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Fotoreportaż na str. 12

Tak świętowaliśmy
Dziękujemy, że byliście z nami!

Wiosna, ach to Ty! 
Odrodzenie Doliny Narwi   

Choć przyszła ze śniegiem, wiatrem i niską temperaturą daje nadzieję. Wiosna. 
Oficjalnie jest już z nami. Mimo przeszkód przyroda zaczyna budzić się do życia. 

Rośliny rozkwitają, a zwierzęta wychodzą z zimowego letargu, czasem hibernacji. 
Także tu w Dolnie Narwi, gdzie zachwycają ogromne rozlewiska i gwar gęsi, 

kaczek, czajek, łabędzi i kormoranów.

Fotoreportaż na str. 4



W Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży trwają 
intensywne przygotowania do 
wiosny. Na terenie miasta już 
niedługo pojawią się tysiące 
kwiatów. Obecnie prace prowadzone 
są nie tylko na łomżyńskich ulicach, 
ale również w szklarniach. Jednak 
wiosenne przygotowania nie 
ograniczają się wyłącznie do samych 
nasadzeń. 

Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży od 
dłuższego czasu prowadzi prace 
pielęgnacyjne na terenie miasta. 
To m.in. rębakowanie czy ściół-
kowanie ziemi. Ponadto kilka 
tygodniu temu prace zaczęły się 
także w szklarniach.

- W szklarniach nasi pracow-
nicy sadzą kwiaty, które następ-
nie wystawiane będą na terenie 
całego miasta. Mamy tu m.in. 
pelargonie, wilce do nasadzeń 
w donicach wiszących i kaska-
dowych. Posiadamy również be-
gonie, szałwie czy aksamitki do 
nasadzeń na Placu Niepodległo-
ści, Rondach Hanki Bielickiej czy 
w Parku im. Jakuba Wagi. Ale co 
ciekawe, będą dekorowane miej-
sca pamięci narodowej, a także 
Cmentarz Katedralny przy ul. 
Mikołaja Kopernika w Łomży - 
wyjaśnia Krzysztof Siedlecki, kie-
rownik Zakładu Dróg i Zieleni.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej posiada około 3 tysiące 
pelargonii oraz wilców. Z kolei na 
wspomnianych miejscach pamię-
ci narodowej, Cmentarzu, Placu 
Niepodległości, Rondach Han-
ki Bielickiej i w Parku im. Jakuba 
Wagi łącznie znajdować się bę-
dzie ok. 17 tys. begonii, aksami-
tek i szałwii.  

W MPGKiM prowadzone są 
również prace fitosanitarne, czyli 
przycinanie gałęzi. Czynności te 
mają konkretny cel.

- Z tego pozyskujemy susz. 
Ścięte gałęzie zwozimy na pro-
dukcję ogrodniczą, gdzie wszyst-
ko rębakujemy. Powstają z tego 
zrębki, które wykorzystujemy 
do podsypywania nasadzeń na 
terenie miasta, na przykład krze-
wów, skupin czy bylin - tłumaczy 
Krzysztof Siedlecki.

Warto wspomnieć, że przy-
gotowania do sezonu wio-
sennego to wielopłaszczy-
znowy proces. W Miejskim 
Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łomży pierwsze prace zwią-
zane z wiosną rozpoczęły się już 
w październiku 2020 roku.

- Musieliśmy zamawiać sa-
dzonki kwiatów i nasiona, gdyż 
na wiosnę są one praktycznie 
niedostępne. Ale pełną parą ru-
szyliśmy troszkę później. 25 lute-
go otworzyliśmy nasze szklarnie. 
Tutaj już na miejscu pikowane 
są kwiaty i rozsiewane nasion-
ka. I czekamy aż sobie spokojnie 
urosną - mówi kierownik.

W szklarniach umiejscowio-
nych przy tzw. „Grabówce”, na co 
dzień pracuje dwóch pracowników. 
W momencie natężenia zajęć, do 
pikowania, przesadzania czy piele-
nia kwiatów oddelegowanych jest 
kolejnych sześć osób. Natomiast 
sam koniec wiosennych przygo-
towań planowany jest na poło-
wę maja. To właśnie wtedy będzie 
można podziwiać ponad półroczne 
działania pracowników Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej.
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Wiesław Grzymała z Rady 
Miejskiej Łomży do Orlenu

Wiesław Grzymała, były dyrektor 
Podlaskiego Oddziału Regional-
nego ARiMR oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Łomży, od wielu 
lat jeden z filarów Prawa i Spra-
wiedliwości w Łomży, otrzymał 
nową pracę w spółce ORLEN Pali-
wa.

W spółce ORLEN Paliwa 
Wiesław Grzymała ma odpo-
wiadać za rozwój i współpra-
cę ze spółkami skarbu pań-
stwa związanymi z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnic-
twa. 

W przeszłości Wiesław 
Grzymała był radnym i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Łomży oraz dyrektorem Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Orlen Paliwa specjalizuje się w sprzedaży produktów paliwowych 
odbiorcom hurtowym oraz wykonywaniem instalacji przemysłowych.

Próbne 
egzaminy 

ósmoklasistów
W dniach 17-19 marca odbyły się 
próbne testy ósmoklasistów. Zorga-
nizowane zostały w pełnym reżimie 
sanitarnym.

17 marca uczniowie pisali eg-
zamin z języka polskiego, 18 mar-
ca zmierzyli się z matematyką, 
a 19 marca zostali przetestowani 
z języka obcego nowożytnego. 
Testy przeprowadzono przy za-
chowaniu obostrzeń epidemiolo-
gicznych.

- W Łomży do egzaminów 
podeszło najprawdopodobniej 
541 osób w 7 szkołach podsta-
wowych.. Wiele materiałów edu-
kacyjnych potrzebnych uczniom 
do nauki do egzaminów znalazło 
się na stronie internetowej CKE. 
Próbne testy były dobrą okazją 

dla uczniów do sprawdzenia wie-
dzy - stwierdziła dr Agnieszka 
Muzyk, dyrektor Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej.  

W testach próbnych dla 
ósmoklasistów mogły brać 
udział wyłącznie osoby zdrowe, 
nie przebywające na izolacji lub 
kwarantannie. Na terenie szkół 
obowiązywał nakaz noszenia 

maseczek. Zasada ta dotyczyła 
zarówno ósmoklasistów, jak i na-
uczycieli.

Wszystkie szkoły przeprowa-
dzające egzaminy próbne otrzy-
mały wytyczne sanitarne od Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego oraz Ministerstwa Edukacji 
i Nauki.  

Blisko 20 tysięcy kwiatów niebawem 
zakwitnie na ulicach miasta

Krzysztof Siedlecki  
kierownik Zakładu Dróg i Zieleni



Jak informuje Urząd Miasta Łomża 
pochówki w nowej części cmentarza 
komunalnego mogą rozpocząć się 
w każdej chwil. Przewidziane do wy-
konania prace nie są dla nich przeciw-
wskazaniem.

Cmentarz komunalny przy 
ul. Przykoszarowej został po-
większony o cztery nieruchomo-
ści o powierzchni 2,4347 ha. Po-
jawi się 2889 nowych miejsc na 
groby, w tym 228 nisz w kolum-
barium. Wcześniej cmentarz zaj-
mował powierzchnię ok. 6,4 ha 
i mógł pomieścić 5095 grobów 

wraz z kolumbarium z 21 niszami 
na 84 urny z prochami.

Modernizacja cmentarza 
obejmuje wykonanie nawierzch-
ni utwardzonych alejek, rozbudo-
wę instalacji wodociągowej wraz 
ze zdrojami do czerpania wody, 
przebudowę kanalizacji deszczo-
wej, budowę ogrodzenia i bramy 
cmentarnej, parkingu, zjazdu pu-
blicznego z ul. Przykoszarowej, 
oświetlenia solarnego. Nie obej-
muje natomiast budowy muro-
wanych kwater, co będzie leżało 
po stronie firm pogrzebowych.

Władze Łomży zakupiły 
niemal hektarową nierucho-
mość z przeznaczeniem pod 
powiększenie cmentarza ko-
munalnego przy ul. Przyko-
szarowej, wcześniej uzyskując 
niezbędne pozwolenia m.in. 
z Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej. Gotowa 
jest dokumentacja rozbudowy 
nekropolii. Aktualnie trwa pro-
cedura uzyskania pozwolenia 
na budowę. Niedługo będzie 
ogłoszony przetarg na wykona-
nie części prac budowlanych.

3Łomża

Zwiększenie dostępności 
połączeń komunikacyjnych  

w Łomży
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. tworzy nową siatkę 
połączeń autobusowych w granicach administracyjnych Łomży.

Koncepcja ma na celu zwiększenie dostępności komunikacji miej-
skiej dla mieszkańców miasta. Połączenia będą wprowadzane z wyko-
rzystaniem zasobów powstałych po ograniczeniu kursów linii autobu-
sowych na terenie gmin ościennych.

Aby jak najlepiej dostosować rozkład jazdy do potrzeb mieszkań-
ców Łomży, MPK prosi o zgłaszanie swoich uwag, sugestii i oczeki-
wań w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Mia-
sta Łomża.

Zgłoszenia należy kierować na adres rozklady@mpklomza.pl. 
Bliższych informacji udziela dyspozytor MPK, tel. 86 2160335, czyn-
ny całą dobę.

Kończy się przebudowa Hali Kultury 
na Starym Rynku w Łomży. Obiekt 
powstał w 1927 r. jako hala targo-
wa. Obecnie ma służyć wydarzeniom 
kulturalnym w mieście. Dzięki mo-
dernizacji, dzieci, młodzież, dorośli, 
osoby niepełnosprawne, mieszkańcy 
Łomży i turyści będą mogli korzystać 
z bogatej oferty kulturalnej. Postano-
wiliśmy sprawdzić jak prezentują się 
efekty dotychczasowych prac.

- Obiekt w tej chwili właści-
wie jest już ukończony. Choć 
z uwagi na sytuację epidemio-
logiczną nie było jeszcze ofi-
cjalnego otwarcia, Hala Kultu-
ry została już oddana do użytku 
i może służyć mieszkańcom 

oraz środowisku artystyczne-
mu – wyjaśnia Sławomir Śle-
dziewski, kierownik Hali Kul-
tury w Łomży.

Na parterze znajduje się sala 
koncertowo-widowiskowa z no-
woczesną sceną i widownią na 
150 miejsc siedzących. Mogą 
odbywać się tam wystawy arty-
styczne oraz projekcje kinowe na 
ekranie o powierzchni prawie 30 
metrów kwadratowych. Na pię-
trze mieści się klubokawiarnia, 
punkt informacji turystycznej 
i sala spotkań, którą w razie po-
trzeby można podzielić na trzy 
mniejsze. Hala Kultury to wie-
lofunkcyjny obiekt.

Na przebudowę Hali Kultury 
władze Łomży pozyskały prawie 
10 mln zł dofinansowania z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. War-
tość całego projektu wyniosła 
około 17 mln zł.

- Miasto Łomża jest miastem 
subregionalnym, w którym mamy 
kilka bardzo ważnych instytucji 
kultury. Mam tu na myśli Filhar-
monię Kameralną im. Witolda 
Lutosławskiego, Teatr Lalki i Ak-
tora czy Muzeum Północno-Ma-
zowieckie. Hala Kultury to kolej-
ny obiekt w naszym mieście, dzięki 
któremu możliwa będzie realizacja 
jeszcze większej liczby zadań kul-
turalnych. Mam nadzieję, że będzie 
ona tętniła życiem i będą korzystali 
z niej zarówno ci młodsi, jak i star-
si mieszkańcy – mówi Mariusz 
Chrzanowski prezydent Łomży.

Hala na Starym Rynku w Łomży 
powoli wypełnia się kulturą

Pochówki na nowej części 
cmentarza mogą rozpocząć się  

w każdej chwili

Sławomir Śledziewski 
kierownik Hali Kultury



Zajmują one wysepki, gdzie 
bezpiecznie odpoczywają i posi-
lają się. Co jakiś czas, spłoszone  
podrywają się tworząc na niebie 
ciemną, głośną chmurę. Jak in-
formuje Mariusz Sachmaciński, 
dyrektor Łomżyńskiego Parku 
Krajobrazowego Doliny Narwi, 
w okolicy gniazda w Rakowie wi-
dziany był także pierwszy bocian. 

Już kolejny sezon park uru-
chomił przekaz online z bo-
cianiego gniazda, który można 
oglądać  na stronie Polskiego To-
warzystwa Ochrony Ptaków. 

Początek kalendarzowej wio-
sny tradycyjnie przypada na 21 
marca. Wiosna meteorologicz-
na trwa już od 1 marca. Astro-
nomiczna rozpoczęła się w tym 
roku 20 marca o godz. 10:37. 

Pod względem astronomicz-
nym wiosna zaczyna się wów-
czas, gdy Słońce osiąga punkt 
równonocy wiosennej, tzw. 
punkt Barana. Wtedy dzień i noc 
mają jednakowy czas trwania, 
czyli 12 godzin. Od tego momen-
tu Słońce mocniej ogrzewa pół-
kulę północną, dni robią się coraz 
dłuższe, a noce krótsze. Astro-
nomiczna wiosna potrwa do 21 
czerwca, czyli do lata. 

Co ciekawe, do 2043 r. 
wszystkie wiosny astronomicz-
ne wypadać będą 20 marca, a od 
roku 2044 r.  dzień ten będzie 
występować 19 lub 20 marca. 
W XX wieku wiosna w kontek-
ście astronomicznym rozpoczy-
nała się zwykle 21 marca. Czasy 
te powrócą po 2100 r.  Przyczy-
ną różnych dat początku astrono-
micznej wiosny jest różnica cza-
su trwania roku kalendarzowego 
i zwrotnikowego, wyrównywana 
poprzez stosowanie  kalendarza 
gregoriańskiego.

O termicznej wiośnie mówi-
my, gdy średnie dobowe tempe-
ratury w ciągu dnia i nocy wahają 
się między 5, a 15 stopni przez co 
najmniej 5 dni.  

Wraz z ociepleniem pojawia-
ją się roztopy, zjawisko związane 
z przedwiośniem. Trwają aż do 
całkowitego roztopienia się po-
krywy śnieżnej i lodowej. Cza-
sem są przyczyną powodzi. 

Wiosna w Dolnie Narwi 
- Ten rok jest radosny. Naresz-

cie powstały ogromne rozlewiska 
Narwi, które wciąż się powięk-
szają. Pierwsza taka sytuacja od 
trzech lat. Narew pompuje duże 
ilości wody, które rozlewają się 
na terenach położonych niedale-
ko Łomży. Każdy dzień przynosi 
zmiany.  Cieplejszy dzień oznacza 
większy skład gatunkowy ptaków 
i ssaków w dolinie Narwi. Ocie-
plenie przyciąga ptaki na wschód. 
Z kolei chłodniejsze dni powo-
dują, że ptaki migrujące muszą 
powracać. Czasem nawet ponad 
200 km na południe. W dolinie 
Narwi są żurawie i gęsi. Czekamy 
na bociany, które mają przyle-
cieć 27 marca. Obecnie widzieli-
śmy tylko jednego bociana na tle 
gniazda w Rakowie – powiedział 
w rozmowie z tygodnikiem „Na-

rew” Mariusz Sachmaciński, dy-
rektor Łomżyńskiego Parku Kra-
jobrazowego Doliny Narwi. 

Wiosną wszystkie organizmy 
zwiększają swoją aktywność po 
uśpieniu w okresie zimy. Zwierzę-
ta wybudzają się z letargu, a cza-
sem snu zimowego. To pierwsza 
faza rozmnażania, dobierania się 
w pary i zapłodnienia w świecie 
natury. Niektóre ptaki wracają 
z cieplejszych stref klimatu. 

Rośliny budzą się do życia. 
Wypuszczają liście bądź zakwi-
tają. Z początkiem wiosny zwią-
zany jest termin „nowalijki”, 
oznacza on młode warzywa, któ-
re  wczesną wiosną pojawiają się 
w sprzedaży. Nowalijkami są np. 
rzodkiewki, sałata czy szczypio-
rek. 

Ze światem roślin związane 
jest jeszcze jedno określenie na 
początek wiosny. Oprócz wiosny 
astronomicznej, kalendarzowej 
i termicznej wyróżniamy też wio-
snę fenologiczną.  

Związana jest ona z począt-
kiem wegetacji oraz kwitnie-
niem różnych gatunków roślin. 

Najpierw kwitną krokusy i prze-
biśniegi, następnie leszczyna 
pospolita. Później rozwijają się 
liście brzozy brodawkowatej, 
po czym rozkwita kasztanowiec 
zwyczajny. 

Modrzewie wypuszczają 
pierwsze pąki, kwitnie olsza czar-
na, pojawiają się liście na klo-
nach, kwitną wierzby.

Kultura i tradycje wiosenne
Początek wiosny na terenach 

Polski wiąże się ze zwyczajem to-
pienia marzanny, Dniem Waga-
rowicza czy okresem tzw. przed-
nówka. Jej motyw przewijał się 
często w dziełach sztuki.

Od niepamiętnych czasów 
ludność praktykuje topienie lub 
palenie marzanny, kolorowej ku-
kły.  To starosłowiański obrzęd 
symbolizujący zabijanie bogini, 
którą obwiniano za obumieranie 
natury i pojawienie się zimy. Uto-
pienie marzanny miało zapewnić 
urodzaj i dać początek nowemu 
życiu, rodzącej się wiośnie.   

Było to związane też z Jarymi 
Godami, czyli cyklem ceremonii 
słowiańskich, które przypadają 
na czas równonocy wiosennej.  

Pierwszy dzień wiosny zna-
ny jest również jako Dzień Wa-
garowicza, gdy starsze dzieci tra-
dycyjnie unikają szkoły. Obyczaj 
ten występuje głównie w Polsce 
i w niektórych regionach Litwy. 
Młodzi ludzie korzystają wtedy 
z okazji przebywania na łonie bu-
dzącej się natury, choć spotyka 
się to z różnymi reakcjami grona 
nauczycielskiego.

Samo słowo „wagary” pocho-
dzi od łacińskiego „vagari”, czyli 
„włóczyć się”. Określenie to sta-
ło się w Polsce popularne dopie-
ro pod koniec XIX wieku. Wcze-
śniej używano pojęcia „wagusy”, 
które pojawiło się nawet w książ-
ce „Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego. 

