
Wicemarszałek Województwa Pod-
laskiego Marek Olbryś oddał w nie-
dzielę (28 lutego) w Jedwabnem 
hołd Żołnierzom Niezłomnym Ziemi 
Łomżyńskiej w towarzystwie radne-
go Sejmiku Piotra Modzelewskiego 
oraz jedwabieńskich samorządow-
ców.

- W czasach, gdy niewiele już 
było nadziei na wyrwanie Polski 
z sowieckiego jarzma, bohatersko 
bronili nas przed uciskiem każ-
dego rodzaju: tym dotyczącym 
wolności religijnej i politycznej, 
ale także np. osobistej czy prawa 
własności. Dzięki nim możemy 

żyć w wolnym świecie. Co roku 
chcemy kwiatami i ogniem zni-
czy o nich przypominać - powie-
dział wicemarszałek Marek Ol-
bryś.

1 marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
w którym podkreślaliśmy heroiczną 
postawę i patriotyzm wojowników 
o wolność Polski po II wojnie świato-
wej. Ich losy stanowią niezwykle waż-
ną część polskiej historii. 

A co z tymi, które były rów-
nie dzielne, a czasem przewyż-
szały mężczyzn swoją postawą 
i cnotami. Dla których walka 
o wolność Polski była równie 
krwawym losem? Czy dziś wie-
my dostatecznie dużo, jak waż-
na była rola kobiet w ruchu an-
tykomunistycznym w latach 
1944-1956, także tu, na Ziemi 
Łomżyńskiej i województwie 
podlaskim? Niech pretekstem 
opowieści o tych bohaterkach 
będzie 8 marca. 

Kobiety i rozwój świata

Dzień Kobiet świętujemy na 
pamiątkę zamieszek i strajków 
kobiet w Nowym Jorku w 1910 
r. Żeńska część społeczeństwa 
domagała się prawa do edukacji, 

pracy, równouprawnienia z męż-
czyznami oraz praw wyborczych. 
Symbolem Dnia Kobiet były na 
początku tulipany i czerwone goź-
dziki, dziś moglibyśmy dodać do 
tego również inne kwiaty, biżute-
rię, kosmetyki czy inne upomin-
ki. Początkowo Dzień Kobiet był 
związany z ruchem robotniczym 
i miał zabarwienie socjalistyczne, 
ale szybko stał się powszechnie 
uznanym świętem pozbawionym 
ideologii, który docenił również 
kościół i konserwatyści. 

W tym dniu mężczyźni mogą 
docenić ogromny wkład kobiet 
w rozwój świata. Jako matek, żon, 
babć, sióstr, pracodawców, pra-
cowników, naukowców, polity-
ków w życiu rodzinnym, kultu-
ralnym, naukowym, politycznym 
i gospodarczym społeczeństw. 
Takie postacie jak Maria Skło-
dowska-Curie, królowa Elżbie-
ta I, Coco Chanel, Joanna d’Arc, 
Marilyn Monroe, królowa Bona 
czy premier Margaret Thatcher 
zmieniały naukę, politykę, kultu-
rę czy historię świata.

Co ciekawe, kobiety ode-
grały również wielką rolę w pol-
skim ruchu niepodległościowym 
i antykomunistycznym w latach 
1944-1956 r. 

Chwała bohaterom 

1 marca przy okazji Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” pojawiło się 
wiele audycji telewizyjnych, 
radiowych czy tekstów doty-
czących walki polskich party-
zantów. Ten dzień wybrano 
nieprzypadkowo, ponieważ 
to właśnie wtedy w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie 
wykonano wyrok śmierci na 
siedmiu członkach IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”. Byli to 
ostatni ogólnopolscy koordy-
natorzy walki z sowiecką i ko-
munistyczną okupacją.

„Żołnierze wyklęci” mu-
sieli walczyć z nową władzą 
komunistyczną i sowieckimi 
służbami, które terroryzowały 
Polaków. W 1945 r. w wyniku 
porozumień aliantów w Jał-
cie i Poczdamie Polska zosta-
ła oddana w strefę wpływów 
Związku Radzieckiego. Dzięki 
poparciu Moskwy, stosowaniu 

masowej przemocy oraz sfał-
szowanym wyborom komu-
niści zdobyli władzę w Polsce. 
Od 1945 r. do 1989 r. polskie 
społeczeństwo było rządzo-
ne przez dyktaturę partii ko-
munistycznej. Choć po 1956 
r. skala przemocy była nieco 
mniejsza to nadal Polacy mu-
sieli żyć w strachu. Nie było 
wolnych sądów, niezależnych 
mediów czy uczciwych wybo-
rów, a Służba Bezpieczeństwa 
zwalczała wszelkie ruchy nie-
podległościowe w PRL. 

„Żołnierzy wyklętych” było 
w szczytowym momencie oko-
ło 120-180 tysięcy, choć działali 
w rozproszeniu, a ich liczebność 
bardzo szybko się zmieniała. 
Według wielu historyków i na-
ukowców, dzięki ich walce oraz 
odważnej postawie kościoła ka-
tolickiego komunizm w Polsce 
miał łagodniejsze oblicze niż 
w ZSRR, NRD, Rumunii czy 
Jugosławii.   
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„Kobiety wyklęte”. Bohaterki podziemia antykomunistycznego

Maria Przeździecka ps. KRYSTYNA 
lata 50te NOW- NZW

Trzeba mieć wiele siły i odwagi, 
by być kobietą

Zatroskane o setki spraw. Zaangażowane w tysiące projektów: 
dom, praca, pasja, samorealizacja. Pochłonięte scalaniem nawet 
najdrobniejszego pęknięcia, które pojawia się w ich świecie. 
Obarczone milionem wymagań od innych, ale przede wszystkim od 
siebie samych. Kobiety. 
A mimo to, odważne, silne i nieustępliwe. Gotowe poświęcić 
się wszystkiemu w co wierzą i czemu ufają. Dumne z każdego 
osiągnięcia. 
Drogie Panie! Z okazji Waszego święta chcemy życzyć Wam 
zapomnienia. Zapomnienia o tym, czego wymaga od Was świat. 
I zrozumienia. Zrozumienia tego, co daje Wam prawdziwe 
szczęście, spełnienie i spokój. 
Wszystkiego co najczulsze z okazji Waszego święta! Pamięcią spłacamy dług 

wobec Niezłomnych 
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Taką nazwę będzie nosiło rondo na 
skrzyżowaniu Alei Legionów, ulicy 
Strusiej i drogi wojewódzkiej nr 677. 
W trakcie XXXV zwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej Łomży radni podjęli stosow-
ną uchwałę.

Rok temu Rada Osiedla nr 10 
złożyła wniosek w sprawie nada-
nia nazwy rondu na skrzyżowaniu 
Alei Legionów, ulicy Strusiej i dro-
gi wojewódzkiej nr 677. Mieszkań-
cy osiedla  zaproponowali nazwę 
"Rondo Przyjaciół Łomży".

Wniosek został poparty przez 
prezydenta Łomży Mariusza 
Chrzanowskiego, który zwrócił 
się do radnych o podjęcie sto-
sownej uchwały. Przegłosowa-

no ją na  XXXV zwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej Łomży.

Oto uzasadnienie inicjatywy 
Rady Osiedla nr 10:

"Jest to pierwsze rondo dla 
osób wjeżdżających do Łomży 
od strony zachodniej. Po wybu-

dowaniu nowoczesnej obwodni-
cy Konarzyc dla podróżujących 
będzie to pierwszy kontakt z na-
szym miastem, pierwsze wraże-
nie jest bardzo ważne, a nazwa 
RONDO PRZYJACIÓŁ ŁOM-
ŻY jest najlepszym powitaniem, 

nawiązując do staropolskiej go-
ścinności i historycznej tradycji 
naszego Grodu. Swym zasięgiem 
szeroko obejmuje wszelkie spo-
łeczności, pobudza do refleksji 
i szukania odpowiedzi na pyta-
nia: czy ja także jestem Przyjacie-
lem Łomży i czy także jestem tu 
mile widziany? Nazwa będzie do-
brym punktem orientacyjnym, 
umożliwia łatwe objaśnienie tu-
rystom dalszej eskapady, np. za 
Rondem Przyjaciół Łomży pro-
szę jechać prosto (skręcić w pra-
wo, lewo itd.). Po wybudowaniu 
obwodnicy Łomży będzie to pre-
mia dla osób, które zawitają do 
centrum miasta.”

Gastronomia 
w Parku Jana 

Pawła II?
Park Jana Pawła II – Papieża Piel-
grzyma to po przeprowadzonej 
w ubiegłych latach rewitalizacji jedno 
z najładniejszych miejsc rekreacyj-
nych w naszym mieście, z którego 
z chęcią korzystają mieszkańcy Łom-
ży. Znajdujące się tam liczne alejki 
z ławeczkami, ulokowane wśród róż-
norodnej roślinności, zachęcają do 

wypoczynku zarówno starszych, jak 
i młodszych. Z informacji docierają-
cych do władz miasta wynika, że oso-
bom korzystającym z parku brakuje 
lokali z małą gastronomią.

Jak informuje łomżyński Ma-
gistrat prezydent Mariusz Chrza-
nowski zauważa, że Park Jana 
Pawła II – Papieża Pielgrzyma 
jest miejscem często i chętnie 
uczęszczanym przez mieszkań-
ców. Brakuje jednak w tym rejo-
nie małej gastronomii, stąd po-
mysł, aby uruchomić w parku 
tego typu działalność.

Zrealizowana na przestrze-
ni lat infrastruktura powoduje, 
że park stał się miejscem rekre-
acji i odpoczynku. Przy wsparciu 
środkami z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej powstały tam 
oświetlone i monitorowane alej-
ki, pojawiły się drzewa, krzewy, 
byliny i łączka kwietna, wybudo-
wana została toaleta publiczna. 
Jest też podświetlana fontanna 
dająca przyjemny chłód w upal-
ne dni, skłaniająca do refleksji 
i zadumy aleja z wygrawerowa-
nymi pielgrzymkami i myślami 
papieskim, a także dwa place do 
zabaw dla dzieci. Są też skupiska 
ławek umożliwiające spotkania 
w większym gronie seniorów lub 
młodzieży. W tym samym stylu 
park jest rozwijany w kierunku 
ul. Bema. Ciesząc się, że miesz-
kańcy pozytywnie oceniają tę in-
westycję i chętnie z niej korzysta-
ją, władze Łomży dostrzegają też 
oczekiwania w zakresie małej ga-
stronomii, której w tym miejscu 
i najbliższej okolicy brakuje.

W środku parku, od strony 
ulicy Prusa, znajduje się 32-aro-
wa, dotychczas niezagospodaro-
wana i nieuporządkowana pry-
watna działka, którą w ubiegłym 
roku, po długich zabiegach i ne-
gocjacjach, udało się zakupić do 
zasobu miejskiego. 

– Proponujemy, aby właśnie 
w tym miejscu uzupełnić ofer-
tę Parku Jana Pawła II o drobną 
gastronomię w lekkiej zabudo-
wie, w której można byłoby za-
kupić i zjeść gofry, lody, pizzę 
czy zapiekanki, wypić kawę lub 
chłodny napój. Miejsce to chce-
my wydzierżawić prywatnym 
przedsiębiorcom w przetargu na 
okres 3 lat, z możliwością prze-
dłużenia na kolejne lata – infor-
muje zastępca prezydenta Łom-
ży Andrzej Garlicki dodając, że 
mogłyby tam powstać dwa lo-
kale o lekkiej konstrukcji, z ła-
weczkami, parasolami i miejsca-
mi rekreacji.

Teren ten znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie placów 
zabaw dla dzieci. Okalałaby go 
parkowa zieleń, zaś od strony 
bloków przy ul. Prusa zostałby 
oddzielony linią drzew. Jeżeli po-
zwoliłaby sytuacja epidemiczna 
w kraju i związane z nią obostrze-
nia, to funkcje gastronomiczne 
na tym terenie mogłyby zostać 
uruchomione już na przełomie 
maja i czerwca br. Nim władze 
miasta przystąpią do realizacji 
tego pomysłu, chcą poznać na 
ten temat opinie mieszkańców. 
Można je przesyłać do 15 mar-
ca br. na adres mailowy portal@
um.lomza.pl.

Niektóre apteki w Łomży nie prowa-
dzą nocnych dyżurów określonych 
uchwałą Rady Miejskiej Łomży z koń-
ca grudnia 2020 r. Ich zachowanie 
zmniejsza dostępność pomocy me-
dycznej dla mieszkańców Łomży. Tym 
bardziej w okresie pandemii i wzrostu 
liczby zachorowań w okresie zimo-
wym. 

Pojawia się coraz więcej skarg 
mieszkańców Łomży kierowa-
nych do Urzędu Miasta w związ-
ku z brakiem nocnych dyżurów 
aptek. Dlatego prezydent Mia-
sta Łomży Mariusz Chrzanowski 
skierował do Podlaskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego wniosek o przepro-

wadzenie kontroli w aptekach, 
które regularnie uchylają się od 
obowiązku świadczenia dyżurów 
w porze nocnej.

W wyjątkowych sytuacjach 
wojewódzki inspektorat farma-
ceutyczny może cofnąć zezwole-
nie na prowadzenie apteki.

- Jestem oburzony sytuacją, 
w której mieszkańcy Łomży zo-
stali pozbawieni możliwości ko-
rzystania z obsługi aptek w porze 
nocnej. Nie trafiają do mnie argu-
menty, że leki można kupić np. na 
stacji paliw. Często nie dostaniemy 
tam leków, których jak najszybsze 

podanie jest konieczne dla ratowa-
nia zdrowia i przyspieszenia proce-
sów leczenia, a czasami wręcz rato-
wania życia – tłumaczy prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski. 

Problemem jest to, że w pol-
skich przepisach prawnych brak 
konkretnych narzędzi, które 
umożliwiłyby samorządom sku-
teczną egzekucję pewnych obo-
wiązków od aptek. Pozostają ape-
le lub kontrole.

Należy zauważyć, że apteki 
zajmują szczególną rolę w syste-
mie bezpieczeństwa lokalnych 
społeczności i spoczywa na nich 

większa odpowiedzialność niż 
na innych przedsiębiorstwach. 
Szczególnie w czasie pandemii 
i zimowego wzrostu zachorowań 
na inne infekcje. 

Jednocześnie warto zazna-
czyć, że zdecydowana większość 
aptek w Łomży stosuje się do 
uchwały Rady Miasta.

Harmonogram pracy aptek 
ogólnodostępnych w mieście Łom-
ża w pierwszym półroczu 2021 r. do-
stępny jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej: 
http://www.lomza.pl/bip/zalaczni-
ki/prawo/201231142721.pdf. 

Apteki nie pełnią nocnych 
dyżurów. Mieszkańcy 

zaniepokojeni 

„Rondo Przyjaciół Łomży” nowym punktem na mapie miasta



Skromną - z powodu co-
vidowych ograniczeń - uro-
czystość w Jedwabnem roz-
poczęła msza w kościele św. 
Jakuba Apostoła. Proboszcz 
Jerzy Dembiński podkreślił, 
że coroczne obchody 1 mar-
ca Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych" stano-
wią "spłacanie pamięcią długu", 
jaki kolejne pokolenia Polaków 
mają wobec tych, którzy wal-
czyli o w pełni wolną Polskę.        

- Powinniśmy to trakto-
wać w kategoriach pamięci 
i naszej tożsamości. Udziałem 
w takich uroczystościach wska-
zujemy młodym pokoleniom 

źródła, z których czerpiemy war-
tości  - stwierdził radny Piotr Mo-
dzelewski.

Jak mówił Adam Niebrzy-
dowski, burmistrz  Jedwabnego, 
gmina i cała Ziemia Łomżyń-
ska bardzo dotkliwie została do-
świadczona przez historię.

- Okupacja sowiecka, po-
tem niemiecka, potem znów 

sowiecka. A mimo to w gminie 
Jedwabne praktycznie w każ-
dej wiosce były konspiracyjne 
struktury AK czy NSZ. Jedną 
z najgłośniejszych i brawuro-
wych akcji było w 1945 odbi-
cie więźniów na drodze miedzy 
Jedwabnem a Przytułami. Były 
też ataki na posterunki NKWD 
i UB. W walce i wyniku repre-

sji wielu mieszkańców naszych 
miejscowości  oddało życie. 
Obowiązkiem samorządowców 
jest przypominać prawdziwą 
historię - przekonywał Adam 
Niebrzydowski.

Uroczystość zakończyło zło-
żenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod pomnikiem poświęconym 
ofiarom zsyłek mieszkańców 

Jedwabnego na Syberię i do Ka-
zachstanu w centrum miejscowo-
ści.

- To nie przypadkowe miej-
sce. W czasie okupacji i po zakoń-
czeniu wojny tak wielu mieszkań-
ców naszych stron podjęło walkę, 
bo osobiście przekonali się  jak 
działa system sowiecki. Ich ro-
dziny bliscy, przyjaciele trafili na 
"nieludzką ziemię" - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Oprawę uroczystości przygo-
towali: pasjonat historii Dariusz 
Syrnicki z Łomży wraz z  człon-
kami stowarzyszenia upamiętnia-
jącego żołnierzy NSZ oraz jedwa-
bieńscy harcerze.   

3patriotyzm

Pod pomnikiem Pamięci Bohate-
rów Walk o Wolność i Niepodległość 
Polski w latach 1939-1956 w Łomży 
odbyły się uroczystości związane 
z Narodowym Dniem Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. To święto poświęcone 
żołnierzom podziemia antykomuni-
stycznego walczącym z totalitarnym 
reżimem powojennej Polski. Uczest-
nicy uroczystości złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze. Hołd partyzantom, którzy 
walczyli z komunistycznym systemem 
oddały m.in. władze miasta. 

- Co roku staramy się uczcić 
pamięć Żołnierzy Wyklętych. To 
święto jest ich. Zostało wprowa-
dzone, by uhonorować wszyst-
kich żołnierzy podziemia pol-
skiego, którzy po wojnie nie 
zgodzili się na zaborczy system 
Rosji Sowieckiej. Postanowili 
podjąć walkę. Sądzę, iż dla wielu 
z nas ci żołnierze są uosobieniem 
najwyższych wartości takich jak 
chociażby honor. 

Oni walczyli o dobro i god-
ność Polski. Niech to dla nas 
będzie punkt odniesienia, co 
w życiu jest najważniejsze - mówi 
Andrzej Garlicki, zastępca prezy-
denta Łomży.

Wiceprezydent zwrócił uwa-
gę, iż podobne uroczystości po-
winny być kultywowa-
ne przede wszystkim dla 
edukowania następnych 
pokoleń. 

- Od kilku lat jest duże 
zainteresowanie młodych 
osób tą tematyką. I to 
mnie bardzo cieszy, gdyż 
przez długi okres była to 
zapomniana sfera. Żoł-
nierze Wyklęci odzyskali 
swój czas i teraz historia 
ich docenia. Dobrze żeby 
młodzież miała świado-
mość i wzorowała się na ludziach, 
którzy nie dbając o swoje własne 
życie walczyli o wolną Polskę - 
stwierdza Andrzej Garlicki.

Na uroczystości obecny był 
również Lech Antoni Kołakow-
ski. Poseł na Sejm RP zaznaczył, 
że taki dzień jest niesłychanie 
ważny, gdyż tak naprawdę to jest 
nasza historia i spuścizna. 

