier, 
plastik, szkło, metal, przetermi-
nowane leki, chemikalia, zuży-
te baterie, zużyty sprzęt RTV 
i AGD, odpady budowlane, me-
ble i inne odpady wielkogaba-

rytowe, zużyte opony, odpady 
ulegające biodegradacji. Kontro-
lowane będą również pojemniki 
i worki do selektywnej zbiórki 
pod kątem gromadzenia w nich 
odpadów zgodnie z ich przezna-
czeniem.

Prawidłowa segregacja ma 
wpływ na zmniejszenie ilości od-

padów zmieszanych, co przekła-
da się na zmniejszenie ponoszo-
nych kosztów. Im większa ilość 
takich odpadów zostaje odebra-
na od mieszkańców, tym wyż-
sze są koszty funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami 
na terenie gminy i tym samym 
wyższe stawki opłat za odpady 

dla gospodarstw domowych. Po-
nadto gminy zobowiązane są do 
osiągnięcia poziomów recyklin-
gu masy odpadów komunalnych, 
których wysokość rośnie z roku 
na rok. Za brak osiągnięcia wy-
maganych poziomów na gminy 
nakładane będą wysokie kary fi-
nansowe, które wpłyną bezpo-
średnio na wzrost opłat pobiera-
nych od mieszkańców.

W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowej segregacji od-
padów, nie będą one podlegać 
odbiorowi. Pojemniki zostaną 
oznaczone specjalną naklejką, 
koloru żółtego - „NIEPRAWI-
DŁOWA SEGREGACJA”. „ZŁA 
SEGREGACJA ODPADÓW”. 
Oznacza to, że konieczna jest se-
gregacja oraz umieszczenie od-
padów w worku lub pojemniku 
odpowiednim dla danej frakcji. 
Prawidłowo posegregowane od-
pady zostaną odebrane przez fir-
mę wywozową podczas kolej-
nego odbioru, który odbędzie 

się zgodnie z harmonogramem. 
Natomiast odpady, które nie są 
odbierane podczas regularnych 
kursów, należy usunąć i zagospo-
darować zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.

Ponowne stwierdzenie braku 
segregacji lub nieprawidłowego 
jej prowadzenia skutkować bę-
dzie otrzymaniem naklejki kolo-
ru czerwonego - „NIEPRAWI-
DŁOWA SEGREGACJA”. „ZŁA 
SEGREGACJA ODPADÓW” 
oraz wszczęciem postępowania 
administracyjnego w celu nali-
czenia wyższej opłaty – za nie-
prawidłową segregację. Podwyż-
szona stawka opłaty w przypadku 
stwierdzenia braku segregacji 
odpadów w zabudowie jednoro-
dzinnej wynosi 66,00 zł osoba/
miesiąc, w zabudowie wieloro-
dzinnej 48,00 zł osoba/miesiąc.

Selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych dotyczy wszyst-
kich właścicieli nieruchomości 
i obecnie jest obowiązkowa. 

Dziewięć łomżyńskich szkół 
z marszałkowskim dofinansowaniem

Rozpoczęły się kontrole segregacji odpadów komunalnych
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Mistrzowska gra aktorska, 
uniwersalne przesłanie 
i rewelacyjne dialogi.

Taka troszkę bajka o tym, że miłość 
wszystko zwycięża, ludzie są dobrzy, a kło-
poty do pokonania. Trzeba wierzyć w sie-
bie i szanować swe przekonania, każdy 
koszmar zostanie przezwyciężony przez 
miłość, a wsparcie rodziny i przyjaciół po-
może wyjść z każdego dołka. Bajkowe to 
i raczej nie mające wiele wspólnego z rze-
czywistością, ale zarażające swym opty-
mizmem i niewątpliwie dające się oglądać 
z dużą przyjemnością.

Nauczyciel historii, Pat Solitano (Bra-
dley Cooper), odkrył zdradę żony (omal 
nie pobił na śmierć jej kochanka, którego 
przyłapał z niewierną połowicą we własnej 
łazience). Doznał załamania nerwowego, 
stracił pracę, dom oraz żonę i ostatnie 
osiem miesięcy spędził w szpitalu psychia-
trycznym. Po warunkowym zwolnieniu ze 
szpitala w wyjściu na prostą pomagają mu 
rodzice – Patrick senior (Robert De Niro) 
i Dolores ( Jacki Weaver). 

Okazuje się, że w domu sprawy nie 
układają się dobrze. Ojciec nie ma pracy 
i zarabia nielegalnie, mając nadzieję, że 
uzbiera pieniądze na otwarcie własnej re-
stauracji. Jest uzależniony od hazardu i ma 
zaawansowaną nerwicę natręctw. Matka 
z kolei jako jednostka słaba psychicznie 
wydaje się ofiarą, wiecznie płacze i boi się 
postawić na swoim. To nieco stłamszona 
przez męża, nadopiekuńcza, zamknięta  
w sobie kobieta.

Pat Junior próbuje stawić czoło ro-
dzinnym problemom, a przede wszystkim 
pragnie zejść się z żoną i wrócić do dawne-
go życia. Nadal ją bardzo kocha, mimo jej 
zdrady. Pat wie, że będzie trudno odkręcić 
całe zło, które już się stało, że nic nie cof-
nie skandalu, który wywołał. Na początku 
nie jest różowo, Pat próbuje odzyskać wia-
rę w siebie i wyjść na prostą. Chce pokazać 
żonie, że może być lepszym człowiekiem 
– zaczyna biegać, aby schudnąć, czyta 
książki, gdyż ukochana jest nauczycielką 
literatury. Przyświeca mu motto pozna-
ne w szpitalu, „Excelsior!” – oznaczające 
mniej więcej „ciągle wyżej”. Facet stara się 
ukierunkować swoje myślenie pozytyw-
nie – czytamy na filmweb.

Mimo tego nie wszystko idzie po jego 
myśli. Pat nie może powstrzymać się od 
mało stosownych komentarzy i pytań, 
a także częstych zmian nastroju skutkują-
cych między innymi nagłymi wybuchami 
gniewu, a na głowie ma przecież nadzór 
nadgorliwego policjanta, który w każdej 
chwili może doprowadzić do cofnięcia 
jego zwolnienia ze szpitala psychiatrycz-
nego. Pat raz po raz popada w kolejne kon-
flikty. Nie ma żadnych ograniczeń w roz-
mowach z ludźmi, potrafić być szczery 
aż do bólu, na przyjacielskiej kolacji po-
pełnia gafę za gafą. Na tej samej kolacji 
pojawia się Tiffany ( Jennifer Lawrence), 
z którą Pat dzieli podobny los – ona też 
niedawno straciła męża. Dziewczyna jest 
niemniej ekscentryczna od naszego boha-
tera, ma za sobą także problemy emocjo-
nalne i terapię (była uzależniona od seksu, 
spała ze wszystkimi w pracy, niezależnie 
od ich płci…), jednak od razu wiadomo, 

że coś między nimi zaiskrzy. Tiffany zna 
jego żonę i obiecuje przekazać jej list, bo 
Pat nie może sam tego zrobić, – ma sądo-
wy zakaz kontaktu z żoną. Ale za tę przy-
sługę Tiffany oczekuje pomocy Pata przy 
pewnym ważnym dla niej projekcie. W ten 
sposób bohaterowie zbliżają się do siebie 
i zawarty układ pomaga im walczyć ze 
swoimi demonami. Zanosi się na burzliwy 
związek. Wspiera ich ojciec Pata, który ma 
swoje powody, by związek syna z Tiffany 
się utrzymał.

Nietypowa komedia romantyczna 
Davida O. Russella zdobyła Oscara dla 
najlepszej aktorki pierwszoplanowej 
Jennifer Lawrence oraz 7 nominacji do 
tej najwyższej nagrody, m.in. za najlep-
szy film, scenariusz adaptowany i za re-
żyserię oraz dla aktora pierwszoplano-
wego Bradleya Coopera, znanego dotąd 
głównie z komedii „Kac Vegas”. Jego Pat 
to zmagający się z chorobą dwubieguno-
wą facet zdeterminowany, by naprawić 
błędy przeszłości. 

Krytyka podkreśla, że film odważnie 
ale delikatnie podejmuje temat choroby 
psychicznej i wychwalano Jennifer La-
wrence – „to wyjątkowa aktorka, która 
do każdej granej przez siebie roli potrafi 
wnieść dojrzałość i niezwykłą inteligen-
cję”. A rolę Roberta De Niro dość zgodnie 
okrzyknięto powrotem aktora do wielkiej 
artystycznej formy. 

Film kończy się happy endem? Nie 
mamy poczucia, że główni bohaterowie 
będą „żyli długo i szczęśliwie”. Wyzwania 
pozostają nadal – trzeba znaleźć pracę, za-
łożyć nowy dom, spłacać rachunki, zacząć 
nowe życie.

Pewnie nie wiesz
Bradley Cooper odkąd pojawił się w fil-

mie „Kac Vegas" w 2009 roku, nie schodzi 
z czołowych pozycji rankingów najlepszych 
(i najprzystojniejszych) amerykańskich ak-
torów. Udział w najbardziej dochodowej ko-
medii wszech czasów dla dorosłych był dla 
niego przełomem w karierze.

Film zarobił w kinach na świecie ponad 
237 milionów dolarów, kosztował 21 milio-
nów.

Niektóre sceny, zwłaszcza z udziałem 
De Niro, nakręcono w kilku wersjach: bar-
dziej mrocznej i bardziej pogodnej, humo-
rystycznej. Ostatecznego wyboru dokonano 
podczas montażu. W ten sposób film osią-
gnął oczekiwaną przez twórców zmienną, 
komediowo-dramatyczną tonację.

Bradley Cooper i Jennifer Lawrence spę-
dzili tydzień na ćwiczeniu tańca, który wy-
konali w filmowym turnieju.

W scenie rozmowy Pata Seniora z sy-
nem, próbując nieporadnie przekazać syno-
wi, jak jest dla niego ważny, Robert De Niro 
naprawdę się rozpłakał, łez nie było w sce-
nariuszu.

Matthew Antonio Grillo, syn reżysera 
Davida O. Russella ma chorobę dwubiegu-
nową i OCD (zaburzenia obsesyjno-kom-
pulsywne, zwane potocznie nerwicą na-
tręctw).

Jennifer Lawrence casting do roli odbyła 
przez Skypa.

Poradnik pozytywnego myślenia
TVP Kultura niedziela 20.00

Poradnik pozytywnego myślenia

Poskładać 
życie
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Krzyżowy ogień
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Uchodzący za najlepszych płatnych zabójców 

na świecie Brazil i Flint (Jean-Claude van Damme i Scott 

Adkins) łączą siły, by wyeliminować wpływowego dilera 

narkotyków, który ma kontakty w Interpolu.

45 lat
ATM Rozrywka piątek 23.00

Dramat obyczajowy. Kate i Geoff są zgodnym 

i szczęśliwym małżeństwem. Za tydzień mają obchodzić 

45. rocznicę ślubu. Niespodziewanie Geof dowiaduje się, 

że w alpejskim lodowcu znaleziono ciało jego dawnej 

ukochanej. 

Cobra
Metro sobota 20.00

Sensacyjny. Sylvester Stallone, gwiazda kina akcji, 

wciela się w bezkompromisowego policjanta, który musi 

ochronić przed sektą piękną Ingrid. Mocne męskie kino 

z ogromną dawką strzelaniny i efektownych walk. 

Sześć dni, siedem nocy
TV Puls niedziela 15.50

Komedia romantyczna. Robin i jej narzeczony wyjeżdżają 

na egzotyczne wakacje. Dziewczyna musi przerwać 

urlop i wrócić na jeden dzień do pracy. Decyduje się na 

wynajęcie awionetki. Samolot rozbija się na bezludnej 

wyspie.

Czas zemsty
TV Puls niedziela 22.10

Sensacyjny. Szef mafii od jakiegoś czasu otrzymuje 

anonimy z pogróżkami, a jego ludzie giną 

w niewyjaśnionych okolicznościach. Wkrótce jego 

najbliższy pracownik (Colin Farrell) daje się uwieść 

subtelnej sąsiadce.

wybierz  
coś  

dla siebie

W doborowym towarzystwie

Biurowe 
przepychanki

Dan Foreman (Dennis Quaid) skończył 51 
lat i raczej nie ma powodów do narzekania. Od 
dawna z powodzeniem kieruje biurem reklamy 
w poczytnym tygodniku sportowym. Jego żona 
spodziewa się dziecka, a najstarsza córka Alex 
(Scarlett Johansson) dostaje się na bardzo drogi 
nowojorski uniwersytet. 

Carter Duryea (Topher Grace) ma 26 lat i tyle 
samo powodów do zadowolenia. Cudowne dziec-
ko biznesu szybko wspina się po szczeblach kariery. 
Carter ma przejąć nadzór nad sprzedażą miejsc re-
klamowych w magazynie sportowym. Tak wiec sze-
fem Dana zostaje o połowę od niego młodszy Carter. 
Dla obu panów będzie to nie lada wyzwanie. Zwłasz-
cza, że pojawiają się dodatkowe komplikacje: Carter 
poznaje Alex i nie pozostaje obojętny na jej urok.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 61 milionów dola-

rów, kosztował 15 milionów.
Pierwotnie do roli Cartera wybrano Ashtona 

Kutchera, który nie zgadzał się z reżyserem i roli nie 
przyjął. Topher Grace cztery razy przychodził na prze-
słuchanie i przekonywał producenta, że jest idealny do 
tej roli.

Kiedy Alex (Scarlett Johansson) wprowadza się do 
akademika, ona i Dan (Dennis Quaid) przechodzą 
obok plakatu na korytarzu, na którym jest ogromny 
liść marihuany i tekst: „Marihuana. Bo Twoi przyjacie-
le nie są zbyt zabawni”.