Z początkiem wiosny koja-
rzony jest okres tzw. przednów-

ka. Na wsiach nazywano tak kie-
dyś czas między kończeniem się 
zimowych zapasów, a okresem 
zazielenienia się łąk i pierwszych 
plonów w nowym roku. Był to 
krótki, ale trudny czas w trakcie 
przedwiośnia, w którym niektóre 
rodziny jadły zaledwie jeden po-
siłek dziennie.

Motyw wiosny występował 
w niezliczonej ilości dzieł sztu-
ki. Najbardziej znanym obrazem 
jest renesansowa „La Primave-
ra” („wiosna” w języku włoskim) 
Sandro Botticelliego. „Wiosna” 
to też tytuł obrazów Pietera Bru-
eghela Młodszego z 1622-35 r. 
oraz Alfonsa Muchy z 1896 r. 
Sławny impresjonista Claude 
Monet namalował z kolei „Sad 
wiosną”. 

Inne dzieła malarskie zwią-
zane z tą porą roku to „Pieśń 
wiosny” Johna Waterhouse’a, 
„Mała łąka wiosną” Alfreda 
Sisleya czy „Wiosna”, „Bociany” 
i „Kaczeńce” Józefa Chełmoń-
skiego z Muzeum Narodowego 
w Warszawie.  

Poeta Marek Hłasko w „Szu-
kając gwiazd i inne opowiadania” 
pisał: „Może ktoś powiedzieć 
- wiosna przemija. Nieprawda, 
wiosna nigdy nie przemija, żyje 
w nas cały rok. Przecież w na-
szym życiu ciągle jest wiosna.”

W „Potopie” Henryka Sien-
kiewicza również pojawił się 
fragment o tej porze roku. „I jak 
na wiosnę deszcz ciepły, a obfity 
topi śniegi, tak potężna nadzieja 
stopiła zwątpienie.”

Na koniec dedykujemy dro-
gim Czytelnikom  dwa wiersze 
dotyczące wiosny:

WIERSZ NA POCZĄTEK WIOSNY
Zielono mam w głowie i fiołki 
w niej kwitną
na klombach mych myśli sadzone 
za młodu
Pod słońcem co dało mi duszę 
błękitną
i które mi świeci bez trosk 
i zachodu.

Rozdaję wokoło mój uśmiech, 
bukiety
rozdaję wokoło i jestem radosną
wichurą zachwytu i szczęścia 
poety
co zamiast człowiekiem powinien 
być wiosną!

KAZIMIERZ WIERZYŃSKI

WIOSNA, ACH TO TY
Dzisiaj rano niespodzianie 
zapukała do mych drzwi,
Wcześniej niż oczekiwałem 
przyszły te cieplejsze dni.
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, 
posadziłem vis a vis,
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, 
ach to ty!
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!

MAREK GRECHUTA
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Wiosna, ach to Ty! 
Odrodzenie Doliny Narwi   
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tel. 503 010 038

DANIA 
NA WYNOS

ZADZWOŃ I ZAMÓW   
TEl. 512 113 853

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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Dzięki współpracy polskich przedsię-
biorców powstał system w technologii 
LED UV, w którym poprzez zastosowa-
ne rozwiązania można toczyć skutecz-
ną walkę z zakażeniami wirusowymi 
dzięki odkażaniom pomieszczeń. 

Nad projektem annihili-
latora warszawska firma Lu-
menmax pracowała od marca 
2020 r. Inwestorem jest miesz-
kaniec Białegostoku, który pro-
si o zachowanie anonimowo-
ści. – Postanowiliśmy stworzyć 
pierwszą profesjonalną oprawę 
świetlną LED, która jednocze-
śnie będzie służyć do dezynfekcji 
pomieszczeń. Naszym zdaniem, 
w niedalekiej przyszłości, takie 
rozwiązanie będzie standarto-
wym, energooszczędnym oświe-
tleniem obiektów, w których jest 
duży przepływ ludzi – mówi Ma-
teusz Żudrak (na zdjęciu), czło-
nek zarządu spółki Lumenmax, 
jeden z twórców systemu, z któ-
rym udało porozmawiać Piotro-
wi Walczakowi z portalu Przed-
siębiorcze Podlasie.

Przy projektowaniu rozwiąza-
nia, jego twórcy konsultowali się 
z wirusologami, śledzili komuni-

katy WHO, analizowali wyniki 
badań nad oddziaływaniem pro-
mieniowania UV na mikroorgani-
zmy chorobotwórcze. Posiłkowali 
się też wsparciem mikrobiologów 
Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu. Stwier-
dzają, że promieniowa-
nie UV-C jest skuteczną 
metodą dekontamina-
cji, czyli zwalczania pa-
togenów w powietrzu, 
wodzie i na różnych po-
wierzchniach. System, 
jak twierdzą twórcy, 
w ich wersji jest innowa-
cyjnym rozwiązaniem 
na skalę światową.
Przedsiębiorcze Podlasie: 
Wymyślił pan urządzenie 
do walki z koronawirusem. 
Na czym polega jego dzia-
łanie?

Mateusz Żudrak: To urzą-
dzenie to nic innego, jak lampa 
– oprawa sufitowa LED. Z tym że 
oprócz oświetlania pomieszczeń, 
posiada funkcję odkażania ich 
światłem LED UVC.
Kto będzie mógł korzystać z annihila-
tora?

– Cóż, każdy, kto kupi i zainsta-
luje go w swoich pomieszczeniach…
Premiera rynkowa to 25 marca. Gdzie 
będzie można kupić annihilator i za 
ile?

– Annihilator Lumenmax 
będzie dostępny z początkiem 
kwietnia br. u naszych oficjal-
nych dystrybutorów. Wiele bę-
dzie zależeć od ich polityki ce-
nowej – biorąc pod uwagę, że to 
oświetlenie energooszczędne, 
o przedłużonej gwarancji, z moż-
liwością regeneracji, koszt jego 
nabycia z pewnością zamortyzu-
je się każdemu, kto zdecyduje się 
na jego zakup.

Skąd właściwie pomysł na stworzenie 
takiego urządzenia? Długo pracowali-
ście nad finalną wersją?

– Pomysł wziął się z potrze-
by oraz technicznej możliwości 
skonstruowania takiego dwu-
funkcyjnego urządzenia – poja-
wienie się pandemii oraz goto-
wość technologii LED do jego 
skonstruowania, zbiegły się 
w czasie. Prace projektowe i ba-
dawcze trwały ponad rok. Dzięki 
nowemu udziałowcowi – partne-
rowi z Białegostoku – udało się 
pierwszy etap projektu zrealizo-
wać do końca, pomimo braku 
dofinansowania ze strony pań-
stwa i UE.
Rozumiem, że konsultowaliście wpro-
wadzane rozwiązania z lekarzami, 
wirusologami, ekspertami…

– Nie konsultowaliśmy się 
z jedynie z lekarzami, urządze-
nie nie jest bowiem urządzeniem 
medycznym. Nie służy ono do 
leczenia i nie pracuje z pacjen-
tem. Jest przedmiotem ogólnego 
użytku, służącym do oświetlania 
pomieszczeń oraz dekontamina-
cji – odkażania powietrza oraz 
powierzchni. System Annihila-
tor Lumenmax przyczynia się 
do walki z pandemią w sposób 
pośredni, zwiększając bezpie-
czeństwo epidemiczne – dezak-
tywując patogeny przyniesione 
do pomieszczeń przez osoby za-
każone, tak aby nie zaraziły one 
kolejnych osób.
Wskazuje pan, że to urządzenie inno-
wacyjne na skalę światową. To zna-
czy, że nikt podobnego albo lepszego 
nie opracował?

– Jest to urządzenie innowa-
cyjne na skalę światową w tym 
kontekście, że oparte w 100% 
na technologii LED i ustanawia-
jące nowy standard produktu. 

Niewątpliwie tego typu sprzęt 
oświetleniowy będzie produko-
wany przez inne firmy i już cał-
kiem niedługo może stać się stan-
dardem dla niektórych typów 
pomieszczeń, szczególnie o cha-
rakterze publicznym – wszędzie 
tam, gdzie liczba przemieszczają-
cych się osób jest znaczna. Oczy-
wiście istnieją chińskie próby 
tworzenia tego typu rozwiązań 
w wersjach ekonomicznych, jed-
norazowych produktów, jednak 
ich realną skuteczność możemy 
na dzień dzisiejszy włożyć mię-
dzy bajki.
Wprowadzenie czegoś na rynek nie 
oznacza sukcesu, w tym finansowego. 
Zakładacie, że zainteresowanie może 
być po prostu sporadyczne?

– Zainteresowanie produk-
tem jest duże, jednak rynek musi 
zapoznać się z nim. Dla nas miarą 
sukcesu jest stworzenie produk-
tu, który faktycznie działa, jest 

funkcjonalny i nie posiada w za-
sadzie w danej chwili konkuren-
cji. I to udało się nam już osią-
gnąć.
Kolejne innowacyjne pomysły, nad 
którymi pracujecie, to…

– Kolejne pomysły dotyczą 
również systemu Annihilator 
Lumenmax – polegają one na 
dodawaniu nowych funkcjo-
nalności oprawom sufitowym 
LED. Lampy, oprawy sufitowe, 
nie będą w przyszłości pełniły 
jedynie funkcji oświetleniowej. 
Będą zapewniać bezpieczeń-
stwo w bardzo szerokim tego 
słowa znaczeniu. Na tę chwilę 
nie chciałbym jeszcze uchylać 
rąbka tajemnicy co do naszych 
kolejnych projektów.

ROZMAWIAŁ: PIOTR WALCZAK
Źródło: https://przedsiebiorczepodlasie.pl/

stworzyl-urzadzenie-do-walki-z-koronawiru-

sem-a-bialostoczanin-zainwestowal-w-ten-

-projekt/

zdrowie

W związku z dużą liczbą zakażeń SARS-
-CoV-2 w naszym regionie, a co za tym 
idzie rosnącą liczbą osób wymagają-
cych hospitalizacji, wojewoda podlaski 
podjął decyzje dotyczące zabezpiecze-
nia bazy łóżkowej dla pacjentów z CO-
VID-19 w placówkach medycznych. Na 
ich podstawie do końca marca liczba 
łóżek tzw. covidowych w naszym wo-
jewództwie wzrośnie do ponad 1400. 
Pacjenci będą przyjmowani także 
w szpitalu tymczasowym przy ul. Wo-
łodyjowskiego w Białymstoku.

- Wszystkie podejmowa-
ne przeze mnie decyzje są po-

przedzone analizami, również 
z konsultantami wojewódzkimi 
w odpowiednich dziedzinach 
medycyny, a przede wszystkim 
z dyrektorami poszczególnych 
placówek medycznych. Chcemy 
wyprzedzać skalę epidemii, nie 
może być sytuacji, że będziemy 
balansowali na granicy dostęp-
ności łóżek – mówi Bohdan Pasz-
kowski.

Wojewoda podlaski już pod-
pisał decyzję, w której polecił 
Uniwersyteckiemu Szpitalowi 
Klinicznemu w Białymstoku uru-

chomienie od 27 marca 2021 
roku szpitala tymczasowego przy 
ul. Wołodyjowskiego, w budyn-
ku hali sportowej Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Jest 
tam 80 łóżek dla pacjentów z CO-
VID-19, w tym 4 respiratorowe. 
Wszystkie mają zapewniony do-
stęp do tlenu. W związku z uru-
chomieniem szpitala tymczaso-
wego, punkt szczepień zostanie 
przeniesiony w inne miejsce, 
wskazane przez dyrekcję USK.

Na podstawie wcześniejszych 
decyzji wojewody podlaskiego, 

liczbę miejsc tzw. covidowych 
zwiększyły:

• Szpital Ogólny w Kolnie – o 14,
• Szpital Wojewódzki w Białym-
stoku – o 40 i 1 respiratorowe,
• Szpital Wojewódzki w Łomży 
– o 15,
•SPZOZ w Hajnówce – o 16,
• Szpital Ogólny w Grajewie – 
o 15,
• SPZOZ w Sokółce – o 5,
• Szpital Wojewódzki w Suwał-
kach – o 17 i 2 respiratorowe,
• SPZOZ w Łapach – o 4,

• SPZOZ w Bielsku Podlaskim – 
o 21,
• USK w Białymstoku – o 20,
• Szpital tymczasowy przy ul. 
Żurawiej – o 28 i 6 respiratoro-
wych.

Wojewoda podlaski zazna-
czył, że przy zwiększaniu licz-
by łóżek dla pacjentów z CO-
VID-19, ma na uwadze również 
konieczność zapewnienia dostę-
pu do opieki szpitalnej osób, któ-
re cierpią na inne schorzenia i nie 
są zakażone koronawirusem.

Ze szpitala wojewódzkiego 
w Łomży zginął sprzęt wart 

około 80 tysięcy złotych
W Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży zaginął sprzęt 
o wartości około 80 tysięcy 
złotych wykorzystywany do 
zabiegów endoskopii uro-
logicznej. Sprawą zajmuje 
się Komenda Miejska Policji 
w Łomży.

- To stało się w ubie-
głym tygodniu. Niezwłocz-
nie zgłosiliśmy sprawę na 
policję. Był to sprzęt sto-
sowany do zabiegów en-
doskopii urologicznej. Najważniejsze jest jednak to, że ciągłość pra-
cy wykonywania tych zabiegów nie została przerwana. Szpital posiada 
wielokrotność tego sprzętu, gdyż po każdym pacjencie jest on pod-
dawany sterylizacji – wyjaśnia Jolanta Gryc, pełnomocnik dyrek-
tora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży ds. jakości. – Nie zginął cały sprzęt, tylko jego elementy skła-
dowe - dodaje.

Urządzenia prawdopodobnie zostały skradzione. Z uwagi na pro-
wadzoną przez funkcjonariuszy sprawę szpital nie chce informować 
o szczegółach dotyczących tego zdarzenia. 

Szpital tymczasowy ponownie w hali UMB w Białymstoku

Stworzył urządzenie do walki  
z koronawirusem, a białostoczanin 

zainwestował w ten projekt
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Ponad 20 tysięcy zakażonych. To licz-
by, o których ponownie informuje Mi-
nisterstwo Zdrowia i wprowadza ko-
lejny lockdown, obejmujący cały kraj. 
Co takiego zmieniło się od 20 marca? 
Czy  Święta Wielkanocne ponownie 
spędzimy w izolacji?

- Sytuacja epidemiczna w Pol-
sce się pogorszyła. Brytyjska mu-
tacja koronawirusa powoduje, że 
liczba nowych zachorowań oraz 
osób hospitalizowanych zna-
cząco rośnie. Dlatego, w trosce 
o zdrowie i życie obywateli, pod-
jęliśmy decyzję o wprowadzeniu 
rozszerzonych zasad bezpieczeń-
stwa w całej Polsce. Dodatkowo 
rekomendujemy pracę zdalną 
wszędzie tam, gdzie jest to moż-
liwe- mówił podczas ostatniej 
konferencji prasowej Adam Nie-
dzielski, minister zdrowia.

W ostatnim czasie w Polsce 
nastąpił znaczący wzrost zakażeń 
COVID-19. Brytyjska mutacja 
koronawirusa odpowiada już za 
ponad 52 proc. zachorowań. Nie-
stety cały czas rośnie także liczba 
zmarłych w związku z COVID-19.

Decyzje w sprawie obostrzeń 
rząd podejmować miał wspólnie 
z ekspertami z dziedziny zdrowia 
publicznego, wirusologami i epi-
demiologami. Jak podkreśla mi-
nister zdrowia, aby zmniejszyć 
tempo rozwoju COVID-19, trze-
ba ograniczyć mobilność spo-
łeczną, która jest kluczowa w wal-
ce z koronawirusem.

Od 20 marca do 9 kwietnia 
w całej Polsce będą obowiązywa-
ły następujące ograniczenia. Swo-
ją działalność muszą zawiesić:

• hotele (wyjątkiem są m.in. 
hotele robotnicze, a także nocle-
gi świadczone w ramach podróży 
służbowych – dokładny katalog 
wyjątków wraz z wymaganym 
potwierdzeniem odbywania po-
dróży służbowej znajdzie się 
w rozporządzeniu);

• galerie handlowe – z wy-
jątkiem m.in.: sklepów spożyw-
czych, aptek i drogerii, salonów 
prasowych, księgarni, sklepów 
zoologicznych i z artykułami bu-
dowlanymi. W galeriach handlo-
wych nadal będą mogły działać 
m.in. usługi fryzjerskie, optycz-
ne, bankowe, pralnie;

• teatry, muzea, galerie 
sztuki (możliwa jest jednak or-
ganizacja prób i ćwiczeń, a także 
wydarzeń online);

• kina (zakaz projekcji fil-
mów dotyczy również domów 
i ośrodków kultury);

• baseny (wyjątkiem są base-
ny w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą i dla człon-
ków kadry narodowej);

• sauny, solaria, łaźnie turec-
kie, salony odchudzające, kasyna;

• stoki narciarskie;
• kluby fitness i siłownie;
• obiekty sportowe (mogą 

działać wyłącznie na potrzeby 
sportu zawodowego i bez udziału 
publiczności).

Ze względów bezpieczeń-
stwa, wszyscy uczniowie w Pol-
sce – w tym także w klasach 1-3 – 
będą uczyć się zdalnie. W całym 
kraju zaleca się także pracę onli-
ne, o ile jest to możliwe.

- Trudna sytuacja związana 
z COVID-19 wymaga ograni-
czenia naszej aktywności spo-
łecznej – niestety także pod-

czas Świąt Wielkanocnych. 
Jeśli chcemy wrócić do czasów 
sprzed pandemii, musimy być 
odpowiedzialni. Powinniśmy, 
więc rozważyć, czy w okresie 
świąt nie ograniczyć naszych 
kontaktów wyłącznie do grona 
najbliższej rodziny, a ewentual-
ne spotkania przełożyć na inny, 
bardziej bezpieczny czas. Wiele 
zależy od nas samych- wskazy-
wał Adam Niedzielski.

