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Jęk syren alarmowych rozległ się 
nad Łomżą o 8.41, czyli o godzinie, 
w której 10 kwietnia 2010 roku roz-
bił się w Smoleńsku samolot wiozący 
delegację Państwa Polskiego na uro-
czystości związane z rocznicą wymor-
dowania polskich oficerów w Katyniu 
i innych miejscach kaźni w sowieckiej 
Rosji.  W samolocie wiozącym delega-
cję zginęło pod Smoleńskiem 96 osób. 
Był wśród nich prezydent RP Lech 
Kaczyński i jego małżonka Maria. Był 
ostatni prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski pochodzący 
z Białegostoku. Były osoby związane 
z naszym regionem.

Lech i Maria Kaczyńscy spo-
czywają na Wawelu. Ryszard 
Kaczorowski w Warszawie. 
W Białymstoku pochowani zosta-
li Krzysztof Putra, ówczesny wice-
marszałek Sejmu, polityk Prawa 
i Sprawiedliwości, wielki przy-
jaciel Ziemi Łomżyńskiej oraz 
stewardessa Justyna Moniuszko. 

Dokończenie na str. 5

Katyń, Sybir, Smoleńsk.  
Tragiczne rocznice polskiego kwietnia

10 kwietnia 2021, godzina 8:41 Dolina Pamięci w Łomży



18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07

WYDAWCA: Artur Filipkowski
Współpraca: Marlena Siok  

DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638
e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info

„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych 

„Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

2 Łomża www.narew.info

153 tysiące złotych Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu przyznało Teatrowi Lalki i Aktora 
w Łomży na organizację 34 Między-
narodowego Festiwalu Teatralnego 
Walizka. - Głęboko wierzymy, że przy-
znane dofinansowanie pozwoli nam 
po raz kolejny zorganizować festiwal 
z interesującym programem arty-
stycznym. Nasz Teatr uplasował się na 
4 miejscu wśród 488 wnioskodawców 
– czytamy w komunikacie zamiesz-
czonym przez TLiA w Łomży. 

Tegoroczna edycja festiwalu 
została zaplanowana w dniach 
10 - 13 czerwca 2021 roku. 
Z uwagi na skomplikowaną sy-
tuację z projektowaniem przy-
szłości i problemami z przekra-
czaniem granic, organizatorzy 
podjęli decyzję o przeprowa-
dzeniu wydarzenia w formie 
online w przypadku prezen-
tacji spektakli zagranicznych. 
Spektakle polskie grane będą na 

żywo na scenie Teatru i innych 
przestrzeniach. 

- Zaproszone teatry są nowa-
torskie w formie artystycznej, 
prezentują interesujące, często 
odmienne środki wypowiedzi 
artystycznej. Spektakle zróżnico-

wane są pod względem tematycz-
nym, odwołują się do uniwersal-
nych wartości, mówią o wielu 
ważnych emocjach i poruszają 
problemy globalne – te najbar-
dziej aktualne. „Teatr ważnych 
spraw” jest głównym tematem 

nurtu konkursowego – wyjaśnia-
ją organizatorzy. 

Teatr otrzymał również dofi-
nansowanie w ramach programu 
Kultura Dostępna na realizację 
zadania pn. "Podlasie Zasilane 
Kulturą" w wysokości 84 000 zł. 

- Dzięki temu będziemy mogli 
częściej prezentować naszą twór-
czość także poza własną siedzibą. 
Jest to program społeczno-kultu-
ralny skierowany do szerokiego 
grona osób i środowisk, które po-
zostają poza obiegiem życia kultu-
ralnego – tłumaczą organizatorzy. 

Zaproszone do partnerstwa 
miejsca mają swoją tożsamość, 
mozaikę kulturową i unikalny urok 
regionu Podlasia. Celem strate-
gicznym zadania jest przybliżenie 
lokalnym społecznościom tradycji 
teatru ludowego, zróżnicowanego 
teatru dla dzieci oraz teatralno-li-
terackiego spotkania z twórczo-
ścią K. Iłłakowiczówny. Zadanie 
ma formę teatru objazdowego, 
który zaprezentuje przedstawienia 
oraz warsztaty w miejscach, które 
niczym soczewka skupiają wielo-
kulturowość, historyczne zakręty, 
różne języki oraz autentyczny pa-
triotyzm.

W Łomży 
będzie punkt 

masowych 
szczepień

Jak informuje Urząd Miejski w Łom-
ży, w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 powstać ma punkt 
masowych szczepień. Obiekt został 
już zgłoszony do Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

- Czekamy teraz na pozytyw-
ną decyzję wojewody oraz Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
– mówi zastępca prezydenta An-
drzej Stypułkowski. 

Szczepienia będą realizowa-
ne przez Szpital Wojewódzki 
w Łomży. Z możliwości przyjęcia 
szczepionki korzystać ma około 
500 osób dziennie.

Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego SPZOZ w Łomży trafił 
nowy, w pełni wyposażony ambulans. 
Został zakupiony w ramach projektu 
„Wsparcie WSPR w Łomży w walce 
z COVID-19 poprzez zakup ambulansu 
z wyposażeniem”, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020. 

Celem projektu było wspar-
cie podmiotu w związku z reali-
zacją działań związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem „COVID-19” oraz 
innych chorób zakaźnych, w tym 
poprawa infrastruktury sprzęto-
wej podmiotu leczniczego udzie-
lającego świadczeń zdrowotnych 
w zakresie ratownictwa medycz-

nego lub transportu sanitarnego 
posiadającego w swej strukturze 
Zespoły Ratownictwa Medycz-

nego, a także zakup środków do 
dezynfekcji i środków ochrony 
osobistej. Wartość dofinansowa-

nia dla Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego SPZOZ 
w Łomży wyniosła: 596.774,19 
PLN, w tym dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich w wy-
sokości 85%.

Środki na realizację projektu 
Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego SPZOZ w Łomży 
otrzymała z Ministerstwa Zdro-
wia.

Dzięki projektowi udało się 
zakupić:

• 1 ambulans wraz z wyposa-
żeniem

• 7 urządzeń do dekontami-
nacji – zamgławiaczy

• 140 litrów płynów do de-
zynfekcji

• 842 kombinezony ochron-
ne.

Ruszają prace 
drogowe na ul. 
Bursztynowej

Rozpoczyna się realizacja inwestycji 
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 
101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)". 
Jak informuje wykonawca, na czas 
prowadzenia prac ulica zostanie wy-
łączona z ruchu z wyjątkiem dojazdu 
do posesji oraz pojazdów budowy.

Zakres prac obejmuje kom-
pleksowe wykonanie struktury 
podziemnej: kanału deszczowe-
go, sanitarnego, technologiczne-
go, sieci wodociągowej, drenażu 
odwadniającego jezdnię, a także 
oświetlenia ulicznego i pochylni 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
ścieżki pieszo-rowerowej. Jezdnia 
o łącznej długości pół kilometra 
wykonana zostanie z kostki bru-
kowej. Zakończenie wartych 2 
mln zł prac przewidywane jest 
w październiku br. Inwestycja wy-
konywana jest ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Rozpoczęła się już budowa 
nowych dróg w rejonie ul. Ks. 
Stanisława. Do końca paździer-
nika przyszłego roku powstaną 
tam nowe ulice o łącznej długości 
prawie 1 km. Natomiast jeszcze 
w kwietniu zacznie się przebu-
dowa ul. Kazimierza Pułaskiego 
i Strażackiej. Tutaj prace potrwa-
ją do końca listopada 2021 r.