Postać Teddego K., dyrektora korporacji medial-
nej, w której pracują bohaterowie filmu, wzorowana jest 
częściowo na Rupercie Murdochu, australijsko-amery-
kańskim wydawcy, właścicielu istniejącej do 2013 roku 
korporacji prasowej, telewizyjnej i wydawniczej – News 
Corporation. Do listopada 2008 roku News Corpora-
tion miał 35 proc. akcji polskiej telewizji TV Puls.

W doborowym towarzystwie
TVN7 piątek 20.30

Człowiek firmy

 Agent  
mimo woli

Lata 60. XX wieku. Akademicki nauczyciel Alan 
Quimp (Douglas McGrath) prowadzi nudne życie 
z bardzo wymagającą żoną Daisy. Doprowadzony 
przez nią do pasji, wpada na pomysł, jak zachować 
twarz, małżeństwo i zdrowie psychiczne. Posuwa się 
do desperackiego kłamstwa: jego nieciekawe życie to 
tylko przykrywka dla prawdziwej tożsamości – supe-
ragenta CIA. Podekscytowana kobieta nie potrafi 

jednak zatrzymać wiadomości dla siebie. Po krótkim 
czasie całe miasteczko wie o drugim życiu Alana. 
Niewinne kłamstwo sprawia, że życie mężczyzny na-
prawdę się zmienia. Nic dziwnego, że radziecki tan-
cerz właśnie do niego zwróci się z prośbą o pomoc: 
chce umknąć agentom KGB i zostać w Ameryce...

Komedia omyłek z gwiazdorską obsadą: Sigour-
ney Weaver i Johnem Turturro, ale główną rolę zare-
zerwował sobie reżyser i współscenarzysta, Douglas 
McGrath.

W filmie występuje też (niewymieniony w czo-
łówce) Woody Allen w roli agenta Lowthera.

Człowiek firmy
Nowa TV piątek 20.00, sobota 22.05
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Seryjny morderca
Wielokrotny gwałciciel i morderca kobiet postanowił 

zadrwić ze swego wroga, Wesa Blocka (Clint Eastwood), 
detektywa z wydziału zabójstw policji w Nowym Orle-
anie. Kolejne gwałty i zabójstwa aranżował tak, aby coraz 
więcej dowodów obciążało prowadzącego dochodzenie 
policjanta. 

Wes Block jest przeciętnym mężczyzną. Niedawno 
rozwiódł się. Po rozwodzie sam wychowuje dwie córki. 
Jak na samotnego faceta przystało, czasem szuka ukojenia 
w nocnych lokalach, słynącej z tolerancji dzielnicy fran-
cuskiej. Gdy Block dostaje do prowadzenia nowe śledz-
two, chodzi o seryjnego mordercę, odkrywa, że wszystkie 
kolejne ofiary, są jego byłymi przyjaciółkami. Prowadząc 
dochodzenie trafia do centrum opieki nad ofiarami gwał-
tu. Tu poznaje jego kierowniczkę, atrakcyjną Beryl (Ge-
nevieve Bujold). Śledztwo nie pozostawia już żadnych 
wątpliwości, to on sam jest głównym ogniwem łączącym 

wszystkie zbrodnie. Teraz naprawdę zaczyna się bać. Wie, 
że morderca wymierzy kolejny atak w jedną z najbliż-
szych mu kobiet. Być może zaatakuje którąś z jego córek, 
a może nową kochankę, Beryl. 

Pewnie nie wiesz...
Główną rolę kobiecą miała zagrać Susan Sarandon, 

jednak zrezygnowała, ponieważ sprzeciwiała się stosowaniu 
przemocy seksualnej wobec kobiet, która miała pojawić się 
w filmie.

Pisarz i reżyser Richard Tuggle nie nosił bielizny w par-
nym Nowym Orleanie w Luizjanie. Pewnego dnia Clint Ea-
stwood zauważył, że widać intymne części Tuggle'a, stoją-
cego w szortach na ciężarówce z kamerą. Przy całej ekipie 
kazał Tuggle wrócić do swojej przyczepy i natychmiast wło-
żyć bieliznę.

Clint Eastwood miał jednocześnie romans z kilkoma 
aktorkami, które pojawiły się w filmie, w tym z Jamie Rose, 
która gra Melanie Silber.

Lina
Metro sobota 22.50

Regulamin zabijania

Kiedy wolno 
strzelać

Terry Childers (Samuel L. Jackson) to człowiek o nie-
złomnych zasadach, chodząca reklama marines, jeden 
z najbardziej kompetentnych dowódców piechoty mor-
skiej. Misja w Jemenie miała być kolejnym przykładem 
profesjonalizmu pułkownika. Rutynowa akcja ochrony 
ambasady przed lokalnymi demonstrantami szybko wy-
myka się spod kontroli, tłum napiera na budynek, sypią 
się butelki z koktajlem Mołotowa, a potem strzały snaj-
perów. Choć ewakuacja ambasadora się powiodła, to jed-
nak finał akcji pod dowództwem Childersa jest tragiczny: 
ciała ponad 80 jemeńskich demonstrantów, mężczyzn, 
kobiet i dzieci zaściełają plac przed ambasadą.

Pułkownik jest oskarżony o pogwałcenie reguł 
prowadzenia akcji zbrojnej: skierowanie ognia prze-
ciwko nieuzbrojonym cywilom. Przed obliczem sądu 

wojskowego odpiera zarzuty twierdząc, że demon-
stranci mieli broń i ostrzeliwali ambasadę. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że los Childersa jest już 
przesądzony, bowiem rząd Stanów Zjednoczonych 
stojąc w obliczu politycznego kryzysu musi „ukarać 
winnych”.

Childers nie godzi się jednak na rolę kozła ofiarnego 
i postanawia walczyć o swoje dobre imię. Zwraca się do 
swego wieloletniego przyjaciela Haysa Hodgesa (Tommy 
Lee Jones), by ten podjął się jego obrony.

Pewnie nie wiesz...
W scenach oblężenia ambasady USA wzięło udział 1500 

statystów oraz helikoptery z Marokańskich Królewskich Sił 
Powietrznych.

Sylvester Stallone miał zagrać pułkownika Hayesa Hod-
gesa, a Richard Gere pułkownika Terry'ego L. Childersa.

Kiedy Hodges (Tommy Lee Jones) wraca do zniszczonej 
ambasady, na ścianie wisi zdjęcie ówczesnego wiceprezyden-
ta Ala Gore'a. Gore i Jones byli współlokatorami w czasie 
studiów na Harvardzie.

Scenariusz współtworzył Jim Webb, były oficer Marines, 
prawnik i Sekretarz Marynarki Wojennej (1987-88), sena-
tor ze stanu Wirginia (2007-2013).

Regulamin zabijania 
TVP2 niedziela 20.00

Clyde Shelton (Gerard Butler) jest przykładnym 
mężem i ojcem oraz uczciwym człowiekiem, którego 
żona i córka zostają brutalnie zamordowane podczas 
włamania do ich domu. Kiedy zabójcy zostają schwyta-
ni, sprawę dostaje głodny sukcesu prokurator z Filadelfii, 
Nick Rice ( Jamie Foxx). Nick proponuje jednemu z po-
dejrzanych złagodzenie wyroku w zamian za zeznania 
przeciwko wspólnikowi. 

Mija dziesięć lat. Człowiek, który uniknął kary za 
morderstwo zostaje znaleziony martwy, a do winy bez 
wahania przyznaje się Clyde Shelton. Po czym bez ogró-
dek uprzedza Nicka: albo ten naprawi błąd w systemie 
sprawiedliwości, przez który ucierpiała jego rodzina albo 
kluczowe osoby związane z tamtym procesem zginą.

Niebawem Shelton zaczyna spełniać swoje groźby, 
aranżując zza krat więzienia serię wyjątkowo szatańskich 
zabójstw, których nie da się przewidzieć ani powstrzy-
mać. Na Filadelfię pada strach, kiedy znane osobistości, 
jedna po drugiej giną z polecenia Sheltona, a władze są 
bezradne wobec jego bezwzględnych poczynań.

Kolejnym ofiarom zapobiec może jedynie Nick, lecz 
w tym celu będzie musiał przechytrzyć błyskotliwego 
socjopatę w makabrycznym pojedynku umysłów, w któ-
rym nawet najdrobniejszy błąd oznacza śmierć. Zdając 
sobie sprawę, że na muszce Sheltona znalazła się teraz 
jego własna rodzina, Nick zaczyna rozpaczliwy wyścig 
z czasem, stając do walki ze śmiertelnie niebezpiecznym 
przeciwnikiem, który zawsze zdaje się wyprzedzać go 
o krok.

Prawo zemsty
TV Puls niedziela 20.00

Prawo zemsty

Zabójstwa  
zza krat
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Marlena Siok: - Panie Marszał-
ku rok 2020 za nami. Jeśli chodzi 
o inwestycje w infrastrukturę dro-
gową w województwie podlaskim, 
trzeba przyznać, że liczby prezentują 
się imponująco. 200 milionów złotych 
unijnych środków przeznaczonych 
przez zarząd województwa podlaskie-
go, pozyskanych ponad 240 milionów 
złotych z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, a do tego ponad 40 milionów 
z budżetu województwa na remonty. 
Jak ważne są to pieniądze jeśli chodzi 
o rozwój województwa podlaskiego?

Marek Olbryś: - Droga to roz-
wój regionu, który pociąga za 
sobą rozwój człowieka. Ułatwia 
dostępność do kultury, oświa-
ty czy szkolnictwa wyższego. To 
nie tylko działalność samorzą-
dów w naszym województwie, 
ale również - jak możemy zaob-
serwować - bardzo duże inwe-
stycje w drogi krajowe. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad poświęca wiele uwagi 
i środków, by główne korytarze 
transportowe, czyli Via Baltica, 
Via Carpatia,  mogły być reali-
zowane. Drogi wojewódzkie to 
ponad 1350 kilometrów. Nadzór 
i dbałość o ich stan to niebywa-
le duże wyzwanie. W tym roku 
na drogi wojewódzkie chcemy 
przeznaczyć, jeżeli będziemy li-
czyć projektowanie, wykonanie 
i planowanie, blisko 500 milio-
nów złotych. To środki na głów-
ne szlaki, jak chociażby droga 
Nowosady-Zabłudów, o warto-
ści blisko 300 milionów złotych. 
W tym roku będziemy kończyć 
tę inwestycję. To również ważna 
droga Bielsk Podlaski-Hajnówka. 
To zaledwie pojedyncze przykła-
dy. Jest także dużo mniejszych in-
westycji jak chociażby Przytuły-
-Osowiec, czy Jedwabne i ulica 
Przytulska. W tegoroczny budżet 
wpisaliśmy także dużą inwestycję 
Łomża-Mężenin, która będzie 
kosztowała blisko 300 milionów 
złotych. Wciąż planujemy i stara-
my się pozyskiwać środki z Krajo-
wego Planu Odbudowy. To także 
Fundusz Dróg Samorządowych. 
Pamiętajmy, że to nie tylko roz-
wój dróg krajowych, wojewódz-
kich, ale również i gminnych. 
Koordynujemy z wojewodą pod-
laskim prace powiatów i gmin. 
W zeszłym roku otrzymaliśmy, 
jak Pani wspomniała, ponad 200 
milionów złotych z FDS. Każda 
gmina w naszym województwie, 
jeśli nie dostała środków w 2020 

roku, to dostanie teraz. Każde-
mu mieszkańcowi naszego wo-
jewództwa niezależnie czy jest 
z większej czy mniejszej miej-
scowości należy się dobra dro-
ga. Taka jest idea i plan, by każ-
dy mieszkaniec mógł bezpiecznie 
i szybko dojechać do celu.

M.S: -  A gdybyśmy mieli spojrzeć na 
Ziemię Łomżyńską. Jak pod wzglę-
dem inwestycji  w infrastrukturę dro-
gową prezentuje się rok 2020?

M.O: - Subregion łomżyński 
szczyci się dobrze rozwiniętą go-
spodarką rolną Trzy największe 
mleczarnie w Polsce leżą w na-
szym subregionie. Znajduje się 
tu także dużo firm usługowych 
zajmujących się przetwórstwem 
rolno-spożywczym, dlatego do-
bra komunikacja i jakość dróg 
jest celem nadrzędnym. Tak, jak 
powiedziałem wcześniej, najważ-
niejsza sprawa to droga łączą-
ca Łomżę z Mężeninem. Jej re-
alizacja jest w trakcie. Fundusz 
Dróg Samorządowych to także 
droga Łomża-Śniadowo. To jest 
element wspomagający Via Bal-
ticę, który umożliwi skomuni-
kowanie Ostrowi Mazowieckiej, 
Śniadowa i Łomży. I to jest waż-
na droga szczególnie dla Prefbe-

tu w Śniadowie, dużego i prężne-
go zakładu w branży budowlanej. 
Ale do zrobienia w całości jest 
także droga Miastkowo-Nowo-
gród i Nowogród-Stawiski. To 
jest taka mini obwodnica Łom-
ży, dla ludzi jeżdżących z War-
szawy na Mazury. Ale to nie tylko 
działalność w zakresie dróg, ale 
też w innych dziedzinach. Nie-
dawno Łomża otrzymała łącznie 
50 milionów złotych na wkłady 
własne, ale i na rozbudowę Cen-
trum Przesiadkowo - Komuni-
kacyjnego i elektromobilność. 
To duży program wspomagają-
cy rozwój miasta. Również po-
wiat łomżyński otrzymał 20 mi-
lionów złotych z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Warto jeszcze 
wspomnieć, iż droga powiatowa 
Wizna-Jedwabne też dostała do-
finansowanie z samorządu wo-
jewództwa podlaskiego. To jest 
szalenie potrzebna droga, gdyż 
łączy trzy powiaty: kolneński, 
łomżyński i białostocki. Są też 
nasze statutowe obowiązki, gdzie 
wszystkie inwestycje w dziedzi-
nie oświaty, kultury, sportu, tu-
rystyki zostały utrzymane na tym 
samym poziomie, a niejedno-
krotnie nawet zwiększone. Mimo 
pandemii i pewnych utrudnień 

w gospodarce staramy się łożyć 
środki, żeby wspomagać  cho-
ciażby przedsiębiorców. W 2020 
roku przeznaczyliśmy 180 mi-
lionów złotych na pomoc wła-
śnie tej grupie. W tym roku bę-
dziemy to kontynuować. Jak na 
razie w budżecie zapisane jest 
40 milionów złotych na pomoc 
dla przedsiębiorców, którzy chcą 
kontynuować produkcję. Jest 
ważne, by nie zwalniali pracow-
ników, i żeby ludzie mieli pew-
ność pracy.