Przyspieszenie rejestracji na 
szczepienia przeciwko COVID-19 dla 
osób 60+

Pod przewodnictwem pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
odbyło się kolejne posiedzenie 
Rządowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego. Głównym te-
matem była aktualna sytuacja 
epidemiczna w kraju oraz prze-
bieg i efektywność Narodowego 
Programu Szczepień. Rezulta-
tem rozmów było podjęcie decy-
zji o przyspieszeniu rejestracji na 
szczepienia dla osób 60+. 

Zgodnie z planem w ponie-
działek (22 marca) rozpoczęła się 
rejestracja seniorów z roczników 
1955-1956. Natomiast od wtor-

ku (23 marca) ruszyła rejestracja 
dla roczników 1957-1961. Na-
tomiast w czwartek (25 marca) 
wznowione będą też zapisy dla 
seniorów powyżej 70 lat. 

Do tej pory w Polsce wykona-
no ponad 5 mln szczepień prze-
ciw COVID-19, z czego ponad 
1,7 mln drugą dawką. 

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SAR-

S-CoV-2 do 22 marca liczba 
wszystkich przypadków zakażeń 
w województwie podlaskim wy-
nosi 55 494 w stosunku do łącz-
nej populacji 1 181 533 miesz-
kańców. Oznacza to, że w naszym 
regionie zakażonych zostało 4,7 
proc. ludności. Na jedną oso-
bę, u której stwierdzono zakaże-
nie wirusem przypada zatem  21 
mieszkańców zdrowych. Ponad-
to 7 304 osób w województwie 
podlaskim znajduje się na kwa-
rantannie. Łączna liczba zgonów 
spowodowanych zakażeniem 
COVID-19 od początku epide-
mii w naszym regionie wynosi 1 
571, a w całej Polsce to 49 306 
osób.

W skali kraju do tej pory po-
twierdzonych przypadków za-
każeń koronawirusem jest 2 073 
129, czyli u 5,5 proc. mieszkań-
ców. Liczba zgonów spowodowa-
nych zakażeniem COVID-19 od 
początku epidemii w całej Polsce 
to 49 365 osób.

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie podla-
skim na tę chwilę wynosi 1 345, 
z czego zajętych jest 830, co ozna-
cza, iż wolnych mamy 515 łó-
żek. W skali kraju jest 33 178 ta-
kich łóżek. Liczba zajętych łóżek 
w Polsce wynosi 24 637, a więc 
liczba wolnych łóżek dla pacjen-
tów z koronawirusem to 8 541.

Z kolei liczba dostępnych re-
spiratorów w naszym wojewódz-
twie wynosi 121. Zajętych jest 
79, a wolnych 42. W Polsce do-
stępnych jest 3 228, zajętych jest 
2 421, a więc wolnych respirato-
rów pozostaje 807.

Liczba niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych (NOP) 
w kraju, które wystąpiło w okre-
sie 4 tygodni po podaniu szcze-
pionki – to 5 099 od początku 
programu szczepień, czyli od 27 
grudnia 2020 roku. Dotychczas 
zaaprobowane przez Komisję 
Europejską szczepionki według 
wynegocjowanych umów dla 
państw Unii Europejskiej mają 
wystarczyć na zaszczepienie po-
nad 80 proc. populacji UE. Do 
Polski ma trafić 60 mln dawek 
szczepionki, w tym ok. 6 mln do 
końca marca.

Stan epidemii. Lockdowon w całej Polsce
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Dramatyczne starcie między 
Ziemią, a obcą siłą zagrażającą 

planecie. Bitwy toczą się 
na morzach, lądach oraz 

w powietrzu. 

Widowisko jest znakomite, efekty spe-
cjalne naprawdę imponują, a momentami 
nawet jest się z czego pośmiać. 

Dzięki supernowoczesnej technologii 
z Ziemi zostaje wysłany sygnał w kierunku 
nowo odkrytej planety, przypominającej 
naszą rodzimą. Celem jest oczywiście na-
wiązanie kontaktu z pozaziemską cywili-
zacją, która mogła powstać na oddalonym 
o lata świetlne ciele niebieskim. Obcy nie 
tyle odpowiadają na wezwanie, co zjawią 
się osobiście – uzbrojeni i niebezpieczni, 
na pewno nie są nastawieni pokojowo. 

Przylatuje pięć niezidenty� kowa-
nych obiektów, z których jeden rozbija się 
w Hongkongu powodując duże zniszcze-
nia, a cztery pozostałe lądują na wodach 
w pobliżu Hawajów. 

Bohaterami są dwaj dość blisko ze 
sobą związani bracia, Stone i Alex Hopper. 
Pierwszy z nich jest dobrze ułożonym, 
zdyscyplinowanym człowiekiem, pracują-
cym w armii, drugi to typowy lekkoduch, 
żyjący z dnia na dzień, nie przejmujący się 
zbytnio swoją przyszłością. Stone angażu-
je brata do pracy w marynarce wojennej. 
Ma nadzieję, że w końcu się opamięta 
i wydorośleje, jak również liczy na to, że 
amerykańska armia nauczy go pokory 
oraz dyscypliny. Jednak podczas corocz-
nych światowych manewrów RIMPAC 
dochodzi do starcia japońsko-amerykań-
skiej � oty z niezidenty� kowanymi obiek-
tami...

Admirał Shane (Liam Neeson) wysy-
ła patrol złożony z dwóch amerykańskich 
i jednego japońskiego niszczyciela. Obcy 
zamykają okręty w polu siłowym i niszczą 
dwa z nich. Na trzecim, uszkodzonym, 
dowództwo obejmuje Alex Hopper, który 
właśnie był świadkiem śmierci brata do-
wodzącego jednym ze zniszczonych stat-
ków. Alex, do niedawna beztroski obibok, 
musi teraz podjąć walkę z nieznanym wro-
giem. Z powodu śmierci kapitana i pierw-
szego o� cera jest bowiem zmuszony objąć 
dowodzenie na ocalałym okręcie. Nie 
czas na wątpliwości, trzeba podjąć walkę 
z wrogiem i powstrzymać go przed ścią-
gnięciem posiłków. Chłopak będzie mu-
siał szybko nauczyć się dowodzić, inaczej 
cała ludzkość zginie. 

Największa bitwa o Ziemie rozgry-
wa się na morzu. Obcy rozciągnęli nad 
Oceanem Atlantyckim tarczę ochronną, 
zza której atakują obiekty na całej naszej 
planecie. Próby zniszczenia tarczy zmaso-
wanym ostrzałem z pokładu niszczycieli 
okazały się nieskuteczne, zginęli ludzie, 
stracono sprzęt. Czy ktoś znajdzie na nią 
sposób, wypatrzy jakąś lukę w systemie 
obronnym nieprzyjaciela?

Twórcy przedstawiają kosmitów, jako 
istoty trochę podobne do ludzi, inteligent-
ne, może tylko trochę lepiej rozwinięte, ale 
brak im szczególnych umiejętności. Lu-
dzie stają się dla nich godnymi przeciwni-
kami. Obie strony myślą i uczą się, starają 
się prześcignąć w pomysłowości i wymy-
ślaniu strategii pokonania przeciwnika. 

Trudne zadanie przypadło w udzia-
le Taylorowi Kitschowi, czyli odtwórcy 
głównej roli porucznika Alexa Hoppe-
ra. Jego postać ewoluuje od irytującego 
narwańca, przez głupka w mundurze po 
świetnego dowódcę, rozprawiającego sie 
z kosmicznymi rozbójnikami. Gdyby to 
był zły aktor, � lm poszedłby na dno wraz 
z nim. Naprawdę wiele od niego zależa-
ło, jednak na szczęście podołał zadaniu. 
W zasadzie pozostałe role uznać można 
za drugoplanowe. Nawet Liam Neeson 
grający admirała Shane'a szybko wchodzi 
w cień głównego bohatera.

Całość historii sprowadza się w zasa-
dzie do niecałej doby, a wszystko ma miej-
sce na Hawajach. Na ekranie ciągle coś 
się dzieje. Morskie pojedynki obcych 
z amerykańską � otą ogląda się z zapartym 
tchem. Są emocjonujące, pełne napięcia, 
widowiskowe. Sceny typu rozerwanie jed-
nego statku przez pociski obcych, prze-
cięcie innego przez wirujące ostrza czy 
w końcu sam wielki � nał robią wrażenie. 
Setki milionów dolarów zainwestowane 
w � lm przyniosły znakomite efekty. Pomi-
mo całej prostoty, produkcja reżysera Pe-
tera Berga zapewnia niezwykle emocjonu-
jącą rozrywkę, przy której bardzo szybko 
płynie czas.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 303 

miliony dolarów, kosztował 209 milionów.
Relacje � lmowe z zamieszek na świecie 

to tak naprawdę ujęcia nakręcone podczas 
zamieszek w Wielkiej Brytanii w 2011 roku.

Po napisach końcowych � lm zawiera 
dodatkową scenę.

Scena, w której Alex Hooper włamuje się 
do sklepu spożywczego, to przeróbka nagra-
nia z prawdziwego napadu zarejestrowane-
go przez kamerę i wrzuconego na YouTube. 

Wezwanie Hoppera do emerytowanych 
weteranów, by pomogli załodze Missouri jest 
inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. 
Kiedy pancerniki typu Iowa zostały reakty-
wowane w latach 80. (a pełniły służbę w cza-
sie II wojny światowej), marynarka wojenna 
zaapelowała do weteranów, którzy służyli 
na tych okrętach, aby uczyli nowe załogi ob-
sługi dział, systemów kierowania ogniem itp.

Podczas pierwszego starcia z obcym 
statkiem, członek załogi woła „Wampir, 
wampir, wampir!”. „Wampir” to skrótowy 
kod NATO dla nadlatującego pocisku.

W � lmie, niewielką rolą, jako podo� cer 
Cora Raikes, udanie debiutuje popularna 
piosenkarka Rihanna. Robyn Rihanna Fen-
ty urodziła się w 1988 r. na Barbadosie. Od 
rozpoczęci kariery w 2005 roku sprzedała 
250 milionów płyt. W tym czasie miała po-
nad 150 � yzur. Według magazynu Forbes 
zarabiała około 15 milionów dolarów rocz-
nie. Jej imię wymawia się ree-ANN-a.

W � lmie wzięło udział 600 statystów.

Bitwa o Ziemię
TVN7 niedziela 20.00

Bitwa o Ziemię

Kosmici atakują!
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
(FRSE) jako Narodowa Agencja Pro-
gramu Erasmus+ już od ponad 25 lat 
zarządza programami, projektami 
i inicjatywami, które umożliwiają 
poszerzanie wiedzy podstawowej lub 
specjalistycznej, zdobywanie nowych 
umiejętności i kompetencji na ścieżce 
edukacji formalnej, pozaformalnej 
i nieformalnych form uczenia się, po-
zwalają na rozwijanie zainteresowań 
i pasji poprzez działania podejmo-
wane w innych krajach oraz w spo-
łecznościach lokalnych. W 2020 roku 
stanowisko dyrektora Biura Edukacji 
Dorosłych i Sportu Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji objął Dariusz Bra-
koniecki. 

Dariusz Brakoniecki to dok-
tor nauk prawnych i wykładowca 
akademicki. Autor ponad 40 pu-
blikacji naukowych i ekspertyz 
z zakresu prawa administracyj-
nego, prawa międzynarodowe-
go oraz prawa Unii Europejskiej. 
Ekspert w kancelariach praw-
nych w Warszawie i Olsztynie. 
Doradca podmiotów sektora 
prywatnego świadczących usłu-
gi w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Ekspert 
w Radzie Interesariuszy Wydzia-
łu Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersy-
tetu Warszawskiego.   Członek 
rad nadzorczych spółek prawa 
handlowego, w tym spółek miej-
skich. Piastował stanowisko dy-
rektora Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży, a na-
stępnie pełnił funkcję wicepre-
zesa Krajowego Zasobu Nieru-

chomości w Warszawie. Członek 
ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Edukacji Administracji Publicz-
nej.

Fundacja  
Rozwoju Systemu Edukacji 

FRSE jest jedyną w Pol-
sce instytucją z tak ogromnym 
doświadczeniem w zarządza-
niu programami edukacyjnymi, 
szczególnie programami europej-
skimi. We wcześniejszych latach 
koordynowała w Polsce progra-
my „Uczenie się przez całe ży-
cie” (Erasmus, Leonardo da Vin-
ci, Comenius i Grundtvig) oraz 
„Młodzież w działaniu”. Wiary-
godność Fundacji przełożyła się 
na zaufanie, jakim ją obdarzono, 
powierzając jej funkcję Narodo-
wej Agencji Programu Erasmus+ 
na lata 2014-2020.

Do spektrum programów 
i inicjatyw, którymi zajmuje 
się obecnie Fundacja wchodzą 
także: European Language La-
bel, eTwinning, Eurodesk Pol-
ska, Europass, Eurydice, World-
Skills i EPALE. FRSE Wspiera 
również współpracę z krajami 
Wschodu poprzez PolskoLitew-
ski Fundusz Wymiany Młodzie-
ży oraz Centrum Współpracy 
z Krajami Europy Wschodniej 
i Kaukazu (SALTO), a od 2016 
r. także w ramach Polsko-Ukraiń-
skiej Rady Wymiany Młodzieży. 
FRSE była operatorem Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego 
działającego w ramach Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG). Do 2016 r. pełniła funk-
cję Punktu Kontaktowego Fun-
duszu Stypendialnego SCIEX 
w Polsce. Od 2014 r. Fundacja 
realizuje Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER), który jest następcą Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W 2018 r. powierzono 
Fundacji rolę Narodowej Agen-
cji Europejskiego Korpusu Soli-
darności, programu poświęcone-
mu wolontariatowi, oraz funkcję 
operatora programu Edukacja fi-
nansowanego z funduszy EOG.

11 grudnia 2020 r. Komi-
sja Europejska przyjęła porozu-
mienie polityczne zawarte mię-

dzy Parlamentem Europejskim 
a państwami członkowskimi UE 
w sprawie nowego programu 
Erasmus + (2021–2027).  Jedno-
cześnie osiągnięto porozumienie 
w sprawie nowego Europejskie-
go Korpusu Solidarności (2021–
2027). Dzięki odrębnemu bu-
dżetowi w wysokości ponad 26 
miliardów euro, nowy program 
Erasmus+ będzie nie tylko bar-
dziej inkluzywny i innowacyjny, 
ale także bardziej cyfrowy i eko-
logiczny. Natomiast na nową per-
spektywę programu Europejski 
Korpus Solidarności,  Komisja 
Europejska przeznaczyła ponad 1 
miliard  euro co zapewni, co naj-
mniej 270 000 młodym ludziom 
możliwość udziału w rozwiązy-
waniu  problemów społecznych 
i humanitarnych poprzez wo-
lontariat lub tworzenie własnych 
projektów solidarnościowych.

Nie tylko programy

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji jest organizatorem wie-
lu wydarzeń o charakterze edu-
kacyjnym. Narodowa Agencja 
od lat realizuje konkursy, których 
celem jest promowanie rezulta-
tów projektów. Flagowymi inicja-
tywami są EDUinspiracje (w tym 
EDUinspirator oraz EDUinspira-
cje – Media), a także European 
Language Label oraz SElfie+. Po-
nadto organizacja posiada duże 
doświadczenie jako koordynator 
obchodów Europejskiego Tygo-
dnia Młodzieży oraz współorga-
nizator wydarzeń odbywających 

się w ramach Europejskiego Dnia 
Języków. Warto również zwrócić 
uwagę na działalność wydawni-
czą Fundacji. Obecnie organiza-
cja wydaje dwa bezpłatne czaso-
pisma o tematyce edukacyjnej: 
„Języki Obce w Szkole” oraz „Eu-
ropa dla Aktywnych”.

Programy i inicjatywy FRSE:

• Erasmus+
• Europejski Korpus 
Solidarności
• Edukacja – EOG
• Program Operacyjny Wiedza, 
Edukacja, Rozwój
• Szansa
• eTwinning
• Polsko-Litewski Fundusz 
Wymiany Młodzieży
• Polsko-Ukraińska Rada 
Wymiany Młodzieży
• Worldskills Poland
• EPALE
• ECVET
• TCA
• Konkurs SElfie+
• Eurydice
• European Language Label
• Konkurs EDUinspiracje
• Eurodesk Polska
• Europass
• SALTO EECA
• Europejski Portal 
Młodzieżowy
• Mobilne Centrum Edukacyjne
• Regionalne Punkty 
Informacyjne
• Czasopismo Języki Obce 
w Szkole
• Kwartalnik Europa dla 
Aktywnych

Park Przemysłowy Łomża jest partnerem pro-
jektu, a jego liderem Białostocki Park Nauko-
wo-Technologiczny. "Hub of Talents 2" wspiera 
osoby z pomysłem na innowacyjny biznes.  

W ramach programu można otrzymać 
wsparcie podstawowe i specjalistyczne. 
Pomoc podstawowa składa się z obsługi 
prawnej, księgowej, marketingowej i udo-
stępnienia powierzchni do pracy.

Z kolei specjalistyczne wsparcie ofia-
rowywane jest indywidualnie, zgodnie 
ze specyficznymi potrzebami start-upów. 
Nabór do V tury trwa do 30 kwietnia 2021 
roku.

Po pozytywnym zakończeniu procesu 
inkubacyjnego i uzyskaniu rekomendacji, 

można starać się o 1 milion złotych dofi-
nansowania na rozwój biznesu w ramach 
konkursu "Rozwój start-upów w Polsce 
Wschodniej."

W ramach inkubacji wybrane startupy 
będą miały możliwość wyjazdu do Doliny 
Krzemowej,  centrum innowacji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.

Proces rekrutacji:
1. Złożenie wniosku
2. Ocena formalna
3. Wstępna ocena merytoryczna
4. Panel Ekspertów
5. Rozpoczęcie procesu inkubacji
Więcej informacji na temat rekrutacji 

na stronie www.parklomza.pl. 

„Hub of Talents 2”. Pomoc dla 
innowacyjnych biznesów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Czym jest, i jaką pozycję w jej strukturach 

zajmuje łomżyniak, dr Dariusz Brakoniecki? 
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dwa z nich. Na trzecim, uszkodzonym, 
dowództwo obejmuje Alex Hopper, który 
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zaapelowała do weteranów, którzy służyli 
na tych okrętach, aby uczyli nowe załogi ob-
sługi dział, systemów kierowania ogniem itp.