Pogotowie ratunkowe w Łomży ma nowy ambulans 

34. „Walizka” z ministerialnym wsparciem



Na co dzień niezwykle aktywna. Za-
wsze uśmiechnięta z nowymi pomy-
słami. “Mała” kobieta o wielkim sercu 
dla każdego. Prezeska Fundacji ,,Ja 
i Ty”, założycielka Klubu “Carpe Diem” 
i inicjatorka Festiwalu Filmowego 
i Sztuk Wszelakich. Jej życiem była 
działalność na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami w naszym mieście. Ka-
tarzyna Kuklińska. 31 marca zakoń-
czyła swoją ziemską podróż. Jej serce 
przestało bić dla ziemskich przyjaciół. 
Miała 49 lat. Spoczęła na cmentarzu 
parafialnym w Małym Płocku,

Od kilku tygodni Katarzy-
na Kuklińska miała problemy ze 
zdrowiem. Pod koniec marca tra-
fiła do szpitala. Jej stan był cięż-
ki. Na OIOM-ie podłączona do 

respiratora walczyła o życie. Nie-
stety walkę tę przegrała. Informa-
cję przekazał wiceprezydent An-
drzej Garlicki podczas sesji Rady 
Miasta. 

Katarzyna Kuklińska była 
członkinią Łomżyńskiej Rady 
Działalności Pożytku Publiczne-
go II kadencji. Za swoją wyjąt-
kową aktywność i pracę na rzecz 
mieszkańców Łomży, zwłaszcza 
osób z niepełnosprawnością, zo-
stała wyróżniona przez prezyden-
ta Łomży Mariusza Chrzanow-
skiego w konkursie „Łomżyński 
Społecznik Roku, Łomżyńska 
Inicjatywa Roku 2019”. Prezy-
dent Łomży nagrodził również 
Katarzynę Kuklińską za szczegól-

ne dokonania w dziedzinie kul-
tury za działalność prowadzoną 
w 2018 r. 

Katarzyna Kuklińska przez 
kilka lat organizowała Europejski 
Festiwal Filmów i Sztuk Wszela-
kich „Łomża Ja i Ty”. We wrze-
śniu 2016 r., podczas otwarcia 
festiwalu we foyer Urzędu Miej-
skiego w Łomży prezeska ówcze-
snego Stowarzyszenia Ludzi Ak-
tywnie Naznaczonych „Ja i Ty” 
podkreślała, że niepełnospraw-
ność nie jest chorobą.  

- Jest to po prostu stan. Taki 
dostaliśmy dorobek od Boga 
i trzeba nauczyć się z tym żyć. 
Kiedy ktoś mnie pyta, czy jestem 
chora, myślę sobie, czy mam ka-
tar, gorączkę? To jest właśnie ta 
droga, którą trzeba podążać – 
przekonywała Katarzyna Kukliń-
ska. 

Zarażała chęcią do życia, 
otwartością do ludzi i tańca. 
Sama lubiła tańczyć, a na orga-
nizowany przez siebie Festiwal 
Sztuk Wszelakich zaprosiła tan-
cerzy z grupy Just Dance z ru-
muńskiego Brasov. Pisała wnio-
ski o środki konkursowe Miasta 
Łomża i skutecznie realizowa-
ła taneczne zadania, wśród nich 
m.in. „„JA i TY - integracyjny 
festiwal międzynarodowych for-
macji tanecznych” i „Roztańczyć 
życie – poprawa aktywności fi-
zycznej i sposobu odżywiania 
osób z niepełnosprawnością”. 

Katarzyna Kuklińska współ-
organizowała I Łomżyński Pik-

nik Integracyjny Osób z Niepeł-
nosprawnością „Bądźmy razem, 
Ja i Ty”. Była pomysłodawczy-
nią utworzenia Salonu Wirtual-
nej Rozrywki w Łomży, w któ-
rym znalazły zatrudnienie osoby 

z niepełnosprawnością. Nie spo-
sób wymienić pomysłów, któ-
re inicjowała i wspierała. Miała 
jeszcze wiele planów, działań na 
rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią...
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Miał 97 lat. Był żołnierzem Armii Kra-
jowej, uczestnikiem Powstania War-
szawskiego, honorowym obywate-
lem Łomży. Przez pół wieku prowadził 
zakład introligatorski w naszym mie-
ście. Mieczysław Bruszewski odszedł 
w poniedziałek 5 kwietnia 2021 roku. 

Mieczysław Bruszewski uro-
dził się w 1923 roku w Łom-
ży. W czasie wojny pod pseu-
donimem „Pudel”, w stopniu 
plutonowego podchorążego 
brał udział w konspiracji nale-
żąc do Narodowej Organizacji 
Wojskowej. Przez dwa lata pra-
cował w tajnej drukarni przy 
Rynku Starego Miasta w War-
szawie, mieszczącej się w piw-
nicy Domu Fukiera, gdzie dru-
kował prasę podziemną i ulotki. 
Drukarnia funkcjonowała jesz-

cze w pierwszych dniach Po-
wstania Warszawskiego. Wal-
czył na Woli i Starym Mieście 
w Oddziale Specjalnym „Ju-
liusz”, zwanym „Tygrysami 
Woli”, broniąc m.in. do końca 
ostatniego wejścia do kanałów. 
Na początku września 1944 
roku został raniony odłamkami 
pocisku artyleryjskiego i prze-
wieziony do szpitala w Brwino-
wie. 4 października 1944 roku 
został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari V klasy. 

Po wojnie został odnalezio-
ny przez UB i oskarżony o po-
siadanie broni oraz współpracę 
z podziemiem, za co został aresz-
towany 19 listopada 1949 r. 
Przesiedział 8 lat w więzieniach 
w Warszawie i w Rawiczu. Na 

wolność wyszedł 10 września 
1957 r. Założył w Łomży zakład 
introligatorski, który prowadził 
przez 50 lat. Tytuł Honorowego 
Obywatela Łomży odebrał w li-
stopadzie 2015 roku.

Urna z prochami śp. Mie-
czysława Bruszewskiego spo-
częła na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Kopernika w Łomży. 
W ostatniej drodze Zmarłemu, 
obok rodziny i przyjaciół, towa-
rzyszyli przedstawiciele władz 
miasta oraz wojska. W pochów-
ku z wojskową asystą honoro-
wą uczestniczyły także pocz-
ty sztandarowe miasta Łomża, 
Związku Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych Oddział Łomża 
oraz Związku Żołnierzy NSZ o/
Łomża, koło w Kolnie.

Mieczysław Bruszewski, żołnierz 
Armii Krajowej, uczestnik Powstania 
Warszawskiego odznaczony Virtuti 
Militari, odszedł na wieczną wartę 

Z głębokim żalem prZyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

ŚP
Mieczysława Bruszewskiego

żołnierza Armii Krajowej,  
uczestnika Powstania Warszawskiego

odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari V klasy  
w czasie II wojny światowej

Honorowego Obywatela Miasta Łomża  

wyraZy głębokiego żalu i współcZucia

rodZinie i najbliżsZym

składa Prezydent łomży mariusz Chrzanowski

wraz ze wsPółPraCownikami z urzędu miejskiego w łomży

Miała wielkie serce. Przestało 
bić dla ziemskich przyjaciół. 
Zmarła Katarzyna Kuklińska 
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Odpowiedni wybór szkoły 
ponadpodstawowej to jedna 
z najważniejszych decyzji  w ży-
ciu młodych ludzi. Uczniowie 
kończący szkołę podstawową, 
powinni już dziś zastanowić się 
nad kolejnym etapem kształ-
cenia, który da im możliwość 
stałego rozwoju. Zostań profe-
sjonalistą w dobrym zawodzie 
i wybierz Zespół Szkół Wete-
rynaryjnych i Ogólnokształcą-
cych Nr 7 w Łomży. 