M.S: - Które z tych inwestycji uważa 
Pan za strategiczne dla rozwoju Ziemi 
Łomżyńskiej?

M.O:- 30 lat temu straciliśmy 
łączność kolejową z resztą świa-
ta. Są stare tory, nie ma nowych 
elementów infrastruktury kole-
jowej. Ja chcę przekonać swoich 
kolegów z zarządu, i z Sejmiku 
województwa podlaskiego, by 
zmienić tę rzeczywistość. Tak, 
jak była przywrócona linia z Bia-
łegostoku do Bielska Podlaskie-
go, Hajnówki, tak też chcemy 
przywrócić tę linię do Łomży. 
Do Suwałk jest kolej elektrycz-
na, jest dobre połączenie. Nato-
miast Łomża jest trochę białą pla-
mą. Chcemy inwestować w kolej 

Droga to rozwój
Jaki był rok 2020 pod względem inwestycji w infrastrukturę drogową w województwie podlaskim? Jak w tej sferze 

prezentują się plany na 2021 rok? O tym, ale także o walce z pandemią COVID-19 w regionie z Markiem Olbrysiem, 
wicemarszałkiem województwa podlaskiego w programie „Studio Jurowiecka” rozmawia Marlena Siok.

Każdemu 
mieszkańcowi 
naszego 
województwa 
niezależnie czy 
jest z większej 
czy mniejszej 
miejscowości należy 
się dobra droga. 
Taka jest idea 
i plan, by każdy 
mieszkaniec mógł 
bezpiecznie i szybko 
dojechać do celu.

„
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i wspierać łomżyńskich przed-
siębiorców, gdyż jest dużo firm, 
które sprowadzają suplemen-
ty budowlane i je przetwarzają. 
Chociażby taki zakład jak wła-
śnie Prefbet w Śniadowie, któ-
ry w dużej mierze wykorzystuje 
transport kolejowy. I tu chcemy 
wyjść naprzeciw tym oczekiwa-
niom, by transport był szybszy, 
sprawniejszy. Natomiast jeśli 
chodzi o infrastrukturę drogo-
wą, to oczywiście droga Łomża-
-Mężenin. Jako województwo, 
samorząd chcemy, by te szla-
ki drogowe "komunikowały się" 
wzajemnie. Chodzi o to, by droga 
sama w sobie nie była istotna, ale 
żeby pomagała mieszkańcowi, by 
czuł, iż ona prowadzi do celu i do 
rozwoju. 

M.S: - Działania zarządu wojewódz-
twa w zakresie transportu to też 
inwestycje w przewozy pasażerskie. 
Mam tu na myśli chociażby przywró-
cenie transportu kolejowego z Białe-
gostoku  do Hajnówki na linii 52 czy 
wznowienie 21 kursów autobuso-
wych przez PKS Nova….

M.O: - Jeżeli chodzi o kolej, 
to najbardziej skupiamy się na 
rozwoju sieci przewozów regio-
nalnych. Niedawno podpisaliśmy 
4-letnią umowę z Polregio, czy-
li firmą będącą wyjściem naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców. 
Nieużywana od 30 lat linia Biały-
stok-Hajnówka i w dalszej kolej-
ności Hajnówka-Białowieża oraz 
Hajnówka-Czeremcha wreszcie 
ożywają. Mamy już wypracowany 
model działania. Będą tam więk-
sze prędkości i dobre warunki. To 
jednak nie koniec. Mamy zaawan-
sowane prace w planowanie prio-
rytetowej linii między Ostrołęką, 
Łomżą a Łapami. Polskie Linie 
Kolejowe już przyjęły nasz wnio-
sek i realizować będą prace projek-
towe. Myśmy jako województwo 
przeznaczyli 4,5 miliona złotych 
na projektowanie tej drogi żela-
znej, ze szczególnym uwzględnie-
niem odcinka Śniadowo-Łomża. 
Będzie to linia zelektryfikowana, 
położone zostaną nowe tory. Po-
nadto w Łomży powstanie dwo-
rzec w centrum komunikacyjnym 
przy ul. Sikorskiego. Także są to 
duże działania firmy PKP, któ-
ra będzie miała zadanie pobudo-
wania stacji bądź dworca, bo zo-
baczymy jeszcze jak to wyniknie 
z tych planów. Będą skomuniko-
wane: Ostrołęka, Zambrów, Łapy 
i Sokoły. Kolej jest również powo-
łana do tego żeby rozwijać subre-
gion łomżyński. Wójtowie, burmi-
strzowie czy starostowie proszą, 
by uruchomić przede wszystkim 
ruch towarowy, ale i pasażerski. 
Jest tęsknota w Łomży żeby do 
Warszawy czy Białegostoku po-
dróżować koleją. Jak dobrze pa-
miętam będzie osiem par pocią-
gów z Łomży do Białegostoku 

i z Łomży do Warszawy. Myślę, iż 
to dobra oferta dla mieszkańców 
naszego regionu. Ja tutaj oczywi-
ście nie mówię o tym Centralnym 
Porcie Komunikacyjnym, tylko 
o programie Kolej Plus, który jest 
niezależny od CPK. Linia kolejo-
wa Śniadowo-Łomża jest bardzo 
zdegradowana, ale będzie przy-
wrócona. Natomiast PKS Nova 
to największa przewozowa firma 
w naszym regionie, która zatrud-
nia ponad 1000 osób. To jedna 
z nielicznych firm, która jeszcze 
została we władaniu województwa 
podlaskiego. Chcemy ją wykorzy-
stać do tych połączeń, które były 
niedostępne. Tu było mnóstwo 
wniosków mieszkańców, samo-
rządów gminnych, powiatowych. 
Ale jest też program rządowy, któ-
ry ma na celu przywrócić komuni-
kację do mniejszych miejscowości 
i my z tego programu korzystamy.  
To jest ponad 11 milionów zło-
tych przeznaczonych przez rząd 
polski dla naszego województwa. 
My, jako samorząd wojewódz-
twa dokładamy 4 miliony zło-
tych, więc w sumie projekt wart 
jest 15 milionów złotych. Dzię-
ki temu chcemy właśnie skomu-
nikować  mniejsze miejscowości. 
Już podpisaliśmy umowę z Mini-
sterstwem Infrastruktury i reali-
zujemy te połączenia. Będziemy 
też wspomagać PKS Nova w po-
staci zakupu blisko 100 nowych 
autobusów elektrycznych, ekolo-
gicznych, gazowych. Będą rów-
nież stacje tankowania zarówno 
gazem jak i prądem. Jednocześnie 
chcemy komunikować, ale i speł-
niać te warunki ekologiczne. Na-
sze województwo jest różnorodne 
i posiada dużo walorów krajobra-
zowych. Staramy się, by każda in-
westycja nie kolidowała ze środo-
wiskiem. Takim przykładem może 
być ścieżka rowerowa między 
Hajnówką a Białowieżą. Proszę 
mi wierzyć, ale wymagania jakie 
musimy spełnić przy tego typu in-
westycji są olbrzymie. Dlatego też 
rozmawiamy z UNESCO, gdyż 
Puszcza Białowieska wpisana jest 
na listę światowego dziedzictwa. 

M.S: - Panie Marszałku podsumo-
wania to jedno, ale rozpoczął się już 
rok 2021. Samorząd województwa 
zamierza utrzymać wysokie wydatki 
na remonty dróg wojewódzkich. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku na ten 
cel zapisano 40 milionów złotych. 
Spory wzrost planowany jest w czę-
ści budżetu przeznaczonej na wkłady 
własne do inwestycji drogowych. Ma 
to być ponad 67 milionów złotych. 
Na tym samym poziomie - 13 milio-
nów złotych – planuje się wydatki 
na utrzymanie dróg wojewódzkich. 
Do tego dochodzą jeszcze fundusze 
na transport, na realizację zarówno 
krajowych pasażerskich przewozów 
kolejowych, jak i lokalny transport 
autobusowy…

M.O: - Chcemy podtrzymać 
te ambitne plany. Oczywiście 
projekcja budżetu i jego zatwier-
dzenie to jedno, a wykonanie 
drugie. Ale wychodzimy z zało-
żenia, że plany zawsze muszą być 
ambitne, pokryte rzecz jasna wie-
loletnim planem finansowym. 
Wydatki w 2021 stanowią konty-
nuację roku poprzedniego. Cho-
dzi tu o wszelkie inwestycje, nie 
tylko te w infrastrukturę. To nie 
tylko drogi czy kolej, ale również 
pozostałe wydatki, które muszą 
być utrzymane na tym samym 
poziomie, gdyż inaczej mieliby-

śmy regres, a tego nie chcemy. 
Na szczęście okres pandemii nie 
miał aż tak wielkiego wpływu na 
działalność w infrastrukturze. Te 
działania prowadzone są zgod-
nie z harmonogramem, nie ma 
żadnych większych utrudnień. 
Każda działalność w dziedzinie 
finansów publicznych jest dobrą 
receptą na pokonanie recesji go-
spodarczej. I tu szacunek dla rzą-
du polskiego, że właśnie skorzy-
stał z tych pieniędzy publicznych, 
bo to jest jeden z ważniejszych 
elementów rozwoju naszego kra-
ju. Gdy spojrzymy w przeszłość, 
to wszystkie kraje, które chciały 
wyjść z zapaści finansowej, łoży-
ły na ożywienie w sferze publicz-
nej. To jest pieniądz sprawdzony. 
To jest dobry sposób wykorzy-
stania pieniądza. Wszystkie zada-
nia, które zapisane były na 2020 
rok  są kontynuowane. Ponad-
to prowadzimy również remon-
ty dróg wojewódzkich czy też 
wspomagamy drogi powiatowe, 
gminne. Tu mamy w budżecie 
40 milionów złotych na tzw. gru-
be remonty, czyli nawierzchni, 
modernizacji odpływów, prze-
pustów inżynieryjnych, bez-
pieczeństwa w postaci różnego 

rodzaju balustrad czy prawidło-
wego oznakowania. W tym roku 
będziemy również beneficjen-
tem Funduszu Dróg Samorzą-
dowych jako województwo pod-
laskie. W zeszłym roku byliśmy 
troszeczkę z boku tego wszyst-
kiego, ale teraz rząd polski ob-
jął wsparciem nie tylko powiaty 
i gminy, ale również wojewódz-
twa. Chcemy z tego funduszu ko-
rzystać. Jak już rząd zapowiadał, 
będziemy mieli więcej pienię-
dzy na te zadania. Chcemy po-
szerzać ofertę drogową. I jeżeli 
tak właśnie będzie, to jest duże 
prawdopodobieństwo, że za dwa 
czy trzy lata wszystkie drogi wo-
jewódzkie będą w dobrym stanie 
- przejezdne, bezpieczne. Może 
to jest ambitny plan, ale jeśli ktoś 
takich sobie nie stawia, to nie ma 
motywacji do wytężonej pracy. 
Ja wiem, że to są finanse, ale jeśli 
teraz przetargi na drogi wypadają 
taniej niż chociażby rok temu, to 
trzeba tę sytuację wykorzystać. 

M.S:- Panie Marszałku inwestycje 
w infrastrukturę drogową czy dzia-
łania w zakresie transportu są oczy-
wiście niezwykle ważne. Niemniej 
jednak, zwłaszcza w tym roku, prze-
konaliśmy się jak cenne jest nasze 
zdrowie. Dzisiaj, kiedy rok 2020 jest 
już za nami jak ocenia Pan działania 
samorządu w zakresie walki z pande-
mią?

M.O: - Trudno jest mi to oce-
niać, gdyż jak można to wytłu-
maczyć komuś, kto stracił kogoś 
bliskiego? Statystyki i elementy 
porównawcze z innymi regiona-
mi w kraju mówią, iż zrobiliśmy 
dużo, by mniej było zachoro-
wań. Oczywiście nie jesteśmy 
dużym województwem, mamy 
około jednego miliona 200 ty-
sięcy mieszkańców. Inne woje-
wództwa miały większe proble-
my. Natomiast my jako region, 
wykorzystując zarówno środki 
unijne, jak i z budżetu,  wydali-
śmy blisko 220 milionów złotych 
na walkę z koronawirusem. 180 
milionów złotych to niezależna 
pomoc od Skarbu Państwa, i jako 
województwo udzieliliśmy tej 
pomocy naszym mieszkańcom 
czy przedsiębiorcom. Natomiast 
same inwestycje w szpitalach to 
60 milionów złotych. Pomoc ta 
trafiła do 16 jednostek zdrowia 
podległych Urzędowi Marszał-
kowskiemu. Pomocy udzieliliśmy 
również szpitalom powiatowym 
prowadzonym przez starostwa. 
Ten pierwszy sygnał o wybuchu 
pandemii obarczony był wieloma 
problemami, chociażby brakiem 
maseczek czy respiratorów. Teraz 
jest dużo lepiej. Mamy nadwyż-
ki łóżek covidowych. Pracowni-
cy medyczni, są już bardziej do-
świadczeni, wiedzą czego mogą 
się spodziewać. Ten pierwszy 
szok i strach minął. Teraz jeste-

śmy nastawieni bardziej meryto-
rycznie. Kiedyś ktoś powiedział, 
iż nigdy nie uporamy się z pande-
mią jeśli nie będzie szczepionki. 
Ona już jest. Kilka firm farmaceu-
tycznych pokazuje swoje dobre 
propozycje. Sądzę, iż to wszystko 
potrwa jeszcze pół roku i tę hy-
drę będziemy trzymali za głowę. 
Jestem pełny nadziei. My, jako 
województwo, jesteśmy przygo-
towani na każdą ewentualność. 
Będziemy pomagać służbie zdro-
wia, bo ważniejszej rzeczy jak 
zdrowie naszych mieszkańców 
po prostu nie ma. Cała ciężka 
"broń" nastawiona jest na poko-
nanie pandemii. Chcemy poma-
gać też przedsiębiorcom, bo to 
też jest istotne. Żeby mieć wkład 
własny musimy mieć przychody 
z CIT-u, PIT-u. Jak do tej pory, 
co jest ważne, w prezentacji bu-
dżetu dochody województwa nie 
zmalały. I to jest dobry sygnał, iż 
w roku 2021 dochody nie spadną, 
a to się nie wydarzy jeśli będzie-
my pomagać przedsiębiorcom.  
Wiadomo, że fundusze europej-
skie przechodzą przez komisję 
i zostały już zatwierdzone, więc 
myślimy, iż to także będzie przy-
czyniać się do rozwoju i poprawy 
zdrowia naszych mieszkańców.   