- Pamiętajmy, że to jest nasza 
tożsamość. Ci ludzie we wrześniu 
w 1939 roku złożyli przysięgę i ślu-
bowali, iż będą bronić ojczyzny do 
ostatniej kropli krwi. I tak też się 
stało. Bardzo wielu z tych party-
zantów zginęło za to, by ojczyzna 
była wolna i suwerenna. Gdyby to 
był spokojny czas, zapewne wielu 

z nich byłoby seniorami. Jednak 
ich ciała są prochami ziemi. Na-
szym obowiązkiem jest, aby czcić 
tę rocznicę. To jest też piękna lek-
cja historii. Gwarantem trwania 
kraju jest świadomość młodszego 
pokolenia. Cieszę się, iż delegacje 
samorządu i  inne osoby uczestni-
czyły w tej uroczystości- zauważa 
Lech Antoni Kołakowski.

Data 1 marca, jako  Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” nie jest przy-
padkowa. Tego dnia w 1951 
roku w więzieniu na warszaw-
skim Mokotowie, po pokazo-
wym procesie, między godziną 
20.00 a 20.45 strzałem w tył gło-
wy zostali rozstrzelani przywód-

cy IV Zarządu Główne-
go Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”, a miano-
wicie prezes WiN ppłk 
Łukasz Ciepliński 
(„Pług”, „Ludwik”) 
i jego najbliżsi współ-
pracownicy. Ciał zamor-
dowanych nie wydano 
rodzinom. Pogrzebano 
je w nieznanym do dziś 
miejscu. Śmierć ponie-
śli: Łukasz Ciepliński, 
Adam Lazarowicz, Mie-

czysław Kawalec, Józef Rzepka, 
Franciszek Błażej, Józef Batory 
i Karol Chmiel. 

Żołnierze Wyklęci to określe-
nie wywodzących się z różnych 
źródeł  antykomunistycznych,  
niepodległościowych ruchów 
partyzanckich, stawiających opór 
sowietyzacji Polski i podporząd-
kowywaniu jej ZSRR. Ich celem 

była walka ze służbami bezpie-
czeństwa ZSRR i sterowanymi 
przez nie formacjami  w Polsce. 
Powojenna konspiracja niepod-
ległościowa była, aż do powsta-
nia „Solidarności”, najliczniejszą 
formą zorganizowanego oporu 
społeczeństwa polskiego wobec 
narzuconej władzy. Liczbę człon-
ków wszystkich organizacji i grup 
konspiracyjnych szacuje się na 
120–180 tysięcy osób. 

Sformułowanie „Żołnierze 
Wyklęci” powstało w 1993 roku. 
To wtedy po raz pierwszy użyto go 
w tytule wystawy „Żołnierze Wy-
klęci - antykomunistyczne podzie-
mie zbrojne po 1944 r.”, zorganizo-
wanej przez Ligę Republikańską 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Łomża „Żołnierzom Wyklętym”

Pamięcią spłacamy dług 
wobec Niezłomnych 
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Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu rozstrzygnęło I etap Programu „Ochro-
na zabytków”. Wsparcie o łącznej wartości bli-
sko 2,2 mln zł otrzymało jedenaście podlaskich 
projektów. Jednym z  beneficjentów jest m.in. 
Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Droz-
dowie. Instytucja dofinansowanie przeznaczy 
na prace remontowe.

- Dofinansowanie otrzymały obiekty 
sakralne, które stanowią ogromną część 
zabytków znajdujących się na terenie na-
szego regionu. Ich remonty czy prace re-
stauratorskie wymagają ogromnych nakła-
dów finansowych. Wsparcie ministerstwa 
pomaga odzyskać im blask, ale też zapew-
nia nowoczesne środki ochrony choć-
by przed pożarem, grabieżą czy wanda-
lizmem. Dofinansowanie jest znaczące, 
a w wielu miejscach, jak np. w Tykocinie 
czy w Wigrach kontynuowane jest od lat, 
dzięki czemu efekty można już podziwiać- 
wyjaśnia Artur Kosicki, marszałek woje-
wództwa podlaskiego.

Obiekty z województwa podlaskiego 
z dofinansowaniem MKDNiS:

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich 
w Drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie pozy-
skało dofinansowanie na prace remontowe 
swojej siedziby – Dworu Lutosławskich - 
350 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone 
są na pierwszy etap prac przy elewacji bu-
dynku, wymianę dachu wraz z   rynnami, 
kominami i świetlikiem. Budynek pocho-
dzi z XIX wieku.

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Wigrach (XVII/XVIII)

Parafia otrzymała dofinansowanie do 
dwóch projektów:

- 130 tys. zł na zakup i montaż instala-
cji sygnalizacji pożaru i monitoringu w ko-
ściele parafialnym z przełomu XVII/XVIII 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

 - 620 tys. zł na remont części XVII-
-wiecznych murów oporowych Zespołu 
Klasztornego w Wigrach.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy 
Przenajświętszej w Tykocinie (XVIII)

Kwota 220 tys. zł to kontynuacja 
wsparcia na remont prospektu organowe-
go w powstałego w 1742 r. kościoła pw. 
Trójcy Przenajświętszej.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Turośli (XIX)

Na konserwację ołtarza bocznego, ba-
lustrady chóru, obrazów z ołtarza głów-
nego i ołtarzy bocznych oraz malowanie 

ścian w XIX-wiecznym kościele p.w. Św. 
Jana Chrzciciela w Turośli ministerstwo 
przeznaczyło 60 tys. złotych.

Zespół pokoszarowy z kaplicą w Suwałkach (XIX)
O to dofinansowanie wystąpił Caritas 

Diecezji Ełckiej. Na remont, konserwację 
fasady budynku i fresków zespołu poko-
szarowego i kaplicy (1898 r.) przeznaczo-
no dofinansowanie w wysokości 270 tys. 
złotych.

Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu 
(XVIII) 

130 tys. zł z ministerialnej puli prze-
znaczono na remont dachu i wymianę 
pokrycia dachowego w części budynków 
klasztornych w XVIII-wiecznym Klaszto-
rze Męskim Zwiastowania NMP w Supra-
ślu.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia 
Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie (XVIII)

Na pierwszy etap konserwacji ołtarza 
głównego w pochodzącym z XVIII w. ko-
ściele pw. Imienia Najświętszej Maryi Pan-
ny parafia otrzymała 70 tys. zł. dofinanso-
wania.

Cmentarz tatarski w Kruszynianach (II poł. XVII w.)
Kwota ministerialnego dofinansowa-

nia to 37 tys. zł. Zakres prac dotyczy kon-
serwacji nagrobków na tatarskim cmenta-
rzu - mizarze.

Kruszyniany są, obok Bohonik, jedy-
nym historycznym ośrodkiem osadnictwa 
tatarskiego w granicach.

Różanystok – dawny klasztor dominikanów
O dofinansowanie ubiegało się Towa-

rzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Pro-
wincja) św. Stanisława Kostki. Na drugi 
etap prac budowlano-konserwatorskich 
w dawnym klasztorze dominikanów w Ró-
żanymstoku otrzymało 200 tys. złotych. 
Zabytek pochodzi z XVII wieku.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha 
w Lemanie

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 
110 tys. zł w kościele pw. św. Rocha w Le-
manie zostaną odbudowane i naprawione 
dach i wieża kościelna zniszczone podczas 
wichury w październiku ubiegłego roku.

Projekty zostały dofinansowane 
w wyniku rozstrzygnięcia I etapu Progra-
mu „Ochrona zabytków” Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu. Wsparcie finansowe na łączną kwotę 
prawie 106 mln zł otrzymały 444 projek-
ty. W ramach dofinansowania prowadzone 
będą prace konserwatorskie m.in. we wpi-
sanym na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO oraz na listę Pomników Histo-
rii – m.in. w XVII-wiecznej Akademii Za-
mojskiej w Zamościu, a także w Katedrze 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Andrzeja Apostoła we From-
borku.

Ukazała się nowa płyta Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda Lutosław-
skiego zatytułowana Harmonia Polo-
nica Nova, nagrana wspólnie z wybi-
tymi polskimi solistami: Klaudiuszem 
Baranem (akordeon), Romanem Pe-
ruckim i Hanny Dys (pozytywy) oraz 
Kacprem Smolińskim (harmonijka 
ustna). Album wydała prestiżowa 
wytwórnia płytowa DUX, a patronat 
medialny nad nim objęła TVP Kultura.

Na płycie znajdują się pre-
mierowe nagrania utworów pol-
skich kompozytorów współ-
czesnych: Koncert na akordeon 
i orkiestrę smyczkową Pawła Łu-
kaszewskiego, Concerto Festivo 
na dwa pozytywy i orkiestrę ka-

meralną Dariusza Przybylskiego 
oraz Koncert na harmonijkę ust-
ną i orkiestrę smyczkową Krzysz-
tofa Herdzina, który powstał 
w ramach programu Zamówienia 
kompozytorskie dofinansowane-
go ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, reali-
zowanego przez Instytut Muzyki 
i Tańca.

– To wyjątkowa płyta: wy-
różnia ją specyficzny dobór in-
strumentów solowych: pozytyw 
- akordeon - harmonijka ustna. 
To instrumenty jakże różne i jak-
że pokrewne! Niewiele jest kon-
certów skomponowanych na te 
instrumenty, szczególnie – dwa 

ostatnie. Jednak nie tylko to wy-
różnia naszą nową płytę. Muzy-
ka, którą zawiera – jest przepięk-
na i choć do dzieła współczesne, 
są przyjazne i komunikatywne 
w odbiorze. Soliści, których po-
zyskaliśmy do nagrania to wiel-
kie osobowości! – podkreśla Jan 
Miłosz Zarzycki, dyrektor Filhar-
monii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży.

Płyta Harmonia Polonica 
Nova jest już piętnastym albu-
mem w dorobku łomżyńskiej fil-
harmonii, która za jeden ze swo-
ich krążków otrzymała nagrodę 
polskiego przemysłu fonogra-
ficznego FRYDERYK 2019, pięć 

płyt otrzymało nominacje do na-
grody FRYDERYK, natomiast 

dwie – do prestiżowej Internatio-
nal Classical Music Awards.

Harmonia Polonica Nova 
Czyli najnowsza płyta  

Łomżyńskich Filharmoników

2,2 mln zł z MKDNiS na ochronę 
podlaskich zabytków



Kilkunastocentymetrowa warstwa 
śniegu, temperatury sięgające nawet 
ponad dwudziestu stopni Celsjusza 
poniżej zera. W Polsce od kilku lat nie 
było takiej zimy. Przez cały ten czas 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży 
zmagało się z naturą. Koparki, ciągni-
ki i pługo-solarki wyjeżdżały na ulice, 
a chodniki, przejścia dla pieszych czy 
parkingi odśnieżane były przez ponad 
czterdziestu pracowników.

Z pewnością wielu z nas nie 
spodziewało się tak potężne-
go ataku zimy, jaką mięliśmy na 
przełomie 2020/2021 roku. Cała 
Polska zasypana była śniegiem, 
a temperatury sięgały do ponad 
20 stopni Celsjusza poniżej zera. 
W Suwałkach przy gruncie słupki 
rtęci wskazywały nawet -32 stop-
nie. Jednak od chwili pojawienia 
się pierwszych opadów śniegu, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Łomży, zaczęło walczyć 
ze skutkami zimowej aury. Do od-
śnieżania chodników, przejść dla 
pieszych czy parkingów oddelego-
wanych zostało ponad czterdzie-
stu pracowników. W tym czasie 
Zakład Dróg i Zieleni zużył ok. 
1000 ton tzw. mieszanki piasko-
wo-solnej.

- Ten specyfik jest dla nas 
praktycznie najważniejszy, gdyż 
służy do posypywania chodni-
ków. Podczas okresu zimowego 
średnio pracowało 5 ciągników 
z posypywarkami i pługami od-
śnieżnymi. Niestety często jest 
tak, iż już od pierwszych chwil 
opadów zdarzają się telefony, że 
parkingi czy przejścia dla pie-
szych są nieodśnieżone. Mogę 
zapewnić, że nasi pracownicy 
robili wszystko, co w ich mocy, 
by walczyć z zimą. Uważam, iż 
w miarę możliwości to się udało 
i mimo to, że „pogodowe” pro-
gnozy są optymistyczne to jesz-
cze nie chowamy i nie zamykamy 

garażu ze sprzętem zimowym- 
mówi Krzysztof Siedlecki, kie-
rownik Zakładu Dróg i Zieleni.

Natomiast w zakresie obo-
wiązków Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej leży utrzymy-
wanie budynków mieszkalnych, 
obiektów usługowych oraz cią-
gów pieszych przy trzech bu-
dynkach wykwaterowanych. We 
wrześniu  przeprowadzane były 
kontrole drożności przewodów 
dymowych w budynkach, któ-
rych lokale mieszkalne ogrze-
wane są piecami kaflowymi. Po-
nadto zgromadzony został zapas 
mieszanki piaskowo-solnej do 
posypywania ciągów pieszych 
czy dojść do śmietników. 

- Na dzień dzisiejszy mamy 
po 48 budynków z dachami pła-
skimi i dachami spadzistymi oraz 
6 budynków usługowych. W tym 
roku musieliśmy odśnieżać na 
kilku obiektach usługowych, 
chociażby na Miejskiej Hali Tar-
gowej przy ul. Sikorskiego. Oczy-
wiście spowodowane to jest 
powierzchnią budynku, jak i zale-
gającym śniegiem. Ale wszystkie 
budynki na bieżącą były monito-
rowane przez naszych pracowni-
ków - wyjaśnia Marek Borawski, 
kierownik Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

W Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej jest 4 pracowni-
ków odpowiedzialnych za od-
śnieżanie przy budynkach ko-
munalnych, a także od 2 do 4 
osób w przypadku odśnieżania 
dachów i usuwania sopli lodo-
wych. Natomiast do odśnieża-
nia dróg wyznaczonych było 10 
pracowników. To właśnie Zakład 
Oczyszczania Miasta odpowie-
dzialny był za ułatwienie łom-
żyniakom poruszanie się po uli-
cach. W tym celu ZOM w okresie 
zimowym zużył 1757,5 tony soli. 

- Chciałbym przypomnieć, iż 
jednokrotne posypanie solą na-

szych jezdni nie powoduje tego, 
że przez pół dnia jest ona czar-
na. Taki stan rzeczy trwa maksy-
malnie do pół godziny. Słyszymy 
pewne komentarze, iż w niektó-
rych miejscach ulice są nieposy-

pane. Jednak muszę powiedzieć, 
że my naprawdę wysypujemy po-
tężne ilości tego specyfiku i nie 
wiem, które miasta w okolicy tak 
dbają o stan nawierzchni dróg 
dla mieszkańców - mówi Kamil 

Mateuszczyk, kierownik Zakładu 
Oczyszczania Miasta.

ZOM w swoim obwodzie 
posiada pięć pługo-solarek, je-
den ciągnik z posypywarką, cią-
gnik z pługiem odśnieżnym oraz 
koparkę również z pługiem od-
śnieżnym. Zdaniem kierownika 
Zakładu taka ilość maszyn powo-
duje, iż przy 130 km dróg mogą 
pojawić się nieodśnieżone punk-
ty.

- Dla nas najważniejszym 
było utrzymanie przejezdności 
m.in. na drogach krajowych. Tam 
rzucaliśmy swoje siły i staraliśmy 
się, by te drogi były w optymal-
nym stanie. Ale też mieliśmy pra-
ce przy wzniesieniach. W takich 
miejscach największy problem 
mają pojazdy ciężarowe, gdyż 
samochody osobowe na tere-
nach płaskich nie powinny mieć 
aż takich trudności. Wiadomo, 
że mogą się zdarzyć jakieś pośli-
zgi, ale wszędzie być nie możemy. 
Jednak myślę, że w porównaniu 
do niektórych miast, jak chociaż-
by Białegostoku, opanowaliśmy 
sytuację. Roboczogodzin było 
naprawdę dużo. Ale zima jest nie-
przewidywalna- kończy Kamil 
Mateuszczyk.  

Pracownicy MPGKiM od kli-
ku dni pełnią już dyżury krótsze, 
dwunastogodzinne. I mimo, że 
kalendarzowa zima trwa nadal, 
a dni stają się coraz cieplejsze, to 
Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Łomży wciąż przygoto-
wane jest na ewentualny powrót 
zimowej aury, a telefony alarmo-
we czynne są przez całą dobę.  
Jak wskazują sami pracownicy, 
komfort i bezpieczeństwo miesz-
kańców jest sprawą priorytetową 
i nadrzędną.

5Łomża

Czy to już koniec zimy?  
MPGKiM trzyma rękę na pulsie

Marek 
Borawski, 
kierownik 
ZGM

Kamil 
Mateuszczyk, 

kierownik 
ZOM

Krzysztof 
Siedlecki, 
kierownik 
ZDiZ
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Nauczycielski awans
Agnieszka Czarnecka, nauczycielka wychowania przedszkol-
nego z Przedszkola Publicznego nr 8, otrzymała akt nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
Za trud codziennej pracy na rzecz najmłodszych, wspólnie 
z władzami miasta, podziękowali jej Michał Woś, wicemi-
nister sprawiedliwości oraz Aleksandra Szczudło, poseł na 
Sejm RP. To pierwsze takie wyróżnienie w tym roku.

Świeżo upieczona nauczycielka mianowana mu-
siała najpierw odbyć trwający 2 lata i 9 miesięcy staż, 
podczas którego doskonaliła swoje umiejętności za-
wodowe, a później zdać pozytywnie egzamin przed 
komisją powołaną przez organ prowadzący, jakim 
jest Miasto Łomża.

- Kolejny stopień awansu skłania do refleksji. Jest 
podsumowaniem mojej dotychczasowej pracy, no-
wym doświadczeniem. Pozwala doskonalić warsz-
tat pracy i rozwijać się. Praca w przedszkolu sprawia 
mi wiele radości, daje poczucie spełnienia, dostarcza 
pozytywnej energii. Uwielbiam przebywać wśród 
dzieci, które są z natury szczere, prawdziwe i mądre– 
mówi Agnieszka Czarnecka.

Na awans na stopień zawodowy nauczyciela mia-
nowanego zapracowała również – nieobecna pod-
czas uroczystości – Magdalena Zbrożek z PP 14.

Kacper Nizik i Anna Kurządkowska-Kosińska wy-
brani zostali Łomżyńskimi Społecznikami Roku 
2020, a coroczna kwesta Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej „Ratujemy Łomżyńskie Za-
bytki Cmentarne”, Łomżyńską Inicjatywę Roku. 
Nagrody zostały przyznane przez prezydenta 
Łomży Mariusza Chrzanowskiego wraz z Łom-
żyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 
Wyniki konkursu ogłoszono w przededniu Świa-
towego Dnia Organizacji Pozarządowych.

- Jestem pełen uznania dla ogrom-
nej pracy, którą wykonujecie Państwo 
na rzecz społeczeństwa, jest ona wyra-
zem wrażliwości oraz świadomości spo-
łecznej. To szczególnie ważne w okresie, 
gdy cały świat zmaga się z pandemią ko-
ronawirusa. Jestem dumny z tak pręż-
nie funkcjonujących Organizacji Poza-
rządowych w naszym mieście, Państwa 
działania są niezbędnym i bardzo warto-

ściowym wkładem w realizację potrzeb 
społecznych – powiedział prezydent 
Mariusz Chrzanowski.

Łomżyńskim Społecznikiem Roku do 
lat 20 został 17-letni Kacper Nizik, który 
od czerwca 2020 roku działał w Centrum 
Wolontariatu w Łomży. Brał udział w pro-
gramie „Korpus Solidarności” wspierający 
wolontariat długoterminowy, akcji „Czy-
ste rzeki” propagującej inicjatywę ochro-
ny środowiska w najbliższym otoczeniu 
oraz „Wolontariacie dla Niepodległej”, po-
legającym na zaplanowaniu i wyznaczeniu 
miejsc pamięci narodowych wymagają-
cych prac porządkowych. 