W nowym roku szkol-
nym 2021/2022 poza kie-
runkami, których ,,Weta” 
uczy już od  70 lat, oferuje 
uczniom nowe atrakcyjne 
możliwości kształcenia:

- technik pszczelarz 
- technik przemysłu 

mody 
- liceum ogólnokształ-

cące:
 * klasa o profilu kosmetyka 

z elementami wizażu 
* klasa o profilu aranżacja 

wnętrz z elementami florystyki
* klasa o profilu dietetyka – 

fitness 
* klasa o profilu strażackim 

z elementami ratownictwa me-
dycznego

Dlaczego warto wybrać „Wetę”?
Szkoła kształci nie tylko eks-

pertów zawodu, ale uczy przed-
siębiorczości i rozwija umie-
jętności „miękkie” młodzieży. 
Dzięki temu absolwenci odnaj-
dują się na rynku pracy, a często 
prowadzą swoje działalności. Po-
trafią w profesjonalny sposób za-

rządzać i budują wokół siebie wy-
specjalizowane zespoły w danym 
zawodzie. W Zespole Szkół We-
terynaryjnych i Ogólnokształcą-
cych Nr 7 w Łomży realizowane 
są projekty unijne „Młody tech-
nik młodym przedsiębiorcą” oraz 
„Rynek pracy otwarty na mło-
dych techników”, które wzboga-
cają ofertę zajęć edukacyjnych 
oraz bazę dydaktyczną szkoły. 
Placówka wykorzystuje najno-
wocześniejsze technologie wete-
rynaryjne, gastronomiczne oraz 
informatyczne, z których korzy-
stają uczniowie podczas zajęć. 
Młodzież może również uczęsz-
czać na zajęcia pozalekcyjne: ar-
tystyczne, taneczne, sportowe, 

z zakresu gastronomii, groomin-
gu, carvingu czy florystyki, które 
rozwijają dodatkowe kompeten-
cje zawodowe.

Rozwój umiejętności poprzez 
realizowanie pasji

Zespół Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcących Nr 7 
w Łomży to miejsce, w którym 
młodzi ludzie uczą się z pasją. 
Przyszli eksperci, technicy wete-
rynarii nierzadko działają chary-
tatywnie, ratując życie i zdrowie 
zwierząt. Przykładem jest  "Sto-
warzyszenie Wszystkie Zwierzę-
ta Duże i Małe", z którym współ-
pracują uczniowie. Dzięki takim 
praktykom młodzież uczy się za-

wodu, zdobywa cenne doświad-
czenia i rozwija umiejętności 
dodatkowe takie jak organizacja 
pracy, zarządzanie placówkami, 
zasobami, łańcuchami dostaw. 
Praktyki odbywają się również 
w lecznicach łomżyńskich leka-
rzy weterynarii, także absolwen-
tów szkoły. W ubiegłym roku 
szkolnym placówka zorganizo-
wała już po raz 14. Święto Szko-
ły "Pupile Wety". Społeczność, 
która ją tworzy nie pozostaje 
również obojętna na los ludzi – 
pełnoletni uczniowie od wielu 
lat przekazują krew w Szkolnym 
Kole PCK oraz udzielają po-
mocy rzeczowej czy finansowej 
w Szkolnym Kole Caritas.

Tradycja i networking
Szkoła jest organizato-

rem Gali Wręczania „Bojanu-
sów” – nagród przyznawanych 
uczniom Zespołu Szkół Wete-
rynaryjnych i Ogólnokształ-
cących Nr 7 w Łomży, którzy 
w działalności szkolnej wyka-
zują się szczególną inicjatywą, 
umiejętnościami, zaangażowa-
niem i postawą godną naślado-
wania. „Bojanusy” są wyrazem 
uznania dla dokonań człowie-
ka wielkiego formatu, Europej-
czyka oraz niezwykłego eru-
dyty, patrona szkoły - Ludwika 
Henryka Bojanusa. Łomżyń-
ska „Weta” może poszczycić się 
także 17-letnią tradycją organi-
zacji Konkursu im. dr nauk we-
terynaryjnych Jana Stypuły, Se-
natora Ziemi Łomżyńskiej. To 
między innymi dzięki takim ini-
cjatywom, rozwijaniu kontak-
tów dydaktycznych, współpra-
cy z wybitnymi absolwentami 
szkoły, „Weta” stale kooperuje 
z prestiżowymi uczelniami wyż-
szymi w Polsce. Nagrodą w kon-
kursie jest przyjęcie na Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej 
SGGW w Warszawie poza po-
stępowaniem kwalifikacyjnym 
przewidzianym w rekrutacji. 

Jesteś absolwentem szko-
ły podstawowej? Chcesz wie-
dzieć jak zostać profesjonalistą 
w zawodach weterynaryjnych, 
gastronomicznych, agrobizne-
su czy architektury krajobra-
zu? Wejdź na stronę interne-
tową szkoły www.wetalomza.
pl i skontaktuj się z nią. Polub 
także jej profil na facebooku fa-
cebook.pl/WetaLomza. Znaj-
dziesz tam informacje o nowo-
ściach, abyś jeszcze lepiej poznał 
miejsce, w którym zostaniesz 
profesjonalistą i ekspertem kie-
runków zawodowych.  

"Wycena nieruchomości" oraz " Me-
diacje i negocjacje" to kolejne kierun-
ki, które dołączają do - i tak już boga-
tej - oferty studiów podyplomowych 
w Państwowej Wyższej Szkole Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Kierunek Wycena nierucho-
mości ma na celu przekazanie 
słuchaczom wiedzy prawnej, 
ekonomicznej i technicznej 
niezbędnej do wyceny nieru-
chomości. Co ważne, ukończe-
nie specjalności upoważnia, 
po spełnieniu innych warun-
ków wymienionych w ustawie 
o gospodarce nieruchomościa-
mi, chociażby do podjęcia sta-
rań o przystąpienie do egzami-
nu państwowego nadającego 
uprawnienia do szacowania nie-
ruchomości.

Kierunek Mediacje i nego-
cjacje - ma na celu teoretycz-

ne i praktyczne przygotowanie 
do podjęcia w przyszłości pra-

cy o charakterze negocjatora 
i mediatora. Ukończenie tego 

kierunku stanowi też podstawę 
do ubiegania się o wpis do Sądu 
Okręgowego na listę stałych me-
diatorów sądowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 20 stycz-
nia 2016 r. w sprawie prowadze-
nia listy stałych mediatorów.

Ukończenie studiów jest 
równoznaczne z otrzymaniem 
uprawnień niezbędnych do sa-
modzielnego prowadzenia me-
diacji.

Studia podyplomowe kiero-
wane są do absolwentów wszyst-
kich kierunków studiów wyż-
szych (zarówno magisterskich 
jak i licencjackich), a także do 
pracowników administracji rzą-
dowej i samorządowej, pracow-
ników placówek oświatowych 
i przedsiębiorców.