M.S: - Panie Marszałku, w takim razie 
dziś, kiedy stoimy u progu 2021 roku 
czego możemy życzyć mieszkańcom 
województwa podlaskiego? 

M.O: - Żeby ten rok był lep-
szy, by pandemia ustąpiła dzięki 
solidarnej postawie wszystkich.  
Trzeba pomagać innym ludziom, 
być odpowiedzialnym za swoje 
działania. Każdy z osobna musi 
dbać o swoje zdrowie, przestrze-
gać wszystkich restrykcji. Musimy 
się zaszczepić i dawać przykład in-
nym, utożsamiać się z polityką na-
szego kraju. Razem musimy poko-
nać tę najgorszą rzecz, która nas 
spotkała, wówczas świat będzie 
lepszy. Zawsze trzeba być dobrej 
myśli, być człowiekiem wiary, bo 
jeśli człowiek zrobi wszystko to co 
powinien, wszystko jest w stanie 
się ułożyć.  W dobie pandemii każ-
dy życzy sobie zdrowia, zdrowia 
i jeszcze raz zdrowia. To są może 
utarte slogany, ale bardzo ważne. 
Wszystkim mieszkańcom życzę za-
dowolenia z działalności zarówno 
samorządów, jak i rządu polskiego. 
Człowiek, który pracuje, zarabia, 
ma dla kogo żyć jest człowiekiem 
szczęśliwym, spełnionym. Ale 
chcę również złożyć życzenia dla 
samorządów. Żeby mimo wszyst-
ko robić to, co należy, wykonywać 
niestrudzenie zadania własne, być 
zaangażowanym, patrzyć na do-
bro drugiego człowieka i na dobro 
wspólne. Wtedy zakończy się to 
sukcesem i zadowoleniem.

Rozmowa do obejrzenia  
na www.narew.info

Jestem pełny 
nadziei. My, jako 
województwo, 
jesteśmy 
przygotowani 
na każdą 
ewentualność. 
Będziemy pomagać 
służbie zdrowia, bo 
ważniejszej rzeczy 
jak zdrowie naszych 
mieszkańców  
po prostu nie ma.

”
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Kontakt

Czekając  
na Obcych

Czy to możliwe, że we wszechświecie istnieje tylko 
nasza cywilizacja? Co zrobilibyśmy, gdyby była szansa na 
kontakt z obcą cywilizacją? Czy jesteśmy na niego gotowi?

Eleanor Arroway ( Judie Foster), zwana przez przyja-
ciół Ellie, w dzieciństwie godzinami przesiadywała przy ra-
diostacji poszukując fal, na których ktoś podobnie jak ona 
nasłuchiwał i czekał na kontakt. Została astronomem. Ellie 
starała się nakłonić amerykańskie władze, by zezwoliły jej 
na prowadzenie nasłuchów satelitarnych szumów docie-
rających z kosmosu. Przez wiele lat kosmos milczał. Gdy 
okazało się, że być może jej laboratorium zostanie zlikwi-
dowane, z kosmosu nadszedł pierwszy zarejestrowany na 
ziemi regularny sygnał. Ellie znalazła się w centrum świa-
towej uwagi. Wkrótce naukowcom udało się rozszyfrować 
tajemniczy zapis. Zawierał szczegółowe plany budowy 
statku kosmicznego dla jednego pasażera, którym można 
dolecieć na Wegę, źródła tajemniczej transmisji. Ellie ma 
nadzieję, że skoro odkrycia dokonał jej zespół, to ona wy-
brana zostanie na szefa pionierskiej misji. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 171 milionów dolarów, 

kosztował 90 milionów.
Aby prawdziwie oddać obsługę komputerów przez akto-

rów, piętro niżej siedzieli graficy komputerowi, mieli widok 
ekranu i obrazu z kamery i operowali wyglądem ekranu 
komputera, by sprawiał wrażenie prawdziwego.

Kiedy Ellie prowadziła jeepa, tak naprawdę siedziała 
w nadwoziu umieszczonym na platformie, którą kierował 
operator kamery.

Scena konferencji prasowej Prezydenta Billa Clinto-
na powstała przez edycję tego przemówienia z 1997 roku 
tak, aby wynikało z niej jakoby Clinton mówił o istotach  
pozaziemskich, a naprawdę mówił o odkryciu meteorytu, 
który miał pochodzić z Marsa. 

Projekt, w skład którego wchodzi ponad sto radiotele-
skopów, jest nazwany Argus, który w mitologii greckiej był 
olbrzymem o stu wiecznie czuwających oczach.  

Kontakt 
TVN77 sobota 22.55

Radio na fali

Precz  
z ograniczeniami!

Historia nielegalnego, rockowego radia które 
nadawało z …łodzi, pływającej wokół Wielkiej Bry-
tanii. 

Zdaniem części elit rządzących ówczesną 
Wielką Brytanią rock wyzwala najbardziej grzesz-
ne instynkty i jest głównym źródłem zepsucia mło-
dzieży. W celu ochrony obyczajności i moralności 
emitowanie diabelskiej muzyki na oficjalnych 
falach radiowych zostaje ukrócone. Stacja BBC 
tylko przez 2 godziny w tygodniu puszczała rock 
and rolla. Piracka stacja nadająca z łodzi opływają-
cej Wielką Brytanię puszczała rock i pop przez 24 
godziny. Dzięki temu 25 milionów ludzi (połowa 
społeczeństwa brytyjskiego) w każdy wolny dzień 
słuchała nielegalnej stacji.

Jest rok 1966. Po usunięciu ze szkoły za pale-
nie papierosów 18-letni Carl zostaje wysłany przez 
matkę pod opiekę swego ojca chrzestnego. Tak się 
jednak składa, że Quentin prowadzi najpopularniej-
szą piracką stację radiową w Wielkiej Brytanii… na 
statku zacumowanym na Morzu Północnym. Cało-
dobowe nadawanie rock'n'rolla i popu czyni z miesz-
kających na łodzi DJ-ów gwiazdy. Dla chłopaka to 
prawdziwa inicjacja w dorosłe życie. Jednak w tym 
samym czasie na lądzie rząd dokłada wszelkich sta-
rań, by ukrócić działalność piratów… 

W czasach, gdy świat szalał na punkcie The Beat-
les i The Rolling Stones, a oficjalne media nie nadą-
żały za tymi zmianami, kochający muzykę DJ-e dzia-
łali w niezależnych pirackich radiostacjach. Film to 
wspomnienie tamtego okresu i hołd dla ludzi, którzy 
zmienili popkulturę. To wyraziste postaci, dialogi, 
które skrzą się humorem, a duch wolności i nieskrę-
powanej zabawy unosi się nad wszystkim. 

Film jest oparty na prawdziwej historii pirackie-
go radia Karolina, którego stacja znajdowała się na 
łodzi opływającej Wielką Brytanię. Była pierwszą ca-
łodobową w pełni komercyjną stacją nadającą w ję-
zyku angielskim na teren Wielkiej Brytanii wbrew jej 
prawu lokalnemu, któremu jednak nie podlegała.

Radio na fali
Metro niedziela 21.35

Gigantyczny spektakl jest sagą rodzinną zawie-
rającą wszystkie elementy klasycznego westernu. 
Wielki fresk historyczny (akcja filmu rozgrywa się 
w latach 1839-1889) opowiadający o początkach 
kolonizacji Dzikiego Zachodu – konfliktach z India-
nami, kolonizacji i budowie kolei.

Na tym tle rozgrywają się losy rodziny Prescot-
tów, którzy postanawiają szukać lepszego życia na 
zachodzie. Rodzina wyrusza z Nowej Anglii, chcąc 
dzielić niełatwy los pionierów kolonizujących Dziki 
Zachód. W czasie wędrówki zostają napadnięci przez 
bandę złoczyńców, jednak dzięki pomocy trapera Li-
nusa Rawlinga ( James Stewart), udaje się im wyjść 
z opresji. Niebawem podczas spływu rzeką Ohio, 
rodzice Eve (Caroll Baker) i Lilith Prescott (Debbie 
Reynolds) giną, a drogi dwóch córek rozchodzą się... 
Eve poślubia poznanego w drodze trapera Linusa 
i postanawia osiedlić się na zachodzie. Lilith wraca 
na wschód i robi karierę tancerki, do czasu, kiedy 
okazuje się, że jest dziedziczką ziemi w Kalifornii – 
ziemi, na której podobno znajdują się złoża złota...

Niespodziewanie po kilkudziesięciu latach losy 
rodziny i obu sióstr, za sprawą syna Eve – Zeba, zno-
wu się splatają...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 50 milionów do-

larów, kosztował 15 milionów. Pamiętajmy to był 1962 
rok.

Zatrudniono 12 000 statystów, w tym także kilka 
plemion indiańskich.

Postać Jamesa Stewarta miała mieć w filmie 28 lat, 
Stewart miał w czasie kręcenia 53 lata.

Kostiumy były szyte ręcznie, jak to miało miejsce 
w czasach, o których opowiada film.

Sekwencję, w której Indianie atakują pociąg, kręco-
no 6 tygodni.

Spływ rzeką kręcono przez siedem dni.
Trzy największe gwiazdy hollywoodzkiego wester-

nu: John Wayne, James Stewart i Henry Fonda, po raz 
pierwszy i jedyny pojawili się w razem w filmie, choć nie 
mieli wspólnych scen.

Jak zdobyto Dziki Zachód
Metro niedziela 13.30

Jak zdobyto Dziki Zachód

By lepiej żyć
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Zgon na pogrzebie

Wesołe 
piekło

Duża dawka czarnego humoru w przezabaw-
nej komedii. Gdy w pewnej rodzinie umiera senior 
rodu, jego pogrzeb przeradza się w istny cyrk. Za-
ginione ciała, szantaż, publiczne obnażanie oraz 
zwłoki, które uparcie nie chcą pozostać w trumnie 
to tylko początek. Gdy jednak rodzinne szkielety za-
czynają wypadać z szafy rozpoczyna się prawdziwe 
piekło...

Na pogrzebie szacownego nestora rodu zbierają 
się jego ekscentryczni krewni i przyjaciele. Chcą od-
dać mu ostatni hołd. Podczas smutnej uroczystości 
nic nie dzieje się tak, jak powinno. Ginie ciało zmar-
łego, a jeden z gości zażywa omyłkowo środek halu-
cynogenny. Sytuacji nie ułatwia też fakt, że honory 
gospodarza pełni sfrustrowany syn nieboszczyka, 

Aaron, który żyje w cieniu swojego przebojowego 
brata Ryana. Na domiar złego na pogrzebie pojawia 
się tajemniczy karzeł, który grozi, że jeśli nie dosta-
nie pieniędzy, ujawni rodzinną tajemnicę. Zdespero-
wani bracia zrobią wszystko, aby sekret nie wyszedł 
na jaw. 

Pewnie nie wiesz...
Film w reżyserii utalentowanego twórcy amerykań-

skiego Neila LaBute'a jest remakiem (nową wersją) tak 
samo zatytułowanego brytyjskiego obrazu Franka Oza 
z 2007 roku. Mimo że scenarzystą obu produkcji był 
Anglik Dean Craig, wielu krytyków uznało film LaBu-
te'a za śmieszniejszy i bardziej błyskotliwy od orygina-
łu. Duża w tym zasługa znakomitej ekipy aktorskiej. 
Obie wersje tej historii odniosły sukces na całym świe-
cie. Wersja angielska zarobiła nieco ponad 46 milio-
nów dolarów, a ta wersja ponad 49 milionów dolarów.

Peter Dinklage odegrał tę samą rolę (mężczyzny 
bardzo niskiego wzrostu) w obu wersjach historii. 

Zgon na pogrzebie
Super Polsat piątek 20.05

Mów mi Vincent

Święty Wincenty
 
Vincent MacKenna (Bill Murray) to starzejący się alko-

holik, weteran wojny w Wietnamie, który nienawidzi ludzi 
i wcale się z tym nie kryje. Lubi wypić, zapalić, zjeść sardyn-
ki i nakrzyczeć na sąsiada. Nie lubi sprzątać. Jest uzależniony 
od hazardu. Dni upływają mu na wyścigach konnych oraz na 
przesiadywaniu w ulubionym barze. Jedyni przyjaciele Vin-
centa to prostytutka Daka (Naomi Watts) oraz jego kot Felix. 
Pewnego razu do domu obok wprowadza się Maggie Bronste-
in (Melissa McCarthy), młoda, samotna matka z 10-letnim 
synem Oliverem. Powitanie nowych sąsiadów odbywa się bez 
ciepłych słów i nie zapowiada początku pięknej przyjaźni. 

Stale cierpiący na brak gotówki Vincent proponuje Mag-
gie, że za odpowiednią opłatą może zajmować się jej synem. 
Vincent uczy swego podopiecznego, jak skutecznie się bronić 
przed agresywnymi kolegami. Maggie przeżywa szok, gdy jej 
syn wraz z Vincentem idzie na wyścigi konne. Odwiedzają też 
klub ze striptizem i bar. 