Łomżyńskim Społecznikiem Roku 
powyżej 20 lat została Anna Kurządkow-
ska-Kosińska. Od pięciu lat organizuje 
wybory Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej. W trakcie 

konkursów promowany jest region Łom-
ży, a ich uczestniczki zdobywały kontrakty 
modowe w Mediolanie. 

- Nie da się ukryć, jak bardzo taki gest 
motywuje do dalszej pracy i do tego, by 
w drodze do celu pokonywać przeszkody 
i wszystkie zakręty bez względu na to jak 
wiele się ich pojawi. Raz jeszcze dziękuję 
każdej z osób, która dołożyła swoją cegieł-
kę do tego dzieła – nie kryje wzruszenia 
Anna Kurządkowska-Kosińska. 

Jednocześnie w powyższej kategorii 
wyróżnienia otrzymali Stanisław Kaseja 
i Jarosław Kaja. Stanisław Kaseja za dzia-
łania na rzecz seniorów w Łomży jako 
przewodniczący Łomżyńskiej Rady Se-
niorów czy jako jeden z pomysłodawców 
akcji „Złota Rączka dla Seniora”. Z kolei 
Jarosław Kaja za mobilizowanie niepełno-
sprawnych do aktywności społecznej jako 

przewodniczący Łomżyńskiej Rady Osób 
z Niepełnosprawnościami. 

Łomżyńską Inicjatywą Roku uzna-
no coroczną kwestę „Ratujemy Łomżyń-
skie Zabytki Cmentarne”. Organizowana 
jest przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej. Zebrane podczas kwest pie-
niądze są głównym źródłem dochodów na 
ratowanie zabytków na cmentarzu przy 
ul. Mikołaja Kopernika. Pozwoliły one jak 
dotąd wyremontować około 300 z nich.

W tej kategorii wyróżnienie otrzyma-
li organizatorzy konkursu Wybory Miss 
i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
oraz Stowarzyszenie Sapere Aude za po-
budzanie aktywności seniorów do działa-
nia społeczno-obywatelskiego oraz pro-
pagowanie działań na rzecz seniorów. 
Stowarzyszenie zrealizowało projekt pn. 
Warsztaty dziennikarskie – Od seniora do 
redaktora – gazeta seniora, w trakcie, któ-
rego grupa kilkunastu seniorów poznawa-
ła tajniki dziennikarstwa prasowego. Pod 
okiem Marleny Siok, dziennikarza Tygo-
dnika Narew uczestnicy projektu zazna-
jamiali się z podstawowymi gatunkami 
dziennikarskimi oraz tworzyli materiały 
prasowe. Pozwoliło to na  wydanie pierw-
szego numeru Gazety Seniora ,,Srebrni” 
wraz z Tygodnikiem Narew. Srebrni re-
daktorzy w składzie: Grażyna Czajkow-
ska, Stanisław Kaseja, Danuta Waśko, Ja-
dwiga Kurczewska, Janina Surowik, Maria 
Romanowska, Teresa Rębiś, Alicja Jamioł-
kowska-Kępczyńska piszą do dziś. Do 
tej pory dzięki m.in. wsparciu marszałka 
województwa podlaskiego Artura Kosic-
kiego, Fundacji Media Polska oraz Sto-
warzyszeniu Ekologiczno-Edukacyjnego 
Ed&Eco, ale przede wszystkim, dzięki de-
terminacji piszących, udało się wydać 13 
numerów Gazety Seniora ,,Srebrni”. 

Do udziału w obu konkursach zapro-
szono organizacje pozarządowe, w tym 
stowarzyszenia, fundacje, kluby sporto-
we, ochotnicze straże pożarne, spółdziel-
nie, placówki oświaty, instytucje kultury, 
pomocy społecznej czy świadczące opiekę 
medyczną. 

Łomżyńscy Społecznicy. 
To Oni
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Od soboty 27 lutego osoby przyjeż-
dżające z Czech i Słowacji obowiązuje 
kwarantanna. Również od 27 lute-
go został wprowadzony obowiązek 
zasłaniania ust i nosa maseczką. 
Natomiast w województwie warmiń-
sko-mazurskim - ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną - przywrócone 
zostały obostrzenia. Reszta obecnie 
obowiązujących zasad została prze-
dłużona do 14 marca - poinformował 
podczas ostatniej konferencji praso-
wej minister zdrowia Adam Niedziel-
ski. 

- Trzecia fala się rozpędza – 
podkreślił minister. - Widzimy 
wzrost liczby nowych zakażeń. 
Ich dynamika zaczyna doganiać 
te, które mieliśmy na początku 
drugiej fali, czyli w październiku 
ubiegłego roku. Liczba zakażeń 
wzrasta obecnie o 20-30 proc. co 
tydzień. Średnia dzienna liczba 
nowych przypadków osiągnęła 
już 8 tys. przypadków, a jeszcze 
tydzień temu było 6 tysięcy. 

Minister zdrowia wskazał, że 
także inne parametry świadczą 
o rozwoju epidemii.

- Obserwujemy wzrost obło-
żenia łóżek dla pacjentów z CO-
VID-19 - mówił minister zdro-
wia. - W ostatnim tygodniu 
obłożenie takich łóżek wzro-

sło o ponad 1200, a do tej pory 
z tygodnia na tydzień były spad-
ki, nawet o tysiąc łóżek.

Szef resortu zdrowia poinfor-
mował, że kolejnym elementem 
wskazującym na rozwój epidemii 
jest wzrost liczby testów zleca-
nych przez lekarzy. - W ostatnim 
czasie liczba zlecanych testów 
wzrosła o 24 proc. - powiedział 
Adam Niedzielski. 

Koronawirusy, jak wszystkie 
wirusy RNA, cechują się łatwo-
ścią mutacji. Od początku pan-
demii pojawiały się jego nowe 
warianty. Jak informuje Mini-
sterstwo Zdrowia w Polsce zi-
dentyfikowano do tej pory mu-
tacje południowoafrykańską 
i brytyjską.

Widzimy niepokojący trend 
wzrostu udziału mutacji brytyj-
skiej w liczbie badanych próbek 
w Polsce – mówił minister Adam 
Niedzielski. - W styczniu tego 
roku udział tej mutacji był na po-
ziomie 5 proc., teraz wzrósł już 
do ponad 10 proc. - poinformo-
wał szef resortu zdrowia. 

Zmiany wprowadzone od 27 lutego

- Od soboty osoby przyjeż-
dżające z Czech i Słowacji są ob-

jęte kwarantanną - Jednak nie 
dotyczy to osób zaszczepionych 
dwoma dawkami lub posiadają-
cych negatywny wynik testu – 
wskazał minister Adam Niedziel-
ski. 

Od tego dnia wprowadzo-
ny jest również zakaz używania 
przyłbic, kominów, szalików. Do 
zasłaniania ust i nosa należy uży-
wać maseczek. 

Jak tłumaczyła prof. Iwona Pa-
radowska-Stankiewicz, konsul-
tant krajowy ds. epidemiologii, 
przyłbica nie zasłania szczelnie 
twarzy, dlatego patogeny takie 
jak wirus SARS-CoV-2 mogą się 
dostawać przez szczeliny. 

Na podstawie ponad 200 ba-
dań wykazano, że prawidłowo 
noszone maseczki, zasłaniające 
nos i usta, chronią nas najlepiej. 
Takie zamienniki jak chusty, sza-
liki czy przyłbice są nieskuteczne 
– mówiła prof. Iwona Paradow-
ska-Stankiewicz. 

Powrót obostrzeń w województwie 
warmińsko-mazurskim 

Szef resortu zdrowia pod-
kreślał, że w Polsce sytuacja epi-
demiologiczna jest zróżnicowa-
na - inaczej wygląda na północy, 
a inaczej na południu kraju. 

W związku z tym dotych-
czasowe restrykcje utrzymane 
zostaną w całym kraju, oprócz 
województwa warmińsko - ma-
zurskiego, w którym sytuacja epi-
demiologiczna jest najbardziej 
niepokojąca. 

Wskaźnik nowych zakażeń 
w województwie warmińsko-
-mazurskim wynosi 45 w przeli-
czeniu na 100 tys. mieszkańców, 
a średnia w przeliczeniu w całym 
kraju to 20 nowych dziennych 
zakażeń na 100 tys. mieszkań-
ców. Dlatego od 27 lutego w tym 
regionie znów zamknięte są ho-
tele, galerie handlowe, kina, te-
atry, muzea, galerie, baseny, kor-
ty tenisowe i wróci nauka zdalna 
dla uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych – podał szef resortu 
zdrowia.

Na polecenie ministra zdro-
wia Wojewódzka Stacja Sa-
n i t a r n o -Ep i d e m i o l o g i c z n a 
w Olsztynie przebadała 24 próbki 
i otrzymała 16 wyników warian-
tu brytyjskiego. Zachorowania 
wywołane wariantem brytyjskim 
dotyczyły głównie powiatów 
olsztyńskiego, ostródzkiego oraz 

elbląskiego. Wśród potwierdzo-
nych wariantów brytyjskich wy-
stąpiły dwa ogniska rodzinne. 

Sytuacja epidemiologiczna 
w regionie i kraju 

Od początku pandemii SAR-
S-CoV-2 do 1 marca br. liczba 
wszystkich przypadków zaka-
żeń w województwie podlaskim 
wynosi 47 028 w stosunku do 
łącznej populacji 1 181 533 
mieszkańców. Oznacza to, że 
w naszym regionie zakażone zo-
stało 2,75 proc wszystkich za-
każeń koronawirusem w Polsce 
oraz 2,99 procent wszystkich 
zgonów. Jak wynika z danych. 
łączna liczba zgonów w woje-
wództwie podlaskim spowodo-
wanych zakażeniem COVID-19 
od początku pandemii wynosi 
1295.  W chwili wydawania 598 
numeru Tygodnika Narew na 
kwarantannie przebywało 4899 
mieszkańców województwa 
podlaskiego, z czego 1 284 osób 
to mieszkańcy powiatu łomżyń-
skiego i Łomży. 

Ogółem liczba łóżek szpi-
talnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie pod-
laskim wynosi 1168, z czego 

zajętych jest 607, co oznacza, 
iż na tę chwilę wolnych jest 561 
łóżek. W woje- wództwie pod-
laskim dostępnych jest ogółem 
119 respiratorów dla pacjentów 
z COVID-19. Zaję- tych jest 
63. Oznacza to, że w momencie 
wydawania 598 numeru Tygo-
dnika Narew wolnych było 56 
respiratorów. 

Jeśli chodzi o liczbę wykona-
nych szczepień, w województwie 
podlaskim pierwszą dawkę przy-
jęło 109 417 osób, drugą nato-
mias 37 182.  W powiecie łom-
żyńskim adekwatnie 1 218 osób 
i 255 osób. Natomiast w przy-
padku Łomży, szczepienia I daw-
ką ma za sobą 7 012 osób, zaś II 
2 308. 

Na 1 marca 2021 roku liczba 
dostępnych respiratorów dla pa-
cjentów z COVID-19 w Polsce 
wynosi 2589. Na tę chwilę zaję-
tych jest 1509 respiratorów, co 
oznacza, że liczba wolnych respi-
ratorów na ten moment wyno-
si 1080. Natomiast łączna liczba 
dostępnych łóżek na dzień 1 mar-
ca br. wynosiła 26254. Zajętych 
jest 14929 łóżek. Oznacza to, że 
dostępnych jest 43,1 procent “co-
vidowych” łózek. 

Stan epidemii. Trzecia fala narasta. 
Obostrzenia przedłużone. Zakaz przyłbic, 

kominów i szalików
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Za oknem pachnie wiosną, nikt chyba 
nie myśli już o zimie, która w tym roku 
długo nie dała o sobie zapomnieć 
i przede wszystkim, nie żałowała 
nam swoich pięknych atrybutów. Zi-
mowe uroki lutego wykorzystał Piotr 
Kurządkowski - student Politechniki 
Warszawskiej na kierunku Robotyka 
(Wydział Mechatroniki), który w ro-
dzinnej miejscowości - Piątnica Wło-
ściańska, zbudował największe igloo 
w Polsce.

Budowla mierzyła 2 me-
try wysokości (w środku śmiało 
mógł się wyprostować nawet wy-
soki  mężczyzna). Jej długość to 
5 metrów. Budowa zajęła około 
sześciu dni roboczych, co rów-
na się czterem dniom intensyw-
nych opadów śniegu. Piotrkowi 
w budowie pomagali przyjacie-
le. Najpierw usypali solidną górę 
śniegu. To właśnie ten etap zajął 
budowniczym najwięcej czasu, 
bo cztery dni. Następnie rozpo-
częły się prace wewnątrz igloo 
polegające na wydobyciu z jego 
środka śniegu i uformowaniu 

,,śnieżnej jaskini”. 
- Spełniliśmy nasze marzenie 

z dzieciństwa – nie kryje radości 
Piotr Kurządkowski. 

Konstrukcja bardzo szyb-
ko stała się atrakcją turystyczną, 
odwiedzaną przez całe rodziny. 
W środku zimowego domku po-
wstało także miejsce na grillowa-
nie kiełbasek!

- W naszym igloo po kilku 
dniach mrozów, a później dodat-
nich temperatur, wierzchnia war-
stwa lekko się nadtopiła i wsiąk-
nęła w środek, dzięki czemu 
uzyskaliśmy solidną konstrukcję, 
na której spokojnie można było 
stanąć mimo pokaźnych rozmia-
rów wnętrza – tłumaczy Piotr 
Kurządkowski. - Radość z zimo-
wej jaskini nie trwała jednak zbyt 
długo. Ostatnie kilka dni z dość 
wysoką dodatnią temperatu-
rą zrobiło swoje i obecnie igloo 
przypomina raczej parowóz. 
Mimo wszystko najważniejsze 
jest to, że spełniliśmy marzenia  – 
dodaje Piotr. 

Dobiegł końca casting online do 
szóstej edycji Wyborów Miss & Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2021. 
W tym roku ze względu na trwającą 
pandemię COVID-19, casting odbywał 
się wyłącznie internetowo. 

Przez ponad trzy tygodnie za-
interesowane dziewczęta, mogły 
wysyłać swoje zgłosze-
nia zawierające podsta-
wowe dane kontakto-
we, kilka słów o sobie 
oraz zdjęcia. Jury wy-
brało połowę z nich, 
czyli 60. Żeby dana 
kandydatka trafiła do 
tej właśnie okrojonej 
grupy, jej zgłoszenie 
musiało spełniać ponad 
70% wymogów, jakie 
wskazali organizatorzy 
Miss i Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej. 
Dziewczęta, których 
maile nie były komplet-
ne, ale zainteresowały 
jurorów swoim opisem, 
lub ładnym kontem na 
IG, umieszczone zosta-
ły na liście rezerwowej.

Już na początku marca, jeśli 
pozwoli na to sytuacja w naszym 
kraju i nie pojawią się żadne, do-
datkowe obostrzenia, Zespół 
Miss Ziemi Łomżyńskiej w bar-
dzo kameralnym gronie oraz z za-
chowaniem wszelkich wymogów 
reżimu sanitarnego, spotka się 
z dziewczętami, które otrzymały 
zaproszenie do udziału w kolej-
nym etapie konkursu. Spotkanie 
ma na celu przybliżenie pokrótce 
tego, jak w tym roku będą wyglą-

dać przygotowania do konkursu, 
czego powinny spodziewać się 
kandydatki oraz jakie zmiany zo-
staną wprowadzone. 

- Tu, akurat pojawi się niespo-
dzianka. Z uwagi na to, że zgło-
szeń było bardzo dużo, a wiele 
kandydatek (przynajmniej po 

pierwszej weryfikacji), wyda-
je się być bardzo interesująca, 
w tym roku zwiększyłam licz-
bę finalistek w obu kategoriach 
wiekowych. Zakładam, że gru-
py mogą być liczniejsze o nawet 
dziesięć z nich w każdym kon-
kursie. Wszystko okaże się na 
początku marca, kiedy pozna-
my dziewczęta. Wtedy także zo-
stanie wybrana docelowa liczba 
uczestniczek edycji 2021. Wiele 
zależy od samych dziewcząt. Jeśli 

nas oczarują i zainteresują, udział 
w finale – murowany – tłumaczy 
Anna Kurządowska-Kosińska, 
organizatorka regionalnego ple-
biscytu piękności. 

Na tym etapie organizator-
ka Miss i Miss Nastolatek Zie-
mi Łomżyńskiej nie jest jeszcze 

w stanie wskazać ter-
minu realizacji wy-
darzenia, czyli Gali 
finałowej. Jeśli sytu-
acja w kraju będzie 
stabilna i wszyst-
kie kwestie formal-
ne dotyczące kolej-
nych etapów zostaną 
zaplanowane to być 
może już w czerwcu 
poznamy nowe Miss 
Ziemi Łomżyńskiej. 
Jeśli tak się nie sta-
nie, podobnie jak rok 
temu, poczekamy do 
września.

- Największą mo-
tywacją do działania 
i motorem napędo-
wym była liczba na-
desłanych zgłoszeń. 

Spodziewałam się, że po krajo-
wym sukcesie Wiktorii Ciocha-
nowskiej (2 Wicemiss Polski 
2020, Miss Polski Widzów Pol-
satu 2020), zainteresowanych 
będzie sporo. Nie sądziłam jed-
nak, że aż tak wiele. Bardzo mnie 
to cieszy i jak co roku daje po-
zytywnego kopniaka do tego, 
aby projekt ulepszać, upiększać 
i wprowadzać do niego nowości 
– przyznaje Anna Kurządkow-
ska-Kosińska. 

W Piątnicy 
zbudował 
największe 
igloo 
w Polsce

Casting do szóstej edycji Wyborów 
Miss Ziemi Łomżyńskiej zakończony

Repertuar  5-12 marca 2021

Piątek  5 marca
Duża sala: Co w duszy gra 2D - 
godz. 15:30, Co w duszy gra  3D - 
godz. 18:00, Palm Springs -  godz. 
20:15.
Mała sala: Trolle 2 – godz.16:00, 
Obiecująca młoda kobieta - godz. 
18:00, 20:15.

Sobota 6 marca
Duża sala: Co w duszy gra 2D - godz. 
10:30; 13:00; 15:30, Co w duszy gra  
3D - godz. 18:00, Palm Springs -  
godz. 20:15.
Mała sala: Scooby Doo – godz. 
10:00; 14:00 Trolle 2 – godz.12:00; 

16:00, Obiecująca młoda kobieta - 
godz. 18:00, 20:15.

Niedziela 7 marca 
Duża sala: Co w duszy gra 2D - godz. 
10:30; 13:00; 18:00, Co w duszy gra  
3D - godz. 15:30,, Palm Springs -  
godz. 20:15.
Mała sala: Scooby Doo – godz. 
10:00; 14:00 Trolle 2 – godz.12:00; 
16:00, Obiecująca młoda kobieta - 

godz. 18:00, 20:15.

Poniedziałek  8 marca 
Duża sala: Co w duszy gra 3D - 
godz. 15:30, Co w duszy gra 2D - 
godz. 18:00, Palm Springs -  godz. 
20:15.
Mała sala: Trolle 2 – godz.16:00, 
Obiecująca młoda kobieta - godz. 
18:00,  20:15.

Wtorek  9 marca
Duża sala: Co w duszy gra 
2D - godz. 15:30, Co w du-
szy gra 3D - godz. 18:00, 
Palm Springs -  godz. 
20:15.
Mała sala: Trolle 2 – 
godz.16:00, Obiecująca 
młoda kobieta - godz. 
18:00, 20:15.