Podczas pierwszego starcia z obcym 
statkiem, członek załogi woła „Wampir, 
wampir, wampir!”. „Wampir” to skrótowy 
kod NATO dla nadlatującego pocisku.

W � lmie, niewielką rolą, jako podo� cer 
Cora Raikes, udanie debiutuje popularna 
piosenkarka Rihanna. Robyn Rihanna Fen-
ty urodziła się w 1988 r. na Barbadosie. Od 
rozpoczęci kariery w 2005 roku sprzedała 
250 milionów płyt. W tym czasie miała po-
nad 150 � yzur. Według magazynu Forbes 
zarabiała około 15 milionów dolarów rocz-
nie. Jej imię wymawia się ree-ANN-a.

W � lmie wzięło udział 600 statystów.

Bitwa o Ziemię
TVN7 niedziela 20.00

Bitwa o Ziemię

Kosmici atakują!
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Batman
Stopklatka piątek 20.00

SF. W Gotham City pojawia się złowrogi Joker, który knuje 

intrygi przeciw mieszkańcom. Słabe władze miejskie 

nie są w stanie stawić mu czoła. Może to zrobić jedynie 

tajemniczy Batman, inteligentny człowiek-nietoperz.

Trzy razy śmierć

Nowa TV piątek 20.00

Sensacyjny. Detektyw Charlie Wolfe dostaje od bogatego 

klienta zlecenie zamordowania niewiernej żony. Zanim 

wykona zadanie, jest świadkiem zabójstwa. Wolfe 

dokumentuje zbrodnię, by skorzystać na tej sytuacji. To 

dopiero początek problemów.

Nikomu ani słowa

TV Puls piątek 23.45

Thriller. Kiedy córka doktora Nathana Conrada (Michael 

Douglas) zostaje porwana, jego jedyną nadzieją staje się 

tajemnica skrywana przez jedną z jego pacjentek, która 

naprawdę wcale nie jest chora...

Czas pierwszych

TV6 sobota 11.05

Przygodowy. Historia lotu statku kosmicznego  

„Woschod 2” i pierwszego kosmicznego spaceru 

człowieka. Dramatyczne okoliczności wyprawy kosmicznej 

załogi składającej się z Pawła Biełajewa i Aleksieja 

Leonowa. 

Cudzoziemiec

TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Minh (Jackie Chan) prowadzi niewielką 

restaurację w Londynie. Pewnego dnia jego nastoletnia 

córka ginie w zamachu terrorystycznym. Zrozpaczony 

mężczyzna postanawia za wszelką cenę ukarać sprawców.

wybierz  
coś  

dla siebie

Kochankowie

Trudny wybór
Leonard ( Joaquin Phoenix) jest już dobrze po 

trzydziestce, ale wciąż mieszka z rodzicami i poma-
ga im prowadzić małą pralnię. Wrażliwy (ma za sobą 
próbę samobójczą po tym, jak rodzice narzeczonej 
odwołali ślub), zajmuje się amatorsko fotografią.

Rodzice Leonarda zaniepokojeni jego samot-
nością próbują go wyswatać. W ten sposób poznaje 
piękną i opiekuńczą Sandrę (Vinessa Show), z którą 
zaczyna się spotykać. Ale wkrótce potem jego uwagę 
przyciąga równie piękna, a na dodatek tajemnicza 
sąsiadka Michelle (Gwyneth Paltrow). Z czasem Le-
onard jest coraz bardziej rozdarty i ma coraz większe 
trudności z podjęciem decyzji, która kobieta bardziej 
mu odpowiada… Gdy okazuje się, że Michelle jest 
w skomplikowanej relacji z żonatym mężczyzną, roz-
czarowany Leonard angażuje się w związek z Sandrą.

„James Gray, reżyser, tworzy kameralny melo-
dramat, mówi o bólu, radości, niespełnieniu i roz-
darciu. Nierozdzielnych składowych miłości – pisze 
w recenzji filweb Bartosz Staszczyszyn. Gwyneth 
Paltrow (rola Michelle została napisana specjal-

nie z myślą o niej) kolejny raz świetnie radzi sobie 
z rolą zagubionej, wrażliwej dziewczyny, a Vinessa 
Shaw tworzy pełną napięcia, złożoną kreację. Klasą 
dla siebie pozostaje jednak Joaquin Phoenix, artysta 
obdarzony tak niezwykłą charyzmą, że sama jego 
obecność na ekranie przykuwa uwagę. Dzięki jego 
subtelności i wrażliwości Leonard staje się postacią 
krwistą, żywą i pełną skrywanych emocji. To film 
znakomity, skromny i boleśnie szczery”. 

Kochankowie
Nowa TV piątek 21.55

Wpadka

... i co 
dalej?

Alison (Katherine Heigl) jest młodą ambitną 
kobietą, która chce zrobić karierę jako dziennikarka 
telewizyjna. W dzień swojego awansu postanawia 
wyjść świętować do jednego z klubów. Od następne-
go dnia ma zacząć pracować jako jedna z prezenterek 
stacji telewizyjnej. 

Ben (Seth Rogen) jest młodym chłopakiem, 
który mieszka z czterema kumplami i nie ma specjal-
nych ambicji na przyszłość. Jego jedynym zajęciem 
jest tworzenie strony internetowej o specyficznej 
tematyce, a także imprezowanie ze znajomymi. Pod-
czas imprezy w barze Alison i Ben spotykają się ze 
sobą i spędzają noc razem. Rozchodzą się i zapomi-
nają o sobie. Po kilku tygodniach do Bena telefonuje 
Alison i informuje go, że zostanie ojcem. Niepopraw-
ny luzak i singiel wpada w panikę.

Oboje starają się poznać siebie nawzajem, ale im 
dłużej się znają, tym boleśniej widoczne staje się, że 
nie mają szans na bycie razem na dłużej. Wszystko 
komplikuje ingerencja siostry Alison i szwagra Bena.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 219 milionów do-

larów, kosztował 30 milionów.
W Rosji film wyświetlany był pod tytułem „Trochę 

w ciąży”, w Brazylii „Lekka ciąża”, we Włoszech „Bar-
dzo w ciąży” („Molto Incinta”).

Judd Apatow, reżyser, planował sfilmować praw-
dziwy poród. Zrezygnował, bo prawo pracy wymagało 
uzyskania od noworodka zgody na pracę.

Słowo „k....” i jego pochodne padają w całym filmie 
120 razy.

Jay Baruchel (gra Jaya) patologicznie boi się kole-
jek górskich. Po prośbach i groźbach pojechał raz, resz-
ta aktorów musiała jeździć siedem razy. Filmowy Ben 
chorował!

Wpadka 
TVN7 piątek 21.40
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telewizyjna. W dzień swojego awansu postanawia 
wyjść świętować do jednego z klubów. Od następne-
go dnia ma zacząć pracować jako jedna z prezenterek 
stacji telewizyjnej. 

Ben (Seth Rogen) jest młodym chłopakiem, 
który mieszka z czterema kumplami i nie ma specjal-
nych ambicji na przyszłość. Jego jedynym zajęciem 
jest tworzenie strony internetowej o specyficznej 
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nają o sobie. Po kilku tygodniach do Bena telefonuje 
Alison i informuje go, że zostanie ojcem. Niepopraw-
ny luzak i singiel wpada w panikę.

Oboje starają się poznać siebie nawzajem, ale im 
dłużej się znają, tym boleśniej widoczne staje się, że 
nie mają szans na bycie razem na dłużej. Wszystko 
komplikuje ingerencja siostry Alison i szwagra Bena.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 219 milionów do-

larów, kosztował 30 milionów.
W Rosji film wyświetlany był pod tytułem „Trochę 

w ciąży”, w Brazylii „Lekka ciąża”, we Włoszech „Bar-
dzo w ciąży” („Molto Incinta”).

Judd Apatow, reżyser, planował sfilmować praw-
dziwy poród. Zrezygnował, bo prawo pracy wymagało 
uzyskania od noworodka zgody na pracę.
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Wpadka 
TVN7 piątek 21.40

Plan ucieczki

Niezwykła próba
Ray Breslin (Sylvester Stallone) jest autory-

tetem jeśli chodzi o systemy zabezpieczeń wię-
ziennych. Wszystkie sprawdza osobiście – daje 
się zamknąć w celi (incognito), a potem analizuje 
wszystkie słabe punkty, planuje ucieczkę i, zawsze, 
wydostaje się na wolność. Pewnego dnia, fałszywie 
oskarżony, trafia do więzienia, które powstało ści-
śle według jego wskazówek opisanych w popular-
nej książce. Zrobi wszystko, by uciec i znaleźć tego, 
który wpakował go za kratki. By zrealizować swój 
plan, będzie jednak potrzebował wspólnika. Wybór 
pada na współtowarzysza niedoli, Emila (Arnold 
Schwarzenegger).

Czy tym razem, walcząc o swe życie i wolność, 
Ray też przechytrzy system?

To solidny film akcji, ale zrobiony w starym stylu 
i przez to pewnie, wychowanym na wszechobecnych 
efektach komputerowych, wydaje się dziełem wycią-
gniętym z lamusa: w „Planie ucieczki” efekty są ogra-
niczone do minimum, na pierwszy plan wysuwają się 
twardzi faceci i ich pięści. Tymczasem napięcie jest, 

ciekawe postacie są (Arnold Schwarzenegger gra na 
przekór swojemu wizerunkowi kinowemu i jest nad 
podziw zabawny), technicznie też przyczepić się nie 
można do niczego. Jeśli ktoś tęskni za ekranowymi 
twardzielami w starym stylu, będzie zadowolony – to 
recenzja telemagazynu.pl.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 137 milionów dola-

rów, kosztował 50 milionów.
Sylvester Stallone podczas kręcenia jednej ze scen 

walki zranił prawą nogę. Założono mu 70 szwów.
Film zostało nakręconych w pustym obiekcie w No-

wym Orleanie, w którym wcześniej NASA budowała pro-
my kosmiczne.

Plan ucieczki
TV Puls sobota 22.10

Dzieci z Jedwabnego Szlaku

Wojenne 
sieroty
W latach 30. XX wieku 

japońska armia okupowała 
większość chińskiego te-
rytorium. Centrum Szang-
haju pozostawało jednak 
enklawą europejskiego 
luksusu i względnej wolno-
ści. W grudniu 1937 roku 
armia japońska rozpoczęła 
krwawą napaść na stolicę 
Nankin, kilka godzin drogi 
na zachód od Szanghaju. 
Pomimo blokady, wojenni 
reporterzy prasowi chcieli 
dotrzeć do Nankinu. 

Jednym z nich był mło-
dy Anglik George A. Hogg 
( Jonathan Rhys-Meyers). 
Zawirowania wojenne 
postawiły na jego drodze 
tajemniczego partyzanta 
o imieniu Chen Hansheng 
oraz równie tajemniczą 
amerykańską pielęgniarkę 
Lee Pearson (Radha Mit-
chell). Cała trójka udała się 
do Huangshi, gdzie znalazła 
się grupa chińskich sierot 
wojennych. 

Dorośli postanawia-
ją przeprowadzić dzieci 
w bezpieczne miejsce, 
do Mongolii. Wyruszają 
na pełen przygód, ponad 
1000 kilometrowy marsz 
Jedwabnym Szlakiem, 
przez nierówny teren, bez-
litosne pustynie i ośnieżone 
szczyty górskie. Po drodze 
Hogg, który przybył do 
Chin jako poszukiwacz 
przygód, dowiaduje się, co 
oznacza odpowiedzialność 
i odwaga. Przyjaźń z osiero-
conymi dziećmi na zawsze 
zmieni jego światopogląd.

Film opowiada o praw-
dziwych wydarzeniach.

Dzieci z Jedwabnego Szlaku
TV4 niedziela 22.35

Ochroniarz

Nocny
dyżur
Eddie (Antonio 

Banderas) to były kapi-
tan Korpusu Piechoty 
Morskiej, który od czasu 
przejścia na emeryturę 
nie był w stanie znaleźć 
godnej pracy. W efek-
cie oddalił się od żony 
i córki. Mężczyzna jed-
nak w końcu dostaje 
pracę jako ochroniarz 
w centrum handlowym. 
Otrzymuje praktyczne 
wskazówki od Vance'a, 
szefa niewielkiej grupy 
dyżurnych policjantów. 
Tymczasem amerykań-
ski konwój przewożą-
cy małą dziewczynkę 
o imieniu Jamie zostaje 
zaatakowany przez profe-
sjonalnych, uzbrojonych 
najemników. Jamie udaje 
się jednak uciec i znajdu-
je schronienie w centrum 
handlowym, gdzie zostaje 
zabrana przez Eddiego 
i Vance'a. Jej śladem po-
dąża cały zastęp krymi-
nalistów, którzy za nic nie 
pozwolą, by ta nastoletnia 
dziewczynka zeznawała 
przeciwko nim w sądzie.

Wszyscy mniej więcej 
wiemy, jak to się potoczy. 
Ochroniarze przy pomocy 
sztuczek rodem z „Kevina 
samego w domu” stawią 
czoła uzbrojonym w kara-
biny maszynowe przestęp-
com. Łatwo tu o śmiesz-
ność i żenujące dowcipy, 
lecz trzeba przyznać, że 
twórcy z gracją poczynają 
sobie z oklepanym kon-
ceptem, a ich film posiada 
zdecydowanie więcej zalet 
niż wad. Przede wszystkim, 
prócz Banderasa i Bena 
Kingsleya, na ekranie dużo 
dobrej roboty wykonuje 
Liam McIntyre. 

Pewnie  
nie wiesz... 
W języku hiszpań-

skim „banderas” oznacza 
„flagi”.

Krishna Bhanji (ur. 
w 1943 roku) jest po-
chodzenia hinduskiego. 
Po tym, jak zdobył sła-
wę jako aktor teatralny, 
zmienił nazwisko na Ben 
Kingsley, od pseudonimu 
dziadka „Clove King” 
(„Goździkowy Król”), 
który handlował przy-
prawami na Zanzibarze. 
Zdobył Oscara za kreację 
Mahatmy Gandhiego.

Ochroniarz
TV Puls piątek 20.00, 

niedziela 22.25
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W otoczeniu przyjaciół, bli-
skich i dobrze życzących nam 
osób. Tak właśnie świętowali-
śmy 600. wydanie Tygodnika 
Narew. Były gratulacje, wizyty 
zaplanowane, niespodziewane 
odwiedziny, baloniki, muzyka 
i wyjątkowa jubileuszowa at-
mosfera. Za każdy gest życz-
liwości, dobre i ciepłe słowo 
z głębi serca dziękujemy. 

Przede wszystkim fotogra-
fia, którą mogliście Państwo 
zauważyć w jubileuszowym 
wydaniu, to efekt sesji zdjęcio-
wej wykonanej przez naszych 
sąsiadów. Jak zwykle nieza-
wodne studio Foto Gabs. Fir-
mę, która istnieje na rynku od 
1989 roku. Pasja właścicieli, 
którą zawsze było fotografo-
wanie, zaowocowała powsta-
niem firmy. Przez  lata przeszli 
Oni przez różne etapy fotogra-

fii. Zaczynali od tradycyjnej, 
aż wkroczyli i zadomowili się 
w erze  cyfrowej. Ich doświad-
czenie gwarantuje klientom 
usługi na wysokim poziomie. 

Ale czym byłby świątecz-
ny nastrój bez odpowiednio 
przygotowanego anturażu. 
W tym wyjątkowym dla nas 
dniu zadbało o to Literkowo 
w Łomży – dekoracje na każ-
dą okazję. I choć minął już ty-
dzień wejście do naszej redak-
cji wciąż zdobią eleganckie 
złoto-czarne balony. 

Ten dzień z pewnością nie 
prezentowałby się tak uroczo, 
gdyby nie wsparcie dziewcząt 
z konkursu Miss Ziemi Łom-
żyńskiej. To właśnie one spra-
wiły, że spacer, podczas któ-
rego wręczaliśmy Państwu 
Tygodnik, wyglądał jak profe-
sjonalny pokaz mody, a Stary 

600  wydanie

Tak 
świętowaliśmy. 
Dziękujemy, że 
byliście z nami!



Rynek czy też ulica Długa za-
mieniły się na moment w wy-
bieg niczym z Nowego Jor-
ku czy Paryża. To był dla nas 
prawdziwy zaszczyt. 

Jak na urodziny przystało, 
w tym dniu nie mogło zabrak-
nąć także smakołyków, któ-
rymi częstowaliśmy naszych 
gości czy napotkanych Czytel-
ników. Na tę okazję prawdzi-
we dzieła sztuki przygotowała 
dla Nas Pracownia Cukierni-
cza Esy Lukresy mieszcząca się 
przy ul. Wyszyńskiego 2. Cia-
steczka zachwycały miłośni-
ków naturalnych słodkości 
i artystycznych dekoracji. 

To było dla nas wyjątkowy 
dzień. Dziękujemy wszystkim 
i każdemu z osobna, za złożo-
ne nam wizyty, przekazywane 
osobiście, telefonicznie czy 
w formie listów i gratulacji ser-
deczności. Dzięki temu wie-
my, że misja, której podjęliśmy 
się 14 lat temu jest ważna tak-
że dla Państwa, a idee którymi 
się kierujemy wciąż pozosta-
ją żywe i cenne. Teraz czas na 
600+. 

Pozostańcie Państwo zdro-
wi. 

Z nadzieją szybkiego powrotu  
do świata bez pandemii 

REDAKCJA TYGODNIKA NAREW

13600  wydanie



14 www.narew.infoSrebrni

Życie za życie

Wyścig z czasem
Wykładowca uniwersytetu stanowego w Teksasie (Kevin 

Spacey), postać powszechnie szanowana w świecie nauki, 
zostaje skazany na karę śmierci za zamordowanie przyja-
ciółki. Choć życie profesora jest naznaczone uzależnieniem 
od alkoholu i oskarżeniem o zgwałcenie studentki, wydaje 
się, iż nie są to wystarczające powody, by skazać go za mor-
derstwo. Młoda dziennikarka (Kate Winslet), której Gale 
udziela ostatniego wywiadu, na 72 godziny przed egzekucją, 
próbuje dotrzeć do prawdy. Portret mordercy, który wyłania 
się z przeprowadzonych rozmów, każe jej wątpić w jego winę. 
Kobieta rozpoczyna prywatne śledztwo.