Ksiądz prowadzący lekcje religii każe napisać uczniom 
wypracowanie o świętym, Oliver zaczyna zbierać materiały 
o… Vincencie. I, jak się okaże, nikt nie podejrzewa nawet, ja-
kim człowiekiem był i jest ten samotny zgred.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 55 milionów dolarów, kosz-

tował 13 milionów.
Naomi Watts nauczyła się rosyjskiego akcentu do roli Daki, 

oglądając filmy na YouTube i odwiedzając rosyjskie spa, gdzie 
także obserwowała sposób zachowania kobiet.

Jaeden Martell (Oliver) powiedział, że razem z Billem Mur-
rayem wspólnie medytowali, zanim sfilmowali końcową scenę 
filmu. 

Mów mi Vincent
TVP2 sobota 23.15

Jestem legendą

Sam  
w Nowym Jorku
Robert Neville (Will Smith) to genialny naukowiec, 

ale nawet on nie potrafił opanować straszliwego wirusa, 
którego nie można powstrzymać ani wyleczyć i który... 
został stworzony ludzką ręką. Neville, z niewiadome-
go powodu odporny na działanie wirusa, jest ostatnim 
pozostałym przy życiu człowiekiem w ruinach Nowego 
Jorku... a być może jest nawet jedyną żyjącą istotą ludzką 
na całym świecie. Przez ostatnie trzy lata sumiennie wy-
syłał w eter wiadomości, rozpaczliwe starając się odnaleźć 
innych ocalałych, którzy być może gdzieś istnieją. Nie 
jest jednak sam. Przemienione w mutanty ofiary wirusa 
– Zarażeni – czają się w mroku, obserwując każdy jego 

ruch i czekając, aż zrobi ten jeden śmiertelny błąd. Jako 
być może ostatnia nadzieja ludzkości, Neville zdaje sobie 
sprawę z tego, że Zarażeni mają nad nim przewagę liczeb-
ną, a jego czas szybko się kończy.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 585milionów dolarów, 

kosztował 150 milionów.
Will Smith przez kilka miesięcy trenował, by uzyskać 

szczupłą i bardziej wysportowaną sylwetkę. Schudł do roli 
prawie 10 kg.

Will Smith opuścił na kilka dni plan zdjęciowy, by poje-
chać na ślub Toma Cruise'a i Katie Holmes 8 listopada 2006 
roku w XV-wiecznym zamku Odescalchi we Włoszech. 

W zdjęciach na brooklińskim moście, pokazujących 
ewakuację miasta, brało udział 250 członków ekipy filmo-
wej, 1000 statystów (160 żołnierzy Gwardii Narodowej 
w pełnym rynsztunku), wiele pojazdów wojskowych oraz 
parę jednostek pływających Straży Wybrzeża.

Rozpoczęcie tych zdjęć wymagało uzyskania zgody aż 
14 amerykańskich agencji rządowych. Kosztowało to 5 mi-
lionów dolarów.

Rośliny, które rosną w opustoszałym Nowym Jorku, 
sprowadzono aż z Florydy.

Jestem legendą 
TVN 7 

niedziela 20.00
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Mambo, Lula i piraci

Kasyno na plaży
Lulu od dziecka śni o karierze estradowej. Szansą na spełnie-

nie marzeń jest kasyno, które otwiera na plaży tajemniczy Carlo 
i z miejsca proponuje jej angaż. Kiedy Lulu przygotowuje taneczno-
-wokalny show dla nowego szefa, jej przyjaciel Mambo rozpoczyna 
śledztwo, podejrzewając, że Carlo nie jest tym, za kogo się podaje. 
Kiedy dzielny strażnik plaży pozna prawdę o grubej rybie (a raczej 
małpie) show-biznesu, będzie musiał uciekać przed jej... gorylami. 
Ale wkrótce powróci na rodzinną wyspę, w towarzystwie zaprzyjaź-
nionej szajki wesołych piratów, aby udowodnić wszystkim złoczyń-
com, że nie ma mocnego na człekokształtnego!

Mambo, Lula i piraci
TV Puls2 sobota 10.55

Szeregowiec Dolot

Do 
Francji...

II wojna światowa. Dolot 
jest leśnym gołębiem. Pomi-
mo skromnych rozmiarów 
jego marzeniem jest służba 
w armii. Wraz z przyjaciółmi 
zaciąga się do Królewskiej 
Służby Gołębi Pocztowych. 
Do zadań elitarnej jednostki 
należy przenoszenie wiado-
mości przez Kanał La Man-
che pilnowany przez oddział 
sokołów generała von 
Szpona. Jeszcze przed 
zakończeniem szkolenia 
grupa gołębi dostaje 
ważne zadanie: mają się 
przedostać do okupo-
wanej Francji i nawiązać 
kontakt z ruchem oporu. 
Dolot wraz z przyjaciółmi 
stawiają czoło wszelkim nie-
bezpieczeństwom.

Szeregowiec Dolot
TV Puls2 sobota 18.30, 

niedziela 12.20

Dom

Kosmiczna 
inwazja

Oh to nad wyraz uroczy kosmiczny stworek. 
Jego nadzwyczajna pogoda ducha i wieczny opty-

mizm, nie podobają się jednak wszystkim jego 
pobratymcom i biedny kosmita musi ratować się 
ucieczką. Na swojej drodze spotyka Tip, wyjątko-
wo upartą, nastoletnią Ziemiankę, z którą w mig 
się zaprzyjaźnia. Razem będą musieli stawić czoła 
wielu przeciwnościom i uratować naszą planetę 
przed kosmiczną inwazją. 

Dom
Polsat niedziela8.35 

Zwierzogród

Śledztwo 
prowadzi  

Judy Hops
Zwierzogród to niezwykła metropolia, któ-

ra jest zamieszkiwana wyłącznie przez zwierzę-
ta. Pewnego dnia do miasta przyjeżdża młoda 
i pełna entuzjazmu policjantka Judy Hops. Kró-
lica szybko przekonuje się, że na posterunku 

nie będzie miała łatwego życia. Robi wszystko, 
żeby udowodnić swoją wartość. Na jej drodze 
pojawia się chytry lis, Nick Bajer. Początkowo 
wydaje się, że przyjaźń między nimi nie będzie 
możliwa. Niespodziewanie jednak Nick poma-
ga Judy rozwiązać pewną trudną kryminalną 
zagadkę. 

Doskonała rozrywka dla całej rodziny. Film 
uwodzi świeżością i polotem. Przykuwa uwagę 
piękną animacją, pomysłowymi odniesieniami 
do klasyki kina gangsterskiego i policyjnego, 
wybornym humorem oraz wciągającą intrygą. 

Zwierzogród
Polsat piątek 20.00, niedziela 12.50
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Zarząd województwa podlaskiego przyznał 
blisko 3 mln zł na projekty lokalne dla sześciu 
gmin z regionu, które odnowią zdegradowane 
tereny i zyskają szanse na lepsze 
wykorzystanie  istniejących budynków. To 
m.in. korty tenisowe czy nowy rynek miejski. 
Jednym z beneficjentów jest miejscowość 
Wygoda w gminie Łomża, która utworzy 
Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci 
i młodzieży.

- W tym roku w wielu gminach będą 
prowadzone prace, dzięki którym zde-
gradowane tereny zyskają nowe oblicze. 
Powstaną np. miejsca do rekreacji, odpo-
czynku, pracy czy zabawy. A to wszystko 
dzięki dotacjom unijnym dla lokalnych 
społeczności, z których korzystają m.in. 
podlaskie samorządy. Jako zarząd woje-
wództwa cieszymy się, że pomimo koń-
czącej się już perspektywy możemy wciąż 
przyznawać dofinansowanie na projekty, 
poprawiające jakość życia mieszkańców 
- mówi Artur Kosicki, marszałek woje-
wództwa podlaskiego.

Jak podkreśla wicemarszałek Marek Ol-
bryś, to pierwsze wsparcie lokalnych grup 
działania w nowym roku. Wszystkie złożo-
ne wnioski zyskały akceptację zarządu.

- Jest to sześć działań dla poprawy życia 
mieszkańców, tzn. budowa placów miej-
skich, ulic, skwerów, ale również świetlic 
dla seniorów, świetlic dla młodzieży, pla-
ców zabaw. Projekty w dniu dzisiejszym 
zostały zatwierdzone i już wkrótce będą 
w realizacji- tłumaczy wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego.

W Wygodzie, w gminie Łomża projekt 
będzie dotyczył rozbudowy i przebudo-
wy budynku biblioteki. W części budynku 
powstanie Centrum Aktywności Lokalnej 
dla dzieci i młodzieży ze środowisk na-
juboższych, zagrożonych dziedziczeniem 
ubóstwa. Centrum to będzie realizować 
różne działania, które skupią się w głów-
nej mierze na zwiększeniu aktywności 
i integracji lokalnej społeczności: dzieci, 
młodzieży, ale też osób dorosłych (bezro-
botnych, 50+, kobiet przebywających na 
urlopach macierzyńskich). Jest to przed-
sięwzięcie Biblioteki Publicznej Gminy 
Łomża. Przyznane dofinansowanie to po-
nad 320 tys. zł, a ogólna wartość projektu 
to blisko 780 tys. zł.

Mieszkańcy Wasilkowa wolny czas 
będą mogli spędzać na nowych kortach 
tenisowych. To dzięki rewitalizacji ob-
szaru obecnie nieużytkowanego. Wy-
budowane zostaną trzy korty tenisowe 

o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz 
z systemem drenażu i przyłączem kana-
lizacji deszczowej. W ramach projektu 
obiekt zostanie ogrodzony, oświetlony 
i wyposażony, również w elementy małej 
architektury – ławki, kosze na śmieci, ta-
blice regulaminowe. Wartość tej inwesty-
cji to prawie 1,2 mln zł, a dofinansowanie 
to blisko 600 tys. zł.

W Sokółce powstanie nowy park. In-
westycja będzie polegać na uporządko-
waniu i zagospodarowaniu zdegrado-
wanego parku na osiedlu Buchwałowo. 
Powstaną nowe alejki, plac zabaw, siłow-
nia zewnętrzna, oświetlenie, monitoring. 
Będą też nowe nasadzenia roślin. Odno-
wione miejsce stanie się centrum spotkań 
sokólskiej społeczności. Powierzchnia 
odnowionego obszaru to 3,70 ha. Dota-
cja na to przedsięwzięcie to blisko 800 
tys. zł, a całkowity koszt inwestycji – pra-
wie 1 mln zł.

Natomiast mieszkańcy wsi Kozińce 
i Borsukówka będą się integrować. W tym 
celu w obrębie Wiejskiego Domu Kultury 
powstanie scena wraz z niezbędną infra-
strukturą (oświetlenie, nagłośnienie, miej-
sca siedzące), która będzie wykorzystywana 
do organizacji licznych imprez, warsztatów, 
spotkań oraz wydarzeń tematycznych. Za-
planowano również utwardzenie terenu po-
przez wykonanie dróg dojazdowych, miejsc 
postojowych, chodników oraz podjazdów 
dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt 
całej inwestycji to ponad 500 tys. zł, a przy-
znane wsparcie to blisko 400 tys. zł.

Nowy rynek utworzony zostanie 
w Knyszynie. Ta inwestycja obejmie: 
utwardzenie powierzchni terenu, rozbiór-
kę istniejącego (nieużytkowanego) bu-
dynku przystanku PKS i postawienie wia-
ty przystankowej. Zostanie przygotowane 
nowe oświetlenie terenu i obiekty małej 
architektury (pompa zdrój, ławki, stoliki, 
kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, doni-
ce). Lepsza organizacja i bardziej zadbana 
przestrzeń rynku podniesie atrakcyjność 
turystyczną Knyszyna i będzie długo słu-
żyć mieszkańcom miasteczka. Całkowi-
ta wartość projektu przekracza 1 mln zł, 
udzielona dotacja to 500 tys. zł.

Z kolei gmina Michałowo otrzyma 
dotację na rewitalizację Sokola. Projekt 
zakłada powstanie miejsca, które umożli-
wi organizowanie różnego rodzaju wyda-
rzeń kulturalnych oraz imprez mających 
wpływ na integrację i rekreację miesz-
kańców lokalnej społeczności. W ramach 
inwestycji zaplanowano: prace budowla-
ne związane z przebudową drogi gmin-
nej, uporządkowanie zdegradowanego 
obszaru oraz montaż oświetlenia solar-
nego. Całość inwestycji pochłonie blisko 
400 tys. zł. Kwota dofinansowania wyno-
si ponad 220 tys. zł.

Wszystkie przyjęte projekty lokalnych 
grup działania – Puszczy Knyszyńskiej, 
Stowarzyszenia Sąsiedzi i Szlaku Tatar-
skiego – wsparto kwotą prawie 3 mln zł. 
Ich wartość całkowita to blisko 5 mln zł. 
Dotacje pochodzą z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego 2014-2020.

Województwo podlaskie w ubiegłym roku za-
notowało największy wzrost produkcji przemy-
słowej w porównaniu do innych województw 
w całym kraju. Badania prowadzono w okresie 
I-XI 2020 roku w porównaniu z I-XI 2019 roku.

Województwo podlaskie uzyskało naj-
lepszy wynik w całej Polsce. W porówna-
niu z innymi regionami osiągnęliśmy naj-
wyższy wzrost w produkcji przemysłowej. 
Wynik ten z pewnością może cieszyć tym 
bardziej, że pod lupą znalazł się okres, 
gdy na całym świecie panowała pandemia 
SARS-CoV-2, a więc okres I-XI 2020 roku 
w porównaniu z I-XI 2019 roku.

Mimo to koronawirus nie przeszko-
dził we wzroście produkcji przemysło-
wej. Przemysł z silnym w naszym regionie 
sektorem spożywczym zwiększył się o 5,4 
proc. Dla porównania drugie w tym zesta-
wieniu województwo mazowieckie uzy-

skało 4,8 proc. Z kolei w Dolnośląskim 
współczynnik ten wyniósł 2,9 proc.