Wycena nieruchomości oraz mediacje i negocjacje w „Państwówce”

Nowe atrakcyjne kierunki 
kształcenia w łomżyńskiej Wecie
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W Supraślu pogrzebany został 
prawosławny ordynariusz Wojska 
Polskiego arcybiskup Miron Cho-
dakowski.

Wraz z nimi zginęło wiele nie-
zmiernie ważnych postaci życia pu-
blicznego w Polsce: parlamentarzy-
ści, ministrowie, dowódcy Wojska 
Polskiego, kapłani, działacze spo-
łeczni i kulturalni, załoga samolotu.

Okoliczności tragedii nie zo-
stały dotąd w pełni wyjaśnione. 
Prokuratura Krajowa, z uwagi 
na prowadzenie czynności do-
wodowych, mających na celu 
dostarczenie nowych informacji 
pozwalających “na wyjaśnienie 
przyczyn katastrofy samolotu 
TU-154m o numerze 101” prze-
dłużyła śledztwo do 31 grudnia 
2021 roku. 

Do tych dwóch tragicznych 
kwietniowych dat dochodzi 
jeszcze jedna. Upamiętniamy 
w tym miesiącu także uroczyście, 
z pochyleniem głowy i modlitwą, 
ofiary drugiej z wywózek miesz-
kańców Ziemi Łomżyńskiej na 
"nieludzką ziemię" Syberii i Ka-
zachstanu.

- Łomżyniacy pamiętają 
o trudnych losach zapisanych na 
kartach naszej historii. Zbrodnia 
Katyńska bezpośrednio też do-
tyczy wielu rodzin z Ziemi Łom-
żyńskiej. Ta najnowsza historia, 
czyli Katastrofa Smoleńska, któ-
ra zdarzyła się 11 lat temu jest 
wciąż żywa. Wszyscy dokładnie 

pamiętamy te emocje i związane 
z nimi pytania. Dlatego, mimo 
pandemii, oddajemy hołd za-
mordowanym w Katyniu, oso-
bom wywiezionym na Syberię 
czy do Kazachstanu oraz pole-
głym w Katastrofie Smoleńskiej 
– mówi Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży. 

W Łomży jest szczególne 
miejsce, w którym oddajemy 
hołd tym, którzy odeszli w tra-
gicznych okolicznościach. W po-
bliżu Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego wznoszą się od lat wro-
śnięte w głazy tablice przypomi-
nające o Syberii, Katyniu, Smo-

leńsku. Tu historia jest wciąż 
żywa. 

- Tego dnia, kiedy doszło do 
katastrofy w Smoleńsku byłem 
tam, na miejscu. Stałem w Ka-
tyniu pod Memoriałem. Długo 
oczekiwaliśmy na wejście na te-
ren Polskiego Cmentarza Wo-
jennego. Weszliśmy, miała roz-
począć się Msza Święta. Jednak 
było opóźnienie… W pewnym 
momencie spadła na nas ta tra-
giczna informacja. Runął samolot 
i są ofiary. Pod nami, delegatami 
Polskiego Parlamentu, ugieły się 
nogi. Zginął Prezydent z mał-
żonką, śp. prof. Lech Kaczyński 

i Maria Kaczyńska, zginęła pol-
ska elita. Mimo upływu lat ten 
obraz pustych czarnych krzeseł 
jest niewyobrażalnie silny. Pozo-
stanie ze mną już do końca ży-
cia. Natychmiast po Mszy Świętej 
delegacja, w której uczestniczy-
łam została ewakuowana. Wsie-
dliśmy w pociąg i wróciliśmy do 
kraju. Wizyta została radykal-
nie przerwana. Ja zrobiłem tam 
masę zdjęć. Rzadko do nich za-
glądam i odświeżam tę pamięć. 
Jest zbyt bolesna.  Po powrocie 
do kraju, z delegacją udaliśmy 
się do Pałacu Prezydenckiego, 
złożyć wpis do księgi kondolen-

cyjnej, później przyjechałem do 
Łomży, do Sanktuarium Miło-
sierdza Bożego, gdzie została od-
prawiona Msza Święta w intencji 
ofiar. Tu w Dolinie Pamięci 11 lat 
temu zgromadziło się ponad 2000 
mieszkańców  – wspomina ten 
tragiczny obraz poseł Lech Anto-
ni Kołakowski. -  Ja zapisałem się 
na ten wyjazd, na pociąg. Dzię-
ki temu żyję. Z trudem wracam 
i mówię o tamtych chwilach. Nie-
mniej jednak należy stwierdzić, że 
śmierć śp. Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego, głowy państwa uzmy-
słowiła całemu światu tragedię 
związaną z mordem polskich ofi-
cerów w Katyniu – dodaje poseł. 

Przed Pomnikiem Sybira-
ków i Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej kwiaty złożył prezydent 
Mariusz Chrzanowski ze swo-
im zastępcą Andrzejem Garlic-
kim, poseł Lech Antoni Koła-
kowski z radnymi PiS, władze 
powiatu łomżyńskiego, przed-
stawiciele wojska, harcerzy oraz 
Związku Sybiraków i Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej. Krótką modlitwę odmó-
wił ks. prał. Jerzy Abramowicz. 
W Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego odprawiona została 
Msza święta.

Ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią koronawi-
rusa, uroczystości miały skromny 
charakter i odbyły się w reżimie 
sanitarnym.

10 kwietnia w 81. rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej, drugiej masowej wywózki 
Łomżyniaków na "nieludzką ziemię" 
oraz w 11. rocznicę katastrofy smo-
leńskiej nie zabrakło gestów szacun-
ku dla tych,  którzy zginęli tragicznie. 
W Dolinie Pamięci przy Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łomży zgro-
madzili się m. in. przedstawiciele 
lokalnych struktur Prawa i Sprawie-
dliwości.

-  Z uwagi na pandemię jest 
to dla nas trudny czas. Ograni-
czenia nie pozwalają spotykać się 
w większym gronie, stąd część 
osób 10 kwietnia w godzinach 
porannych, gdy zawyły syreny, 
upamiętniła rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej i Katastrofy Smoleń-
skiej. Natomiast po południu, 
w większej grupie radnych, ale 
i działaczy Prawo i Sprawiedliwo-
ści wspólnie złożyliśmy wieniec 
i zapaliliśmy znicze ku pamięci 
wszystkich ofiar, które zginęły. 
Ze względu na to, że mamy sy-
tuację pandemiczną, te gesty pa-
mięci rozpoczęły się już w piątek, 

9 kwietnia. Wiceminister Dariusz 
Piontkowski i wojewoda Bohdan 
Paszkowski wraz z  proboszczem 
Parafii Świętego Rocha w Bia-

łymstoku, Ks. Prałatem Tade-
uszem Żdanukiem złożyli wie-
niec przy tablicy upamiętniającej 
ofiary katastrofy smoleńskiej. 11 

kwietnia z kolei część naszych 
kolegów Prawa i Sprawiedliwo-
ści złożyło też wieńce i  kwiaty 
na grobie wicemarszałka Krzysz-
tofa Putry. Trzeba też pamiętać, 
że z województwem podlaskim 
związki mieli także poseł Prze-
mysław Gosiewski,  który posia-
dał swój dom rodzinny w Koła-
kach Kościelnych, ale również 
Ryszard Kaczorowski, ostatni 
prezydent RP  na uchodźstwie 
wywodzący się  z Białegostoku. 
O nich wszystkich musimy pa-
miętać – mówił w sobotnie po-
południe Piotr Modzelewski, 
radny województwa podlaskiego.