Środa 10 marca
Duża sala: Co w duszy gra 
3D - godz. 15:30, Co w du-

szy gra 2D - godz. 18:00, Palm Sprin-
gs -  godz. 20:15.
Mała sala: Trolle 2 – godz.16:00, 
Obiecująca młoda kobieta - godz. 
18:00, 20:15.

Czwartek 11 marca
Duża sala: Co w duszy gra 2D - godz. 
15:30, Co w duszy gra  3D - godz. 
18:00, Palm Springs -  godz. 20:15.
Mała sala: Trolle 2 – godz.16:00, 
Obiecująca młoda kobieta - godz. 
18:00, 20:15.
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 HALO TV NA WEEKEND 5–7.03

Akcja � lmu rozgrywa się w zasypanym białym pu-
chem stanie Minnesota. Jerry (genialny William H. 
Macy) jest sprzedawcą samochodów. Choć zdobywa pie-
niądze na wszelkie możliwe sposoby, kantując klientów 
i szefa, to jednak kiepsko sobie daje radę w tej profesji. 
To jest powodem nieustannych upokorzeń, których do-
znaje ze strony swego zamożnego teścia, u którego siedzi 
w kieszeni. Zdesperowany Jerry szukając możliwości za-
robienia dużych pieniędzy, wpada na „genialny” pomysł: 
s� ngowane porwanie. O� arą ma być jego własna żona. 

Wyrusza do małego miasteczka Fargo, gdzie spotyka 
się z drobnymi rzezimieszkami wynajętymi do wyko-
nania tego zadania. Nie mają oni bynajmniej krzywdzić 
porwanej, ale grożąc zabiciem kobiety, zażądać dużych 
pieniędzy od znienawidzonego teścia. Okupem podzieli 
się trójka wspólników. W ten sposób Jerry nie tylko się 
zemści, ale zarazem zyska niezależność � nansową. 

Sprawy nieoczekiwanie się komplikują. Zgodnie 
z umową porywacze uprowadzają Jean. Ale gdy poli-
cjant zatrzymuje ich samochód do rutynowej kontroli 
drogowej, wpadają w panikę. Oddają śmiertelny strzał 
do funkcjonariusza. Wkrótce zabijają również przejeż-
dżających drogą turystów, przypadkowych świadków 
zdarzenia. 

Sprawę potrójnego zabójstwa wyjaśnia szefowa 
miejscowej policji, Marge Gunderson (świetna Fran-
ces McDormand), sprawiająca wrażenie kobiety prostej 
i niezbyt rozgarniętej. I tu zostaje złamany pewien stereo-
typ – to nie twarda baba o wyglądzie modelki, ale prosta 
kobiecina, która kocha swego męża i dobrze wykonuje 
swoją robotę prowadzi śledztwo. Mroźna i śnieżna zima 
nie ułatwia zadania policjantce, która w dodatku jest... 
w zaawansowanej ciąży. 

Początkowo nic nie wskazuje na to, że morderstwa 
mają związek z porwaniem żony Jerrego. Tymczasem 
przestępcy działają coraz bardziej nerwowo... 

„Fabuła rodem z czarnego kina, w którym muszą się 
znaleźć: trudna do wyjaśnienia zbrodnia, przebiegli prze-
stępcy oraz zaangażowany i przenikliwy detektyw. I teore-
tycznie wszystko to mamy. Zbrodnia jest? Jest. Detektyw 
jest? Jest. Przestępcy są? Są. Tylko wszystko odwrócone, 

wszystko na opak. Bo przestępstwo tak jakoś słabo zapla-
nowane. Policjantka w ciąży bardziej martwi się o regu-
larne spożywanie posiłków niż o rozwiązanie kryminalnej 
zagadki, a w dodatku jest oazą spokoju i dobrotliwości. 
A przestępcy? Szkoda gadać – czytamy w recenzji � lweb.

Zresztą śledztwo wcale nie jest głównym tematem 
� lmu, ponieważ my, widzowie, już od samego począt-
ku wiemy właściwie wszystko, a przede wszystkim 
poznajemy motywy zbrodni, poznajemy przestępców, 
widzimy, jak działają. Od samego początku wszystko 
idzie nie tak, a w miarę rozwoju akcji robi się coraz bar-
dziej absurdalnie. 

W dodatku charakterystyczne dla 
tego typu kina ciemne barwy zastąpił 
w fi lmie braci Coen bielutki śnieg, 
aż po horyzont. Właśnie na tym 
uderzającym jasnością tle mają 
miejsce – jakby nie było – mroczne 
i krwawe wydarzenia”.

Kolejny autorski � lm braci Coen przyniósł twór-
com prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Festiwalowe jury 
z Cannes przyznało najwyższe laury Joelowi Coenowi za 
reżyserię. Film zauważyła także Akademia Filmowa, wrę-
czając Oscary autorom scenariusza oraz Frances McDor-
mand, odtwórczyni głównej bohaterki. 

W � lmie podziwiamy doskonałe aktorstwo! Oczy-
wiście Frances McDormand jako Marge – nadzwy-
czaj spokojnej, cierpliwej, wręcz � egmatycznej pani 
porucznik. William H. Macy jako Jerry – zahukany 
i sfrustrowany, nieporadny zarówno w pracy (również 
w małych przekrętach, które próbuje robić), jak i w re-
lacjach z autokratycznym teściem oraz żoną i synem. 
Steve Buscemi i Peter Stormare jako porywacze Carl 
i Gaer – jeden groteskowo zabawny i przesadnie roz-
gadany, drugi groteskowo groźny jako milczący wielko-
lud o złowieszczym spojrzeniu.

Coenowie przedstawili krwawą opowieść o chci-
wości, zbrodni i ludzkich losach, która łączy w sobie 
elementy dramatu policyjnego, kryminału, groteski. 
Intrygę uzupełniają znakomite dialogi i pięknie sfo-
tografowane rodzinne strony braci Coen na północy 
USA. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 61 milionów dolarów, 

kosztował 7 milionów.
W rankingu 250 najlepszych � lmów w historii, według 

użytkowników największego portalu � lmowego imdb.com, 
zajmuje 129. miejsce.

Nakręcony niemal w całości w plenerze w Minnesocie 
i Północnej Dakocie. Zima 1995 roku była jak na złość wy-
jątkowo ciepła. Wydłużyło to zdjęcia o 3 miesiące.

William H. Macy desperacko chciał zdobyć rolę Jer-
ry'ego, błagał braci Coen o angaż. Gdy ci odmówili, pole-
ciał za nimi do Nowego Jorku, gdzie produkcja � lmu już 
się zaczynała i zagroził, że „jeśli go nie zatrudnią zastrzeli 
ich jak psy”.

Pług śnieżny przejeżdżający koło motelu pod koniec � l-
mu nie był w scenariuszu. Kierowca zignorował znaki zaka-
zu ruchu i informację, że na drodze kręcony jest � lm.

Frances McDormand miała na sobie „ciążową podusz-
kę” wypełnioną ptasim ziarnem. Silikonowe piersi, zosta-
wione na noc w samochodzie, zamarzły, a później jedna, na 
planie, eksplodowała.

Frances McDormand i reżyser Joel Coen są małżeń-
stwem od 1 kwietnia 1984 roku. Mają jedno dziecko.

Pod koniec � lmu, kiedy Marge strzela na zamarznię-
tym jeziorze, ma na sobie wojskowe kanadyjskie śniegowce, 
kupione z demobilu, bo na podeszwie widać cenę napisaną 
� amastrem.

Fargo
TVP Kultura sobota 23.15

Fargo

Krew na śniegu

Chciwy sprzedawca samochodów 
uruchamia niekontrolowaną falę zbrodni.

„Nigdy nie zapomnicie zimowych 
plenerów i jeszcze zimniejszych 

ludzi, których zobaczycie 
w tym � lmie”.
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Lara Croft: Tomb Rider
Super Polsat piątek 20.00

Przygodowy. Lara Croft (Angelina Jolie) jest 

poszukiwaczką skarbów i przygód. Znajduje w rodzinnej 

posiadłości odziedziczonej po zaginionym przed laty ojcu, 

poszukiwaczu przygód, tajemniczy zegar, który zapewnia 

władzę nad czasoprzestrzenią.

Milion sposobów  

jak zginąć na Zachodzie

TVN sobota 22.20

Western. Albert to tchórzliwy nieudacznik i hodowca 

owiec, który próbuje odzyskać ukochaną Louise. Piękna, 

świetnie władająca bronią Anna,postanawia pomóc mu 

w nauce strzelania.

Pięćdziesiąt twarzy Greya
TVN7 sobota 22.40

Melodramat. Studentka literatury jest zafascynowana 

przystojnym miliarderem. Mężczyzna zaczyna 

przygotowywać dziewczynę do podpisania kontraktu, 

który pozwoli jej zostać jego kochanką.

Adrenalina
Stopklatka sobota 22.05

Sensacyjny. Zabójca pracujący dla mafii dowiaduje się, 

że podano mu truciznę. Mężczyzna musi cały czas być 

w ruchu, by substancja nie dotarła do serca. Tymczasem 

jego dziewczynie grozi niebezpieczeństwo.

Droga
Nowa TV sobota 20.00

Thriller. Mija kilka lat od katastrofy, która zniszczyła 

Ziemię. Ci, którzy przetrwali, grupują się w gangi i stają 

się kanibalami. Ojciec i syn przemierzają zrujnowaną 

Amerykę w poszukiwaniu schronienia.

wybierz  
coś  

dla siebie
Tom Hanks oraz Julia Roberts w komedii o tym, 

jak życie w najmniej oczekiwanych momentach po-
trafi przynieść niespodzianki. 

Larry Crowne to zwykły, miły facet, który pro-
stodusznością, otwartością serca i poniekąd na-
iwnością obdzieliłby tuzin mężczyzn w średnim 
wieku. Od wielu lat zatrudniony jest w tej samej 
firmie i prowadzi normalne, uporządkowane życie. 

Pewnego dnia wszystko się zmienia – Larry traci 
pracę, bo nie ma dyplomu. Nie dość, że ma na 
głowie spłatę kredytu, to nagle okazuje się, że 
wcale nie tak łatwo mu wypełnić czas wolny. 
Pierwszym krokiem na nowej drodze jest 
nauka jazdy na skuterze i powrót na stu-
dia zgodnie z zasadą, że nigdy nie jest za 
późno na zdobywanie wiedzy. Na kur-
sie Larry poznaje uroczą nauczyciel-
kę, którą obdarza czymś więcej niż 
tylko sympatią. Wkrótce okazuje 
się, że nigdy nie jest za późno także 
na miłość. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 72 miliony dola-

rów, kosztował 30 milionów.
Po otrzymaniu wiadomości, że zostanie obsadzony 

w roli męża Julii Roberts, Bryan Cranston przeszedł na 
przyspieszony trening i dietę. Wybielił też zęby. Cran-

ston twierdził, że chciał przekonać ludzi, że może być 
mężem Julii Roberts, choć jest od niej o 11 lat starszy.

Tom Hanks grał główną rolę, był współautorem 
scenariusza, producentem i reżyserem.

W tym filmie Tom Hanks gra kucharza. Jego ojciec 
Amos Medford Hanks był kucharzem.

Larry Crowne. Uśmiech losu
TVP2 sobota 23.15

Piękni i bezrobotni

Każda fucha  
jest dobra

Robert Górski i Mikołaj Cieślak, czyli gwiazdy 
„Ucha Prezesa” i Kabaretu Moralnego Niepokoju 
w zupełnie nowej odsłonie! 

Bohaterowie nowego serialu są przyrodnimi 
braćmi: Romek – ironiczny realista (w tej roli 
Robert Górski) i Gwidon – naiwny lekkoduch 
(Mikołaj Cieślak) zostają oszukani przez swoje-
go przyjaciela z dziecięcych lat – Wiśniewskie-
go (Wojciech Kalarus). Kredyt, który miał być 
dla nich szansą, jest teraz 10-krotnie większy. 
W każdym z 12 odcinków starają się zarobić na 
jego spłatę, łapiąc rozma-
ite fuchy, m.in.: statystują 
w filmie, malują elewacje, 
zostają wyprowadzaczami 
psów, kurierami, trenerami 
personalnymi i paparazzi, 
sprzedają rzepoburgery, są 

nawet ochroniarzami w nocnym klubie. Twórcy 
serialu chcą sportretować z przymrużeniem oka 
współczesną Polskę, aktualne mody, trendy, zbio-
rowe fascynacje. Opowiadają o ludziach upoka-
rzanych przez system, którzy się nie poddają. 

W każdym odcinku zobaczymy sprzedawczynię 
Krysię (Anna Karczmarczyk), właścicielkę osiedlo-
wego sklepu, do którego bracia przychodzą zazwy-
czaj po piwo i dobre rady. Krysia uczy Romka i Gwi-
dona, jak działa współczesny świat. Pojawiają się też 
specjalni goście, grani między innymi przez: Martę 
Żmudę Trzebiatowską, Grzegorza Wonsa, Joannę 
Kurowską, Andrzeja Nejmana i innych.

Trochę mnie kosztowała ta rola – mówi Robert 
Górski. – Musiałem opanować jazdę konną, jest sce-
na kiedy wyskakuję z płonącego helikoptera, wiszę 
na kolejce linowej, więc potrzebowałem trochę przy-
gotowań.

Nie jestem piękny – z właściwym 
sobie poczuciem humoru ubolewa 
Mikołaj Cieślak. W tym serialu je-
stem bezrobotny, chociaż w każdym 
odcinku znajdujemy pracę.

Piękni i bezrobotni
Polsat sobota 21.05, 21.35 (odc. 1 i 2)

Lary Crowne. Uśmiech losu

Nigdy nie jest  
za późno
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Nigdy nie jest  
za późno

Czterej bracia

Kto zabił matkę?
Tytułowa czwórka to w gorącej wodzie kąpany Bobby (Mark Wahlberg), biznesmen i oj-

ciec rodziny Jeremiah (André Benjamin), ulubieniec kobiet Angel (Tyrese Gibson) oraz mu-
zyk rockowy Jack (Garrett Hedlund). Bracia na co dzień żyją osobno, ale tragedia sprawiła, że 
łączą siły. W czasie napadu na jeden z lokalnych sklepów bandyci zamordowali ich adopcyjną 
matkę. Kobietę, która obdarzyła ich miłością i wychowała. Gdyby nie ona, ci czterej mężczyźni 
pewnie byliby już martwi albo siedzieli w więzieniu. Bracia Mercer postanawiają odnaleźć mor-
derców i samodzielnie wymierzyć im sprawiedliwość. Rozpoczynają prywatne śledztwo, które 
prowadzi ich do zaskakujących miejsc i ludzi.

To kolejna produkcja Johna Singletona, urodzonego w 1968 roku twórcy afroamerykań-
skiego. Zadebiutował głośnym filmem „Chłopaki z sąsiedztwa”. Za jego reżyserię i scenariusz, 
jako najmłodszy reżyser w historii, w wieku 24 lat, był nominowany do Oscara. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 92 miliony dolarów, kosztował 45 milionów. 
W scenie w barze bracia piją Jacka Danielsa, którym był... sok jabłkowy.
Prawie wszystkie kwestie Marka Wahlberga były improwizowane. Garrett Hedlund miał trud-

ności z improwizacją swoich kwestii, więc pomogli mu w tym reżyser i Mark Wahlberg.
Kręcenie krótkiej sceny w łazience zajęło dwa dni. Mark Wahlberg musiał siedzieć na sedesie, 

a Garrett Hedlund stał pod gorącym prysznicem.
Nakładanie tatuaży Garretta Hedlunda trwało dwie godziny.
Słowo „k....” zostało użyte 62 razy.

Czterej bracia
Super Polsat piątek 23.00

Jason Bourne

Kolejne 
zadanie
„Tak jak James Bond jest 

ikoną klasycznych filmów 
szpiegowskich, tak Jason Bo-
urne wprowadził kino sensa-
cyjne na nowy poziom. Seria 
filmów o cierpiącym na am-
nezję tajnym agencie zdobyła 
uznanie swoją mistrzowską 
formą oraz realistycznym po-
dejściem do tematu. Widzowie 
pokochali produkcje z Mattem 
Damonem odkrywającym 
swoją przeszłość i piorącym 
wszystkich na kwaśne jabłko. 

Jason Bourne w interpre-
tacji Matta Damona był niepo-
zornym mężczyzną zdolnym 
do imponujących, ale i prze-
rażających czynów. Dziewięć 
lat po „Ultimatum Bourne’a” 
Paul Greengrass i Matt Damon 
ponownie łączą siły i odpo-
wiadają na pytanie – jak Jason 
Bourne radzi sobie w świecie 
cyberprzestępstw i globalnych 
portali społecznościowych? 
Film to wartka akcja skacząca 
z kontynentu na kontynent, za-
pierające dech w piersiach po-
ścigi, CIA wpatrzone w ekrany 
komputerów i Jason Bourne 
walczący krzesłem przeciwko 
hantlom” – czytamy w recenzji 
Piotra Olczyka w multikino.pl. 

Pewnie nie wiesz..
Film zarobił w kinach na 

świecie 415 milionów dolarów, 
kosztował 120 milionów.

Zdjęcia do filmu były kręco-
ne w Las Vegas, Waszyngtonie, 
Dolinie Krzemowej (USA), Ber-
linie, na Wyspach Kanaryjskich 
(Hiszpania), Rzymie, Londy-
nie, Watford i Leavesden (An-
glia) oraz na Islandii.

Początkowo twórcy chcie-
li nakręcić jedną ze scen filmu 
w Atenach. Jednak z powodu 
wysokich kosztów (podatki) 
i biurokracji przeniesiono pro-
dukcję na hiszpańską Teneryfę, 
która udawała stolicę Grecji.

Scena pościgu w Las Vegas 
była kręcona przez 5 tygodni, 
rozbito 170 samochodów. Zdję-
cia mogły się odbywać tylko od 
północy do świtu.

Jason Bourne mówi w całym 
filmie 288 słów.

Jason Bourne
TVN7 sobota 20.00

Eskorta

22 mile

Agent specjalnej elitarnej 
jednostki i weteran amery-
kańskiej piechoty morskiej 
James Silva (Mark Wahlberg), 
wspomagany przez tajną grupę 
taktyczną, eskortuje na pokład 
samolotu Li Noora (Iko Uwa-
is). Ten posiada informacje 
o planowanym ataku terrory-
stycznym. Jego zeznania mogą 
uratować setki istnień ludz-
kich. Ambasadę amerykańską 
od lotniska dzieli 22 mile (35,5 
km). Muszą pokonać tę trasę, 
która nie należy do najłatwiej-
szych – będą musieli przedrzeć 
się przez miejską dżunglę, czu-
jąc zaciskającą się pętlę pogoni 
i presję uciekającego czasu. 
Czy Jamesowi i jego oddziało-
wi uda się dowieźć informato-
ra na lotnisko?

Pewnie nie wiesz...
Scenariusz został napisany 

z myślą o Marku Wahlbergu. .
Do domu ze sceny otwierają-

cej dokonano włamania wkrót-
ce po zakończeniu produkcji. 
Złodziei przyciągnęło pewnie 
silne oświetlenie w czasie kilku 
dni zdjęciowych. Właściciel był 
w domu i złodzieje uciekli.

Eskorta
TV Puls sobota 20.00
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Anna Ładyżyńska ps. STOKROTKA 1945 NSZ – NZW Dłużniewska 1945 NSZ – NZW Eleonora Gryz ps. KOS 1943 NSZ – NZW

Rola i cierpienie „kobiet wyklętych”

A jaka była rola kobiet w ruchu antykomunistycznym? 
Jaką rolę odegrały one także tu na Ziemi Łomżyńskiej, 
w województwie podlaskim? 