Najgorzej pod tym względem jest 
w województwie warmińsko-mazurskim, 

gdzie produkcja przemysłowa spadła aż 
o 16,4 proc. Drugie od końca jest woje-
wództwo śląskie z wynikiem -0,4, a dalej 
Podkarpacie z -7,1 proc.

Natomiast jeśli chodzi o zatrudnie-
nie w sektorze przedsiębiorstw tu rów-
nież nasz region znajduje się w czołówce. 
Z wynikiem 0,1 proc. plasujemy się za wo-
jewództwem wielkopolskim, w którym za-
trudnienie wyniosło 1,7 proc. oraz mazo-
wieckim 0,4 proc.

W tej materii także najgorzej jest na 
Warmii i Mazurach, gdzie zatrudnienie 
to -7,8 proc. Następne jest województwo 
opolskie, a więc -3,9 proc. oraz wojewódz-
two kujawsko-pomorskie, -3,2 proc.

Uzyskany wzrost produkcji przemysło-
wej w województwie podlaskim na pew-
no może napawać optymizmem na przy-
szłość.

Województwo podlaskie najlepsze w Polsce

320 tys. zł na Centrum 
Aktywności Lokalnej w Wygodzie

Wiesława Kłosińska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Podgórzu
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Zmiany w PSK Nova.  
Są nowe połączenia

PKS Nova wprowadza zmiany i nowy rozkład jazdy. Spółka przywraca połącze-
nia Łomża-Jedwabne-Radziłów, a także Białowieża-Bielsk Podlaski-Ciecha-
nowiec-Ostrów Mazowiecka-Warszawa. Natomiast do odwołania zawieszone 
zostają kursy z Łomży do Białegostoku o godz. 8.00 oraz Łomża-Nadbory-Ra-
dziłów 15:40.

Marek Olbryś, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za 
transport, zaznacza, że dobre skomunikowanie naszego regionu jest 
niezbędne, a to wymaga ciągłego usprawniania.

- Musimy zadbać o zapewnienie takich połączeń, także autobuso-
wych, aby każdy mieszkaniec bez problemu mógł dotrzeć w wybrane 
przez siebie miejsce przy jednoczesnej minimalizacji kosztów- mówi 
wicemarszałek.

Jak podkreśla Andrzej Mioduszewski, prezes PKS Nova, zmiany 
oprócz tych związanych z ograniczeniami wynikającymi z panującej 
epidemii COVID-19, spowodowane są głównie ideą optymalizacji 
połączeń autobusowych w regionie.

- Tworzymy nową siatkę połączeń. W tej chwili scalamy działania 
wszystkich oddziałów spółki w jedno, żeby wyeliminować powiela-
nie kursów na tych samych odcinkach. Stąd m.in. przywracanie po-
łączeń dalekobieżnych. Przykładowo, zamiast dwóch autobusów na 
krótszych trasach, pojedzie jeden, ale dalej– tłumaczy Andrzej Mio-
duszewski.

Od 11 stycznia zawieszona została obsługa linii Łomża-Białystok 
(godz. 8:00), Łomża-Nadbory-Radziłów (godz. 15:40) oraz ze wzglę-
du na fatalny stan nawierzchni drogi Kruszyniany-Szaciły. Przywróco-
ny natomiast będzie kurs Łomża-Jedwabne-Radziłów (odjazd o godz. 
16:00).

Natomiast 18 stycznia wróciły kursy na trasie: Białowieża-Bielsk 
Podlaski-Ciechanowiec-Ostrów Mazowiecka-Warszawa. Odjazdy 
z Białowieży o godz. 4:45 (poniedziałek-sobota), a w niedziele i świę-
ta o godz. 6:35. Powrót z Warszawy planowany jest o godz. 15:00.

W związku z dużymi zmianami w rozkładzie jazdy, a także dyna-
micznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, PKS Nova zachę-
ca do każdorazowego sprawdzania aktualnych godzin kursowania au-
tobusów na swojej stronie internetowej.

Od 4 stycznia ruszyły pierwsze 
autobusy PKS Nova na terenie gminy 
Łomża. Mieszkańcy przemieszczać 
się mogą trasą przez Starą Łomżę, 
Zosin, Siemień Nadrzeczny, Rybno 
aż po Pniewo. Umowę w tej sprawie 
podpisali Piotr Kłys, wójt gminy 
Łomża oraz Andrzej Mioduszewski, 
prezes PKS Nova. Na terenie gminy 
utworzone zostaną trzy linie 
autobusowe.

Jak poinformował Urząd 
Gminy Łomża, transport pu-
bliczny został zorganizowany ze 
względu na fakt, iż Miasto Łomża 
zdecydowało się wypowiedzieć 
porozumienie dzięki, któremu na 
teren gminy wjeżdżały autobusy 
MPK.

Władze Łomży miały posta-
wić trudne warunki finansowe 
utrzymania autobusów w roku 
2021. To m.in. pokrycie strat na 
odcinkach linii w poszczegól-
nych gminach czy sfinansowanie 
40% całkowitych kosztów linii 
w granicach administracyjnych 
miasta. To miałoby oznaczać 
zwiększenie wydatków z budżetu 

gmin. W przypadku gminy Łom-
ża szacowany wydatek wynosił-
by ponad 700 tys. zł rocznie przy 
jednoczesnym utrzymaniu obo-
wiązku kupowania biletów MPK 
przez mieszkańców gminy. 

Należąca do samorządu wo-
jewództwa podlaskiego spół-
ka PKS Nova miała zaoferować 
swoje usługi po niższej cenie. 
Ponadto gmina Łomża pozyska-
ła 160 tys. zł dofinansowania do 
przejazdów z rządowego Fundu-
szu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych. 

Zgodnie z umową autobusy, 
wyjadą na trasy do Pniewa, Cza-
plic i Jednaczewa, które do tej 
pory obsługiwały autobusy MPK 
linii nr 4 i 12. Linia do Pniewa 
została uruchomiona 4 stycznia, 
natomiast do Czaplic i Jednacze-
wa pierwsze autobusy wyruszyć 
mają po feriach szkolnych.

- Zależało nam, aby poziom 
usług jaki zapewni nowy prze-
woźnik był porównywalny z tym, 
który dotychczas oferowały auto-
busy MPK, dlatego liczba kursów 
i godziny odjazdów autobusów 
będą podobne do tych dotych-
czasowych- mówi Piotr Kłys, 
wójt gminy Łomża.

Także ceny biletów jednora-
zowych są na poziomie cen do-

tychczasowych w autobusach 
MPK, a ceny biletów miesięcz-
nych są o 5 zł niższe niż dotych-
czas. 

- Bardzo się cieszę, że możemy 
wspólnie rozpocząć działalność.  
Mamy nadzieję, że ta współpra-
ca będzie się rozwijała z pożyt-
kiem dla mieszkańców. Jest to 
możliwe dzięki uruchomionemu 
w ubiegłym roku przez polski 
rząd Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych, z którego 
może być pokrywany deficyt na 
tych liniach, które w warunkach 
rynkowych nie mogłyby być 
utrzymane przez przewoźników- 
wskazuje Andrzej Mioduszewski, 
prezes PKS Nova. 

W przypadku linii nr 9, któ-
ra prowadziła przez Kupiski do 
Nowogrodu i dalej do Zbójnej, 
samorządy gmin wspólnie wystą-
piły do Starosty Łomżyńskiego 
o organizację usługi w zakresie 
transportu zbiorowego o charak-
terze użyteczności publicznej na 
tej trasie. Starostwo podjęło się 
organizacji tych linii i pozyska-
ło już dofinansowanie z Fundusz 
Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych. Również na tej trasie będą 
jeździć autobusy PKS Nova, 
a rozkład jazdy będzie porówny-
walny z dotychczasowym MPK.

Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń mun-
durowych, nadal są wśród nas tacy, 
którzy decydują się kierować pojaz-
dami pod wpływem alkoholu. Tylko 
w przeciągu kilku ostatnich dni łom-
żyńscy policjanci zatrzymali trzech ta-
kich nieodpowiedzialnych kierowców. 
Funkcjonariusze niezmiennie apelują 
i proszą o zachowanie rozwagi. Siada-
jąc za kierownicę "na dwóch gazach" 
narażamy na niebezpieczeństwo nie 
tylko siebie, ale i innych uczestników 
ruchu drogowego. Nie ma dnia, aby 
łomzyńscy funkcjomnariusze nie in-
terweniowali w stosunku do nietrzeź-
wego kierowcy.

W miniony czwartek (14 
stycznia) policjanci z "drogów-
ki" na jednej z ulic miasta za-
uważyli mercedesa, którego 
kierujący wyprzedzał na po-
dwójnej ciągłej. Gdy mundu-
rowi zatrzymali pojazd do kon-
troli, już w pierwszej sekundzie 
rozmowy wyczuli co było nie 
tak. 38 latek siedzący za kierow-
nicą był pod wyraźnym wpły-
wem alkoholu. Badanie alko-
matem wykazało, że mężczyzna 
miał ponad 2,6 promila alkoho-
lu w organizmie. W piątek (15 

stycznia), natomiast, patrolu-
jący osiedle przy ulicy Sybira-
ków, dzielnicowy zauważył kie-
rującego fordem, który cofając 
uszkodził inny pojazd. Gdy na 
miejsce kolizji przyjechali poli-
cjanci z ruchu drogowego, oka-
zało się, że mężczyzna jest pod 
wpływem alkoholu. U 50 let-
niego mieszkańca Łomży bada-
nie alkomatem wykazało ponad 
2 promile alkoholu. Kolejnym, 
który kierował pojazdem pomi-
mo tego, że wcześniej spożywał 
alkohol był 44 latek. Mężczyzna 
został zatrzymany, w sobotę (16 
stycznia), po tym jak na drodze 
do miejscowości Kownaty do-
prowadził do kolizji drogowej. 
Kierujący oplem „wydmuchał” 
prawie 1,5 promila.

Wszyscy trzej stracili upraw-
nienia do kierowania. Za swo-
je skrajnie nieodpowiedzialne 
zachowanie odpowiadać będą 
przed sądem. Grozi za to do 2 lat 
pozbawienia wolności.

Policjanci apelują o ostrożną 
i rozważną jazdę, a także przy-
pominają, że to właśnie nad-
mierna oraz niedostosowana do 

warunków drogowych i atmos-
ferycznych  prędkość  jest jedną 
z głównych przyczyn wypadków 
drogowych.

Policjanci przypominają rów-
nież, że każdy nietrzeźwy kieru-
jący na drodze, to potencjalny 

sprawca ludzkiego nieszczęścia. 
Mundurowi apelują o rozsądek 
na drodze, przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego oraz 
o ograniczone zaufanie wzglę-
dem innych uczestników ruchu 
drogowego.

Policjanci apelują też o sta-
nowczą reakcję, gdy ktoś z bli-
skiego otoczenia zamierza wsiąść 
do samochodu będąc pod wpły-
wem alkoholu. Tego typu nieod-
powiedzialne zachowanie może 
skończyć się ogromną tragedią.

Pijani na naszych drogach. 
Policja apeluje o rozwagę

PKS Nova na trasach 
gminy Łomża
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Prawda i fałsz  
o szczepieniach seniorów

Szczepić się czy nie? - to pytanie zadają sobie teraz wszyscy. Rady Seniorów 
z województwa podlaskiego spotkają się online 22 stycznia 2021 r. na II Forum 
Rad Seniorów żeby zapytać ekspertów, rozwiać wątpliwości, obalić mity. 

Gośćmi II Forum Rad Seniorów będą prof. Barbara Bień (Kon-
sultant Wojewódzki ds. Geriatrii woj. podlaskiego, członek Rady Se-
niorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego)  i prof. Joanna 
Zajkowska (podlaski wojewódzki konsultant ds. epidemiologii). Za-
proszenie na Forum przyjął Marszałek Województwa Podlaskiego Ar-
tur Kosicki.

Spotkanie z ekspertami pozwoli pogłębić wiedzę na temat wirusa, 
zagrożeń, środków i sposobów zabezpieczania się przed zakażeniem, 
postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia się, a w szczególno-
ści szczepień. 

Retransmisja z Forum będzie dostępna na www.wrotapodlasia.pl 
oraz na fanpag’u Podlaskiego Seniora i Ośrodka Wspierania Podla-
skich Rad Seniorów. 

ŁOMŻYŃSKA RADA SENIORÓW

Szanowni Państwo
W tym wyjątkowym dla Babć i Dziadków 

dniu życzymy przede wszystkim, aby mie-
li Państwo wiele pociechy z wnucząt na co 
dzień. Aby czuli Państwo ich  miłość, wdzięcz-
ność i serdeczność. Aby z tych uczuć brała się 
pewność, że jesteście Państwo potrzebni i bli-
scy swoim rodzinom. Życzymy, aby Wasza 
mądrość i doświadczenie były przekazywane 
kolejnym pokoleniom jako bezcenny dar.

Drodzy Państwo
Wiemy, że oprócz uczestniczenia w wy-

chowaniu najmłodszych latorośli, biorą Pań-
stwo udział w szeroko pojętym życiu spo-
łecznym i publicznym, a także zawodowym. 
Życzymy zatem dużo zapału, optymizmu, 
energii i satysfakcji z realizacji zamierzeń 
i pasji we wszystkich obszarach aktywności, 
doceniania w swoich rodzinach, społeczno-
ściach i  środowiskach profesjonalnych.

ŁOMŻYŃSKA RADA SENIORÓW

Osadzeni w całej Polsce mierzą się 
z VII Ogólnopolskim Dyktandem dla 
Osadzonych „Czerwony Bór 2020”. 
W rozpoczętym na przełomie roku 
wydarzeniu swoją gotowość zgłosili 
osadzeni z 39 jednostek. 

Ogólnopolskie Dyktando dla 
Osadzonych „Czerwony Bór” to 
marka zdecydowanie rozpozna-
walna w Polsce penitencjarnej. 