Radni Rady Miejskiej klubu 
PiS wraz z radnym sejmiku wo-
jewództwa podlaskiego Piotrem 
Modzelewskim w ciszy odda-
li cześć pomordowanym i pole-
głym. 

- To jest jedna z tych tragicz-
nych rocznic w historii naszego 
narodu, i jedna z tych z czasów 
najnowszych. Dlatego te rany 
są jeszcze świeże – przypomi-
nał Wiesław Tadeusz Grzy-
mała, radny Rady Miejskiej 
w Łomży.  - Kiedy 11 lat temu, 
10 kwietnia kraj obiegła ta tra-
giczna wiadomość, byłem na 
zebraniu Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Łomżyńskiej, był to 
walny zjazd. W zasadzie ścięła 
mnie z nóg.  Przeżywałem bar-
dzo mocno ten okres. Byłem 
w Warszawie, byłem w Pałacu 
Prezydenckim przy trumnie 
świętej pamięci profesora Le-
cha Kaczyńskiego, Prezydenta 
Rzeczypospolitej, i jego mał-
żonki Marii. Byłem przy Bel-
wederze, żeby pożegnać świętej 
pamięci prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego. 10 kwiecień 
jest to dla mnie taki dzień, że 
nie mogę go inaczej przeżyć, 
niż być tu w Dolinie Pamięci – 
mówił radny. 

Działacze Prawa i Sprawiedliwości  
w hołdzie zamordowanym i poległym

Katyń, Sybir, Smoleńsk.  
Tragiczne rocznice polskiego kwietnia

Piotr Modzelewski, 
Pełnomocnik Komitetu 

Prawo i Sprawiedliwość 
miasta Łomża, radny 

Sejmiku Województwa 
Podlaskiego
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Niezwykła i zachwycają-
ca, przez wielu uznawa-
na za ewenement na ska-
lę światową, a ponadto 
określana mianem Polskiej 
Amazonki. Tak najczęściej 
opisywana jest Dolina Nar-
wi. To właśnie teraz rozle-
wiska tętnią gwarem gęsi, 
kaczek, kormoranów czy 
czajek. Dlatego obierając 
za przewodnika dyrektora 
Łomżyńskiego Parku Kra-
jobrazowego Doliny Nar-
wi – znanego i cenionego 
przyrodnika MARIUSZA 
SACH MACIŃSKIEGO  
– postanowiliśmy bliżej 
przyjrzeć się jak wyglą-
da doroczne „odrodzenie” 
w Dolinie Narwi.

Marlena Siok: - Panie dyrektorze, 
Pana zdaniem, jako doświadczonego 
przyrodnika, co takiego wyjątkowe-
go jest w Dolinie Narwi, co może być 
równie fascynujące jak Amazonia czy 
zakątki Afryki?

Mariusz Sachmaciński: - Do-
linę Narwi znam od dziecka. Już 
jako mały chłopiec byłem tu przy-
wożony najpierw przez dziad-
ka, później przez rodziców. I tak 
moja przygoda trwa. A co jest 
tu takiego szczególnego? Przede 
wszystkim to, że płynąca tu Na-
rew nie została uregulowana. Jest 
to naturalnie ukształtowana rzeka 
polodowcowa, o bardzo urozma-
iconym charakterze środowisk 
wodnych charakterystycznych 
dla rzek nizinnych. Takich śro-
dowisk w tym przypadku wyróż-
niamy 7. Taką egzotyczną rzeczą 
w przypadku Doliny Narwi jest 
to, że ona jest w całości uzależ-
niona od natury, czyli od ilości 
opadów deszczu, śniegu, zaso-
bów wodnych współzależnych 
od siebie środowisk np. Biebrzy, 
Narwi Górnej czy od dopływów. 
To wszystko jest ze sobą hydro-

logicznie współzależne. Wszel-
kie reakcje hydrologiczne, jakie 
zachodzą na ścianie wschodniej, 
są później przekazywane i mo-
żemy obserwować je tutaj, w na-
szym 15-kilometrowym odcinku 
parku. Właśnie to uzależnienie 
od natury nadaje szczególny cha-
rakter rzece, bo w okresie całego 
roku można obserwować tu nie-
samowite zmiany. Tak naprawdę 
te rozlewiska charakteryzują się 
dwoma etapami. Pierwszy obser-
wujemy jesienią. Już na przełomie 
października/listopada w Dolinie 
Narwi potrafią pokazać się pierw-
sze zalewiska, bo tak to trzeba 
określić. To jest etap pierwszego 
podania dużej ilości wody, który 
związany jest z opadami deszczu 
na jesieni. Ziemia posiada ogra-
niczoną możliwość wchłaniania 
wody, i wszystkie te nadwyżki, 
które trafiają tu z dopływów, czy 
ze wschodnich rubieży naszego 
parku, oddziaływują później na 
naszą Dolinę. Jest na terenie na-
szego parku kilka basenów czy-
li tzw. obniżeń terenowych, któ-
re kumulują zapasy wody. Ma to 
także decydujący wpływ na roz-
lewiska późniejsze, czyli w okre-
sie przedwiośnia i całej wiosny. 
Te zalewiska jesienne są bardzo 
cenne dla nas z tego powodu, że 
otwierają nam dostęp do staro-
rzeczy pozwalając na wymianę 
chemiczną i fizyczną wód. Nie-
którzy bagatelizują te zalewiska 
jesienne i twierdzą, że są one nie-
potrzebne albo, że małą retencją 
można byłoby się ich pozbyć, tak 
żeby nie robić żadnych spiętrzeń, 
żeby te wody swobodnie odeszły, 
bo jest to niepotrzebne. Wręcz 
przeciwnie. Te zalewiska są bar-
dzo potrzebne. To właśnie one 
tak naprawdę dają nam pewność, 
że nawet przy deficycie opadów 
śniegu, te wiosenne rozlewiska 
wystąpią. Ponadto to właśnie te 
jesienne zalewiska powodują po-
większenie się wejść do starorze-
czy. Te miejsca, które potrzebują 
kontaktu z wodą z Narwi. Dlacze-
go? Jeżeli starorzecza mają duże 
wejścia, stwarza to możliwość 
wpłynięcia różnym gatunkom 

ryb na zimowiska. Już na jesieni 
ryby ciągną z Zalewu Zegrzyń-
skiego w nasze strony, i jeżeli spo-
tykają na swojej drodze możli-
wość wejścia do starorzecza, żeby 
tam odpocząć, zebrać siły do tarła 
wiosennego, to korzystają z tego. 
Ogromne ławice: leszczy, płoci, 
okoni czy jazi wpływają w takie 
starorzecza, gdzie starają się prze-
czekać zimę w spokojnych wo-
dach pokrytych lodem, w stałym 
kontakcie też z płynącą rzeką. I to 
jest dla nas bardzo cenne, bo ryby, 
zasoby ichtiologiczne są ogrom-
ne, i też uzależnione właśnie od 
wód zalewowych jesiennych. Ale 
kiedy przychodzi wiosna, to jest 
zupełnie inne wybudzenie. Te 
zasoby wodne są dużo większe. 
Niemniej jednak zależą też każ-
dego roku od ilości opadów śnie-
gu czy deszczu, i tego jak długo 
się utrzymają. Przetoczenie się 
wód wiosennych w Dolinie Nar-
wi jest bezcenne z tego względu, 
że jest to użyźnienie terenu. Te 
wody niosą ze sobą różne szcząt-
ki organiczne, różne substancje 
mineralne, które użyźniają gleby 
Doliny Narwi. Stąd ponad 750 
gatunków roślin naczyniowych, 
które są objęte częściowo ochro-
ną, bo nie występują w innych 
częściach kraju.