Kobiety najczęściej były kurierkami, łączniczkami, 
sekretarkami i sanitariuszkami w oddziałach „żołnierzy 
wyklętych”. Przekazywały rozkazy i raporty wojskowe do 
centrów dowodzenia oraz innych grup bojowych. Zajmo-
wały się nasłuchem oraz obsługą radiostacji. Opatrywały 
rannych, starały się ich leczyć i dostarczały leki. Dawały 
kwatery na nocleg, ukrywały poszukiwanych, organizo-
wały żywność oraz zbierały pieniądze na potrzeby oddzia-
łów.  

I tak na przykład Irena Odrzywołek była strażniczką 
więzienną w krakowskim areszcie świętego Michała. Po-
mogła w uwolnieniu uwięzionych żołnierzy AK, a następ-
nie została skazana na śmierć. Odmówiła podpisania proś-
by o ułaskawienie przez prezydenta Bieruta, który mógł 
ją ułaskawić. Irena Tomaszkiewicz ''Danka'' z kolei była 
jedną z nielicznych, choć bardzo odważnych kobiet, któ-
re brały udział w akcjach bojowych z karabinem w ręku. 
Walczyła z Sowietami i polskimi komunistami. Raz wzię-
ła udział w rozstrzeliwaniu sowieckich jeńców. Był to z jej 
strony akt zemsty za zgwałcenie jej przez żołnierzy Armii 
Czerwonej, choć później nie była dumna z tego co zrobi-
ła. Inna jej koleżanka Helena Motykówna ps. „Dziuńka” 
również brała udział w egzekucji krasnoarmiejców i wal-
czyła jako szturmowiec w licznych bitwach. 

Jednocześnie „kobiety wyklęte” były po prostu żo-
nami, narzeczonymi czy matkami „żołnierzy wyklętych”. 
Musiały wiele cierpieć z tego powodu. Opłakiwały śmierć 
czy skazanie na długoletnie więzienie swoich synów, mę-
żów czy narzeczonych. Czasem księża nie chcieli udzielać 
szybkich ślubów w lasach, bez świadków, zapowiedzi, czy 
innych formalności, przez co narzeczeni nie mogli zostać 
małżonkami. Wiele kobiet musiało przeżywać dramat re-
wizji, gdy ich domy były przeszukiwane przez polskich 
komunistów czy Sowietów. Patrzyły na demolowane me-
ble czy rozrywane podłogi. Kobiety były też zmuszane 
aby wstydzić się za swoich mężów i synów, choć tak na-
prawdę byli Oni bohaterami. Musiały pisać listy błagalne 
o ułaskawienie swoich „bandytów” do prezydenta Bole-
sława Bieruta, dyktatora i agenta sowieckich służb spe-
cjalnych. W tych tekstach prosząc o ułaskawienie od kary 
śmierci czy długoletniego więzienia musiały pisać o swo-
ich bohaterach jako „kryminalistach”, za którymi się uj-
mowały.  

Tragiczna jest historia miłości Janiny z Oleśkiewiczów 
ps. „Jaga”, żony mjr Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec 
Jan”. W czasie przygotowań do ślubu zostali oni zaatako-
wani przez Niemców. Młodzi uciekli, ale w walce zginę-
ło wielu partyzantów, kilku gości weselnych i kilkunastu 
mieszkańców wsi. Potem „Jaga”, będąc w siódmy miesią-
cu ciąży, została aresztowana przez komunistyczny Urząd 
Bezpieczeństwa i zastrzelona strzałami w plecy podczas 
pozorowanej próby ucieczki.

Wielki dramat przeżyła również 22-letnia Helena Mo-
tykówna ps. „Dziuńka”, która walczyła z bronią w ręku. 
Skazano ją na śmierć i rozstrzelano gdy była w zaawan-
sowanej ciąży. Egzekucji dokonywali pijani żołnierze. Nie 
zginęła na miejscu, lecz została ranna. Wołała aby ją do-
bito. Wtedy oficer nadzorujący akcję podszedł do niej 
i z bliskiej odległości strzelił jej w głowę.     

W Leżajsku więziono z kolei Władysławę Więcław, 
która w momencie aresztowania miała trzymiesięczne 
dziecko, które karmiła piersią. W więzieniu ciągle miała 
pokarm, który wyciekał. Jej sukienka była cały czas mokra 
od mleka. Musiała kilkukrotnie prosić o medykamenty, 
które w końcu zatrzymały laktację.

Niektóre „kobiety wyklęte” były prześladowane czy 
okrutnie przesłuchiwane. Zmuszano je aby wydały miej-

sce schronienia mężów czy synów. Czasem musiały wy-
cierpieć tortury aby nie wydać członków własnej rodziny. 

Wielkim problemem „kobiet wyklętych” było też to, 
że działalność w konspiracji mocno stygmatyzowała. 
Miały one później duży problem ze znalezieniem pra-
cy, jakiejkolwiek, często nawet poniżej kwalifikacji czy 
posiadanego wykształcenia. Spotykały się z szykanami, 
a niejednokrotnie nie mogły ukończyć studiów z powodu 
przeszłości w oddziałach „żołnierzy wyklętych”, które ko-
muniści nazywali „leśnymi bandami”. 

Największe bohaterki

Najbardziej znaną „kobietą wyklętą” była Danuta Sie-
dzikówna ps. „Inka”. Powstało o niej wiele artykułów pra-
sowych, książek, filmów, a nawet sztuki teatralne. 

„Inka” to młoda, zaledwie 17-letnia, bohaterska sa-
nitariuszka z 5. Wileńskiej Brygady AK. Po brutalnym 
śledztwie, 3 sierpnia 1946 r., została skazana na karę 
śmierci. Zamordowano ją strzałem w tył głowy mimo, 
że komunistyczne prawo nie dopuszczało skazania na 
karę śmierci osoby niepełnoletniej. Kobieta nikogo 
nie wydała w trakcie przesłuchań, choć to mogło ura-
tować jej życie. Pod wrażeniem jej postawy byli nawet 
komunistyczni żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, których wybrano do jej egzekucji. Wszy-
scy specjalnie spudłowali. Zabił ją dopiero ich dowód-
ca. Jej historia jest tragiczna również dlatego, że jej 
matkę rozstrzelały niemieckie służby Gestapo. Z kolei 
ojciec „Inki”, którego Sowieci zesłali do łagru, mimo że 
dołączył do armii Andersa, to zmarł z wycieńczenia tru-
dami obozu.

Pierwszą kobietą skazaną na śmierć i straconą przez 
komunistyczny sąd wojskowy była Zofia Pelczarska „Ciot-
ka”. Nauczycielka i żołnierz Armii Krajowej. Do skazania 
ją na śmierć wystarczyło to, że nie zaprzestała współpracy 
z AK mimo dekretu PKWN o zakazie jej działalności. Za 
„zbrodnicze” uznano jej oświadczenie, że uznaje tylko le-
galne władze Polskie na uchodźctwie w Londynie, a nie 
komunistyczny PKWN. „Ciotka” została rozstrzelana 18 
grudnia 1944 r. w podziemiach Zamku Lubelskiego. 

- Z regionu Łomży wyjątkową postacią była Maria 
Przeździecka "Krystyna". Młoda kobieta, która już od 
1939 r. działała w konspiracji, prowadziła tajne naucza-
nie, kursy sanitarne i werbowała kobiety do siatki. Aresz-
towana przez komunistów i poddawana przez wiele mie-
sięcy brutalnemu śledztwu, nie wydała nikogo ze swoich 
współpracowników, w szczególności ani jednej z zwerbo-

Eleonora Krajewska ps. RÓŻA 1947 NSZ – NZW
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wanych przez siebie kobiet – podkreśla Marta 
Chmielińska z białostockiego IPN.

Inną bohaterką była Irena Rembaszowa-
-Antoszewska. Będąc w zaawansowanej cią-
ży była katowana w trakcie komunistycznych 
przesłuchań. Mimo to nie wydała współpra-
cowników, za co zapłaciła najwyższą cenę. 

Heroiczna postawa 

- Miłość do ojczyzny i poświęcenie sie-
bie dla dobra innych. To wartości, którymi 
kierowały się „kobiety wyklęte”. Musimy 
zdawać sobie sprawę z tego, że konspira-
cja to nie była zabawa i one o tym wiedzia-
ły. Niebezpieczeństwo groziło zarówno 
za okupacji sowieckiej, jak i niemieckiej, 
a później za czasów zniewolenia komu-
nistycznego. Te odważne młode kobiety 
zapłaciły wysoką cenę za swoją postawę. 
Aresztowane, były katowane, upokarza-
ne i skazywane na lata więzienia za to, że 

służyły Polsce. Ważna dla nich była wiara 
w Boga, która prowadziła je w konspira-
cji i pomagała przetrwać najgorsze chwile 
w więzieniach.  Janina Wasiłojć-Smoleń-
ska "Jachna", sanitariuszka 5. Wileńskiej 
Brygady AK mjr „Łupaszki” mówiła po 
prostu: "Tak nas wychowano" – stwierdza 
w rozmowie z tygodnikiem „Narew” Marta 
Chmielińska z Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Białymstoku.

„Kobiety wyklęte” są wzorem do naślado-
wania nie tylko dla innych kobiet, ale również 
mężczyzn. W większości pozostały lojalne 
wobec własnych rodzin i ojczyzny. Wiele cier-
piały, ale nie wydawały najbliższych w ręce 
wrogów.

Kierowały się patriotyzmem, wartościa-
mi rodzinnymi, miłością do mężów i synów. 
To szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, 
gdy niektóre środowiska podważają instytu-
cje małżeństwa i znaczenie rodziny jako fun-
damentu społeczeństwa.   

Wiele z nich wychowywano w duchu pa-
triotycznym przed II wojną światową. 
Często w rodzinach kultywujących bo-
haterstwo Józefa Piłsudskiego lub zdol-
ności organizatorskie Romana Dmow-
skiego. W młodości czytały ”Trylogię” 
Sienkiewicza, dzieła Słowackiego czy 
Mickiewicza. W wielu przypadkach nale-
żały również do Przysposobienia Wojsko-
wego Kobiet, które zapoznawało je z po-
lem walki.

Inka, Marcysia, Perełka, Wan-
da, Jaga, Krystyna, Jasiek, 
Czesława, Irena, Blon-
dynka, Lala, Danka, Sa-
renka, Dziuńka, Krysia, 
Siostra Izabela to pseudo-
nimy kobiet, które wy-
kazały się wielką mą-
drością, odwagą 
i wytrzymałością.

Irena Reniewicka 1945 NSZ – NZW

Henryka Gosk ps. WIKTORIA 1948 NSZ – NZW

Irena Torżewik 1945 NSZ – NZW

Jadwiga Wąsowska ps. RITA 1943 NSZ – NZW

Por. Krystyna  Chętnik ( Kozłowska) ps. CYGANKA 
1942 NSZ – NZW

Stanisława Gołębiewska ps. ASTRA 1945 NSZ – NZW

Zofia Grala ps. GWIAZDA 1948 NSZ - NZW
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San Andreas

Na ratunek
Megaprodukcja z udziałem Dwayne'a Johnsona.

San Andreas, Kalifornia. Przesunięcie się uskoku San Andreas powoduje 
trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Katastrofa powoduje szkody 
na terenie całego kraju. Córka pilota helikoptera ratunkowego – Blake, miesz-
ka w San Francisco. W mieście poznaje Bena oraz Olliego. Podczas trzęsienia 
ziemni trójka znajomych próbuje przedostać się do bezpiecznego miejsca. 
Tymczasem jej ojciec, Ray (Dwayne Johnson), w Los Angeles ratuje swoją 
żonę z dachu wieżowca. Para jest w trakcie rozwodu, mimo to łączą swoje siły 
i za wszelką cenę próbują dotrzeć do swojej córki. Małżeństwo nie spodziewa 
się, że trzęsienie ziemi było dopiero początkiem katastrofy, która ich czeka… 
Najgorsze jeszcze przed nimi.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 474 miliony dolarów, kosztował 110 milio-

nów.
Filmowcy zapłacili duże pieniądze, by zatrudnić Kylie Mynogue, australijską 

piosenkarkę i aktorkę. Mimo tego Mynogue (gra rolę Susan Riddick) na ekranie 
jest przez 58 sekund.

Jacob O'Connor, 10-letni chłopiec z Michigan, uratował przed utonięciem 
swojego młodszego brata, Dylana, używając techniki, której nauczył się z filmu, 
jak Ray ratuje swoją córkę. 

Uskok San Andreas ciągnie się przez blisko 1300 km wzdłuż Kalifornii. Jest 
on najdłuższym uskokiem w USA i jednym z najbardziej niebezpiecznym na ca-
łym świecie. Ziemia w tym regionie cały czas się napręża co skutkuje wstrząsami 
sejsmicznymi. Uskok przesuwa się o około 5 metrów na 100 lat. Naukowcy są 
zgodni. Uskok San Andreas w najbliższej przyszłości wygeneruje silne trzęsienie 
ziemi.

San Andreas
TV Puls niedziela 20.00

Podróż do Nowej Ziemi

Miłość 
i wojna

Na początku XVII wieku, do Nowej Zie-
mi (tak nazywano wówczas Amerykę) przy-
pływają angielskie okręty. Przybysze chcą 
założyć w tym miejscu brytyjską kolonię. 

Wśród pasażerów jednego ze statków jest 
buntowniczy, 27-letni John Smith (Colin 
Farrell). Weteran wielu europejskich wojen 
jest skazany na śmierć za niesubordynację, 
ale kiedy tylko statki przybijają do brzegu 
zostaje ułaskawiony przez kapitana Christo-
phera Newporta (Christopher Plummer). 
Newport wie, że Nowy Świat kryje w sobie 
wiele niebezpieczeństw i tylko od doświad-
czonego oraz niestroniącego od ryzyka Smi-
tha może zależeć bezpieczeństwo przyszłej 
kolonii. Pojawienie się białego człowieka nie 
przechodzi niezauważone przez rdzennych 

mieszkańców kontynentu, a wojna wisi na 
włosku.

Zapobiec jej może tylko piękna in-
diańska księżniczka Pocahontas. Jej spo-
tkanie z Johnem Smithem odmieni życie 
obojga, stając się podstawą jednej naj-
piękniejszych i najbarwniejszych amery-
kańskich legend.

Pewnie nie wiesz...
W poszukiwaniu odtwórczyni roli Poca-

hontas, autorzy filmu zjeździli obie Ameryki 
i przesłuchali ponad 2 tysiące aktorek.

Filmowy Fort Virginia został zbudowany 
w 30 dni. Dokładnie tyle samo czasu potrze-
bowali na budowę ówcześni osadnicy, którzy 
jednak nie mogli korzystać z żadnych współ-
cześnie stosowanych narzędzi i maszyn.

Wszystkim aktorom kazano schudnąć 
w miesiąc o 8 kilogramów, a następnie uczono 
strzelać z ówczesnej broni oraz żyć jak osad-
nicy.

Przygotowując się do roli Colin Farrell 
przeczytał wszystkie siedem książek Johna Smi-
tha, opowiadających o jego podróży do Nowego 
Świata.

Christopher Plummer był wściekły po obej-
rzeniu ostatecznej wersji filmu i odkryciu, że 
kluczowe sceny z nim zostały wycięte. Przy-
rzekł, że nigdy więcej nie będzie współpracował 
z reżyserem, Terrencem Malickiem.

Zużyto 300 kilometrów taśmy. Firma ją 
produkująca, Kodak, wysłała za to reżyserowi 
butelkę szampana.

Podróż do Nowej Ziemi
TVP Kultura piątek 20.25 

Coco Chanel

Imperatorka
Rok 1893. Do prowadzonego przez sio-

stry zakonne sierocińca w d'Obazine ojciec 
przywozi dwie nastoletnie córki: Gabrielle 
i Adrienne. Zostawia je tam na długie lata. Po 
opuszczeniu placówki zarabiają na życie, wy-
konując poprawki krawieckie, a wieczorami 
śpiewają w miejscowym kabarecie. Gabrielle 
marzy o karierze artystycznej i wyjeżdża do 
Paryża. Wkrótce w jej życiu zjawia się angiel-
ski przemysłowiec Arthur Capel.

Fascynujący portret legendarnej Coco 
Chanel, rewolucyjnej dyktatorki mody. To 
ona pozwoliła kobietom nosić krótkie fry-
zury, sztuczną biżuterię oraz spodnie. Stwo-
rzyła najbardziej uwodzicielski zapach na 
świecie – Chanel Nr 5. Szokujące przeżycia 
pozornie chłodnej i żądnej sukcesu kobiety, 
której najgłębiej skrywaną potrzebą okazała 
się potrzeba prawdziwej miłości, a samot-
ność była równie wielka jak jej sława. 

Pewnie nie wiesz...
Coco Chanel, właśc. Gabrielle Bonheur 

Chanel (1883 -1971) – francuska projektant-
ka mody, od 1915 roku rewolucjonizowała 
damską modę. 

Mieszkała w hotelu Ritz w Paryżu od 1934 
do 1971 roku. Do dziś istnieje tam 188-metro-
wy apartament, z wieloma przedmiotami na-
leżącymi do Coco. Wynajęcie pokoju na jeden 
dzień kosztuje 25 tysięcy euro.

Jej perfumy, Chanel No. 5,to pierwsze per-
fumy, które są mieszanką wielu kwiatowych za-
pachów, a nie pachną jak jeden rodzaj kwiatu.

Nie kryła antysemickich poglądów. W cza-

sie wojny chciała odebrać majątek jej dotych-
czasowym wspólnikom – żydowskiej rodzinie 
Wertheimerów – na mocy wprowadzonych 
przez nazistów ustaw antyżydowskich.

Podejrzewana była o działanie na rzecz 
niemieckiego wywiadu. 

Po wyzwoleniu Francji przez aliantów zo-
stała nawet aresztowana. Jednak po wyjściu na 
wolność, dzięki protekcji Churchilla, uciekła do 
Szwajcarii. Do Francji wróciła dopiero w 1954 
roku. 

Coco Chanel
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 13.00
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Bohaterka to nieco niechlujna 
dziewczyna, która bardzo 

się stara, ale nie zawsze jej 
wychodzi.

Panna Bridget (Renée Zellweger) 
to 32-letnia mieszkanka Londynu, któ-
ra rekompensuje sobie brak jakichkol-
wiek zainteresowań dużą ilością alko-
holu i obsesyjnym myśleniem o swojej 
nadwadze. Wraz z nadejściem nowego 
roku postanawia, że czas przejąć kon-
trolę nad swoim życiem i zaczyna pro-
wadzić intymny dziennik. Podejmuje 
– jak zwykle – mnóstwo postano-
wień, a wśród nich to jed-
no, najważniejsze: 
„spotykać się tylko 
z odpowiedni-
mi faceta-

mi”. I oczywiście natychmiast je łamie, 
wdając się w romans ze swoim szefem, 
atrakcyjnym lowelasem (Hugh Grant). 
Prawie równocześnie w jej życiu 

pojawia się dawny kolega z dzieciństwa 
(Colin Firth), nieśmiały sztywniak, 
który jednak gdy przyjdzie co do czego, 
potrafi zawalczyć o swoje…

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 282 

miliony dolarów, kosztował 25 milionów.
Zellweger przytyła do roli aż 10 kg, po-

zbyła się amerykańskiego akcentu, przez pół 
roku pracowała w angielskim wydawnictwie.

Na planie zamiast prawdziwego tytoniu 
Renée Zellweger paliła ziołowe papierosy.