Jest to doskonała okazja do pro-
pagowania kultury języka ojczy-
stego i zachęcania uczestników 
do podnoszenia znajomości za-
sad pisowni wyrazów oraz inter-
punkcji. Dyktando cieszy się sta-
le rosnącym zainteresowaniem 
wśród osadzonych. 

Współorganizatorem dyktan-
da jest Okręgowa Komicja Egza-

minacyjna w Łomży, która przy-
gotowała tekst dyktanda i zajmie 
się sprawdzeniem nadesłanych 
prac w sposób obiektywny i jed-
nolity. Egzaminatorzy OKE przy 
ocenianiu prac wezmą pod uwa-
gę poprawność ortograficzną i in-
terpunkcyjną, zadecydują o wa-
dze popełnianych błędów.  

Konkurs rozpoczęto jeszcze 
w starym 2020 roku kiedy to ogło-
szono regulamin konkursu a chęt-
nym jednostkom penitencjarnym 
przesłano tekst dyktanda w formie 
pliku dźwiękowego. Nad prawidło-
wym przebiegiem ortograficznych 
zmagań czuwają funkcjonariusze 
Służby Więziennej przy zacho-
waniu całkowitej bezstronności. 
Osadzeni po odsłuchaniu i zapi-
saniu tekstu będą mieli 5 minut na 
sprawdzenie i naniesienie ewentu-
alnych poprawek. 

Ogłoszenie wyników odbę-
dzie się w lutym 2021 r. Osoby 
wyróżnione otrzymają dyplomy 
i słowniki, a triumfator oprócz 
nagrody głównej otrzyma tytuł 
Mistrza Ortografii 2020.   

KPT. DARIUSZ ŚMIECHOWSKI

Za bary  
z ortografią 
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Jak informuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego trwa na-
bór do kolejnej edycji Podlaskiej Mar-
ki. Swoich faworytów można zgłaszać 
w dziewięciu kategoriach, w tym roku 
wyjątkowo, aż do 31 stycznia. Podob-
nie jak w latach ubiegłych, oprócz 
zwycięzców wskazanych przez kapi-
tułę konkursu, najlepszą podlaską 
markę wybiorą konsumenci. 

Jak podkreśla Artur Kosic-
ki, organizacja konkursu Podla-
ska Marka jest bardzo istotna, 
zwłaszcza teraz, w trudnych cza-
sach pandemii.

- Pomimo obostrzeń, w na-
szym regionie działo się bardzo 
dużo. Mamy się czym chwalić 
i chcemy te nasze marki promo-
wać w kraju i za granicą. A ten 
konkurs jest znakomitą okazją 
do pokazania tego, co w naszym 
regionie najlepsze. Tego typu 
wsparcie jest potrzebne cały 
czas, ale w obecnych, trudnych 
czasach jest wręcz konieczne – 
mówi marszałek.

Nawiązał też do poprzedniej 
edycji Podlaskiej Marki, której 
organizacja, w związku z panu-
jącymi obostrzeniami, była nie 
lada wyzwaniem, a gala finało-
wa odbyła się w formule online. 
Transmisję z wydarzenia obej-
rzało ponad 13 tys. internautów, 
ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się także relacja filmowa.

- To pokazuje, że mimo trud-
ności odnieśliśmy sukces. Nie 
straciliśmy widzów, nie stracili-
śmy zainteresowania ani wśród 
mieszkańców, ani wśród przed-
siębiorców – dodaje.

Marszałek zaznaczył, że 
w tym roku forma finału konkur-
su nie jest jeszcze ustalona.

- Możliwe, że wydarzenie bę-
dziemy musieli zorganizować 
w sposób hybrydowy, choć nie 
ukrywamy, że bardzo tęsknimy za 
bezpośrednim kontaktem z na-
szymi laureatami, nominowany-
mi, z naszymi gośćmi. Czas po-
każe, czy uda się to zorganizować 
przy udziale publiczności, tak jak 
w poprzednich latach – mówi – 

Tymczasem zachęcam do zgła-
szania kandydatur.

Dziewięć kategorii dla najlepszych 
podlaskich marek

Jak informuje dyrektor Mag-
dalena Łyżnicka-Sanczenko, 
w konkursie mogą wziąć udział 
produkty pochodzące z terenu 
województwa podlaskiego, któ-
re mają znaczący wpływ na po-
zytywny wizerunek regionu. 
Faworytów można zgłaszać w ka-
tegoriach: Produkt spożywczy, 
Produkt użytkowy, Inwestycja, 
Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, 
Społeczeństwo, Biznes i Projekt 
4.0.

Warto przypomnieć, że ka-
tegorie Biznes i Projekt 4.0 zo-

stały wprowadzone do konkursu 
w ubiegłym roku. W kategorii Biz-
nes o laur mogą ubiegać się firmy, 
które oprócz osiągnięć w swojej 
branży, w podejmowanych dzia-
łaniach i inicjatywach gospodar-
czych kierują się ideą społecz-
nej odpowiedzialności. To także 
okazja do uhonorowania przed-
siębiorstw stosujących zasadę 
dostępności oraz inicjujących pro-
gramy edukacyjne skierowane do 
absolwentów.

Natomiast kategoria Projekt 
4.0 skierowana jest do tych firm, 
które efektywnie realizują zało-
żenia Przemysłu 4.0, tj. integru-
ją ludzi oraz sterowane cyfrowo 
maszyny z Internetem i techno-
logiami informacyjnymi.

- Zgłoszenie do konkursu jest 
bardzo proste. Wystarczy wejść 
na stronę www.podlaskamarka.
pl i wypełnić odpowiedni formu-
larz – informuje dyrektor Łyżnic-
ka-Sanczenko.

W konkursie nie mogą uczest-
niczyć laureaci poprzednich edy-
cji. Kandydatury przyjmowane 
są do końca stycznia. Natomiast 
do 15 lutego zostaną potwierdzo-
ne zgłoszenia. W marcu będzie 
ogłoszona lista nominowanych. 
Wybór laureatów zaplanowano 
na kwiecień. Tradycyjnie, pozna-
my ich podczas gali finałowej.

Podlaska Marka Konsumentów
Jak co roku najlepszy produkt 

w głosowaniu internetowym 

wskażą konsumenci. Głosy bę-
dzie można oddawać przez dwa 
tygodnie od ogłoszenia listy no-
minowanych (planowany termin 
to marzec 2021r.). Produktowi 
z największą liczbą głosów zosta-
nie przyznana nagroda główna. 
W ubiegłym roku tytuł Podla-
skiej Marki Konsumentów otrzy-
mała Księgarnia internetowa Ta-
nia Książka. Zdobyła ponad 3,5 
tys. głosów. Nagrody otrzymają 
też głosujący w plebiscycie.

Ambasadorzy Podlaskiego
Podobnie jak w latach ubie-

głych gali finałowej towarzyszy 
wybór Honorowego Ambasado-
ra Województwa Podlaskiego. 
Tytuł mogą otrzymać organiza-
cje i przedstawiciele różnych sfer 
życia społecznego: polityki, spor-
tu, kultury i sztuki, edukacji, na-
uki, działalności społecznej i cha-
rytatywnej. W minionej edycji 
Honorowym Ambasadorem Wo-
jewództwa Podlaskiego została 
Jagiellonia Białystok.

Poznamy również Ambasadora 
Podlaskiej Gospodarki. To wyróż-
nienie, które zarząd województwa 
przyznaje branżom o szczególnym 
znaczeniu dla promocji i rozwo-
ju naszego regionu. W ubiegłym 
roku tytuł Ambasadora Podlaskiej 
Gospodarki otrzymała podlaska 
branża medyczna.

Podlaska Marka to jeden z naj-
starszych i najbardziej cenionych 
plebiscytów odbywających się na 
terenie regionu, organizowany 
od 2004 r. przez Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat w konkur-
sie rywalizowało 1150 produktów, 
które do dzisiaj, dzięki obecności 
na rynku i swojej doskonałej jako-
ści, przyczyniają się do promocji 
Podlaskiego w kraju i poza granica-
mi Polski. Konsumenci oddali po-
nad 180 tys. głosów. Konkurs jest 
znakomitą reklamą dla lokalnych 
marek. Są one promowane w kra-
ju i za granicą. Laureaci otrzymują 
też prawo do korzystania z oficjal-
nego znaku konkursu.

ekonomia i gospodarka

Podlaska firma Pronar utrzymała po-
zycję lidera rynku przyczep rolniczych 
w Polsce. Ponadto wzrosło zaufanie 
odbiorców do marki, która nie tylko 
zakończyła rok 2020 z blisko 40 proc. 
udziałem rynkowym, lecz również 
z ponad 16 proc. wzrostem ogólnej 
liczby sprzedanych maszyn. To dało 
ponad dwukrotną przewagą nad ko-
lejnym konkurentem w stawce.

Przyczepy Pronaru zajęły też 
całe podium jeśli spojrzeć na ry-
nek pod kątem popularności po-
szczególnych modeli. Według 
danych z Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 
najczęściej wybieraną maszy-

ną jest model T653/2. Ta dwu-
osiowa przyczepa o ładowności 6 
ton od ponad 11 lat jest najlepiej 
sprzedającą się przyczepą rolni-
czą w kraju.

Za nią uplasowały się kolejne 
modele dwuosiowe. Wicelide-
rem rankingu modeli jest przy-
czepa T672 o ładowności 8 ton, 
w której, podobnie jak w T653/2 
zastosowano trapezową skrzynię 
ładunkową. Podium zamyka jed-
na z największych przyczep dwu-
osiowych w ofercie marki, a więc 
PT612. Maszyna ta, przy ładow-
ności sięgającej 12 ton w odróż-
nieniu od poprzedniczek ma 

prostokątną skrzynię ładunkową 
przystosowaną do przewozu eu-
ropalet (szerokość 2,42 m).

Pronar zamierza potwierdzić 
wypracowaną i utrzymywaną od 
lat pozycję na rynku przyczep 
w Polsce.

W tym roku w produkcji se-
ryjnej pojawią się zmoderni-
zowane wersje dwóch z trzech 
wyżej wymienionych modeli. 
Unowocześnioną wersją T672 
będzie przyczepa T672eco. Poza 
tym swoją premierę będzie miała 
też przyczepa PT612L, która jest 
zmodernizowaną i przedłużoną 
wersją modelu PT612.

Podlaskie już po raz 
siedemnasty wybierze 

swoje najlepsze produkty, 
inicjatywy i wydarzenia

Przyczepy rolnicze Pronaru z największym zaufaniem w Polsce
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

Choinki. Plantacja 1 km za Konarzyca-
mi przy wieży telefonicznej. Wszyst-
kich zapraszamy z Rodzinami. Wy-
bierzcie, zetniecie i ze swieżą choinką 
odjedziecie. Cena 40 zł od 1m do 3 m. 
Tel. 608 412 919

Zlecę wykonanie 20 sztuk wc drew-
nianych oraz 20 sztuk huśtawek 
z okrąglaków Tel. 737-164-200.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię sie-
dlisko oraz sprzedam działkę nad 
jeż. Białoławka na Mazurach. Tel. 
727 490 070.

Lokal 120 m2, super lokum Al. Legio-
nów 60 oraz 40 m2 w podpiwnicze-
niu. Tel. 512 560 894.

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

Do wynajęcia mieszkanie 30 m2 
w Grądach Woniecko gm.Rutki, ma-
gazyn, garaż 30 m2 i 50 m2 w Łomży 
i lokal 20 m2, 15 m2, 25 m2 w Łomży. 
Tel. 737-164-200

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893.

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 

530

Tynki gipsowe agregatem, profesjo-
nalnie i z doświadczeniem. Tel. 511 
917 737

Układanie kostki brukowej z materia-
łu własnego i powierzonego. Projekt 
GRATIS. Doświadczenie, szybko i so-
lidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstruk-
cji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypoży-
czalnia sprzętu budowlanego i ogrod-
niczego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługi hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, insta-

lacje wodno-kanalizacyjne, montaż 
urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), kolekto-
ry słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.

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

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

Drobne Usługi remontowo - budow-
lane, wykończeniówka. Tel. 518 738 
538.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

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

USŁUGI RTV-AGD

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

Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. 
Tel.862 115 343, 696 884 735. Usługi 
w zakresie naprawy: TV, DVD VCR, KA-
MERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPU-
TEROWE I INNE oraz montaż anten TV 

i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, 
Łomża, ul. Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE,
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-

ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl

MOTORYZACJA

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA

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

MATRYMONIALNE
POZNAM PANIĄ DO LAT 60, JA KAWA-
LER PO 50-CE BEZ NALOGÓW MATE-
RIALNIE NIEZALEZNY. 
TEL.572-336-245

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

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

MASAŻ LECZNICZY,  
MASAŻ ANTYCELULITOWY  

(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 

Tel. 532 282 383
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Pożar  
w Sławcu 

W niedzielne popołudnie (17 stycz-
nia) osiem jednostek straży pożarnej 
z PSP Łomża, OSP Nowogród oraz OSP 
Mątwica zmagało się z pożarem bu-
dynku gospodarczego w miejscowości 
Sławiec w gminie Nowogród. 

Jak wskazywały wstępne in-
formacje powodem pożaru było 
zapalenie się zgromadzonych na 
poddaszu ciuków z sianem. Dym 
widoczny był z kilku metrów. 

Obok budynku, w którym 
wybuchł pożar przebywały zwie-
rzęta. Jednak dzięki sprawnej in-
terwencji nie było konieczności 
ich ewakuacji. 

Pijany mężczyzna  
wyrzucił psa przez okno 

Łomżyńscy policjanci, w sobotę (16 stycznia) zatrzymali mężczyznę, który przez 
okno wyrzucił psa. Zwierzak nie przeżył upadku z kilkunastu metrów. 33-letni 
mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut znęcania się i zabi-
cia zwierzęcia.