Marlena Siok: - O  jakim zatem bogac-
twie dokładnie mówimy w przypadku 
ŁPKDN jeśli chodzi o florę i faunę ?

Mariusz Sachmaciński: - 
One są ogromne. Bardzo wie-
lu naukowców uważa, że zaso-
by przyrodnicze Łomżyńskiego 
Parku Krajobrazowego Doliny 
Narwi, powinny nadać mu sta-
tus Parku Narodowego. Ten 
fragment dzikiej jeszcze przy-
rody, nie ujarzmionej w całości 
przez człowieka, tworzy ostoję 
dla różnych gatunków ptaków, 
ssaków czy owadów, mających 

tu okresowo swoje wylęgi. To 
wszystko stanowi współzależ-
ne środowisko - biotop, który 
nigdzie indziej praktycznie nie 
jest spotykany. Jeszcze podobną 
strukturę terenu ma oczywiście 
Biebrza, jej dolina rzeczna, a tak-
że dolna część Narwiańskiego 
Parku Narodowego.

Marlena Siok: - Czyli nie minę się 
z prawdą jeśli powiem, że Dolina 
Narwi to jeden z najpiękniejszych re-
jonów Polski, ale i jeden z najcenniej-
szych przyrodniczo...

Mariusz Sachmaciński: - Naj-
większą atrakcją Łomżyńskiego 
Parku Krajobrazowego Doliny 
Narwi, i tego terenu, jest to że na-
sza Dolina ma szerokość od kilo-
metra do dwóch i pół kilometra. 
Unikalne, wyjątkowo ciekawe 
ukształtowanie rzeźby tego tere-
nu powstało w wyniku przebicia 
się rzeki Narew przez wysoczy-
znę Kolneńską i Wysokomazo-
wiecką. W tym miejscu Narew, 
na kilkunastokilometrowym od-
cinku swego biegu tworzy prze-
łom przez morenowe wyniesie-
nia ze strefą krawędziową, której 
pofalowane stoki wznoszą się na 
wysokość około 40-50 m. Od-
cinek ten nazywany jest także 
Przełomową Doliną Narwi. Tak 
dla porównania, nasza siostrza-
na Dolina Biebrzy, ma 20 - 40 ki-
lometrów szerokości. Tak wąski 
przesmyk powoduje, że w Doli-
nie Narwi występuje ogromne 
urozmaicenie środowisk.  Naszą 
doliną przelatuje około 200 ga-
tunków ptaków, z czego 125 to 
gatunki lęgowe.  Ważne jest to, 
że parki krajobrazowe należą do 
form ochrony przyrody, które są 
dostępne dla człowieka. Funk-
cjonują na zagospodarowanym 
przez człowieka terenie.  Pozwa-
lają na swobodne wjeżdżanie w 
strefy koncentracji ptaków albo 

ich odpoczynku. Z tym, że należy 
zasygnalizować, że w tym okre-
sie nie zalecamy takich podró-
ży.  Pozostawmy ptaki czy ssaki, 
które pojawiają się tutaj okreso-
wo, w spokoju, żeby nie musiały 
niepotrzebnie tracić energii na 
ucieczkę, na przemieszczanie się 
z miejsca na miejsce. Pewne śro-
dowiska są okresowe, i okresowo 
występują tu pewne gatunki owa-
dów, bezkręgowców, którymi się 
żywią. Wszędzie, zobaczy Pani 
odchody łabędzi krzykliwych, 
niemych i innych gatunków pta-
ków, ale także drapieżników bu-
szujących w Dolinie w nocy, 
typu: norki, kuny czy jenoty. Wy-
budziły się również borsuki, i są 
bardzo aktywne jako zbieracze 
jaj na łąkach. Największą atrak-
cją jest z pewnością dostępność, 
a także urozmaicony skład gatun-
kowy ptaków, ssaków i roślin.

Marlena Siok: - Z całą pewnością 
można przekonać się o tym właśnie 
teraz – kiedy trwa odrodzenie życia 
po zimie. Bo chyba nigdy w Dolnie nie 
jest tak majestatycznie za sprawą roz-
lewisk i gwarno i tłoczno za przyczyną 
całej awifauny jak na wiosnę… 

Mariusz Sachmaciński: - Do-
kładnie tak. Są dwa etapy tego 
tętnienia życiem. Wstępny, przy-
padający na koniec lutego i po-
czątek marca, kiedy doliną prze-
latują gatunki dużych ptaków. 
Pierwsza pojawia się tutaj gęś 
gęgawa, później żurawie nasze 
lub te, w drodze do tundry sy-
beryjskiej. Później mamy kolej-
ne gatunki, które tam lecą, czy-
li  gęś zbożową, gęś białoczelną 
i gęś małą. Wśród nich znajdują 
się także łabędzie krzykliwe czy 
bernikle kanadyjskie, których 
w tym roku obserwowaliśmy 
zwiększoną liczbę. To, co kiedyś 
było rzadkością w naszej dolinie, 
od dwóch lat staje się normą. I to 

Dolina Narwi.  
Oaza dzikiej przyrody,  
ptasie królestwo,  
ostatnia z nieposkromionych  
rzek Europy 
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nie pojedyncze osobniki, to są 
już pary. Bernikla kanadyjska jest 
w ekspansji, jeśli chodzi o całą 
Europę. Nie jest mile widzianym 
gatunkiem, nie jest gatunkiem 
rodzimym, ale dlaczego nie ma 
zaadoptować sobie naszych stron 
i żyć sobie tutaj... 

Marlena Siok: - Skąd ptaki zimujące 
o setki kilometrów od swoich letnich 
siedzib wiedzą, że mogą już bezpiecz-
nie tam wracać? Że nie zginą od chło-
du i braku pokarmu?

Mariusz Sachmaciński: - O 
wszystkim decyduje dostępność 
pokarmowa. Ptasi zegar naturalny, 
kieruje się tym, że te gatunki które 

są np. na tundrze wiedzą, że wio-
sna jest krótka, a lato jeszcze krót-
sze. W związku z tym one muszą 
się spieszyć, żebym ten okres prze-
lotu przez Europę był krótki, ale 
też z przystankami. Ptaki muszą 
korzystać z dóbr naturalnych jeśli 
chodzi o pokarm. Muszą korzystać 
z zalewowych łąk, gdzie niedawno 
poopadała woda, gdzie stworzyły 
się pozalewowe góreczki, z młodą 
trawką i roślinnością wschodzącą, 
bardzo pożywną na przykład dla 
gęsi, żurawi we wstępnym etapie 
przelotów. Natomiast później cały 
czas brną do przodu. Są miejsca na 
terenie Europy, Polski, gdzie ładują 
akumulatory, regenerują się ener-
getycznie i ruszają dalej. I właśnie 
my jesteśmy przystankiem do od-
poczynku. U nas jest koncentracja. 
Te stada, które do nas  przylatują, 
to rząd kilku - kilkunastu tysięcy 
w jednej grupie, a tych grup może 
być kilka, a nawet kilkanaście w 
całym regionie. One tutaj na wo-
dach Doliny Narwi odpoczywają 
w nocy. Kilka razy dziennie piją 
wodę na rozlewiskach. Później 
wracają na pola. W tym roku mo-
gliśmy to pięknie obserwować. 
Łomżyniacy niejednokrotnie 
byli świadkami tych majestatycz-
nych przelotów wielu kluczy gęsi, 
które ciągnęły na pola w okoli-
cę Giełczyna, czy Czerwonego 
Boru, na otwarte przestrzenie, bo 
czują się bezpiecznie, i odpowia-
dają im gatunki zbóż ozimych, 
które tam rosną.