Podczas aukcji sprzedano słynne majt-
ki Bridget, na których podpisał się Hugh 
Grant. Osiągnęły one cenę 2 tysięcy funtów!

Renée Zellweger, podobnie jak Bridget, 
miała 32 lata.

Film doczekał się dwóch kontynuacji 
– „Bridget Jones: W pogoni za rozumem” 
(2004) i „Bridget Jones 3” (2016).

Dziennik Bridget Jones
TVN7 piątek 21.30

Dziennik Bridget Jones

Ukryte 
pragnienia 

kobiety

W roku 2008, z niewiadomych przy-
czyn, ludzie zatracili zdolność do repro-
dukcji. Ludzkość pogrążyła się w chaosie 
i anarchii. W obliczu nieuchronnej za-
głady, prawie nikt już nie myśli o tym, co 
przyniesie jutro... 

Brytyjczyk – Theodore Faron (Cli-
ve Owen), były aktywista społeczny, już 
dawno stracił nadzieję na poprawę losu 
i żyje po prostu z dnia na dzień. Nieocze-
kiwanie na jego drodze staje była żona Ju-
lian ( Julianne Moore). Prosi go o pomoc 
w przewiezieniu pewnej młodej dziew-
czyny o imieniu Kee z centrum Anglii na 
wybrzeże. Skuszony obietnicą sowitej za-
płaty Theo zgadza się. Wkrótce dowiadu-
je się, że jego podopieczna jest w ósmym 
miesiącu ciąży. To najprawdopodobniej 
jedyna płodna kobieta na całym świecie. 
Jeśli lekarzom udałoby się ustalić, czemu 
to właśnie ona jest tak wyjątkowa, zaist-
niałaby spora szansa na uratowanie ludz-
kości. Jednak aby się o tym przekonać, 
bohaterowie muszą wcześniej przebyć 

wyznaczoną trasę. Nie będzie to jednak 
proste, bo po drodze przyjdzie im zmie-
rzyć się z licznymi niebezpieczeństwami...

Pewnie nie wiesz...
Michael Caine kreując postać Jaspera 

wzorował się na Johnnie Lennonie z Beat-
lesów.

Czytając gazetę Theo natrafia na in-
formację o złotej rocznicy ślubu Davida 
i Victorii Beckhamów. Jest to niemożliwe, 
ponieważ akcja filmu toczy się w 2027 roku, 
natomiast Złote Gody (50 rocznica ślubu) 
Beckhamów przypadają dopiero na rok 
2049.

W całym filmie Theo ani razu nie uży-
wa, ani nawet nie dotyka broni.

Bitwa uliczna, w której Theo ukrywa się 
w zrujnowanym budynku była przygotowy-
wana przez 14 dni.

Ludzkie dzieci
Metro piątek 22.10, niedziela 22.30

Z podniesionym czołem

Jak wojna, 
to wojna!

Były żołnierz Chris Vaughn (The 
Rock) powraca po długiej służbie do 
rodzinnego miasteczka. Zostaje tam po-
witany jako prawdziwy bohater. Chris 
pragnie znaleźć pracę i nareszcie ustat-
kować życie. Jednak jedynym miejscem 
zatrudnienia w miasteczku jest kasyno 
prowadzone przez dawnego przyjaciela 
Chrisa, od którego otrzymuje propo-
zycję pracy jako szef ochrony. Vaughn 
podczas zapoznawczego pobytu w ka-
synie przypadkowo demaskuje szulera 
i oszusta. Osaczony zostaje strasznie 
pobity. Ledwo co uchodzi z życiem. 
Odkrywa iż dawne spokojne miastecz-
ko jest teraz zarządzane przez narkoty-
kowego bosa. Vaughn postanawia ukró-
cić ten proceder i startuje w wyborach 
na miejscowego szeryfa – wygrywa je. 
Skazany na śmierć przez mafię szeryf 
wydaje wojnę skorumpowanym poli-
cjantom i szefowi kasyna. 

Pewnie nie wiesz....
Dwayne Douglas Johnson to pierwszy 

w historii 8-krotny mistrz świata w wa-
dze ciężkiej wrestlingu (reżyserowane wi-
dowisko, połączenie zapasów i wolnej 
amerykanki). Miał pseudonim The Rock. 
W wywiadzie powiedział: „Nie jestem już 

zapaśnikiem, teraz dążę do przyszłości 
jako aktor, a później jako reżyser. Nie 
jestem już Rock. Nazywam się Dwayne 
Johnson”. 

Nie tylko jego ojciec, Rocky Johnson, 
był zapaśnikiem. Także jego dziadek, 
trzech wujków i sześciu kuzynów walczyło 
w zapasach.

Podczas trasy promującej film „San 
Andreas” (opis na poprzedniej stronie) 
ustanowił rekord świata: zrobił 105 selfie 
w trzy minuty, co daje średnio jedno selfie 
co 1,7 sekundy.

Według Forbesa, jego szacunkowe 
zarobki za 2016 rok wyniosły około 64,5 
miliona dolarów.

Jego majątek wart jest 190 milionów 
dolarów.

Z podniesionym  
czołem

TV4  
niedziela  

20.00

Ludzkie dzieci

Uratować 
przyszłość
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Cziłała z Beverly Hills 

Porwana  
w Meksyku

Psy rasy chihuahua są ulubieńcami zamoż-
nych mieszkańców Los Angeles. Chociaż są małe, 
to posiadają silny charakter i są wojownicze. 
Chloe należy do pieskiej elity Beverly Hills. Żyje 

w luksusie. Niestety podczas niespodziewanych 
wakacji w Meksyku zostaje porwana. Desperacko 
potrzebującemu pomocy pieskowi przybywają na 
odsiecz nowi, poznani na ulicach miasta przyja-
ciele. Razem stawiają czoło przeciwnościom, a ich 
doświadczenie bezdomnych zwierząt przydaje się 
tym bardziej, że na diamentową obrożę Chloe dy-
bie pewien groźny doberman.

Cziłała z Beverly Hills
Polsat sobota 8.25

Gdzie jest Dory

Do rodziców!
Dory jest uroczą rybką, którą cierpi na brak pa-

mięci krótkotrwałej. Gdy była mała, kochający rodzi-
ce starali się ustrzec ją przed niebezpieczeństwami. 
Pewnego dnia prąd oceaniczny porwał ją w nieznane. 
Teraz próbuje sobie przypomnieć przeszłość i od-
naleźć rodziców. Wyrusza do Kalifornii, a pomagają 
jej w tym przyjaciele: błazenek Marlin i jego synek 
Nemo, zrzędliwa ośmiornica Hank, wątpiący w swoje 
zdolności echolokacyjne waleń biały Bailey oraz krót-
kowzroczny rekin wielorybi imieniem Nadzieja.

Gdzie jest Dory
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.10

Czary mary

Uratować dom
Rodzinie Farmerów grozi utrata domu za zaciągnięte długi. 

Siostry Kelly i Lynn postanawiają, że do tego nie dopuszczą bo ich 
rodzina nie będzie miała gdzie mieszkać. Za kłopoty rodzinne od-
powiedzialny jest ktoś bardzo podły i przebiegły, ktoś posiadający 
nieziemską moc: ciotka dziewczynek, Agata, która jest czarownicą. 
Znalazła ona kiedyś księżycowy kamień i dzięki niemu zyskała nad-
przyrodzone zdolności. Od tego czasu stała się nieznośna i złośliwa. 
Szkodziła wszystkim, nawet rodzinie. Dziewczynki postanawiają 
odebrać jej kamień.

Czary mary
TVN7 sobota 13.35  

Kopciuszek

Bal do północy
Po śmierci ojca Ella zostaje na łasce macochy i jej odpychających 

córek. Mimo okrucieństwa z ich strony dziewczyna nie traci nadziei 
ani pogody ducha. Dzięki matce chrzestnej, która jest dobrą wróż-
ką, Ella trafia na bal, podczas którego tańczy z księciem. O północy 
musi opuścić przyjęcie...

Zrealizowana z ogromnym rozmachem nowa odsłona klasycz-
nej baśni Disneya. W głównych rolach największe gwiazdy amery-
kańskiego kina: Lily James (Ella), Cate Blanchett (macocha) i Hele-
na Bohnam Carter (wróżka).

Kopciuszek
TV Puls niedziela 15.45
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Zakończył się etap, który wyłonił kan-
dydatów do kolejnej edycji konkursu 
Podlaska Marka. Tym samym pozna-
liśmy już wszystkich ubiegających się 
o ten tytuł. Rywalizacja odbędzie się 
w dziewięciu kategoriach tematycz-
nych. Wśród zgłoszeń znalazło się 
również 6 propozycji z Łomży. To m.in. 
Kolędobus czy Grupa Ratownicza Na-
dzieja. Finałowa gala odbędzie się 
w maju 2021 roku. 

Najwięcej propozycji, bo aż 
36 wpłynęło w kategorii „Kultu-
ra”. Sporym zainteresowaniem 
cieszyła się również kategoria 
„Produkt Spożywczy” do której 
wpłynęło 27 zgłoszeń. Do kate-
gorii „Produkt Użytkowy” wysła-

no 22 zgłoszenia, a o jedno mniej 
do kategorii „Społeczeństwo”. 
Pozostałe kategorie to: „Biznes”- 
18 zgłoszeń, „Projekt 4.0.”- 6 
zgłoszeń, „Inwestycja”- 16, „Wy-
darzenie”- 19 oraz „Odkrycie”- 8.

Wśród kandydatów do Pod-
laskiej Marki 2020 znalazły się 
także propozycje z Łomży. W ka-
tegorii Kultura wysłano 3 zgło-
szenia. To: Kolędobus – Miasto 
Łomża/Urząd Miejski w Łomży, 
Ogólnopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego Grand Prix Polski 
Ekstraklasa FTS Młodzieży i Do-
rosłych – Regionalny Ośrodek 
Kultury w Łomży - Instytucja 
Kultury Powiatu Łomżyńskie-

go, a także Muzeum Diecezjalne 
w Łomży – Diecezja Łomżyńska.

W kategorii Społeczeństwo 
występują dwie propozycje, 
a mianowicie Posiłek na wigilij-
ny stół – Miasto Łomża/Urząd 
Miejski w Łomży, a także Grupa 
Ratownicza Nadzieja w Łomży – 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzi-
nom Nadzieja w Łomży.

Zaś w kategorii Inwestycja to 
Miejskie Centrum Przesiadkowo 
– Komunikacyjne – Urząd Miej-
ski w Łomży.

Wszystkie zgłoszone produk-
ty zostaną poddane ocenie ka-
pituły, która zweryfikuje je pod 
względem formalnym, oceni me-

rytorycznie oraz wskaże nomino-
wanych, wśród których znajdą się 
późniejsi zwycięzcy. Pamiętajmy, 
że w każdej kategorii nominować 
można maksymalnie trzy pro-
dukty.

Ostateczną decyzję podejmie 
17-osobowe grono jury, które 
stanowią wybitni specjaliści, re-
prezentujący różne branże i śro-
dowiska. Są wśród nich eksperci 
ds. gospodarki i nowoczesnych 

technologii, przedstawiciele 
świata kultury, mediów, organi-
zacji pozarządowych oraz delega-
ci Rady Przedsiębiorczości. Ob-
radom Kapituły przewodniczy 
Artur Kosicki, marszałek woje-
wództwa podlaskiego. 

Finałowa gala Podlaskiej Mar-
ki 2020 planowana jest na maj.

Podlaska Marka to jeden 
z najstarszych i najbardziej cenio-
nych plebiscytów odbywających 
się w  regionie, organizowany od 
2004 r. przez Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat w kon-
kursie rywalizowało 1150 pro-
duktów, które do dzisiaj, dzięki 
obecności na rynku i swojej do-
skonałej jakości, przyczyniają się 
do promocji Podlaskiego w kraju 
i poza granicami Polski. Konsu-
menci oddali ponad 180 tys. gło-
sów. 

Województwo podlaskie przejęło 
prezydencję w Konwencie Marszał-
ków Województw RP. W trakcie obrad 
online dominowały tematy z zakresu 
ochrony zdrowia, Krajowego Planu 
Odbudowy czy nowej perspektywy 
budżetowej Unii Europejskiej 2021-
2027. Posiedzeniu przewodniczył Ar-
tur Kosicki, marszałek województwa 
podlaskiego. 

Posiedzenie Konwentu Mar-
szałków Województw RP to pierw-
sze takie spotkanie w 2021 roku.

 - Pomimo tego, że jest pan-
demia, chcemy, aby Konwent 
spotykał się i działał prężnie, bo 
jesteśmy w bardzo ważnym okre-
sie nowej perspektywy unijnej, 
nowego programowania naszych 
ważnych przedsięwzięć – pod-
kreśla Artur Kosicki.

Na początku obrad zgroma-
dzeni wzięli udział w spotkaniu 
z Adamem Andruszkiewiczem, 
ministrem w Kancelarii Premie-
ra Rady Ministrów, który przy-
bliżył aktualny stan prac nad tzw. 
Digital Services Act (DSA). To 
propozycja legislacyjna Komisji 
Europejskiej odnośnie bezpie-
czeństwa i wytwarzania danych 
w sieci, relacji na linii obywatel 
i rządy względem właścicieli plat-
form internetowych czy wolno-
ści słowa w przestrzeni cyfrowej.

Sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady ministrów przybli-
żył zakres zagadnień, które ma 
uregulować unijny dokument. 
Wskazał na bezpieczeństwo 
i kwestie właścicielskie danych 
wytwarzanych w sieci, relacje na 
linii obywatel-rządy względem 
właścicieli platform interneto-
wych czy wolność słowa w prze-
strzeni cyfrowej. Prace nad DSA 
mają trwać do końca 2021 roku.

Adam Andruszkiewicz pod-
sumował też najważniejsze dzia-
łania polskiego rządu w ostatnim 
roku w zakresie cyfryzacji.

W dalszej kolejności uczest-
nicy Konwentu wzięli udział 
w dyskusji nad projektem Umo-
wy Partnerstwa, która stanowi 
ramy dla środków unijnych na 
lata 2021-2027. To dokument 
określający w jaki sposób Polska 
będzie dysponować funduszami 
unijnymi. Małgorzata Jarosińska-
-Jedynak, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej poinformowała, że 
projekt Umowy Partnerstwa za-
chowuje w większości obowią-
zujący w bieżącej perspektywie 
układ programów: krajowych 
oraz 16 regionalnych. Z puła-
pu krajowego będzie rozdyspo-
nowanych 60 proc. puli przy-
znanej Polsce. Marszałkowie 
województw będą zarządzać po-
zostałą częścią funduszy.  

Kolejnym kluczowym za-
gadnieniem był Krajowy Plan 
Odbudowy. To program re-
form i projektów wzmacniają-
cych gospodarkę po kryzysie 
wywołanym pandemią. Stano-
wi on podstawę do ubiegania się 
o przyznanie wsparcia finanso-
wego z Instrumentu na rzecz Od-
budowy i Zwiększania Odpor-
ności (Recovery and Resilience 
Facility – RRF) Komisji Euro-
pejskiej. Całkowity budżet pro-
gramu to blisko 724 mld euro. 
Polska z tej puli może otrzymać 
ponad 59 mld euro, z tego: 24,9 
mld euro w formie dotacji i 34,2 
mld euro w formie pożyczek.

Do projektu KPO poszczegól-
ne regiony zgłaszały swoje inicjaty-
wy. Województwo podlaskie zgłosi-
ło takich projektów 27. Ich wartość 
to 5,5 mld zł. Flagowym projek-
tem jest utworzenie Doliny Rolni-

czej 4.0, która miałby stać się głów-
nym ośrodkiem kompetencji dla 
rozwoju specjalizacji wojewódz-
twa podlaskiego – nowoczesne-
go przemysłu rolno-spożywczego, 
współpracującego z najnowszymi 
technologiami, opartego na rodzi-
mym know-how. Dolina Rolnicza 
pozwoliłaby na efektywną współ-
pracę między przemysłami ściśle 
technologicznymi i rolnictwem 
w naszym regionie.

Jednym z tematów były zmia-
ny w zakresie funkcjonowania 
szpitalnictwa w Polsce.  Podczas 
panelu poświęconego obszarom 
wiejskim pochylono się nad no-
wym kształtem Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR) oraz instrumenta-
mi finansowymi w perspektywie 
budżetowej UE. Ryszard Barto-
sik, sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
mówiąc o nowej perspektywie fi-
nansowej zaznaczył, że w zakre-
sie Wspólnej Polityki Rolnej nie 
udało się osiągnąć jeszcze poro-
zumienia, co do ostatecznego bu-

dżetu unijnego na lata 2021-2027. 
Natomiast przedłużone zostało 
funkcjonowanie obecnego Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW) do 31 grudnia 
2022 r. Zdecydowano też o włą-
czeniu środków Europejskiego 
Instrumentu Odbudowy (EIO) 
do budżetu Europejskiego Fun-
duszu Rolnego (EFR) na rzecz 
ROW w okresie przejściowym, tj. 
na lata 2021-2022.

Ważnym z punktu widzenia 
promocji gospodarczej był także 
temat EXPO Dubaj 2020. Adrian 
Malinowski, Komisarz General-
ny Sekcji Polskiej Wystawy Świa-
towej EXPO 2020 w Dubaju, 
przybliżył stan aktualnych prac 
oraz zakres współpracy z polski-
mi regionami w tym zakresie.

Program obecności gospodar-
czej jest kluczowym elementem 
polskich przygotowań do EXPO 
2020 w Dubaju. Głównym ce-
lem jest promocja gospodarcza 
polskich firm oraz wspieranie na-
wiązywania relacji biznesowych 

z partnerami na Bliskim Wscho-
dzie, ale również innymi krajami 
biorącymi udział w wydarzeniu 
jak np.: Japonia czy Korea.

Jednym z ciekawszych wyda-
rzeń tegorocznego EXPO będzie 
Game Polish Show. Wydarzenie 
będzie promowane nie tylko pod 
kątem rynku gier video, ale też 
nowych technologii.

Podczas dyskusji marszałek 
Artur Kosicki zwrócił uwagę, że 
województwo podlaskie będzie 
promowało nie tylko naukę, kul-
turę, turystykę i gospodarkę, ale 
też pełną historię regionu.

- Tydzień Podlaski w Duba-
ju będzie organizowany zgodnie 
z ideą: Podlaskie zasilane natu-
rą, którego sercem jest, realizo-
wana wspólnie z partnerami, wy-
stawa XYLOPOLIS – opowieść 
o drewnie – tłumaczy marszałek.

Obecnie dziewięć regio-
nów podpisało porozumienia 
o współpracy w zakresie obec-
ności na EXPO w Dubaju. Prze-
widuje się 15 misji przedsiębior-
ców. Zaangażowanych jest 113 
firm z regionów, planowanych 
jest 14 konferencji branżowych 
tylko w Pawilonie Polskim.

Na zakończenie obrad mar-
szałkowie przyjęli siedem sta-
nowisk - w sprawie projektu 
umowy partnerstwa, funduszu 
kolejowego, transportu publicz-
nego, likwidacji utrudnień dla 
firm budowlanych, opłat recy-
klingowych, gospodarki odpada-
mi oraz przeprowadzania kontro-
li obiektów hotelarskich.

Łącznie w posiedzeniu Kon-
wentu online wzięło udział ok. 
40 osób.

Województwo Podlaskie 
przewodniczy pracom Konwen-
tu w I półroczu 2021 roku. Kolej-
ne, drugie, posiedzenie w ramach 
podlaskiej prezydencji odbędzie 
się w kwietniu bieżącego roku.

Ponad 170 zgłoszeń do Podlaskiej Marki 2020. 