W sobotnie 
popołudnie, łom-
żyńscy funkcjo-
nariusze otrzy-
mali informację, 
że przy bloku, na 
jednym z osiedli 
leży pies, który 
najprawdopodob-
niej został wyrzu-
cony z okna jed-
nego z mieszkań. 
Policjanci, którzy 
przybyli na miej-
sce, rozpoczę-
li poszukiwania 
mieszkania, z któ-
rego mogło zostać 
wyrzucone zwie-
rzę. Na klatce schodowej mundurowi usłyszeli nagle głosy awantury. 
Jak się okazało, dochodziły z mieszkania na czwartym piętrze. Drzwi 
otworzyła roztrzęsiona kobieta. W trakcie interwencji, 42-latka oznaj-
miła, że w domu mieli psa. Jednak od kilku sekund już go nie mają. 
Dodała, że mieszkający z nią mężczyzna, od ponad miesiąca, znęcał 
się nad zwierzakiem, między innymi wystawiał go na parapet. Z re-
lacji kobiety wynikało, że ta sytuacja miała też miejsce chwilę przed 
wyrzuceniem szczeniaka. W momencie, kiedy 42-latka próbowała za-
brać psa z parapetu, mężczyzna jej na to nie pozwolił i po chwili wy-
rzucił zwierzę przez okno. 33-letni łomżanin został zatrzymany i trafił 
do policyjnego aresztu. Mężczyzna był nietrzeźwy, w organizmie miał 
ponad 2,5 promila alkoholu. 33-latek, usłyszał już zarzut znęcania i za-
bicia zwierzęcia.

Znęcanie się nad zwierzętami oraz niewłaściwe ich traktowanie re-
guluje ustawa o ochronie zwierząt, która za ten czyn przewiduje karę 
do 3 lat pozbawienia wolności.

Łomżyńscy policjanci codziennie pomagają 
osobom, które są narażone na wychłodzenie 
organizmu. Systematycznie kontrolują miejsca, 
gdzie przebywają osoby bezdomne, samotne 
czy nadużywające alkoholu. Sprawdzają rów-
nież każdą informację o osobie potrzebującej 
zgłoszoną na numer alarmowy lub zaznaczoną 
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. To 
dla tych osób zimowy czas jest szczególnie trud-
ny. Nie bądźmy obojętni! Jeden telefon może 
uratować komuś życie!

W ostatnich dniach obserwujemy duże 
spadki temperatury. To wyjątkowo trudny 
czas dla osób samotnych, bezdomnych, 
nieporadnych życiowo czy nadużywają-
cych alkoholu. W tych dniach łomżyńscy 
policjanci w sposób szczególny zwracają 
uwagę na te osoby. Już od jesieni, mundu-
rowi, również w ramach wspólnych patroli 
z funkcjonariuszami innych służb, spraw-
dzają miejsca pobytu osób narażonych 
na wychłodzenie. Kontrolują pustostany, 
ogródki działkowe, czy też klatki schodo-

we i piwnice. Codziennie pomagają oso-
bom, które są w potrzebie.

Policjanci z Komendy Miejskiej Po-
licji w Łomży apelują, by nie pozostawać 
obojętnym na osoby, które potrzebują po-
mocy. Pamiętajmy także o samotnych są-
siadach i znajomych. Jeśli widzimy osobę 
potrzebującą, nie wahajmy się zadzwonić 
na numer alarmowy i powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Reagujmy! Nie bądźmy 
obojętni! Jeden telefon pod numer 112 
może uratować życie.

Jednocześnie łomżyńscy funkcjona-
riusze przypominają, że o miejscu prze-
bywania osoby bezdomnej możemy po-
wiadomić Policję korzystając z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Miejsce 
to wskazujemy na mapie wybierając za-
kładkę "osoba bezdomna wymagająca po-
mocy". Zagrożenie można nanieść z do-
wolnego urządzenia posiadającego dostęp 
do Internetu. Policjanci sprawdzą każdą 
informację.

Wystarczy jeden telefon, aby uratować 
komuś życie. Nie bądźmy obojętni
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Cztery nowe dyscypliny sportowe ofi-
cjalnie zostały włączone do programu 
Igrzysk Olimpijskich. Jedną z nich jest 
breakdance. Podczas najważniejszych 
dla sportowców zawodów w Paryżu 
w 2024 roku najlepsi b-boye świata 
rywalizować będą o złoty medal olim-
pijski. 

Stało się to, na co wielu uczest-
ników kultury hip-hop czekało 
kilka lat. Podczas Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Paryżu w 2024 
roku będzie można zobaczyć nową 
dyscyplinę, a mianowicie break-
dance. Taniec cieszy się wielkim 
zainteresowanie w szczególności 
wśród młodych ludzi, ale swoich 
zwolenników ma również w star-
szej widowni. W Łomży już od 
jakiegoś czasu działa studio tańca 
BK Step, który w swych szeregach 
skupia jedne z najlepszych forma-
cji tanecznych  w Polsce.

- Niezwykle ucieszyła nas in-
formacją o tym, że breakdance za-
gości na Igrzyskach Olimpijskich. 
Dla nas to otwarcie nowych moż-
liwości. Będziemy starali się brać 
udział we wszystkich kwalifika-
cjach po to, żeby dać szansę tan-
cerzom z Łomży, ale także Polski. 
Chcemy, by nasz kraj miał repre-
zentację na Igrzyskach Olimpij-
skich – mówi Marek Kisiel ze Stu-
dia Tańca BK Step. - Z uwagi na 
to, iż w tańcu tym wykorzystywa-
ne są figury występujące w gim-
nastyce,  jest dużo akrobacji czy 
ćwiczeń siłowych na pewno będą 
to widowiskowe zmagania - do-
daje Marek Kisiel.

Obecnie Studio Tańca BK 
Step z kilkoma stowarzyszenia-
mi z kraju jest w trakcie prac 
i przygotowań nad stworzeniem 
własnego komitetu olimpijskie-
go breakdance w Polsce. Wciąż 
trwają rozmowy i dyskusje po to, 
by względy formalne nie stanęły 
na przeszkodzie w zaprezentowa-
niu się na tak ważnym turnieju. 
A to jest niezwykle istotne, gdyż 
sam Marek Kisiel widzi szan-
se na dobry wynik sportowy na 
Igrzyskach w Paryżu. Jak mówi, 
w Łomży cały czas są b-boye, któ-
rzy reprezentują wysoki poziom.

- Mamy naprawdę świeże 
i młode osoby. To m.in. Szymon 
Dmoch, który w swojej kategorii 
do lat 11 jest najlepszy w Polsce. 
Prezentuje naprawdę wysoki po-
ziom i myślę, że może powalczyć 
o ten najwyższy cel. Aczkolwiek 
dużo jest młodych osób na świe-
cie, które są świetne. Jednakże 
trzeba pamiętać, że jeśli chodzi 

o poziom breakdance w Polsce, 
poprzeczka ustawiona jest na-
prawdę wysoko. Nasi tancerze 
często to udowadniają na wsze-
lakich eventach i doceniani są na 
całym świecie. My z chłopakami 

z C.T. Group osiągaliśmy dobre 
wyniki w zawodach międzynaro-
dowych, nawet na mistrzostwach 
świata Battle Of The Year, na któ-
rych nie każdy może wystarto-
wać. Sądzę, że mamy spore szan-
se na Igrzyskach Olimpijskich. 
Wierzę we to, iż Polska bardzo 
dobrze się zaprezentuje – z peł-
nym optymizmem przyznaje tre-
ner BK Step.

Za swój największy osobi-
sty sukces Marek Kisiel uważa 
wspólne spędzanie czasu czy tre-
ningi. Dobra atmosfera to jeden 
z najważniejszych czynników 
w breakdance.

 - Dla mnie istotne jest to 
bycie razem. Ciągłe spotkania, 
wymyślanie choreografii, pew-
nych pomysłów na walki. Ten 

czas spędzony razem jest zasad-
niczy. Wiadomo, że były mniej-
sze czy większe osiągnięcia. Jeź-
dziliśmy po różnych zakątkach 
świata. Byliśmy na turniejach 
rangi mistrzowskich, międzyna-
rodowych, ogólnopolskich, ale ta 
więź jest kluczowa. 12 lat razem 
na jednej scenie, wspólna pasja 
i to jest najważniejsze - wskazuje 
Marek Kisiel.

Oprócz breakdance do pro-
gramu włączone zostały również 
wspinaczka sportowa, surfing 
oraz skateboardnig. Trzy ostat-
nie dyscypliny będzie można zo-
baczyć już w tegorocznych Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio. 
Natomiast breakdance na arenie 
olimpijskiej zadebiutuje za 3 lata 
w Paryżu. Zdaniem Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskie-
go dyscypliny te integrują spo-
łeczność i są bardzo popularne, 
a włączenie ich do sportów olim-
pijskich jest ukłonem w stronę 
młodzieży.

sport

Do końca stycznia 2021 roku można 
składać wnioski o przyznanie Nagród 
Marszałka Województwa Podlaskie-
go. Dotyczy to osób fizycznych za osią-
gnięte wyniki sportowe w 2020 roku 
oraz za osiągnięcia w działalności 
sportowej.

To już druga edycja nagród, 
które są przyznane w pięciu kate-
goriach:

• Najlepszy Sportowiec;
• Najlepszy Młody Sporto-

wiec;
• Najlepszy Sportowiec Nie-

pełnosprawny;
• Najlepszy Trener;
Za całokształt działalności 

w zakresie sportu.
Nagrodę mogą otrzymać oso-

by fizyczne:
• za wyniki sportowe w mię-

dzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie w sportach 
olimpijskich, sportach osób nie-
pełnosprawnych oraz współza-
wodnictwie dzieci i młodzieży 
prowadzonym przez ministra 
właściwego w sprawach sportu,

• za osiągnięcia w dziedzi-
nie szkolenia zawodników osią-
gających wysokie wyniki w mię-
dzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym 
oraz, w uznaniu za całokształt 
działalności w zakresie sportu.

Wnioski o przyznanie nagro-
dy mogą składać działające na te-
renie województwa podlaskiego:

Kluby sportowe;
• Okręgowe związki sportowe 

oraz Podlaska Federacja Sportu;
• Organizacje pozarządowe 

działające w dziedzinie kultury 
fizycznej.

Zalew w Wasilkowie. Wczesne nie-
dzielne (17.01) popołudnie. 20-stop-
niowy mróz, ale za to dużo słońca. 
W wodzie kry. Idealna pogoda na 
kąpiel. Oczywiście tylko dla morsów. 
Kiludziesięciu z nich z Podlaskiego 
Klubu Morsów skorzystało z okazji.

Moda na lodowate kąpie-
le zapanowała tegorocznej zimy. 
Zdjęcia z morsowania wprost za-
lewają profile w portalach spo-
łecznościowych. Doświadczone 
morsy przestrzegają, że nie jest 
to zajęcie dla każdego. Choć ko-
rzyści płynących z zanurzania się 
w zimnych akwenach wodnych 
jest sporo.

W zdrowym ciele zdrowy 
duch

To choćby zahartowanie cia-
ła, zwiększenie odporności, po-
prawa wydolności układu serco-
wo-naczyniowego, ale też lepszy 
metabolizm i ukrwienie skóry. 
Morsowanie ma też wpływ na 
stan naszych myśli i ducha.

- Ludzie, którzy morsują, są 

ciągle uśmiechnięci – zapewnia 
Przemysław Remisiewicz, wice-
prezes Podlaskiego Klubu Mor-
sów.

Jak mówi, wzmożone zainte-
resowanie morsowaniem jest za-
uważalne w Klubie.

- Morsowanie zrobiło się 
strasznie modne, podobny feno-
men miał miejsce kilka lat temu. 
Trochę za dużo tego rozgłosu. Na 
tę chwilę mamy z tego roku już 
pięciu, czy sześciu nowych człon-
ków, którzy zgłosili się do nasze-
go Klubu – informuje Remisie-
wicz.

Morsowanie w towarzystwie
Podlaski Klub Morsów po-

wstał w 2003 r. i skupia obecnie 
ok. 130 osób. To ludzie w prze-
różnym wieku.

- Najmłodszy nasz klubowicz 
ma sześć lat, najstarsi członkowie 
to 80-latkowie – mówi wicepre-
zes Klubu.

Członkowie zrzeszenia spoty-
kają się co niedzielę nad zalewem 

w Wasilkowie. Tam zażywają ką-
pieli, rozpalane jest też ognisko. 
Co jakiś czas klubowicze organi-
zują wspólne wyjazdy.

By zostać członkiem Klubu, 
wystarczy kontakt, choćby przez 
profil na Facebooku. Wszystkich 
nowo zrzeszonych klubowiczów 
namawia się na wykonanie pod-
stawowych badań i konsultacji 
z lekarzem. Choć przeciwwska-
zań do morsowania jest niewiele. 
To choroby serca i niektóre pro-
blemy dermatologicznie oraz… 
pokonanie strachu przed niezna-
nym.

Nie są też potrzebne znaczą-
ce nakłady finansowe. Wystarczy 
sucha bielizna na zmianę, ręcz-
nik, klapki, ciepłe ubranie, czap-
ka. Przydatne jest także obuwie 
do sportów wodnych, czy skarpe-
ty neoprenowe (wykonane z ma-
teriału ocieplającego stopy).

- Nie ma co myśleć, trze-
ba przyjść, zobaczyć i po pro-
stu spróbować – zachęca Prze-
mysław Remisiewicz. – Tylko 
ostrzegam, morsowanie uzależ-
nia. Kto raz spróbuje, ten zazwy-
czaj z nami zostaje.

TEKST I FOT.: MAŁGORZATA SAWICKA

Trwa nabór do Nagród Sportowych 
Marszałka Województwa 
Podlaskiego za rok 2020

Morsowanie – fenomen sezonu 
zimowego 2020/2021

Medal olimpijki przyjedzie do Łomży?  
Jakie szanse ma BK Step na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu?
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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

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

DANIA 
NA WYNOS

ZADZWOŃ I ZAMÓW   TEl. 512 113 853
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