Marlena Siok: - Właściwa ocena sy-
tuacji pogodowej to dla większych 
ptaków zagadnienie na poziomie 
przetrwania gatunku. Mają młode 
tylko raz do roku. Muszą z najwyższą 
efektywnością wykorzystać „okienko” 
otwarte tylko przez kilka miesięcy, 
aby pisklęta wykarmić, wychować, 
nauczyć latania zanim trzeba będzie 
uciekać w cieplejsze strony...

Mariusz Sachmaciński: - Do-
kładnie tak. Te duże ptaki lecą 
najdalej, bo do tundry, dlate-
go ich przelot jest bardzo wcze-
sny. Też mają ograniczenia jeśli 
chodzi o zdobywanie pokarmu, 
w Dolinie jeszcze jest jałowo. 
W związku z tym Dolinę Narwi 
traktują jako miejsce bezpiecz-
nego przenocowania. Natomiast 
w ciągu dnia ruszają na przyległe 
do Doliny pola, i tam korzystają z 
dobrodziejstw w postaci plonów, 
które się dopiero rodzą do życia, 
bądź też żerują na przeoranych 
kukurydziskach, gdzie znajdują 
fragmenty albo całe ziarna kuku-
rydzy, które są ich przysmakiem.

Marlena Siok: - Mamy pierwsza poło-
wę kwietnia. Jakie dokładnie zmiany 
możemy obserwować w Dolinie?

Mariusz Sachmaciński: - Te-
raz jesteśmy świadkami pewnej 
zmiany, bo te duże gatunki, czy-
li: gęsi, żurawie, łabędzie krzy-
kliwe przeleciały przez Dolinę, 
a coraz więcej przylatuje do nas 
ptaków wodno-błotnych z ro-
dziny siewkowatych, które będą 
tutaj występowały też w bardzo 
dużych grupach. Dotyczy to ta-
kich gatunków jak chociażby 
batalion. Ale będą pojawiały się 
także rycyki, pęczaki czy krwa-
wodzioby. Pojawią się bardzo 
różne grupy cennych, jeśli cho-
dzi o nasze zasoby przyrodni-
cze ptaków. Będą przelatywały 
tędy dalej na wschód. Natomiast 
część z nich tutaj u nas pozosta-
nie, bo tak jak mówiłem wcze-
śniej, około 125 gatunków pta-
ków ma tutajw Dolinie Narwi 
swoje miejsce lęgowe. W strefie 
moreny czołowej spędzą czas 
rozrodu. Co prawda, nie słychać 
teraz tego gwaru, pojawi się do-
piero jak się ociepli. Jednak brak 
odpowiedniej temperatury po-
woduje, że te nasze zasoby orni-
tologiczne są w tej chwili małe. 
Ale każdy promyk słońca, każde 
ocieplenie spowoduje przylot 
z zachodu ptaków. Warto zazna-
czyć, że one wymagają troszkę 
innego pokarmu. Gęsi czy żura-
wie są ptakami, które odżywia-
ją się w sposób prymitywny, bo 
wystarczają im pędy roślin. Na-
tomiast ptaki wodno-błotne, 
brodźcowate żerują na błotkach, 
na miejscach gdzie opadła woda 
i stworzyły się takie mineral-
ne łączki, w których znajdują 
się bezkręgowce typu: reczniki, 
ochotki bądź też inne bezkrę-
gowce, jakieś ślimaczki małe. 
Występuje też okres wylęgu 
owadów różnych z przetrwalni-

ków, które potrafią latami czekać 
na wysokie zasoby wodne. Do-
tyczy to wioślarek, przekopnic, 
które wzbogacają świat zwierzę-
cy, żeby ptaki brodźcowate mo-
gły korzystać z tego, najeść się 
do syta i przemieszczać się dalej 
w kierunku wschodnim.

Marlena Siok: - Bociany też już do nas 
wróciły… 

Mariusz Sachmaciński: - Bo-
ciany z zegarkiem w ręku, i z da-
townikiem, można powiedzieć, 
że przylatują nad naszą Dolinę 
około 27 marca. W pierwszej fa-
zie przylatują samce. One trzyma-
ją się blisko gniazd, obserwują je 
i mają rękę na pulsie, jeśli chodzi 
o to czyje to gniazdo jest. Później 
po dwóch tygodniach przylatują 
samice, które dołączają do sam-
ców. Tworzą pary, zaczynają się 
pierwsze zbliżenia. Najciekawsze 
zachowania obserwowaliśmy na 
końcu lutego i na początku marca, 
a bohaterami tych emocjonalnych 
uniesień godowych, były żurawie. 
Dają znać w całej Dolinie, że przy-
leciały, są na swoich stanowiskach 
lęgowych, swoich rewirach i nie 
życzą sobie intruzów, bądź też in-
nych przylatujących żurawi, na 
które reagują właśnie takim bar-
dzo agresywnym klangorem. Tak-
że ten terem bogaty jest w nieusta-
jące atrakcje, takie które trzeba 
wychwytywać i wiedzieć w jakim 
okresie, o jakiej porze dnia być, 
aby to zobaczyć.

Marlena Siok: - Wiosnę poczuły tak-
że ssaki. One również zachowują się 
inaczej. Mogliśmy obserwować tu 
chociażby sarny, które spokojnie się 
przechadzały… 

Mariusz Sachmaciński: Popu-
lacja sarny również pojawia się 
okresowo, bo jeżeli poziom wody 
jest duży, to sarny wynoszą się z 
Doliny na strefę krawędziową na 
pola, przyległe laski albo przeby-
wają na małych grądzikach, które 
są tutaj w dolinie. Tam spędza-
ją czas przedwiośnia, kiedy tutaj 
nie ma jeszcze odpowiednich wa-
runków do żerowania. W okresie 
końca marca, początku kwietnia 
i potem przychodzą do nas tutaj 
duże chmary jeleni z Czerwone-
go Boru bądź też z przyległych 
lasów, w których zimowały. Mam 
tu na myśli okolice Jeziorka czy 
Jedwabnego. Przyjdą też do nas 
wyprosić się lochy czy wycielić 
klępy. Na odcinku od mostu Hu-
bala do mostu w Bronowie mamy 
kilka stanowisk gdzie co roku cie-
lą się klępy, wyprowadzają jedne-
go lub dwa łoszaki. Tutaj w okre-
sie letnim przebywają też duże 
byki, które potrzebują spokoju i 
miejsca, żeby pobytować sobie do 
czasu bukowiska. Po bukowisku 
natomiast przeniosą się w inne 
miejsca. Cały czas dolina pene-
trowana jest również przez wilki. 