Mamy 6 kandydatów z Łomży

Konwent Marszałków Województw RP  
pod przewodnictwem Podlaskiego
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Więzienne 
dyktando 

rozstrzygnięte
Wyłoniono laureatów VII Dyktanda 
dla Osadzonych Czerwony Bór 2020. 
Wręczenie nagród zwycięzcom i pod-
sumowanie zbiegło się z Międzynaro-
dowym Dniem Języka Ojczystego. 

Jak przekonuje kpt. Dariusz 
Śmiechowski, z-ca rzecznika pra-
sowego dyrektora Zakładu Karne-
go w Czerwonym Borze, Dyktan-
do dla Osadzonych organizowane 
przez więzienników z Czerwone-
go Boru cieszy się niesłabnącą po-

pularnością w Polsce peniten-
cjarnej. O tym jak bardzo niech 
świadczy fakt, że w bieżącej, siód-
mej edycji konkursu wzięło udział 
288. uczestników z 30. zakładów 
karnych. Swoistym ewenementem 
jest aktywność „ortograficzna” pań 
z Aresztu Śledczego z Warszawy-
-Grochowa. W szranki stanęło 80 
podopiecznych tej jedynej war-
szawskiej placówki dla kobiet. 

Jak relacjonuje kpt. Dariusz 
Śmiechowski, mistrzem orto-
grafii i tym samym zwycięzcą 
konkursu został więzień z Zakła-
du Karnego w Tarnowie. Dru-
gie miejsce zajęła podopiecz-
na wspomnianego wcześniej 

Aresztu Śledczego w Warszawie-
-Grochowie. Zaś trzecie miejsce 
ex aequo przypadło uczestnikom 
z Aresztu Śledczego w Warsza-
wie-Grochowie i Aresztu Śled-
czego w Białymstoku. 

Nie obyło się też bez roz-
strzygnięcia konkursu na pozio-
mie lokalnym. Wśród więźniów 
z Czerwonego Boru, którzy wzię-
li udział w dyktandzie wyłoniono 
trójkę zwycięzców. W klasyfikacji 
ogólnopolskiej zajęli oni kolejno 
37, 67 i 147 miejsce. W trakcie 
wręczania dyplomów i nagród 
rzeczowych - w postaci,  a jakże, 
słowników ortograficznych - dy-
rektor ppłk Zbigniew Jankow-
ski w towarzystwie zastępcy mjr 
Magdaleny Laskowskiej i pomy-
słodawców konkursu podzię-
kował swoim podopiecznym za 
udział i zaangażowanie. Zachęcił 
do udziału w kolejnej edycji dyk-
tanda z zastrzeżeniem, że oczywi-
ście życzy uczestnikom jak najry-
chlejszego wyjścia z więzienia na 
wolność, w legalny sposób bramą 
główną. Podkreślił, że konkurs to 
nie tylko rywalizacja, lecz rów-
nież doskonała forma promocji 
języka ojczystego w czasie po-
wszechnego korzystania z sms-o-
wych „podpowiadaczy”.  

Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Zambrowie bryg. 
mgr inż. Maciej Krajewski odszedł na 
emeryturę. Jego urząd obejmie st. 
bryg. mgr Krzysztof Konicki, który 
wcześniej pełnił funkcję Naczelnika 
Wydziału Kadr Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku.

W budynku Komendy w Za-
mbrowie odbyło się uroczyste 
pożegnanie Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Po-
żarnej w Zambrowie  bryg. mgra 
inż. Macieja Krajewskiego. Po 28 

latach służby odszedł na zasłużo-
ną emeryturę.

Bryg.  Maciej  Krajewski  kie-
rował  jednostką  od 12 czerw-
ca 2017 roku. Wcześniej praco-
wał  w  Komendzie Rejonowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Łomży oraz w  Komedzie Re-
jonowej, po zmianach admini-
stracyjnych przekształconej na 
Powiatową,  PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Nowym Komendantem  Po-
wiatowej  Państwowej Straży Po-
żarnej w Zambrowie będzie  st. 
bryg. mgr Krzysztof Konicki, któ-

ry do tej pory pełnił funkcję Na-
czelnika Wydziału Kadr Komen-
dy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku.

W trakcie pożegnalnych uro-
czystości przedstawiciele Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP 
w Białymstoku, lokalnych władz 
samorządowych, zaproszeni go-
ście i pracownicy PSP w Zambro-
wie serdecznie podziękowali od-
chodzącemu na emeryturę bryg. 
Maciejowi  Krajewskiemu  za 
wspaniałą służbę na rzecz ochro-
ny życia i bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu zambrowskiego.

Jest umowa na projekt 
obwodnicy Zambrowa 

26 lutego 2021 roku Wojciech Borzuchowski dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddziału w Białymstoku podpisał umowę na opracowa-
nie Studium techniczno- ekonomicznego - środowiskowego z elementami Kon-
cepcji Programowej Obwodnicy Zambrowa w ciągu DK63 i DK66. W ten sposób 
połączony został etap rozważań nad możliwym przebiegiem obwodnicy Zam-
browa, realizowany w ramach Studium korytarzowego z wyborem najkorzyst-
niejszego wariantu.

Do przetargu ogłoszonego przez białostocki oddział GDDKiA na 
wykonanie dokumentu pn. Opracowanie Studium Techniczno – Eko-
nomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej 
dla zadania „Budowa obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych 
nr 63 i nr 66” stanęła jedynie  firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. 
o.o. z Warszawy. Kwota, którą zaproponowała firma za sporządzenie 
dokumentacji to 3 641 802, 45 zł. Zaplanowany przez Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku budżet na 
to zadanie wynosił 3 790 580, 45 zł. 

Według wstępnych prognoz realizacja południowej obwodnicy 
Zambrowa nastąpi w latach 2026-2028. Dzięki wybudowaniu obwod-
nicy, z centrum miasta wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy na 
osi północ-południe, dla jadących Łomży w stronę Siedlec (DK63) 
oraz z Łomży w kierunku Bielska Podlaskiego (DK66).

Zmiana na stanowisku Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Zambrowie
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Zarząd województwa podlaskiego 
zatwierdził trzecią listę projektów 
wspierających kształcenia zawodowe 
młodzieży, co wpłynąć ma na popra-
wę konkurencyjności podlaskiej go-
spodarki. W ramach wsparcia z fun-
duszy europejskich ponad 2,3 mln 
zł trafi m.in. do trzech łomżyńskich 
szkół, a mianowicie do ZSMiO nr 5, 
ZSEiO nr 6 oraz ZSWiO nr 7.

Dotacje przeznaczone zosta-
ną na organizację staży i prak-
tyk u pracodawców, doposa-
żenie szkół czy stypendia dla 
najlepszych uczniów. Na projek-
ty przeznaczono ponad 11 mln 
zł, a pieniądze pochodzą z fundu-
szy unijnych

Dotacje na takie działania 
otrzymało siedem podmiotów, 
będą one realizować we współ-
pracy ze szkołami zawodowymi 
następujące projekty:

Dzięki projektowi Miasta 
Łomża, 340 uczniów i 12 na-
uczycieli zdobędzie nowe umie-
jętności z następujących szkół: 
Zespołu Szkół Mechanicz-
nych i Ogólnokształcących nr 
5, Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych i Ogólnokształcących nr 
6 i Zespołu Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcących nr 7. 
Zostaną wprowadzone różno-
rodne formy zajęć pozalekcyj-
nych, staży zawodowych i kur-
sów zawodowych. W projekcie 
przewidziano również wsparcie 
stypendialne dla najzdolniej-
szych uczniów. Projekt otrzyma 
dotację w wysokości ponad 2,3 
mln zł.

Unia Producentów i Praco-
dawców Przemysłu Mięsnego 
będzie realizować projekt skie-
rowany do 105 uczniów i 10 
nauczycieli Technikum i Bran-
żowej Szkoły I St. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Ciechanowcu im. 
R. Pileckiego. Szczególny na-
cisk zostanie położony na kie-
runki technik budownictwa, 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz kucharz. Efek-
tem wsparcia będzie podniesie-
nie umiejętności zawodowych 
oczekiwanych przez pracodaw-
ców na rynku pracy. Będzie to 
realizowane poprzez staże zawo-
dowe, dodatkowe zajęcia, warsz-
taty, kursy specjalistyczne/za-
wodowe, doposażenie pracowni 
zawodowych. Dotacja na ten cel 
to blisko 1,5 mln zł.

70 uczniów i 20 nauczycieli 
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół 
Agroprzedsiębiorczości w Zam-
browie zostanie objętych kom-
pleksowym programem rozwo-
ju, który przewiduje m. in. kursy 
i szkolenia dla uczniów, dodatko-
we zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze, staże dla uczniów i na-
uczycieli i pomoc stypendialną. 
Program obejmie uczniów klas 
I-III technikum uczących się na 
kierunkach: technik robót wy-
kończeniowych w budownic-
twie, technik ekonomista, tech-
nik rolnik i technik handlowiec. 
Projekt został złożony przez po-
wiat zambrowski, przyznane do-
finansowanie to ponad 800 tys. zł

OPTIMA HRS Kinga Ko-
ronkiewicz zrealizuje z funduszy 
unijnych aż cztery projekty. Będą 
one obejmować organizacje staży 
dla uczniów i nauczycieli kształ-
cenia zawodowego realizowane 
u pracodawców:

Pierwszy z nich obejmie 86 
uczniów oraz 5 nauczycieli ze 
Szkoły Policealnej Centrum Na-
uki i Biznesu Żak w Białymsto-
ku, (z kierunków: technik admi-
nistracji, technik BHP, technik 
usług kosmetycznych, florysta), 
Szkoły Policealnej Medycznej 
Żak w Białymstoku (z kierun-
ków: technik masażysta) i Szko-
ły Policealnej Opieki Medycznej 
Żak w Białymstoku (z kierun-
ków: opiekun medyczny). Dota-
cja na ten projekt to ponad 800 
tys. zł.

Drugi projekt obejmie 60 
uczniów oraz 3 nauczycieli 
kształcenia zawodowego z Poli-
cealnej Szkoły COSINUS w Bia-
łymstoku, z kierunków: technik 
rachunkowości, technik admi-
nistracji, technik informatyk, 
opiekunka dziecięca, opiekun 
medyczny i asystentka stomato-
logiczna, Dotacja to ponad 400 
tys. zł.

Trzeci realizowany projekt 
obejmie 60 uczniów oraz 3 na-
uczycieli kształcenia zawodowe-
go z Policealnej Szkoły COSI-
NUS w Białymstoku i Zaocznej 
Policealnej Szkoły COSINUS 
1 w Białymstoku, z kierunków: 
technik masażysta, technik usług 
kosmetycznych, technik ochrony 

fizycznej osób i mienia, Technik 
BHP, Florysta. Przyznana dota-
cja to ponad 400 tys. zł.

Ostatni, czwarty obejmie 
43 uczniów oraz 3 instruktor-
ki praktycznej nauki zawo-
du z Akademickiej Policealnej 
Szkoły Medycznej w Białym-
stoku, z kierunków: technik 
sterylizacji medycznej, tech-
nik farmaceutyczny, technik 
usług kosmetycznych, opiekun 
medyczny, technik masażysta. 
I otrzyma dotację w wysokości 
ponad 400 tys. zł.

Kolejny projekt z listy, któ-
ry uzyskał wsparcie to przed-
sięwzięcie Narodowego Forum 
Doradztwa Kariery. Skierowa-
ny jest do 120 uczniów oraz 
20 nauczycieli Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolnicze-
go im. W. Witosa w Suwałkach. 
W ramach projektu uczniowie 
wyrównają braki z matematyki, 
j. angielskiego, niemieckiego, 
chemii, fizyki, biologii i infor-
matyki. Nabędą umiejętności 
niezbędne na runku pracy po-
przez kursy, szkolenia, staże za-
wodowe i wyjazdy edukacyjne. 
Szkolne warsztaty i pracownie 
zostaną doposażone w nowo-
czesny sprzęt co pozwoli stwo-
rzyć warunki zbliżone do rze-
czywistego środowiska pracy 
zawodowej. Dotacja wynosi 
ponad 1,8 mln zł.

PROTINUS Ośrodek Szko-
leniowo − Badawczy w Białym-
stoku otrzyma dotację na lepsze 
przygotowanie do potrzeb rynku 

pracy 60 uczniów i 4 nauczycieli 
kształcenia zawodowego w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Haj-
nówce. Kierunki objęte działania-
mi w ramach projektu to technik 
budownictwa, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, tech-
nik mechaniki, technik informa-
tyk i technik logistyk.  Uczniowie 
wezmą udział w stażach, targach 
branżowych i dodatkowych zaję-
ciach specjalistycznych u jednych 
z największych przedsiębior-
ców w województwie podlaskim 
w branży budowlanej i gastrono-
micznej (Danwood i Gastro Stre-
fa). Przyznana dotacja to ponad 
400 tys. zł.

Ostatni projekt z listy doty-
czy podniesienie jakości kształ-
cenia zawodowego w Zespole 
Szkół Zawodowych w Hajnów-
ce. Złożył go powiat hajnowski. 
Ma na celu wsparcie rozwoju 
zawodowego 200 uczniów i 9 
nauczycieli. Poprzez staże, do-
radztwo zawodowo-edukacyj-
ne, doposażenie szkoły w celu 
stworzenia warunków nauki 
zbliżonych do rzeczywistego 
środowiska pracy zawodowej, 
uczniowie uzyskają dodatko-
we kompetencje i kwalifikacje. 
Kierunki objęte wsparciem to: 
technik budownictwa, technik 
mechanik, technik informatyk, 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych. Blisko 2 mln zł to 
przyznana na ten cel dotacja.

Całkowity koszt wszystkich 
projektów wynosi blisko 12 mln 
zł, a dofinansowanie unijne z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego 
pokryje ponad 11 mln zł.

Pomimo pandemii koronawirusa Państwowa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży nie zawodzi miłośników sztuki piękne-
go makijażu. Zakład Kosmetologii na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży zaprasza do 
udziału w VI Akademickich Mistrzostwach Ma-
kijażu Fantazyjnego. W tym roku rywalizacja 
odbędzie się wirtualnie pod hasłem „Po drugiej 
stronie lustra online”. 

Każda kobieta lubi olśniewać swoim 
wyglądem. A nic bardziej nie podkreśla 
urody, tuszuje mankamenty oraz dodaje 
pewności siebie, jak dobrze dobrany ma-
kijaż. Jak co roku, niecodzienne makijaże 
będzie można podziwiać w wykonaniu 
uczestniczek Mistrzostw. Po raz szósty 
PWSIiP zaprasza do udziału w zawodach 
szkoły ponadpodstawowe i uczelnie z kie-
runkami kosmetycznymi.

Zadaniem konkursowym jest nade-
słanie filmów pokazujących powstawanie 
całego makijażu i efekty wraz ze styliza-
cją. W związku z epidemią COVID-19 
uczestnik konkursu w trakcie wykona-

nia makijażu powinien posiadać far-
tuch ochronny, jednorazowe rękawiczki 
i osłonę ust i nosa.

Na nagrania PWSIiP w Łomży czeka 
do 31.03.2021 r. Warunkiem koniecznym 
wzięcia udziału w Mistrzostwach jest rów-
nież nadesłanie skanu formularza zgłosze-
niowego w terminie do 15.03.2021 r. na 
adres mailowy: podrugiejstronielustra@
pwsip.edu.pl bądź pocztą tradycyjną na 
adres uczelni.

O wygranej uczelnia poinformuje 
09.04.2021 r. Wyniki będą ogłoszone na 
stronie internetowej PWSIiP oraz w me-
diach.

Ogólne zasady udziału w Konkursie 
znajdują się w Regulaminie VI Akademic-
kich Mistrzostw Makijażu Fantazyjnego 
na stronie Państwówki. 

Organizatorzy przygotowali bardzo 
cenne nagrody, jak zestawy kosmetyków, 
kuferek na kosmetyki, wielofunkcyjne 
urządzenie do peelingu, urządzenie Dar-
sonval.

Wymagane dokumenty:
• oryginał formularza zgłoszeniowego 

wraz z podpisanym oświadczeniem o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz na nieodpłatne udziele-
nie prawa do wykorzystywania przez or-

ganizatora nadesłanych oraz wykonanych 
w trakcie zdjęć;

• oryginał zaświadczenia o aktualno-
ści statusu studenckiego/uczniowskiego 
i zgodę na reprezentowanie uczelni/szko-
ły.

VI Akademickie Mistrzostwa 
Makijażu Fantazyjnego

2,3 mln zł wsparcia dla trzech łomżyńskich szkół
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Telemedycyna, czyli świadczenie 
usług medycznych poprzez zdalne 
środki komunikacji, takie jak tele-
fon czy internet istnieją nie od dziś. 
Dopiero w ostatnich czasach bardzo 
mocno rośnie świadomość i zainte-
resowanie pacjentów w obszarze 
telemedycyny. Wszystko za sprawą 
ograniczeń związanych z wybuchem 
epidemii COVID-19.

Od czasu wprowadzenia 
pierwszych obostrzeń doty-
czących limitów w przychod-
niach bądź ich kompletnego za-
mknięcia pojawił się problem 
z umówieniem wizyty u leka-
rza. Nie mówimy tu o konsul-
tacji u lekarza konkretnej spe-
cjalizacji, bo o te ciężko nawet 
w „normalnych czasach”, tylko 
o wizytach u lekarza pierwsze-

go kontaktu. Właśnie w tym 
miejscu z pomocą przychodzi 
telemedycyna.

Jak wygląda konsultacja zdalna 
w praktyce?

Taka usługa odbywa się 
przede wszystkim zgodnie 
z obowiązującą w Polsce usta-
wą o zawodzie lekarza. Lekarz 
ma prawo do przeprowadzenia 
wywiadu, oceny stanu zdrowia, 
zlecenia innych badań lub kon-
sultacji wyników badań podczas 
rozmowy telefonicznej bądź in-
nego środka komunikacji zdal-
nej. Taka konsultacja zdalna 
często kończy się wystawieniem 
e-recepty, w związku ze zdiagno-
zowaną dolegliwością, lub zwol-
nienia e-zwolnienia. Pomimo 
braku możliwości przeprowa-

dzenia badania fizykalnego, kon-
sultacja zdalna jest równopraw-
nym świadczeniem lekarskim 
co klasyczna wizyta w gabine-
cie czy przychodni. Konsultację 
zdalną możesz umówić w serwi-
sie eDoktorzy.pl.

Jakie korzyści daje telemedycyna?
Przede wszystkim to ogrom-

na oszczędność czasu. Pacjent 
nie musi martwić się o umawia-
nie wizyty w przychodni/gabi-
necie z dużym wyprzedzeniem. 
Odpada konieczność transpor-

tu do placówki, a co za tym idzie 
– wychodzenia z domu. Kolejna 
korzyść to dużo większa dostęp-
ność lekarzy. W Internecie ist-
nieją już serwisy telemedyczne 
jak eDokorzy.pl gdzie umówie-
nie wizyty trwa dosłownie chwi-
lę i nie przyprawia o ból głowy 
nawet tych mniej „skomputery-
zowanych”. Pacjent podaje kilka 
podstawowych danych na swój 
temat, a po potwierdzeniu umó-
wionej wizyty następuje bezpo-
średni kontakt telefoniczny do 
pacjenta.