Przekonana o niewinności profesora, prowadzi wyścig 
z czasem, by udowodnić, że został on niesłusznie skazany i nie 
może być stracony. Jak spowodować wstrzymanie wykonania 
wyroku? Komu zależy na ostatecznym uciszeniu bezkompro-
misowego intelektualisty? Prawda okazuje się bardziej szoku-
jąca od zbrodni i kary dla rzekomego zabójcy.

Pewnie nie wiesz...
Kevin Spacey był trzecim aktorem, któremu zaproponowa-

no główną rolę. Wcześniej odrzucili ją George Clooney i Nicolas 
Cage.

Nicole Kidman była pierwszym wyborem do zagrania dzien-
nikarki, ale odrzuciła tę rolę.

Podczas filmowania sceny pikiety przeciwko karze śmierci, 
na plan filmowy wdarli się prawdziwi demonstranci.

Scena z pijanym Galem w centrum Austin została po części 
zaimprowizowana.

Podczas kręcenia sceny w restauracji uderzyło tornado, eki-
pa schroniła sie w kuchni.

Życie za życie
TVP1 piątek 23.30

Komora

28 dni 
W 1967 roku doszło do 

zbrodni, która wstrząsnęła 
opinią publiczną. W wyni-
ku zamachu zginęło dwoje 
niewinnych dzieci. Zbrodni 
dokonano na tle rasistow-
skim. Oskarżono o nią 
i skazano członków Ku-
-Klux-Klanu. Sam Cayhall 
(Gene Hackman) otrzymał 
wtedy wyrok śmierci. Spę-
dził w więzieniu wiele lat, 
teraz skazanemu pozostało 
dwadzieścia osiem dni ży-
cia. 

Adam Hall (Chris 
O'Donnell), młody, ambit-
ny prawnik z zasadami, zja-
wił się, aby zdobyć dowody, 
które pozwoliłyby ułaskawić 
Sama. Mężczyzna skaza-
ny na karę śmierci, którego 
obrony podejmuje się Adam, 
to... jego dziadek. Po tragedii 
i procesie rodzina zmieni-
ła nazwisko. Ojciec Adama 
nigdy nie kontaktował się 
z Samem. 

Adam nie wierzy w winę 
dziadka, z trudem, ale jednak 
udaje mu się znaleźć ludzi, 
którzy uważają podobnie jak 
on. W końcu zdobywa ko-
nieczne dowody, by skiero-
wać do gubernatora prośbę 
o zastosowanie prawa łaski. 

Zeznania ciotki Adama, Lee 
(Faye Dunaway), mogłyby 
posłużyć za argument na 
korzyść Sama. Lee jest prze-
konana, że to ona ponosi 
moralną odpowiedzialność 
za los Sama i rozpad całej ich 
rodziny.

Pewnie  
nie wiesz...

Historia dziwacznej eg-
zekucji, którą Sam opowiada 
Adamowi, o skazanym więź-
niu uderzającym głową o me-
talowy słup wewnątrz komory 
gazowej, jest historią praw-
dziwą. Stało się to z Jimmy 
Lee Grayem skazanym za za-
bójstwo 3-letniej dziewczynki 
w 1983 roku.

Gene Hackman i Faye 
Dunaway odgrywają rolę ojca 
i córki, mimo że w rzeczywi-
stości Hackman jest tylko 11 
lat starszy.

Universal zapłacił 7 mi-
lionów dolarów za prawa do 
powieści Johna Grishama. 
Autor powiedział, że jest to 
najmniej przez niego lubiana 
adaptacja jego powieści.

Scena egzekucji została 
sfilmowana w rzeczywistej 
komorze gazowej więzienia 
Parchman.

Komora 
Metro sobota 20.00

Horror oparty na autentycznych zdarzeniach, 
jakie miały miejsce na Long Island, 

w miejscowości Amityville,  
w 1974 i 1975 roku. 

George Lutz kupuje bardzo atrakcyjną rezyden-
cję na Long Island za śmieszną wręcz kwotę. Cena 
była tak niska z powodu zbrodni, do jakiej doszło 
tam rok wcześniej: 24-letni Ronald De Feo zamor-
dował swoich rodziców i czwórkę rodzeństwa, 
zmuszony, jak twierdził, przez głosy, które słyszał 
w domu. Niezrażony tym George wprowadza się 
tam z żoną Katy i trójką dzieci. Wkrótce Kathy za-
czyna obserwować niewytłumaczalne zmiany w za-
chowaniu męża, a w domu zaczynają się dziać coraz 
bardziej przerażające rzeczy. 28 dni później uciekną 
przerażeni z domu, przekonani, że ich posiadłość zo-
stała opętana przez demony.

Sprawca zbrodni, Ronald „Butch” DeFeo, miał 
poważne problemy z narkotykami, leczył się psy-
chiatrycznie i był w konflikcie ze swoją rodziną. Zo-
stał skazany za sześć morderstw na sześć razy po 25 
lat więzienia, w którym zmarł 12 lutego tego roku.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 108 milionów do-

larów, kosztował 19 milionów.
Podczas realizacji filmu na planie działy się dziw-

ne rzeczy, np. część ekipy, a w tym główni aktorzy, bu-
dzili się o 3.15, czyli o tej godzinie, o której doszło do 
morderstw.

Niedługo przed rozpoczęciem zdjęć do filmu, tuż 
obok makiety nawiedzonego domu, zostało wyrzucone 
na brzeg ciało martwego wędkarza.

Gdy film trafił do kin, rzeczywisty nawiedzony 
dom został objęty nadzorem policji, aby zapobiec wła-
maniu się do niego wandali i poszukiwaczy duchów.

„Dom w stylu holendersko-kolonialnym z pięcioma 
sypialniami” został wystawiony na sprzedaż w maju 
2010 roku za 1,15 miliona dolarów przez Briana Wil-
sona, który kupił go w 1997 roku za 310 tysięcy dola-
rów. 

Amityville
Stopklatka piątek 22.40

Amityville

Nawiedzony dom
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Nasz najlepszy rok

Rodzinna winnica
Słodko-gorzka opowieść o miłości, rodzinnych perype-

tiach, przewrotności losu i drobnych przyjemnościach roz-
grywająca się w płynącej winem Burgundii.

Po 10 latach nieobecności w domu do rodzinnej winnicy 
w Burgundii wraca Jean, by odwiedzić ciężko chorego ojca, 
który przebywa w szpitalu. Spotyka się ze swoją siostrą Juliet-
te i bratem Jeremie. Rodzeństwo od dawna nie utrzymywało 
bliskich kontaktów. Teraz muszą znaleźć wspólny język, na 
nowo nawiązać rodzinne relacje, odzyskać wzajemne zaufa-
nie, a także wyjaśnić sobie wiele spraw. Ojciec zawsze marzył, 
by jego dzieci kontynuowały rodzinną tradycję, by zostały 
w domu i zajęły się winnicą. 

Juliette i Jeremie podporządkowali się woli ojca, poma-
gali mu przy uprawie winorośli. Ale Jean został czarną owcą 
w rodzinie, odwrócił się od nich, wyjechał z domu, by podró-
żować po świecie, żył na własny rachunek. Zaczepił się w win-
nym biznesie w Chile, gdzie poznał Alicię. Potem razem ku-
pili winnicę w Australii. Był daleko od domu, nie przyjechał 
nawet wtedy, kiedy umarła matka. Teraz przyszło mu zmie-
rzyć się z przeszłością, stawić czoło wszystkim pretensjom 
i żalom. Wkrótce ojciec umiera. Rodzeństwo dziedziczy win-
nicę, pojawiają się nowe problemy i wyzwania.

Nasz najlepszy rok
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 13.40

Kryminalna opowieść z akcentami 
humorystycznymi o zdradzie, lojalności 

i przyjaźni. 
Czarnoskóry tajniak Jack Carter (Damon Way-

ans) z oddziału kryminalnego prowadzi śledztwo 
przeciwko królowi narkotykowego biznesu, Fran-
kowi Coltonowi ( James Caan). Aby zdobyć do-
wody przeciwko gangsterowi, próbuje przeniknąć 
w szeregi mafii. Udając drobnego włamywacza, za-
przyjaźnia się ze złodziejem samochodów, Archiem 
Mosesem (Adam Sandler). Razem dokonują wła-
mań do aut, razem przesiadują w barze, racząc się 
mocniejszymi trunkami. Muskularnie zbudowany 
Jack zawsze występuje w obronie słabszego i grun-
cie rzeczy dobrodusznego kolegi, zdobywając jego 
sympatię i zaufanie. Pewnego razu Archie, który 
ma powiązania z gangiem handlarzy narkotyków, 
wtajemnicza przyjaciela w plany Coltona. Szykuje 
się wielka transakcja, na której można zbić fortunę. 
Wyposażony w podsłuch policjant udaje się na spo-

tkanie z gangsterami, ale sprawy wymykają się spod 
kontroli. Policjant staje przed trudnym dylematem, 
musi wybierać między prawem, a lojalnością wobec 
oddanego mu kompana, który obdarzył go zaufa-
niem. 

Pewnie nie wiesz...
Reżyser Ernest R. Dickerson powiedział, że „film 

został wykastrowany” przez producentów.
James Caan (gra narkotykowego bossa) o pracy 

z głównymi bohaterami: „granie z tymi dwoma klau-
nami wymagało ogromnej powagi i koncentracji”.

Kiedy Keats i Moses są w barze, mówią, że mięso 
kebaba „wygląda jak coś z lodówki Jeffreya Dahmera”. 
Jeffrey był seryjnym mordercą, który kawałkował swoje 
ofiary i czasami trzymał ich części w swojej lodówce.

Liczba ofiar: 26.

Kuloodporni
Metro sobota 22.30

Krytyczna decyzja

Zestrzelić?
Arabska grupa terrory-

styczna porywa lecący nad 
oceanem pasażerski samo-
lot Boeing 747. Jak się oka-
zuje, na pokładzie samolo-
tu oprócz 400 pasażerów 
i załogi znajduje się także 
śmiercionośny gaz DZ-5, 
który w odpowiedni spo-
sób wykorzystany przez 
terrorystów, może zabić miliony ludzi. Konieczne jest prze-
prowadzenie akcji odbicia samolotu z rąk terrorystów i to 
jak najszybciej, dopóki samolot znajduje się nad oceanem, 
w przeciwnym wypadku konieczne będzie jego zestrzelenie 
przez siły powietrzne USA. 

Operacją dowodzi doświadczony płk. Austin Travis 
(w tej roli Steven Seagal), a konsultantem pomocniczym jest 
David Grant (Kurt Russell), jedna z nielicznych osób, która 
już miała do czynienia z przywódcą terrorystów przebywa-
jących na pokładzie samolotu. Zaplanowana akcja z uży-
ciem wszelkich dostępnych środków technicznych ma duże 
szanse zakończyć się sukcesem... Tymczasem podczas próby 
przedostania się na pokład porwanego samolotu dochodzi 
do nieprzewidzianych komplikacji....

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 122 miliony dolarów, kosz-

tował 55 milionów.
Halle Berry (stewardessa Jean) odmówiła zagrania w filmie. 

Zmieniła zdanie, gdy zaoferowano jej milion dolarów. 
Imię postaci granej przez Stevena Seagala, Austin Travis, 

pochodzi od nazwy miasta Austin, stolicy Teksasu, które znaj-
duje się w hrabstwie Travis.

John Leguizamo (grający Rata) powiedział, że Steven Se-
agal na serio zaatakował go podczas kręcenia, czym wzbudził 
strach wśród aktorów i ekipy.

Departament Obrony St. Zjednoczonych udzielił pomocy 
filmowcom. Nie zgodził sie jednak, by występowała osoba prezy-
denta. W filmie więc głowa państwa wyjechała za granicę. 

W postać stewardessy, Nancy, wcieliła się Marla Maples, któ-
ra w tym czasie (1993-1999) była żoną nowojorskiego poten-
tata nieruchomości Donalda J. Trumpa, późniejszego 45. prezy-
denta Stanów Zjednoczonych.

Krytyczna decyzja
TV7 sobota 22.10

Kuloodporni

Dobrana para
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Balerina

Magia tańca
11-letnia Felicja marzy o tym, aby zostać ba-

leriną w paryskiej operze. W towarzystwie swoje-
go przyjaciela, Wiktora, ucieka więc z sierocińca, 
by zacząć naukę w paryskiej szkole baletu. Dzięki 
swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opie-

kuńcze skrzydła dawnej gwiazdy baletu Madame 
Odetty, która otworzy przed Felicją magiczny 
świat tańca i muzyki. Wielkie plany małej Felicji 
może pokrzyżować jej największa rywalka – pod-
stępna Camille, której matka nie cofnie się przed 
niczym, by utorować córce drogę do kariery.

Balerina
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.30

Bardzo Fajny Gigant

Cuda i sekrety
10-letnia Sophie od dziecka słyszała opo-

wieści, że kiedy wszyscy ludzie śpią, mroczne 
istoty wychodzą z ukrycia i przejmują na kilka 
chwil cały świat. Gdy pewnej nocy Sophie nie 

mogła zasnąć, wychyliła się przez okno, by po-
patrzeć na świat. Jednak znana jej dobrze ulica, 
wyglądała jakoś inaczej… Nagle z cienia wynu-
rzyło się coś ogromnego i zaczęło zmierzać w jej 
kierunku. Tajemniczym Olbrzym odkryje przed 
nią cuda i sekrety magicznej krainy.

Bardzo Fajny Gigant
TV Puls niedziela 17.40

Księga dżungli. Opowieść Mowgliego 

Niebezpieczny tygrys
Historia zagubionego w dżungli małego chłopca, który został 

adoptowany przez watahę wilków. Mowgli dorasta w otoczeniu 
zwierząt, nie brakuje mu przyjaciół. Niedźwiedź Baloo uczy go 
skomplikowanego prawa dżungli, a czarna pantera Bagheera chroni 
jego i jego wilczą rodzinę przed tygrysem Shere Khanem. Okaże się, 
że Mowgliemu uda się przechytrzyć swojego największego wroga, 
okrutnego tygrysa. A było to tak...

Księga Dżungli. Opowieść Mowgliego
TV Puls 2 sobota 13.25

Matylda

Szkoła do poprawki
Matylda to wyjątkowa dziewczynka obdarzona ponadprzeciętną 

inteligencją. Niestety, rodzice nie poświęcają dziecku za dużo czasu 
– ojciec zajmuje się tylko oszukiwaniem klientów handlując używa-
nymi samochodami, a matka całe dnie spędza na grze w bingo lub 
rozmowach telefonicznych. Zaniedbana i lekceważona dziewczynka 
dużo czasu spędza w czytelni, uciekając w świat fantazji. W końcu 
Matylda zostaje wysłana do szkoły, w której poznaje przyjaciół oraz 
przemiłą nauczycielkę. Niestety placówka nie jest szkołą marzeń. 
Okrutna dyrektorka terroryzuje nie tylko uczniów, ale także nauczy-
cieli. Pewnego dnia Matylda odkrywa u siebie niezwykłe moce...

Matylda 
TV Puls niedziela 20.00
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Kolejne 
miejsca pracy 
dla więźniów 

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwo-
nym Borze ppłk Zbigniew Jankowski 
podpisał list intencyjny z przedsta-
wicielem firmy Cass Construction 
and Steel Structures sp. z oo. Dzięki 
umowie powstanie hala produkcyjna, 
w której docelowo zatrudnienie znaj-
dzie 60 więźniów. 

Jednym z elementów wie-
loletniej strategii działalności 
Służby Więziennej jest program 
„Praca dla więźniów”. Materialne 
efekty jego realizacji w postaci hal 
produkcyjnych z miejscami pracy 
dla więźniów widać w całej Pol-
sce. Także w Zakładzie Karnym 
w Czerwonym Borze od 2018r. 
działa hala, w której zatrudnienie 
przy produkcji mebli dla łomżyń-
skiej firmy DREW-BET znalazło 
już kilkuset osadzonych. 

Tym razem partnerem czer-
wonoborskiej jednostki peniten-

cjarnej będzie firma  Cass Con-
struction and Steel Structures 
sp. z oo. Planowana inwestycja 
obejmie wybudowanie hali pro-
dukcyjnej o powierzchni około 
4000 m2 wraz z niezbędną infra-
strukturą, w której zlokalizowana 
będzie produkcja i montaż ele-
mentów konstrukcji stalowych. 
Przewidywany czas realizacji in-
westycji wyniesie około 18 mie-
sięcy.  Docelowo zatrudnieni 
znajdzie 60 więźniów. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że będą 
to osadzeni z oddziałów zamknię-

tych, a więc tacy, którzy nie mie-
li by szansy na zatrudnienie poza 
terenem więzienia. Umożliwi 
spłatę ciążących  na nich zobo-
wiązaniach finansowych związa-

nych z popełnionym przestęp-
stwem, przyczyni się do głębszej 
resocjalizacji jak również pozwoli 
na uzyskanie nowych kwalifikacji 
zawodowych. 

Ziemia Łomżyńska

W 22. rocznicę wstąpienia Polski do 
NATO, na terenie Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Orzysz, odbyły się 
wspólne zajęcia żołnierzy 1 Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej oraz 2 
Pułku Kawalerii US Army.

Głównym punktem było pro-
wadzenie ognia z 40 mm granat-
ników automatycznych Mk-19, 
które są na wyposażeniu ame-
rykańskich jednostek, jak i bry-
gad OT. Granatnik MK-19 został 
opracowany w Stanach Zjedno-
czonych. Jest to broń automa-
tyczna, umożliwiająca strzelanie 
ogniem ciągłym (krótkimi seria-
mi) z użyciem różnego rodzaju 
amunicji.

Strzelanie były realizowane 
z wykorzystaniem amunicji ćwi-

czebnej oraz odłamkowej. W trak-
cie wybranych zagadnień w roli 
instruktorów wystąpili amery-
kańscy żołnierze. Szkolenie sta-
ło się także okazją do wymiany 
doświadczeń oraz zapoznania się 
z uzbrojeniem i sprzętem używa-
nym przez obie strony.