Należy też pamiętać, że takie 
konsultacje online bywają nieraz 
tańsze od zwykłych wizyt w gabi-
necie. Przy mowie o korzyściach 
nie można również zapomnieć 
o najważniejszym, czyli bezpie-
czeństwie. Pacjent korzystający 

ze zdalnych usług lekarskich nie 
musi narażać się na kontakt z po-
tencjalnymi chorymi. I nie cho-
dzi tylko o COVID, ale o wszelkie 
inne choroby przenoszone drogą 
kropelkową. To działa również 
w drugą stronę. Chory pacjent 
„konsultując się” zdalnie, również 
nie staje się źródłem potencjalne-
go zakażenia innych, zdrowych 
ludzi. Niewątpliwie telemedy-
cyna to przyszłość doraźnej, jak 
i specjalistycznej, pomocy le-
karskiej. Wygoda pacjentów, do-
stępność specjalistów bez oczeki-
wania w kolejkach, oszczędność 
czasu zarówno pacjentów jak i le-
karzy, to kluczowe aspekty prze-
mawiające „za” konsultacjami le-
karskimi w formie zdalnej. Być 
może wizja przychodni i gabine-
tów bez niekończących się kole-
jek już niedługo stanie się faktem 
dzięki dynamicznemu rozwojowi 
telemedycyny. 

Mówi dr Tadeusz Oleszczuk, wykła-
dowca Państwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości w Łom-
ży. W lutym miała miejsce premiera 
jego najnowszej książki pt. „Uspokój 
swoje hormony. Czego ginekolog Ci 
nie powie”. Doktor zwraca szczególną 
uwagę na to, co ma wpływ na prawi-
dłową gospodarkę hormonalną oraz 
podaje wskazówki co zbadać i zrobić, 
aby zachować zdrowie.

Słowo „hormon” pochodzi 
od greckiego słowa hormeo, co 
w wolnym tłumaczeniu, znaczy 
poruszać, pobudzać. Hormo-
ny odpowiedzialne są za prawi-
dłowe działanie wielu narządów 
i utrzymanie organizmu w stanie 
równowagi. Niestety, coraz więk-
sza rzesza Polek ma problemy 
hormonalne.

Skąd się biorą mięśniaki, dla-
czego są guzki w tarczycy, a jakie 
są przyczyny powstawania tor-
bieli w piersiach? Na takie i inne 
pytania znajdziemy odpowiedź 
w książce dra Tadeusza Oleszczu-
ka. Wiele kobiet nie zdaje sobie 
sprawy, iż podłożem tych scho-
rzeń jest praca hormonów. 

 - Mam duży szacunek dla ko-
biet. Szczególnie ciężko jest mi 
przejść obok tych, które mają 
problemy z hormonami – mówi 
dr Tadeusz Oleszczuk i dodaje: 
„Wpływ hormonów jest niesa-
mowity. Ryzyko złej gospodarki 
hormonalnej nasila się w miarę 
upływu lat. Subtelnie rozwija się 
w wieku 20 lat, a rozkwita w okre-
sie menopauzy”.

Leczeniem zaburzeń hormo-
nalnych zajmuje się lekarz en-

dokrynolog. Zachowanie zdro-
wego stylu życia, odpowiedniej 
diety, może zrównoważyć po-
ziom hormonów. 

- Ważne jest, by nie dopusz-
czać do pożaru, a gasić go w mo-
mencie, gdy normy są przekroczo-
ne. Większość lekarzy ogranicza 
się do podania tabletki w momen-
cie, kiedy wskaźniki przekraczają 
normy – mówi doktor.

To druga książka dra Tade-
usza Oleszczuka, w marcu 2020 
ukazała się pierwsza książka au-

torstwa ginekologa pt. „Czego 
ginekolog ci nie powie” i została 
uznana za bestseller działu “zdro-
wie” na Empik.pl. 

- Cieszę się, że powstała dru-
ga książka, ona była bardziej mi 
potrzebna niż pierwsza. Do jej 
powstania czerpałem z publikacji 
światowych z ostatnich dwóch lat 
– tłumaczy Tadeusz Oleszczuk 
i dodaje: „Książka jest osobistym 
wkładem, chce pokazać ścieżki 
jakimi można się poruszać, aby 
pomóc sobie”.

Dr Tadeusz Oleszczuk od 
ponad 10 lat jestem adiunktem 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
PWSIiP, gdzie uczy praktycznej 
strony aktualnej wiedzy medycz-
nej studentów fizjoterapii, ko-
smetologii, pielęgniarstwa i die-
tetyki. Dr hab. n. med Małgorzata 
Knaś, prof. PWSIiP oraz Dziekan 
WNOZ PWSIiP podkreśla, że 
nowa książka Pana Doktora to 
powód do zadowolenia. 

- Publikacje naukowe na-
szych pracowników cieszą 

szczególnie. Cenne jest to, że 
oprócz pracy dydaktycznej 
i pracy naukowej, nasi naukow-
cy znajdują czas na to, aby two-
rzyć literaturę, która jest przy-
datna do zdobywania wiedzy 
przez osoby, które nie są zwią-
zane ze środowiskiem medycz-
nym. Pan Dr Tadeusz Oleszczuk 
pisze książki językiem przystęp-
nym dla każdego. Jako uczelnia 
zawodowa, mamy stanowiska 
dydaktyczne oraz badawczo-
-dydaktyczne, dzięki czemu nasi 
wykładowcy zwiększają zakres 
wiedzy w nauce polskiej. Mają 
możliwość publikacji prac na-
ukowych, artykułów, monogra-
fii, podnoszenia swoich kwalifi-
kacji zawodowych – przyznaje. 

Książka pt. „Uspokój swo-
je hormony. Czego ginekolog Ci 
nie powie” powstała nakładem 
Wydawnictwa Pascal.

Tadeusz Oleszczuk to dok-
tor nauk medycznych, specjalista 
ginekolog-położnik, absolwent 
Gdańskiej Akademii Medycz-
nej. Pracę doktorską obronił 
w 2001 roku w Centrum On-
kologii - Instytut w Warszawie. 
Pełnił obowiązki ordynatora na 
35-cio łóżkowym pełno profilo-
wym oddziale położniczo-gine-
kologicznym. Jest autorem wie-
lu publikacji w profesjonalnych 
czasopismach medycznych, mie-
sięcznikach i kwartalnikach. Lau-
reat pierwszej nagrody na konfe-
rencji medycznej w Białymstoku 
za wystąpienie na temat roli mi-
kroflory jelitowej i jej wpływu na 
zdrowie.

„Blisko 30 proc. kobiet w Polsce ma 
problemy z zaburzeniami hormonalnymi…”

Telemedycyna w praktyce. Co warto wiedzieć? 
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

Zlecę okorowanie słupków okrągłych so-
snowych, wymagany własny sprzęt oraz 
skrecanie tychże słupków np. na huśtaw-
kę lub altanę, domek itp. Tel. 887 106 410.

Zlecę wykonanie tynków na około 200 
m2. Łomża. Tel. 723 113 911.

Sprzedam: prasa belująca Sipma Farma 
II, pług 4-skibowy Agromasz. 606711990

NIERUCHOMOŚCI 

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

Wydzierżawię 1,5 ha ziemi pod uprawy 
rolne w miejscowości Zosin k.Łomży na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 504 811 
436. 

Sprzedam mieszkanie 48 m2, ul. Dworna 
w Łomży. Tel. 503 445 910.

Sprzedam mieszkanie w Łomży,  
62 m2 przy ul. Broniewskiego,  

III piętro. Tel. 698 955 108. 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-

TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokry-
cia dachowe, 
wymiana kon-
strukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 
17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

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

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska - twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-

szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. 
Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

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

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż sprzętu 
k o m p u te rowe g o. 
Tel.86 216 93 79, 
kom. 606 468 121, 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 okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

MOTORYZACJA 

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

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

Sprzedam Opel Zafira 1,9 CTDi, 2005 rok. 
Tel. 606 711 990.

ZDROWIE/ URODA 

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

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

FARMAL Magazyn główny Łomża 
Z A T R U D N I „Magazyniera” 

Od kandydata oczekujemy: 
- umiejętności pracy w zespole 

- uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania 
- dyspozycyjności 

- mile widziane prawo jazdy kat. B 
- pozytywne nastawienie do klienta 

- potrzebne uprawnienia na wózek widłowy

Gwarantujemy: 
- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

- konkurencyjne wynagrodzenie 
- bogaty pakiet socjalny 

- możliwość rozwoju
zawodowego i awansu w strukturach firmy 

- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

 CV należy przesyłać na adres e-mail: praca@farmal.pl
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Piotr Walczak, Przedsiębiorcze Podla-
sie: Naukowiec, rysownik, pisarz. Jest 
jakiś rozdział między pracą a pasją, 
czy to wzajemne przenikanie?

Tomasz Samojlik: Rzeczywi-
ście, jestem doktorem habilito-
wanym nauk biologicznych w In-
stytucie Biologii Ssaków Polskiej 
Akademii Nauk w Białowieży, 
a jednocześnie zajmuję się pisa-
niem książek i rysowaniem ko-
miksów, tworzeniem scenariuszy 
do animacji, ilustrowaniem ksią-
żek innych autorów.

Oba światy przenikają się 
i zazębiają – badania naukowe 
i odkrycia moich koleżanek i ko-
legów z Instytutu są często inspi-
racją do fabuł nowych książek, 
a praca nad nimi jest z kolei od-
skocznią od trudnej profesji na-
ukowca.

Urodził się pan w Hajnówce. I w pracy 
naukowej wrócił na te tereny. Puszcza 
Białowieska ma jeszcze przed panem 
jakieś tajemnice?

– Nie tylko w pracy nauko-
wej, po studiach wróciłem do 
Hajnówki i z tym miejscem zwią-
załem swoje życie. Nie znaczy to 
jednak, że ten zakątek świata nie 
ma przede mną tajemnic. Wręcz 
przeciwnie: odpowiedź na jedno 
pytanie przynosi ze sobą kolejna 
trzy znaki zapytania. Badanie hi-
storii Puszczy jest pasjonującym 
zajęciem, czasami przypominają-
cym pracę detektywa.

Tylko, że ja nie tropię nie-
wiernych małżonków, a staram 
się odpowiedzieć na pytanie, jak 
to możliwe, że Puszcza Biało-
wieska istnieje od 12 tysięcy lat, 
a nam nie udało się jej zniszczyć. 
Ba, przetrwały w niej fragmenty 
zbliżone do pierwotnych lasów 
porastających przed tysiącami lat 
Europę.

Bada pan historyczny związek czło-
wieka z Puszczą Białowieską. Jak pan 
ocenia dzisiejszy wpływ na ten kom-
pleks leśny? Wraz z rozwojem uczymy 
się dbać o przyrodę, czy jednak postęp 
nie idzie w parze ze świadomością po-
trzeby ochrony?

– Wydarzenia ostatnich lat 
dobitnie udowodniły, że upar-
cie odmawiamy wyciągania nauk 
z historii i wciąż pakujemy się w te 
same błędy. Setki lat temu władcy 
Polski zdolni byli do śmiałych de-
cyzji dotyczących ochrony Pusz-
czy Białowieskiej, na które my 

dziś nie potrafimy się zdobyć. To 
dziwne, bo przecież wiemy już 
tak dużo o funkcjonowaniu przy-
rody i znaczeniu, jakie mają takie 
naturalne lasy jak Puszcza…

Ale to dotyczy nie tylko Pusz-
czy – wystarczy spojrzeć, z jakim 
zapałem ludzkość odsuwa od sie-
bie naukowe dowody na to, że 
człowiek doprowadził do kata-
strofalnych zmian klimatycznych, 
do szóstego wielkiego wymierania 
gatunków, do takich przekształceń 
biosfery, które uczynią nasze życie 
na Ziemi bardzo trudnym…

Jest jakieś szczególnie ulubione miej-
sce, gdzie wybiera się pan na spacery 
po Puszczy?

– Miałem to szczęście, że 
dzięki badaniom naukowym 
mogłem dotrzeć do takich frag-
mentów Puszczy, do których 
zwykły turysta nie ma wstępu. 
Widziałem najlepiej zachowane 
fragmenty parku narodowego 
i rezerwatów przyrody, uczest-
niczyłem w wykopaliskach na 

stanowiskach, które od setek lat 
nie zostały naruszone przez dzia-
łalność człowieka. Ale szczerze 
powiedziawszy, wolę spacery po 
istniejących, oficjalnych trasach 
turystycznych i ścieżkach do nor-
dic walkingu. Z nich też można 
zobaczyć cudownie zachowane 
fragmenty dzikiej przyrody, a za-
razem unika się niepokojenia dzi-
kich zwierząt. Warto pamiętać, że 
w miejscach takich jak Puszcza 
Białowieska jesteśmy tylko gość-
mi, nie gospodarzami. I musimy 
umieć zachowywać się jak na kul-
turalnych gości przystało.

Pisze pan książki dla najmłodszych, 
rysuje komiksy. Króluje w nich przy-
roda. Jakie wartości edukacyjne chce 
pan przekazywać dzieciom?

– Bardzo proste: przyrody nie 
należy się bać, ani jej lekceważyć. 
Trzeba ją poznawać, bo jak by-
śmy siebie nie oszukiwali, nadal 
jesteśmy jej częścią. Musimy zro-
zumieć, że nasze, ludzkie prze-
trwanie zależy od stanu świata 

natury. Mam wielką nadzieję, że 
moi mali czytelnicy, jak już doro-
sną i będą decydować o kształcie 
świata, nie zapomną o tym.

Proszę opowiedzieć, jak w ogóle to się 
zaczęło z tą twórczością.

– Zależało mi na przekazywa-
niu moim dzieciom rzetelnej wie-
dzy naukowej w przystępnej for-
mie. Nie za bardzo chciały słuchać 
moich prelekcji naukowych, więc 
wymyśliłem żubra Pompika i opo-
wiadałem im do snu jego przy-
gody, przemycając jednocześnie 
ciekawostki o żubrach i innych 
gatunkach, o życiu Puszczy, o me-
chanizmach świata przyrody…

Zdradzi pan, nad czym pracuje obec-
nie? Będą kolejne przygody żubra 
Pompika?

– Oczywiście, lada moment 
premiera dwóch zeszytów z serii 
„Żubr Pompik: Wyprawy” (nu-
mer 20 i 21).

Dziękuję za rozmowę.

TOMASZ SAMOJLIK 

– biolog i popularyzator przyrody, 
rysownik, twórca komiksów 
i książek dla dzieci. Stworzył 
postacie żubra Pompika i ryjówki 
Dobrzyka. Ur. w Hajnówce w 1978. 
Doktorem nauk przyrodniczych. 
Jak sam określa: „Za dnia jestem 
naukowcem, pracownikiem 
Instytutu Biologii Ssaków Polskiej 
Akademii Nauk w Białowieży, 
zajmującym się zawodowo 
badaniem historii przyrodniczej 
Puszczy Białowieskiej. Po pracy zaś 
wykorzystuję moje doświadczenie 
naukowe przy rysowaniu 
komiksów, pisaniu książek 
i wymyślaniu najróżniejszych 
okołoksiążkowych projektów, 
w których dzielę się moimi 
przyrodniczymi (i nie tylko) 
fascynacjami.

Źródło: 
https://przedsiebiorczepodlasie.pl/

tomasz-samojlik-zakochany-w-puszczy-dzieci-
zakochane-w-jego-ksiazkach/

Tomasz Samojlik: zakochany w Puszczy, 
dzieci zakochane w jego książkach

Tomasz Samojlik (na zdjęciu): naukowiec, pisarz, rysownik. W rozmowie z redakcją Przedsiębiorczego Podlasia opowiada o fascynacji badaniem  
historii Puszczy Białowieskiej i przekładaniu wiedzy przyrodniczej na język książek dla najmłodszych, książek obrazkowych i komiksów.
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Jak informuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego o dotych-
czasowej i przyszłej współpracy roz-
mawiali Marek Olbryś, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego oraz Zbi-
gniew Maleszewski, wiceprezes Pol-
skiego Związku Bokserskiego (PZB) 
do spraw wyszkolenia, i jednocześnie 
szef Podlaskiego Okręgowego Związ-
ku Bokserskiego.

- Nasze wsparcie traktujemy 
jako misję rozwoju sportu wśród 
dzieci i młodzieży – mówił w cza-
sie spotkania wicemarszałek Ol-
bryś. - Boks jest sportem olimpij-
skim, a wychowanie młodzieży 
w duchu rywalizacji olimpijskiej 
wpisuje się w politykę wsparcia 
sportu młodzieżowego przez sa-
morząd województwa – podkre-
ślił.

Wspomniał, iż pomoc ze stro-
ny samorządu województwa to 
nie tylko wsparcie organizacji 
imprez sportowych, ale również 
stypendia sportowe czy dofi-
nansowywanie sprzętu i strojów 
sportowych czy zgrupowań szko-
leniowych.

- Ze swojej strony bardzo 
dziękuję za dotychczasową 
współpracę – podkreślał gość. – 
Nie było sytuacji, w której urząd 
odmówiłby nam wsparcia – pod-
sumował.

Wiceprezes PZB podkreślał 
aspekty szkoleniowe współpracy 
z młodzieżą.

- Szkolenia to nie tylko pod-
noszenie kwalifikacji sporto-
wych, ale również praca nad in-
tegracją młodego pokolenia 
i przygotowywania do dalszego 
życia – przybliżał kuchnię trener-
ską. - Bo taka jest rola trenera, by 
dbać nie tylko wynik sportowy, 
ale również i aspekt wychowaw-
czy – podkreślał.

Jak czytamy na stronie wrota-
podlasia. pl wręczając specjalne 
imienne pasy bokserskie dla mar-
szałka Artura Kosickiego i wice-
marszałka Marka Olbrysia, Zbi-
gniew Maleszewski wystosował 
również zaproszenie do udziału 
w Mistrzostwach Województwa 

Podlaskiego w Boksie (6-7.03) 
w Sokółce.

*  *  *
Tylko w ostatnim cza-

sie Województwo Podlaskie 
wsparło organizację Między-
narodowego Turnieju Bok-
serskiego Juniorów o Puchar 
Prezydenta Miasta Łomża (29-
31.01) oraz międzynarodo-
wego meczu bokserskiego ju-
niorów Polska-Litwa-Estonia 
(20.02), również w Łomży. Na 
rok 2022 planowane są zawody 
rangi mistrzowskiej seniorów 
w Białymstoku w 80. rocznicę 
istnienia Podlaskiego Okręgo-
wego Związku Bokserskiego.

Trzy medale dla zawodników 

Fight Club Łomża
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Fight Club Łomża podczas zawo-
dów o X Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasi fighterzy, z Sochaczewa wró-
cili z trzema medalami. To kolejne sukcesy łomżyńskich zawodników.

- Wracamy zadowoleni i dumni z osiągnięć jakie udaje nam się uzy-
skiwać. Systematyczne treningi, ciągły rozwój, charakter, waleczność 
i efekty widać na zawodach. Dziękujemy Wam za to, że godnie repre-
zentujecie Klub i miasto Łomża- mówi Damian Zorczykowski, trener 
Fight Club Łomża.

Oto wyniki fighterów z Łomży.
II miejsce: Dominika Steczkowska - 65 kg OFS
II miejsce: Krystian Kowalczyk - 61kg OFS
II miejsce: Mateusz Witkowski - 84kg PK
Jakub Dobrzycki w swoim debiucie po bardzo dobrym i wyrówna-

nym pojedynku odpadł z dalszej rywalizacji. 

Przypomnijmy, że to nie jedyne sukcesy naszych zawodników 
w ostatnim czasie. W wrześniu Dominika Steczkowska, została Mi-
strzynią Polski MMA JUNIORKI +66 kg. Dominika zdeklasowała 
wówczas swoje trzy rywalki wygrywając z nimi w pięknym stylu przez 
decyzję sędziów. 

O bokserskiej współpracy  
z samorządem województwa
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