Ćwiczących żołnierzy odwie-
dzili dowódca Batalionowej Gru-
py Bojowej ppłk Jason Adler oraz 
dowódca 13 batalionu lekkiej 
piechoty w Łomży ppłk Michał 
Mazurczyk.

W tym roku jest to już koleje 
wspólne przedsięwzięcie podla-
skich terytorialsów oraz żołnie-
rzy pełniących w Polsce służbę 
w ramach Batalionowej Grupy 
Bojowej NATO.

Terytorialsi przeszli  
szkolenie z amunicją UTM

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali przeszkoleni w wal-
ce przy użyciu zestawów konwersyjnych na amunicję barwiącą UTM.

Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą wiele manewrów i ćwi-
czeń aby przystosować się do pola walki. Wiele z nich jest przeprowa-
dzanych poza obiektami wojskowymi. 

Amunicja barwiąca UTM ma na celu jeszcze bardziej zapoznać 
wojskowych z realizmem walki.

Ten typ amunicji pozwala na odwzorowanie realnych trafień pozo-
stawiając kolorowe m.in. czerwone i niebieskie, łatwo zmywalne śla-
dy. Kluczowym jest to, że amunicja barwiąca UTM umożliwia szkole-
nie strzeleckie z etatowego uzbrojenia terytorialsów, czyli karabinków 
GROT. Dzięki temu żołnierze doskonalą umiejętności na swojej broni.

Szkolenie została zorganizowane we współpracy z firmą RWS Ce-
tus, Fabryką Broni Łucznik oraz firmą Targets Creators.

Terytorialsi  
na szkoleniu  

z amerykańskimi 
żołnierzami
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STYCZEŃ 2020 
Witając Nowy Rok w sercu 

miasta, na Starym Rynku wraz 
z zespołem Loka wtedy jesz-
cze nikt nie spodziewał się, że za 
trzy miesiące tak bliska obecność 
drugiego człowieka będzie bu-
dziła strach, a tego typu wydarze-
nia będą luksusem. 

Jeszcze w styczniu odbył 
się 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Miesz-
kańcom udało się pobić rekord. 
W sumie uzbierali oni 126 005, 
47 złotych. To o prawie 30 tysię-
cy więcej niż w roku 2019. 

Do Kolna w gościnę do bur-
mistrza Andrzeja Dudy przyje-
chał prezydent Andrzej Duda. 
W Kolnie spotkał się on m.in. 
z mieszkańcami z całego regionu 
łomżyńskiego. 

Marcin Sekściński z Kolna 
został drugim wicewojewodą 
podlaskim. Wcześniej podobną 
funkcję otrzymał Tomasz Ma-
dras z Białegostoku.

Alicja Konopka z "większo-
ści prezydenckiej" zastąpiła Jana 
Olszewskiego z PiS w funkcji 
przewodniczącej Rady Miej-
skiej Łomży. Prezydent Mariusz 
Chrzanowski utrzymał przez cały 
rok spoistość grupy, która zapew-
nia mu wygrywane głosowania.

Pożegnaliśmy łomżyńskiego 
biskupa seniora Stanisława Ste-
fanka. Był ordynariuszem naszej 
diecezji od 1996 do 2011 roku. 
Zmarł w wieku 84 lat w Lubli-
nie. Spoczął w krypcie biskupów 
łomżyńskich pod kaplicą z obra-
zem Matki Bożej Pięknej Miło-
ści. W uroczystościach pogrze-
bowych pod przewodnictwem 
arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego, metropolity poznańskiego 
i przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, udział wzięło 
m. in. 30 biskupów i 300 kapła-
nów, ministrowie, parlamenta-
rzyści, tysiące wiernych.

Odbyły się w Łomży uro-
czystości 100-lecia 18 Dywizji 
Piechoty, która miała w mieście 
siedzibę sztabu. Tradycje konty-
nuuje 18 Dywizja Zmechanizo-
wana, której częścią jest w Łomży 
18 Pułk Logistyczny pod dowódz-
twem pułkownika Pawła Gałązki. 

LUTY 2020
Planiści przygotowujący bu-

dowę Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego między War-

szawą a Łodzią oraz system 
skomunikowania CPK ze wszyst-
kimi regionami kraju nie szukają 
najłatwiejszych rozwiązań. Po-
stanowili wówczas, że pociągi 
pędzące z Warszawy na Mazury 
i z powrotem, pojawią się miedzy 
blokami i domami jednorodzin-
nymi w centrum Łomży. 

Strach związany z wiru-
sem, który pojawił się w Wuhan 
w Chinach wdziera się do kraju, 
a także do Łomży. Z aptek znika-
ją maseczki. 

Łomża pożegnała Bronisława 
Makiełę. 

29 007 416, 40 zł. To ósma 
w historii najwyższa wygrana 
w Lotto. Padła w Łomży. By tra-
fić na listę milionerów wystarczył 
jeden zakład na chybił trafił i jak 
zawsze niezbędne w takich sytu-
acjach szczęście. 

Pełne zachwytu milczenie 
i owacje na koniec. Łomżyński 
Park Krajobrazowy Doliny Nar-
wi ma wizytówkę, którą może 
się szczycić na świecie. Dyrek-
tor Mariusz Sachmaciński i au-
tor Zdzisław Folga zaprosili na 
premierowy pokaz w Łomży fil-
mu "Łomżyński Park Krajobra-
zowy Doliny Narwi. Cztery pory 
roku". Obraz sfinansowany głów-
nie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego zapie-
ra dech obrazem bogactwa życia 
roślin i zwierząt, które kipi zale-
dwie kilka kilometrów od spore-
go miasta. Film Zdzisława Folgi 
zdobył m. in. nagrodę specjalną 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Przyrodniczych im. Wło-
dzimierza Puchalskiego w Łodzi.

Nową płytę z wybitnymi fle-
cistami w partiach solowych 
przygotował Jan Miłosz Zarzyc-
ki i kierowana przez niego Fil-
harmonia Kameralna im. Witol-
da Lutosławskiego. Zanim wirus 
zamroził wydarzenia artystyczne 
filharmonicy wystąpili na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Pierwsze na Litwie dziecię-
ce hospicjum otworzyła w Wil-
nie siostra Michaela Rak. Miała 
w tym dziele łomżyńskich sprzy-
mierzeńców, np. NOT i środowi-
ska społeczników oraz przedsię-
biorców. Niezwykła siostra była 
nie tak dawno gościem naszej re-
dakcji.

Odszedł Henryk Gała, kilka 
miesięcy przed swoimi 82.uro-
dzinami. Poeta, organizator życia 

kulturalnego, inicjator utworze-
nia w Łomży filharmonii i teatru 
lalek w 1976 przyjechał z Wrocła-
wia do Drozdowa. "Nazwałem tę 
ziemię Księstwem Narwiańskim" 
- napisał Książę Poetów.

Swoje biuro w Łomży otwo-
rzył Marek Adam Komorow-
ski (PiS). Do izby wyższej 
polskiego parlamentu został wy-
brany w październiku 2019 roku 
w okręgu łomżyńsko-suwalskim. 

W programie publicystycz-
nym Telewizji Narew ,,Na Sta-
rym Rynku” rozmawialiśmy 
z Ewą Dąbrowską specjalistką 
chorób wewnętrznych, a także 
autorką diety opartej na jedzeniu 
warzyw i owoców. 

Z mocnym parlamentarnym 
głosem włącza się w konsultacje 
dotyczące budowy kolejowej sie-
ci powiązanej z Centralnym Por-
tem Komunikacyjnym łomżyński 
poseł Lech Antoni Kołakowski. 
Nie tylko zresztą z własnym gło-
sem, ale z całym Parlamentarnym 
Zespołem Budowy Kolei w ra-
mach Siatki Połączeń z Central-
nym Portem Komunikacyjnym 
Warszawa – Ostrołęka – Łomża – 
Kolno - Pisz – Orzysz – Giżycko 
– tzw. Kolei Warszawsko – Ma-
zurskiej przez Łomżę.

Kampania prezydencka na-
biera tempa. Kilku kandydatów 
pojawia się w Łomży i Białymsto-
ku i zabiega o głosy. 

MARZEC 2020 
W programie publicystycz-

nym Telewizji Narew ,,Na Sta-
rym Rynku” rozmawialiśmy 
z Olgą Bończyk, aktorką i woka-
listką, która przyjechała zaśpie-
wać z łomżyńskimi filharmoni-
kami. 

Kurpiki, czyli ,,kurpiowskie 
Oscary” przyznawane przez 
Związek Kurpiów wręczone zo-
stały po raz 19. Po raz pierwszy 
patronat nad dorocznym wyda-
rzeniem sprawowali wspólnie 
marszałek województwa mazo-
wieckiego i podlaskiego, a wraz 
z nimi prezydent Ostrołęki oraz 
starostowie z Ostrołęki, Łomży 
i Przasnysza. 

Od biskupa Stanisława Ste-
fanka zaczęły się w tym roku po-
żegnania osób znaczących dla 
Łomży i regionu. Odchodzili m. 
in. Janusz Żebrowski, nauczy-
ciel wieloletni szef oświatowej 
"Solidarności" w Łomży; Jan Za-

wistowski, były sekretarz miasta 
w Łomży; muzyk Stanisław Wi-
szowaty ("Łomża ma"); pedagog 
Katarzyna Łebkowska; przedsię-
biorca Zbigniew Skowroński; na-
uczycielka Zofia Jaśkowska, ma-
jor Jerzy Bołtryk, radny Witold 
Chludziński, były doradca pre-
zydenta, nauczyciel akademicki 
Mariusz Giełgut.  Jak podały me-
dia, w 2020 roku umarło najwię-
cej mieszkańców Polski od 1946 
roku, kiedy zaczęły powstawać 
tego rodzaju statystyki. 

Na mieszkańców Ziemi Łom-
żyńskiej spada dramatyczna in-
formacja. Decyzja o przekształ-
ceniu Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży w jednoimienny szpital 
zakaźny, którego od tej pory wy-
łącznym zadaniem ma być opie-
ka chorymi z koronawirusem. 
Nie pomogły protesty personelu 
i mieszkańców oraz apele parla-
mentarzystów czy samorządow-
ców. 14 marca rozpoczęło się 
przewożenie pacjentów Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
do innych placówek medycznych. 

Jeszcze w marcu koronawi-
rus pojawia się w Szpitalu Woje-
wódzkim w Łomży. To właśnie 
wtedy, w marcu, wszystko się 
zmienia. Świat zostaje wywróco-
ny do góry nogami. 

KWIECIEŃ 2020
Świat ogarnęła choroba. Pro-

cesja z okazji Niedzieli Palmo-
wej z księdzem biskupem Ja-
nuszem Stepnowskim przeszła 
tylko przez opustoszałą Katedrę. 
W Wielką Sobotę nie powędro-
waliśmy do świątyń z koszycz-
kami wypełnionymi pokarma-
mi symbolizującymi nowe życie 
i dostatek. Chwały Zmartwych-
wstania nie ogłaszamy na rezu-
rekcjach wśród tysięcy wiernych. 
Wielkanoc spędzamy odizolowa-
ni, samotni. 

Konkurs na dyrektora Szpi-
tala Wojewódzkiego w Łomży 
wygrał Jarosław Pokoleńczuk, 
menedżer ochrony zdrowia. 
Obowiązki przejął od Jacka Ro-
ledera w czerwcu i od razu miał 
zadanie wyprowadzać powoli 
placówkę z koronawirusowej jed-
noimienności. 

Gigantyczny pożar w Bie-
brzańskim Parku Narodowym. 
Ogień strawił ponad 5 hektarów 
bagiennych łąk. Zabił miliardy 

maleńkich i wielkich stworzeń. 
O śmierć niejednokrotnie ociera-
li się walczący z żywiołem w eks-
tremalnych warunkach strażacy 
zawodowi i ochotnicy (z 77 jed-
nostek), leśnicy, żołnierze, po-
licjanci, ekolodzy. Prawdopo-
dobnie podpalił trawę człowiek. 
Choć może raczej idiota. 

Bielik zamieszkał w dolinie 
Narwi. To jeden z największych 
ptaków drapieżnych w Polsce 
i Europie. 

MAJ 2020
Decyzje "polityczne" zapadły 

i rozpoczęły się przygotowania 
do częściowego otwierania łom-
żyńskiego szpitala dla pacjentów 
innych niż zakażonych koronawi-
rusem.

Trzeciomajowa nadzieja na 
moment pojawiła się w Łomży. 
Uroczystości z okazji 229. rocz-
nicy powstania pierwszej w Eu-
ropie i drugiej na świecie kon-
stytucji były krótkie, okrojone 
i w maskach. 

Obchodziliśmy 100. rocznicę 
urodzin świętego Jana Pawła II. 
W tym roku mija 30 lat od dnia 
jedynej wizyty głowy Kościoła 
Katolickiego w historii Łomży. 

CZERWIEC 2020 
Matury. Nie w maju, 

a w czerwcu abiturienci podcho-
dzą do najważniejszego egzaminu 
w życiu – egzaminu dojrzałości. 

Miasto świętuje swoje 602. 
urodziny. 

Od spotkania z mieszkańcami 
Łomży na placu targowym pre-
mier Mateusz Morawiecki rozpo-
czął wizytę na Ziemi Łomżyńskiej. 
Kampania prezydencka rozgo-
rzała na dobre. Ostatecznie An-
drzej Duda wygrał w drugiej turze 
z Rafałem Trzaskowskim, a trochę 
wygraliśmy wszyscy, bo takiej fre-
kwencji to już dawno nie było.

Oficjalnie i na dworcu kolejo-
wym minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk w towarzystwie 
m. in. marszałka Artura Kosic-
kiego i wicemarszałka Marka Ol-
brysia ogłosił decyzję o przebu-
dowie szlaku Białystok - Czyżew 
(element Rail Baltica) oraz re-
witalizacji linii kolejowej Łomża 
- Śniadowo. Kilka miesięcy póź-
niej podpisane zostały stosowne 
umowy.

Znany dziennikarz i popu-
laryzator historii Bogusław Wo-

Szanowni Państwo, w 601 wydaniu Tygodnika Narew czas na II część przeglądu ostatnich 26. miesięcy, bo tyle dokładnie minęło od naszego ostatniego 
jubileuszu, czyli 500. wydania Tygodnika Narew. Tak jak mogliście Państwo zauważyć pierwsza część była niemalże sprintem.  

Działo się wiele i na każdej płaszczyźnie. Aż w końcu nadszedł rok 2020… 
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łoszański kolejny raz odwiedził 
Nowogród. Tym razem nagrywał 
nową serię programów “Tajna hi-
storia XX wieku”. Jednodniowy 
plan zdjęciowy w Nowogrodzie 
był bardzo intensywny. 

Grupa archeologów po raz 
kolejny dokonała odkrycia w ser-
cu Łomży. W trakcie prac moder-
nizacyjnych na Starym Rynku, 
Mieczysławowi Bieni I jego ze-
społowi udało się znaleźć m.in. 
ruiny fundamentów starego ratu-
sza, a także studnię. 

Obwodnica Kupisk otwarta. 

LIPIEC 2020 
Choć maseczki wciąż obecne 

są na naszych twarzach czujemy 
się nieco bardziej pewnie, że wi-
rus odpuścił, zelżał. Słońce i wa-
kacyjna aura wprowadziły nieco 
,,normalności”. Ale tylko na mo-
ment, bo we wrześniu wirus ude-
rzył kolejną falą. 

Tymczasem zarząd woje-
wództwa podlaskiego uzyskał od 
Sejmiku wotum zaufania i abso-
lutorium za poprzedni rok.

Można było poczuć dumę, 
że Łomża się nie daje. Jacek Szy-
mański, Dariusz Wójcik i ich ar-
tystyczni przyjaciele oraz Jaro-
sław Cholewicki z Regionalnego 
Ośrodka Kultury nie pozwolili 
przerwać tradycji Festiwalu Mu-
zyczne Dni Drozdowo - Łom-
ża. Było koncertów mniej, były 
skromniejsze. ale muzyka dotarła 
do odbiorców. Niezłomni Jacek 
Szymański i Dariusz Wójcik m. 
in. za to otrzymali nieco później 
medale "Gloria Artis". Szacunek 
i podziw zdobyli także inni nie-
złomni, którzy doprowadzili do 
finału wydarzenia dające radość 
ludziom i pozwalające ocalić tra-
dycje: Jarosław Antoniuk, dyrek-
tor Teatru Lalki i Aktora z 33. 
edycją Spotkań Teatralnych "Wa-
lizka"; Jan Miłosz Zarzycki, dy-
rektor Filharmonii Kameralnej 
z Festiwalem Sacrum et Musica; 
Anna Kurządkowska-Kosińska 
z wyborami Miss Ziemi Łom-
żyńskiej; profesor Ludwik Mali-
nowski i SSP "Stopka" z kolejną 
edycją nagród i medali Zygmun-
ta Glogera. 

,,Srebrni” redaktorzy rozpo-
czynają swoją przygodę z Gaze-
tą Seniora, która po raz pierwszy 
ukazuje się jako tytuł komple-
mentarny Tygodnika Narew. Do 
dziś seniorzy mają o czym pisać. 
Do tej pory powstało już kilkana-
ście wydań. 

SIERPIEŃ 2020 
Wojsko na dobre wróciło do 

Łomży. 18 Pułk Logistyczny do-

wodzony przez pułkownika Paw-
ła Gałązkę po raz pierwszy za-
prosił na swoje święto. Jednostka 
wystąpiła do władz wojskowych 
o oficjalną zgodę na przyjęcie 
tradycji 33 Pułku Piechoty, ge-
nerała Mariana Stanisława Raga-
nowicza (obrońcy Łomży z 1920 
roku) jako patrona, dodanie do 
nazwy określenia "Łomżyński" 
oraz ustanowienie 14 sierpnia 
pułkowego święta.

Odeszła siostra Służka z Łom-
ży Teresa Kuryła. 

W Piątnicy, Kolnie, Lemanie 
i wielu innych miejscowościach 
województwa zorganizowane zo-
stały wydarzenia upamiętniające 
100. rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej i późniejszych walk, któ-
re doprowadziły do całkowite-
go zwycięstwa w wolnie polsko 
- bolszewickiej.

WRZESIEŃ 2020
Epidemia przewartościowała 

i zmieniła wiele planów związa-
nych z wpisanymi na stałe wyda-
rzeniami kulturalnymi w Łom-
ży. Także jeden z ważniejszych 
i prestiżowych przeglądów te-
atralnych organizowanych w tej 
części Europy, jak również jeden 
z najstarszych festiwali teatral-
nych w kraju, czyli Międzyna-
rodowy Festiwal Teatralny ,,Wa-
lizka” musiał zostać odwołany. 
Odbył się we wrześniu w znacz-
nie bardziej okrojonej formie, 
tylko ,,na ulicach’’ naszego mia-
sta i w znacznie mniejszym skła-
dzie. 

Podobnie w znacznie ,,skrom-
niejszej” formie zainaugurowano 
XVI Międzynarodowy Festiwal 
Kameralistyki ,,Sacrum et Musi-
ca”. 

Rektor PWSIiP w Łomży dr 
hab. Dariusz Surowik przewod-
niczącym Konferencji Rektorów 
Publicznych Uczelni Zawodo-
wych. 

Dziękujemy Wam za korze-
nie wolności - powiedział ksiądz 
Jacek Czaplicki do uczestników 
uroczystości 40-lecia NSZZ So-
lidarność w Łomży. Byli wśród 
nich m. in. historyczni przewod-
niczący Oddziału w Łomży Sła-
womir Zgrzywa i Marek Olbryś 
oraz obecny Henryk Piekarski. 

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski stał polityczną gwiazdą ogól-
nopolskich mediów. Stanow-
czo sprzeciwił się wprowadzanej 
przez jego macierzyste Prawo 
i Sprawiedliwość ustawie znanej 
jako "piątka dla zwierząt". Nie 
dał się przekonać w rozmowach 
z szefami PiS, ogłosił odejście 
z partii i przyjął status posła nie-

zrzeszonego. Utracił też funkcje 
sejmowe i regionalne (nowym 
pełnomocnikiem w Łomży i re-
gionie został Piotr Modzelewski, 
radny Sejmiku) "Postępuję zgod-
nie z wolą wyborców" - konse-
kwentnie utrzymywał łomżyński 
poseł.

Odnowiony pomnik Stacha 
Konwy z dębowego pnia i kamie-
ni odsłonięty został w Lesie Jed-
naczewskim, gdzie kurpiowski 
bohater zginął.

Karolina Kuczyńska jako 
pierwsza łomżynianka wzięła 
udział w finałowej fazie znanego 
programu Top Model. Do osta-
tecznej rozgrywki nie weszła, ale 
zdobyła wielu wielbicieli i ma 
szansę na modową karierę. 

Okazało się, że Karolina 
Kuczyńska nie jest jedyną prze-
piękną łomżynianką. Mimo 
pandemicznych kłopotów Anna 
Kurządkowska-Kosińska do-
prowadziła do finału wybory 
Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej, 
Zwyciężyły Wiktoria Ciocha-
nowska i Ewelina Gutowska. 
Laureatka z 2018 roku Wiktoria 
Wiśniewska odniosła swój ko-
lejny sukces międzynarodowy. 
Na wyborach Miss Globe w Al-
banii zdobyła tytuł Miss Gol-
den Girl.

W hiszpańskim San Seba-
stian, na znanym festiwalu fil-
mowym, światową premierę 
miał film "Jak najdalej stąd", 
czyli drugi w reżyserskiej karie-
rze film Piotra Domalewskie-
go. Pochodzący z Łomży aktor 
i reżyser został też zakwalifiko-
wany ze swoim dziełem do fi-
nału festiwalu polskich filmów 
fabularnych w Gdyni. Takie-
go morza nagród jak za "Cichą 
noc" nie zdobył, ale wyjechał 
w z konkursu z laurami za sce-
nariusz swego autorstwa, mu-
zykę Hani Rani i aktorski de-
biut Zofii Stafiej.

Wrzesień to także miesiąc 
pamięci. W Wiźnie tradycyjnie 
odbyły się duże uroczystości po-
święcone bohaterom walk we 
wrześniu 1939 roku, "Polskich 
Termopil". Koło Wierzbowa po-
wstało miejsce pamięci walki 
grupy żołnierzy niepodległościo-
wego podziemia z UB i NKWD 
we wrześniu 1945 roku. Upa-
miętnianie agresji sowieckiej 17 
września 1939 odbyło w Łomży 
i innych miejscach.

PAŹDZIERNIK 2020 
Mamy prawdziwy powód do 

dumy. Zdzisław Folga za swój 

film “Łomżyński Park Krajobra-
zowy Doliny Narwi. Cztery Pory 
Roku” zdobywa nagrodę specjal-
ną XVIII Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmów Przyrodniczych 
im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Łodzi.  

Towarzystwo Naukowe im. 
Wagów w Łomży obchodzi 
45-lecie swej działalności. Nie za-
brakło gratulacji, kwiatów i słów 
życzliwości. 

Jubileuszy nie koniec. 70–
lecie istnienia świętuje Zespół 
Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących nr 7 imienia Lu-
dwika Bojanusa w Łomży, kiero-
wany przez Bogumiłę Olbryś. 

Przeciwko "piątce dla zwie-
rząt" protestowali na drogach 
i ulicach regionu oraz całej Pol-
ski rolnicy. Niektórym posłom 
wysypali przed domami obornik, 
ale Lechowi Antoniemu Koła-
kowskiemu i Stefanowi Krajew-
skiemu nie. 

Rok akademicki rozpoczęły 
łomżyńskie uczelnie. Hybrydo-
wo, zdalnie, cyfrowo, ale jednak...

,,Żarty się skończyły! Wycho-
dzimy na ulicę, bo nie pozwala-
my na odbieranie naszych praw. 
Mówimy NIE głośno i wyraźnie. 
Chcemy odzyskać wybór, który 
miałyśmy do tej pory”.  Czarne 
Marsze zwane także Czarnymi 
Spacerami przeszły także ulica-
mi Łomży. Kobiety i wspierające 
je mężczyźni wyrazili w ten spo-
sób protest przeciwko orzecze-
niu Trybunału Konstytucyjnego, 
które odbiera możliwość aborcji 
po stwierdzeniu ciężkiej choroby 
dziecka. 

Pandemia nabiera na sile. 
Cała Polska w czerwonej strefie. 
W kraju obowiązują nowe zasady 
bezpieczeństwa. 

LISTOPAD 2020 
Rząd zamyka cmentarze. 

W Uroczystość Wszystkich Świę-
tych zostajemy w domach. Wizy-
ty na grobach składamy pędem 
w piątkowy, ciemny wieczór. 
Producenci zostają w setkami, ty-
siącami chryzantem, które póź-
niej odkupuje państwo. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa pomaga ,,rozdawać” 
kwiaty wśród ludzi. Także My, 
odbieramy od ARiMR tysiące 
chryzantem. Kwietny dywan zni-
ka w ciągu kilku godzin. Chęt-
nych do zabrania kwiatów nie 
brakuje. 

78. rocznica likwidacji getta 
w Łomży.

W hali sportowej Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymstoku 
powstaje szpital tymczasowy. 

Po raz pierwszy od niepa-
miętnych lat zabrakło przy bra-
mach zabytkowego cmentarza 
w Łomży kwestarzy z puszkami. 
Zbiórka na ratowanie pereł ne-
kropolii innymi metodami przy-
niosła 5,5 tysiąca złotych. 

Budowa gazociągu Polska - 
Litwa rozpoczęła się w okolicach 
Nowogrodu. 

Nie zapomnieliśmy o 105. 
rocznicy urodzin Hanki Bielickiej.

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski oficjalnie informuje o swoim 
odejściu z Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Od tej pory pozostaje posłem 
niezrzeszonym. 

GRUDZIEŃ 2020
W miejscowości Jankowo 

koło Nowogrodu z rzeki Narew 
wyłowiono radziecki ponton, ele-
ment konstrukcji lekkiego mostu 
pontonowego. Podczas działań 
wojennych taki sprzęt służył Ar-
mii Czerwonej w przedostaniu 
się na druga stronę rzeki. 

Adam Kalinowski, pochodzą-
cy z Łomży wokalista wspaniale 
zaprezentował się w znanym pro-
gramie telewizyjnym The Voice 
of Poland. Wokalista zajął w nim 
drugie miejsce.

Województwo podlaskie na 
pół roku przejęło prezydencję 
w Konwencie Marszałków Woje-
wództw RP.

Otwarty został w Łomży te-
renowy oddział Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Krew to nie-
odmiennie najcenniejszy dar. 
A obecnie niezwykle ważne stało 
się też osocze. 

Po wielu przeciwnościach ru-
sza sezon na Stacji Narciarskiej 
Rybno. 

Weekend cudów. Państwo-
wa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży  
zamienia się w regionalne cen-
trum logistyczne Szlachetnej 
Paczki. Obejmuje ona pomocą 
18 rodzin z Łomży i okolicy.  

Kolejne Święta spędzamy 
z dala od siebie. Nie odbyła się 
mająca piękną tradycję miejska 
Wigilia w Łomży. 

Był to wyjątkowo trudny 
rok. Nauczył nas wiele. Przede 
wszystkim tego, że nic nie jest 
dane zawsze, i nic w życiu nie 
jest pewne. Mimo to staramy się 
przekazywać Państwu jak najwię-
cej dobrych informacji, by dać 
wiarę i nadzieję.  

A na dalsze podsumowa-
nie zapraszamy już w kolejnym 
wydaniu - 602. numerze Tygo-
dnika Narew.
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Spotkanie autorskie  
z Mariuszem Czubajem 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży oraz Biuro 
Artystyczne CITART zapraszają na spotkanie on-line 
z Mariuszem Czubajem. Spotkanie odbędzie się w pią-
tek (26 marca) o godzinie 18:00 na kanale Youtube 
MBP w Łomży. 

Każdy z czytelników ma możliwość moderowa-
nia tego spotkania. Wystarczy wysłać pytanie, któ-
re zostanie zadane pisarzowi. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zachęca do wysyłania pytań na adres e-mail:  
biblioteka@mbp-lomza.pl bądź w formie komentarzy na 
profilu MBP na Facebooku.

Tak dowcipnie, otwarcie, z dystansem 
i poczuciem humoru na własny temat 
jak w spektaklu "Klimakterium i już" 
o sprawach kobiet nikt jeszcze w Pol-
sce nie mówił! 

A zaczęło się w Los Ange-
les, gdzie Elżbieta Jodłowska 
zobaczyła niesłychanie zabaw-
ny spektakl muzyczny, na któ-
rym kobiety zaśmiewały się do 
łez wołając "to o mnie!", "mnie 
się trafiło to samo!" i postano-
wiła zrobić coś podobnego, ale 
osadzonego w polskich realiach, 
z rodzimymi problemami dnia 
codziennego i naszymi ulubio-
nymi szlagierami. 

W sztuce w zabawny spo-
sób mówi się i śpiewa o trudnym 
okresie życia, który nie ominie 
żadnej z Pań. Wspólnota doświad-
czeń łączy bohaterki sztuki oraz 
kobiety na widowni. Spektakl 
staje się "babskim spotkaniem" 
pełnym humoru - najlepszego le-
karstwa na wszelkie dolegliwości. 
Nieuchronne problemy w rado-
snej i ciepłej atmosferze spektaklu 
przestają być wstydliwe i okazują 
wcale nie takie straszne! 

Wspaniała komedia - jed-
na z najczęściej wystawianych 
w ostatnich latach na deskach te-
atrów w całej Polsce! 

Obsada: 
Krycha - Ewa Złotowska / 

Małgorzata Gadecka / Ewa Ci-
chocka 

Zosia - Grażyna Zielińska / 
Ludmiła Warzecha 

Pamela - Elżbieta Jodłowska 
/ Małgorzata Duda / Elżbieta 
Okupska 

Malina - Elżbieta Jarosik / 
Ewa Śnieżanka

Spektakl zostanie wystawio-
ny 22 maja 2021 roku o godzinie 
17:00 w Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich. Bilety do 
nabycia w Telewizji Narew, ul. 
Stary Rynek 13, Tel. 86 216 744. 

Bilety internet: kupbilecik.pl, 
biletyna.pl, eBilet.pl. 

„Klimakterium i już”

Moja ulubiona 
dyscyplina 
sportowa 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Włady-
sława Broniewskiego w Łomży za-
prasza młodych artystów do udziału 
w Powiatowym Konkursie Plastycz-
nym pod hasłem: „Moja ulubiona dys-
cyplina sportowa”.

Aktywność fizyczna jest bar-
dzo ważna dla zachowania zdro-
wia całego organizmu, wpływa 
także pozytywnie na nasze samo-
poczucie. Nie od dziś wiadomo, 
że sport to zdrowie. Dzieci regu-
larnie uprawiające sport cieszą się 
lepszą formą niż te, które wolny 
czas spędzają przed telewizorem 
czy komputerem. Sport poma-
ga nie tylko w rozwoju fizycz-
nym dziecka, ale ma pozytywny 
wpływ także na kształtowanie się 
jego charakteru. Słowem – sport 
jest dobry na wszystko.

Aby wziąć udział w konkur-
sie należy stworzyć pracę, która 
przedstawu ulubioną dyscyplinę 
sportową. 

- Przedstawcie sportowców 
w ruchu, postarajcie się, żeby po-
stacie były duże i dynamiczne – 
radzą organizatorzy. 

Prace należy składać osobi-

ście lub nadsyłać do 23 kwietnia 
2021r. (piątek) na adres: Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Władysła-
wa Broniewskiego w Łomży ul. 
Piękna 2; 18 - 400 Łomża z do-
piskiem: POWIATOWY KON-
KURS PLASTYCZNY.

Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone – 30 kwietnia 2021r.

Szczegółowy regulamin 
konkursu znajduje się na stro-
nie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Władysława Broniewskiego 
w Łomży: http://sp2.lomza.pl. 
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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

Zlecę wykonanie 20 sztuk huśtawek, 5 
sztuk - małych domków z drewna, 4 tys. 
za calość -  mój materiał. Kupię traka do 
przecierania drzewa, kupię las. 
Tel. 783-433-725.

Oddam czarnoziem w zamian za wyko-
panie stawu i nawiezienie ziemi Kupiski 
Stare. Tel. 737-164-200.

Sprzedam działkę 5 arów z wyposażo-
nym domem drewnianym z kominkiem, 
wodą, kanalizacją w okolicahc Mleczarni 
w Piątnicy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 507 044 350.

Sprzedam łóżko Nepo 140x200, akwa-
rium 100x55x35, szczenięta ratlerki (sa-
renki). Tel. 572 345 607.

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.

Kupię 1 hektar przeliczeniowy gruntu 
łąki, ziemi ornej itp.,wynajmę garaż pod-
ziemny Ks.Anny 31. Tel. 514-194-904.

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 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, 
kom. 606 468 121, Łomża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i 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.

Sprzedam komplet opon 185/60 R14ce-
na 50 zl. Tel. 508 479 725.

ZDROWIE/ URODA 

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

PRACA

Poszukiwany „Specjalista ds. sprzedaży”
Opis stanowiska
1. Ofertowanie, przyjmowania zamó-
wień, nadzór nad ich realizacją
2. Ścisła współpraca z magazynem
3. Doradztwo w zakresie oferowanych 
przez nas artykułów

4. Nawiązywanie i utrzymywanie do-
brych relacji z klientami
5. Wspieranie zespołu w działaniach 
sprzedażowych oraz marketingowych 
Wymagania
1. Wykształcenie średnie lub wyższe
2. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku w dziale
3. Znajomość Word, Excel, Outlook
4. Łatwość nawiązywania kontaktów 
i umiejętności podejmowania trafnych 
decyzji
5. Kreatywność, determinacja, zorgani-
zowanie i umiejętność pracy w zespole 
pod presja 
Oferujemy
1.  Stabilne zatrudnienie na umowę 

o pracę w prężnie działającej firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku

2.  Po 3 -miesięcznym okresie próbnym 
umowa o prace na pełen etat

3. Pracę na samodzielnym stanowisku
4.  Szkolenie wdrażające oraz ciągły roz-

wój, zdobywanie nowych doświad-
czeń oraz możliwości uczestnictwa 
w szkoleniach

5.  Wynagrodzenie stałe + premia uzna-
niowa związana z wynikami osiągnię-
tym i w pracy

6.  Bony świąteczne, okolicznościowe,  
dodatek do urlopu

CV - prosimy przesyłać na adres mail: 
praca@farmal.pl

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



Poczwórnie złoty  
Filip Rudczyk.  

UKS Butterfly udowadnia, 
że potrafi walczyć 

Cała drużyna UKS Butterfly Łomża zasługuje na wielkie 
brawa. Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
12,13 lat, które odbyły się w Suwałkach pływacy udowodni-
li, że potrafią walczyć i rywalizować z najlepszymi. 

Bez wątpienia najlepszym zawodnikiem drużyny 
okazał się Filip Rudczyk. 12-latek zdominował rywa-
lizację chłopców swego rocznika zdobywając 4 zło-
te medale, a także tytuł najlepszego zawodnika rocz-
nika 2009. Również w klasyfikacji multimedalistów 
bez podziału na wiek zdobył 1 miejsce ex aequo z za-
wodnikiem z Białegostoku.

Starty zawodników (indywidualne):
Kat. 12 lat
- Filip Rudczyk ( I m 993 pkt FINA klasyfikacja 

gen. chłopców)
- Jakub Plona (383 pkt. FINA) – debiut
- Filip Włodarczyk ( 273 pkt. FINA)
- Kacper Kossakowski (191 pkt. FINA) - debiut 
- Kaja Kurpiewska (IX m 1047 pkt. FINA klasyfi-

kacja gen. dziewcząt)

Kat. 13 lat:
- Eliza Chrzanowska (XII m,, 1316 pkt. FINA)
- Maja Dużyńska (1094 pkt.FINA)
- Amelia Piaścik (799 pkt. FINA)
- Patrycja Antosiuk (771 pkt. FINA)
- Igor Darmetko (659 pkt. FINA)

W zawodach drużynowych sztafety mieszane 
(chłopcy - dziewczyny) UKS Butterfly plasowały się 
w połowie stawki:

kat. 13 lat 
- 4 x 50 zmienny - VII m (na XV drużyn)
- 4 x 50 dowolny - VI m  (na XV drużyn)

kat.12 lat:
- 4 x 50 zmienny - VI m (na XI drużyn)
- 4 x 50 dowolny - VII m (na XII drużyn)
Oprócz zawodów 12 i 13-latków, dodatkowo zor-

ganizowano rywalizację w starszych rocznikach: 14 
lat i starsi w systemie open, czyli bez podziału na 
wiek. Tutaj klub UKS Butterfly reprezentowało 5 za-
wodników: Ignacy Balkiewicz, Miłosz Parzych, Szy-
mon i Marcel Pachuccy oraz Grzegorz Kuteszko. 
Chłopcy ustanowili dobre czasy, a niektórzy pokusili 
się nawet o rekordy życiowe. Miłosz Parzych zdobył 
srebrny medal w konkurencji 100 m grzbietem.
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W Hali Kultury na Starym Rynku w Łomży 
wręczono Łomżyńskie Laury Sportowe. Ze 
względu na pandemiczne ograniczenia wy-
różnienia w dwóch turach odebrali na razie 
laureaci kategorii „Sportowiec”, „Drużyna”, 
„Trener” oraz „Inne Osiągnięcia”. Wręczenie 
laurów w pozostałych kategoriach plano-
wane jest w przyszłym tygodniu.

Poniżej prezentujemy pełną listę 
osób wyróżnionych Łomżyńskimi 
Laurami Sportowymi za osiągnięcia 
w 2020 roku.

KATEGORIA SPORTOWIEC
- Kacper Łebkowski  - Uczniow-

ski Klub Sportowy „Herkules” - 3. m. 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w zapasach w stylu wolnym (kat. 57 
kg) i 3. m. Akademickich Mistrzostw 
Polski.

- Rafał Pogorzelski  - Ludo-
wy Łomżyński Klub Sportowy „Pre-
fbet Śniadowo Łomża” - 3. m. Halo-
wych Mistrzostw Polski U-23 na 3000 
m (Toruń), 2. m. Przełajowych Mi-
strzostw Polski U-23 w drużynie (Kwi-
dzyn), 4. m. Przełajowych Mistrzostw 
Polski U-23 na 8000 m (Kwidzyn), 5. 
m. Mistrzostw Polski U-23 w biegu na 
3000 m z prz. (Biała Podlaska).

- Dawid Likwiarz  - Ludowy 
Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet 
Śniadowo Łomża” -   1m. Mistrzostw 
Polski U-20 w biegu na 1500 m (Ra-
dom), reprezentant Polski w meczu 
Polska – Czechy U-20 (1500 m), 2. 
m. Mistrzostw Polski U-20 w sztafecie 
mix 4x800 (Łódź), 9. m. Mistrzostw 
Polski U-20 na3000 m (Kwidzyn).

- Wiktor Kosowski - Uczniow-
ski Klub Sportowy „Return” Łomża - 
1. m. Ogólnopolskiego Turnieju Kla-
syfikacyjnego Kadetów – Wodzisław 
Śląski, 1. m. debel Ogólnopolskiego 
Turnieju Klasyfikacyjnego Kadetów 
Super Seria Sobota Cup – Sobota k/
Rokietnicy, 1. m. Wojewódzkiego 
Turnieju Klasyfikacyjnego Juniorów – 
Warszawa.

KATEGORIA DRUŻYNA
- Drużyna Koszykówki U-16 

UKS „Dziewiątka” - 12. m. w Klu-
bowych Mistrzostw Polski Kadetów 
U-16.

- Zespół Juniorów ŁKS 1926 
Łomża rocznik 2002 - 1. m. w lidze 
wojewódzkiej, wygrane wszystkie me-
cze bilans bramkowy 51:3 i awans do 
Makroregionalnej Ligi Juniorów.

KATEGORIA TRENER
- Andrzej Wojtkowski - 

Uczniowski Klub Sportowy „Dzie-
wiątka” - 1. m. w Klubowych Mistrzo-
stwach Województwa Podlaskiego 
w Koszykówce Chłopców w ramach 
Mistrzostw Polski Kadetów, 2. m. 
w Klubowych Mistrzostwach Woje-
wództwa Podlaskiego w Koszykówce 

Chłopców w ramach Mistrzostw Pol-
ski Juniorów, 12. m. w Klubowych Mi-
strzostwach Polski Kadetów U16M.

- Tomasz Staniórski  - Młodzie-
żowy Łomżyński Klub Sportowy - 
1. m. I Liga Wojewódzka kat. junior 
starszy, 1. m. I Liga Wojewódzka kat. 
trampkarz C2.

KATEGORIA INNE OSIAGNIĘCIA
- Krystian Cwalina - Spół-

dzielnia Socjalna „BLACK HORSE” 
- 1. m. Mistrzostw Europy kategoria 
FULL CONTACT do 84 kg, 3. m. 
Mistrzostw Polski kategoria FULL 
CONTACT do 84 kg.

- Aneta Gojko - Spółdzielnia So-
cjalna „BLACK HORSE” - 2. m. Mi-
strzostw Europy – kategoria OFS do 
66 kg, 1. m. Mistrzostw Polski – kate-
goria OFS do 66 kg.

- Piotr Arnista  - Spółdziel-
nia Socjalna „BLACK HORSE” - 3. 
m. Pucharu Polski MMA kategoria 
FULL CONTACT do 84 kg, 3. m. Mi-
strzostw Polski MMA kategoria FULL 
CONTACT do 84 kg.

- Rafał Kołowski - HUNTER 
KICKBOXING ŁOMŻA - Mistrz Pol-
ski Służb Mundurowych Kickboxingu 
w formule Pointfighting senior 84 kg, 
Wicemistrz Polski Służb Munduro-
wych Kickboxingu w formule Pointfi-
ghting 84 kg.

- Dominika Steczkowska - Sto-
warzyszenie Sportów Walki Fight 
Club Łomża - 1. m. Mistrzostw Polski 
MMA juniorki, 1. m. Pucharu Polski 
MMA juniorki, 2. m. Mistrzostw Eu-
ropy MMA juniorki, 3. m. Mistrzostw 
Polski No Gi Jiu Jitsu seniorki.

- Zbigniew Turowski  - 2. m. 
mens Classic Physique do 170 cm (se-
nior) ,

4. m. Kulturystyka (+40 lat ma-
sters).

- Zofia Nagórska  - Ludowy 
Klub Sportowy „Narew Kurpiewski 
Łomża” -   2. m. w trójskoku (11,89) 
i 5. m. w skoku w dal (5,45) na Mi-
strzostwach Polski Juniorów Młod-
szych w Radomiu.

- Adam Anusewicz – koszykar-
ska Kadra Polski 3/3 U-19.

- Paweł Gębusiak  - złoty medal 
w konkurencji Deadlift RAW w kate-
gorii Paraolympic Open do 82,5 kg, 
dwukrotnie ustanawiając nowy rekord 
Polski i Europy (180 kg).

KATEGORIA TALENT
- Tomasz Obrycki - Fundacja 

„Klub Sportowy Elbrus Łomża” – VI 
m. w Mistrzostwa Unii Europejskiej 
Juniorów w szachach klasycznych 
chłopców do lat 10 (Kouty nad De-
snou Czechy).

- Martyna Szulc - Ludowy Klub 
Sportowy „Narew Kurpiewski Łom-
ża” – 8. m. w skoku w dal (5,53) MPJ 

w Radomiu i 12. W trójskoku. Od 
trzech lat zawodniczka zaplecza Kadry 
Narodowej PZLA.

- Dominik  Krajewski - Ludowy 
Klub Sportowy „Narew Kurpiewski 
Łomża” – 13. m. w skoku w dal MPJ-
Mł. w Radomiu. W roku 2020 rekord 
życiowy (6,63). O dwóch lat zawod-
nik zaplecza Kadry Narodowej PZLA.

- Katarzyna Cychol - Ludowy 
Klub Sportowy „Narew Kurpiewski 
Łomża” – 13. m. w skoku w dal (5,19) 
MPJMł w Radomiu. Rekord życiowy 
(5,39) MPJMł.   w  Radomiu. Rekord 
życiowy (5,39). Zawodniczka Kadry 
Narodowej PZLA.

- Mateusz Chludziński  - Ludo-
wy Klub Sportowy „Narew Kurpiewski 
Łomża” – 2.m. w skoku w dal Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzi-
ków  w Lublinie, 14.m. w finale krajo-
wym. Rekord życiowy: 6,01.

- Zuzanna Poteraj - Ludowy 
Klub Sportowy „Narew Kurpiewski 
Łomża” – 13. m. w trójskoku (11,10) 
MPJMł w Radomiu. Od dwóch lat za-
wodniczka zaplecza Kadry Narodowej 
PZLA.

- Piotr Dąbrowski - Ludowy 
Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet 
Śniadowo Łomża”- 1. m. MP U-18 
w sztafecie 4x400.

- Bartosz Jurak - Ludowy Łom-
żyński Klub Sportowy „Prefbet Śnia-
dowo Łomża”- 1. m. MP U-18 w szta-
fecie 4x400.

- Bartosz Rogiński - Ludowy 
Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet 
Śniadowo Łomża”- 3. m. Makroregio-
nu Podlasko-Lubelskiego (300 m).

- Amelia Ferenc - Ludowy Łom-
żyński Klub Sportowy „Prefbet Śnia-
dowo Łomża” -     3. m. Makroregio-
nu Podlasko- Lubelskiego   (bieg prz. 
2500 m).

- Weronika Potęga -   Ludowy 
Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet 
Śniadowo Łomża” -     3. m. Makrore-
gionu Podlasko- Lubelskiego   (1000 
m).

- Wiktoria Grabowska -  Ludo-
wy Łomżyński Klub Sportowy „Pre-

Łomżyńskie Laury 
Sportowe rozdane
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fbet Śniadowo Łomża” -  2. m. MP w sztafecie mix U-20 
4x800, 2. m. Makroregionu Podlasko-Lubelskiego (600 
m).

- Martyna Krawczyńska  -   Ludowy Łomżyński 
Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” - 2. m. MP 
U-18 w sztafecie 4x400 mix ( Łódź), 3. m. MP U-18 na 
800 m (Radom).

- Karolina Dzwonkowska -   Ludowy Łomżyński 
Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” - 2. m. MP 
U-18 w sztafecie 4x400 mix (Łódź) , 3. m. HMP U- 18 
w sztafecie 4x400 mix (Toruń), finalistka MP U-18 1500 
m z prz. (Radom).

- Maja Łyskowska -   Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” - 2. m. MP U-18 
w sztafecie 4x400 mix (Łódź) , 3. m. HMP U-18 w szta-
fecie 4x400 mix (Toruń), finalistka MP U-18 100 m i 200 
m (Radom).

- Weronika Lipska   -   Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” – 2. m. MP U-20 
w sztafecie 4x800 (Łódź).

- Szymon Macioch  - Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” – finalista MP U-18 
4x400 (Radom).

- Agata Długozima - Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” – finalistka MP 
U-18 4x400 (Radom).

- Paweł Dąbrowski  - Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” – 3. m. MP U-18 
w sztafecie 4x400 (Radom), finalista MP U-18 100 m, 
200 m i 4x400 (Radom).

- Bartłomiej Folga  - Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” – 2. m. MP U-18 
4x800 mix (Łódź) , finalista MP U-18 na 800 m i 4x400 
(Radom).

- Dawid Wołyniec - Ludowy Łomżyński Klub Spor-
towy „Prefbet Śniadowo Łomża” – 6. m. MP U-16 w rz. 
oszczepem (Słupsk) , 1. m. Makroregionu Podlasko – Lu-
belskiego w rz. oszczepem, 3. m. Makroregionu Podlasko 
- Lubelskiego w rz. dyskiem.

- Patryk Wieryszko – Spółdzielnia Socjalna „Black 
Horse” – 1. m. PP MMA junior kategoria do 77 kg, 3. m. 
ME junior kategoria do 70 kg, 3. m. MP junior kategoria 
do 70 kg.

- Bartłomiej Biedrzycki – Uczniowski Klub Spor-
towy „Return” Łomża – 1. m. MWP Skrzatów w Tenisie, 
gra pojedyncza, ćwierćfinalista Wojewódzkiego Turnieju 
Klasyfikacyjnego Skrzatów w Tenisie KT Break, gra po-
jedyncza.

- Aniela Galińska - Uczniowski Klub Sportowy 
„Return” Łomża – 1. m. WTK Młodziczek MJ Cup gra 
pojedyncza (Łomża) , 1. m. WTK Młodziczek MJ CUP 
gra podwójna (Łomża) , 3. m. OTK „ Piątuś” (Łomża).

- Izabela Waldzińska - Uczniowski Klub Sportowy 
„ Return” Łomża – zakwalifikowana przez PZT do Naro-
dowego Programu Identyfikacji Talentów, uznana za naj-
bardziej utalentowaną tenisistkę w woj. podlaskim do lat 
10.

- Aleksandra Czerwińska – Regionalny Ośrodek 
Kultury w Łomży – półfinał MP klas „A”, 2. m. MWP FTS 
w tańcach standardowych.

- Radosław Walczyk  – Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Łomży – półfinał MP klas „A”, 2. m. MWP FTS 
w tańcach standardowych.

- Filip Rudczyk – Uczniowski Klub Sportowy „But-
terfly” – MWP w pływaniu – 1. m. 50 m st. grz., 200 m st. 
dowolny, 100 m st. dowolny, 100 m. st. grz., III kl. spor-
towa.

- Kaja Kurpiewska - Uczniowski Klub Sportowy 
„Butterfly” – MWP w pływaniu – 1. m. 100 m st. motlk, 2. 
m. 200 m st. dowolny , 3. m. 100 m st. zm.

- Zuzanna Jabłońska  - Stowarzyszenie Sportów 
Walki Fight Club Łomża -  2. m. ME MMA kadet w So-
chaczewie.

- Aleksandra Bączek  - powołanie do kadry woj. 
podlaskiego w piłce nożnej.   

- Łukasz Anusewicz - UKS 9 – szeroka Kadra Polski 
kadetów U-14 w koszykówce.

- Jakub Górski - UKS 9 - szeroka Kadra Polski kade-
tów U-14 w koszykówce.

- Maja Sierzputowska - koszykarka UKS „4”, kapi-
tan zespołu i najlepiej punktująca zawodniczka w Lidze 
Mazowieckiej w roku 2020, powoływana do kadry woje-
wództwa podlaskiego.

KATEGORIA CAŁOKSZTAŁT
- Jan Waldziński - wieloletni nauczyciel wycho-

wania fizycznego m.in. w Szkole Podstawowej nr 2 i Ze-
spole Szkół Mechanicznych, opiekun i trener dzieci 
i młodzieży w lekkiej atletyce (biegi), piłce ręcznej oraz 
koszykówce, przyczynił się do budowy przyszkolnego 
boiska do piłki ręcznej, dwóch skoczni do skoku w dal 
i jednej wzwyż, boiska wielofunkcyjnego, boiska do 
piłki ręcznej i piłki koszykowej oraz rokrocznie przysz-
kolnego lodowiska.

- Teresa Dąbrowska - trenerka II klasy piłki siatko-
wej w latach 1975-1999, z drużyną mistrzyni wojewódz-
twa, walczyła o drugą ligę, wychowała reprezentantki Pol-
ski juniorek w piłce siatkowej.

- Jerzy Szymanowski - bokser i trener bokserski 
drugiej klasy, mistrz województwa białostockiego w wa-
dze papierowej w 1954 r., wieloletni dyrektor Zespołu 
Szkół Medycznych, budowniczy hali sportowej liceum 
medycznego.

KATEGORIA POSTĘP
- Sebastian Szewczyk  - Ludowy Klub Sportowy 

„Narew Kurpiewski Łomża” - 13. m. w skoku wzwyż (192 
cm) Mistrzostw Polski Juniorów w Radomiu. Poprawił 
rekord życiowy o 12 cm.

- Piotr Dąbrowski i Bartosz Jurak - Ludowy 
Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża” 
- część mistrzowskiej sztafety 4x400 Mistrzostw Polski, 
która pobiła 40-letni rekord Polski.

- Aneta Konert - Miejski Klub Sportowy „Dwój-
ka” Łomża - trenerka piłki ręcznej i piłki ręcznej pla-
żowej.

- Sebastian Włodarski - Hunter Kickboxing Łom-
ża - 4 wygrane walki w Lidze K1 – Warszawska Granda 
pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu.

sport

Paweł Gębusiak  
ponownie tryumfuje 

Dwa złote medale: w Benchpress RAW kat. Paraolympic (wyci-
skanie sztangi leżąc) i Deadlift RAW kat. Paraolympic (martwy 
ciąg) w sobotę 20 marca w Siedlcach, podczas Mistrzostw Euro-
py w trójboju siłowym federacji XPC (XPC Powerlifting European 
Championship 2021) zdobył pochodzący z Łomży Paweł Gębusiak. 

- Praca nad przygotowaniami w warunkach lockdow-
nu nie należała do najłatwiejszych. Zadanie ułatwił mi 
fakt, że jestem właścicielem siłowni w Piszu, ale codzien-
ne dojeżdżanie 60 km stanowiło spore utrudnienie. Tre-
ning siłowy wiąże się przede wszystkim z dużą cierpli-
wością i konsekwencją w działaniu oraz dokładnym 
planowaniu każdego kolejnego kroku. Na zawodach nie 
poszło tak jak chciałem ponieważ spaliłem dwa podejścia 
do pobicia rekordu Europy w martwym ciągu, ale najważ-
niejsze, że pierwsza próba wystarczyła na zdobycie złote-
go medalu. Na rekordy jeszcze przyjdzie czas – mówi Pa-
weł Gębusiak.

Jak zdradza sportowiec, przygotowanie do zawodów 
to bardzo dużo wyrzeczeń. 

- Szczególnie dla osoby takiej jak ja. Choruję na po-
rażenie mózgowe, którego skutkiem jest niedowład czte-
rokończynowy. Po prostu robię swoje i staram się, aby 
zachować przy tym bezpieczeństwo. To bardzo trud-
ny sport, w którym przede wszystkim liczy się technika, 
a każdy nawet minimalny błąd może zakończyć się kontu-
zją – przyznaje Paweł Gębusiak.
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