Mamy tutaj trójkę swoich wilków,  
która raz jest w Wielkim Dzia-
le, a raz w Olszynie Grądowskiej, 
ale bardzo często przemierzają tę 
strefę doliny, ze względu na bo-
gactwo pokarmowe. Większych 
zasobów niż ta trójka wilków tutaj 
nie ma. Niekiedy, przejściowo po-
jawi się jakaś większa wataha. Tak 
na przykład zdarzyło się w ubie-
głym roku, kiedy pożar w Kotlinie 
Biebrzańskiej spowodował migra-
cję niektórych gatunków zwie-
rząt. Wówczas obserwowaliśmy 
np. 4 watahy o różnej liczbie. Na-
tomiast ta nasza grupka wilków 
jest stała. Zawsze co roku wypro-
wadzają jednego albo dwa osobni-
ki. Natomiast śmiertelność wśród  
młodych wilków jest bardzo duża, 
w związku z tym bywają takie lata, 
że nie przyprowadzą nawet jedne-
go. Tutaj jest ogromne bogactwo 
też innych drapieżników: bor-
suków, jenotów, lisów. Te drapież-
niki muszą gdzieś żyć i mają swoje 
stanowiska. Od dwóch lat bada-
my te miejsca, nanosimy je na ma-
pach, liczymy nory i inne miejsca 
pobytu. Te "zbieracze" są tutaj też 
pewną atrakcją, bo po mocnym 
śnie zimowym lubią sobie cho-
dzić i bardzo często można bar-
dzo blisko nich podejść i one się w 
ogóle człowieka nie boją, bo rzad-
ko go tutaj widują w tym okresie. 
Taki borsuk chodzący sobie po 
łąkach czy jenot, są  taką atrak-
cją, że można w biały dzień lub z 
bliska go zobaczyć. One po okre-
sie snu zimowego bardzo aktyw-
nie żerują.

Marlena Siok: - A co jeśli chodzi o świat 
entomologii i flory? On też obudził się 
z zimowego letargu?

Mariusz Sachmaciński: - Te 
zasoby flory w Dolinie Narwi są 
ogromne. Mamy ponad 750 ga-
tunków roślin naczyniowych, 
i również tych które są w tej stre-
fie krawędziowej, które są skrajnie 
wytrzymałe na różnicę tempera-
tur nocy i dnia. Widać, że te rośli-
ny jeszcze się nie wybudziły. Nie 
ma jeszcze odpowiedniej tempe-
ratury dla nich. Decyduje tempe-
ratura wody, która tworzy z nimi 
środowisko wodne i one potrze-
bują trochę więcej czasu. Tutaj na 
przykład mówimy o knieci błot-
nej, potocznie nazywanej kaczeń-
cem. Jest charakterystyczna dla 
Doliny Narwi, wybudza się tro-
szeczkę później, kiedy się ociepli. 
Będzie to druga połowa kwietnia, 
początek maja, ale jest też pewne 
zagrożenie tego gatunku, ponie-
waż nagłe ocieplenie może spo-
wodować osuszenie tego terenu 
i może nie wykształcić się kwia-
tostan, tak jak to bywa w ostat-
nich latach. Dlatego to, że knieć 
błotna wystąpi to  jedno, a to 
żeby się utrzymała, i żeby nastąpił 
cały proces wegetacji tej rośliny 
i zakończył się sukcesem wytwo-

rzenia kwiatostanu, zapyleniem 
przez owady, to inna rzecz. To też 
jest zależne od natury, która tutaj 
decyduje o być albo nie być.

Marlena Siok: - To niesamowite ile 
piękna jest w tej Dolinie, która koi 
zmysły. Tu jakby życie toczy się od-
wiecznym rytmem, a natura nie łamie 
swych praw…

Mariusz Sachmaciński: - Do-
kładnie tak. Jeżeli ktoś potrzebu-
je wyciszenia, kontemplacji albo 
powrotu do natury, z której czło-
wiek się narodził Dolina Narwi 
jest doskonałym do tego miej-
scem. Tu obudzimy w sobie takie 
pierwotne odczucia, i znajdziemy 
ukojenie. Sama świadomość tego, 
że to wszystko dookoła jeszcze 
nie wyginęło, napawa nas opty-
mizmem, że w skali naszego kra-
ju nie jest jeszcze tak źle. Te for-
my ochrony przyrody, którymi są 
parki narodowe, rezerwaty przy-
rody i parki krajobrazowe, one 
stoją na straży tego, żeby takie 
cenne środowiska, cenne biotopy 
albo cenne obszary chronić, aby 
nie uległy dewastacji. Presja jest 
ogromna. Ze wszystkich stron, 
proszę zobaczyć, znajdują się za-
budowy. Każdy chciałby mieć 
przestrzeń dla siebie, zagospoda-
rować ją pod swoje potrzeby, a to 
są obszary tak cenne, choć wydają 
się bardzo niepozorne, o które na-
leży dbać, i których należy strzec. 
Musimy uświadomić sobie, że 
współistniejemy z innymi gatun-
kami. Stąd musimy podchodzić 
do nich z szacunkiem. Musimy 
uczyć się ich funkcjonowania, ich 
myślenia, to jest bardzo cenne, bo 
takie wartości z obserwacji ich za-
chowań, albo w ogóle funkcjono-
wania, można przekładać później 
na codzienne życie. Tutaj nic nie 
dzieje z przypadku, tu wszystko 
jest doskonale zaplanowane, w 
sposób harmonijny, taki który ma 
pomóc życiu i istnieniu.

Marlena Siok: - Panie dyrektorze, 
chciałabym bardzo podziękować za 
rozmowę, spotkanie, i wspólną po-
dróż.

Mariusz Sachmaciński: - 
Również bardzo dziękuję za za-
interesowanie Doliną Narwi, bo 
często zdarza się tak, że miesz-
kańcy Łomży nie doceniają tego 
co mają dosłownie na wyciągnię-
cie ręki. Dużo więcej komple-
mentów płynie od osób przy-
jezdnych, z Europy albo innych 
części Polski, niż od naszych 
mieszkańców Łomży, którzy nie 
doceniają tego chronionego ob-
szaru. Zapraszamy serdecznie, 
by osobiście przekonać się ile 
czeka tu okazji do zachwytów. 

Jeżeli ktoś potrzebuje wyciszenia, kontemplacji albo powrotu  
do natury, z której człowiek się narodził Dolina Narwi  

jest doskonałym do tego miejscem.
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opowiedziana z humorem. 
Niezwykła opowieść 

o prawdziwym losie wciąż żyjącej 
malarki Margaret Keane. Jak 

długo kochająca kobieta zniesie 
drugoplanową rolę?

Amy Adams oraz genialny Christoph 
Waltz stworzyli duet, który zdumiewa!

Lata 60. XX w. Świat zachwyca się 
intrygującymi portretami kobiet i dzieci 
o wielkich oczach. Reprodukcje masowo 
pojawiają się w czasopismach, na kartkach 
pocztowych, w supermarketach i na sta-
cjach benzynowych. Olejne obrazy zama-
wiają przedsiębiorcy, politycy i gwiazdy 
show-biznesu.

Na początku filmu poznajemy Mar-
garet, która wraz z córką ucieka od męża 
tyrana, by od zera zacząć nowe życie. Po-
dejmuje się niezwykłego czynu. Cóż w ta-
kim zachowaniu jest heroicznego? Otóż 
Margaret żyje w latach 50. ubiegłego wie-
ku, w których kobieta ma ściśle określoną 
rolę i pewnych rzeczy nie wolno jej robić. 

Wszystko, co ma Margaret to samo-
chód z bagażnikiem pełnym namalowa-
nych przez nią obrazów przedstawiają-
cych jej córkę. Nagle, jak z nieba, spada 
błogosławieństwo w postaci Waltera, 
bogatego romantyka, który pragnie za-
opiekować się Margaret i jej dzieckiem. 
Państwo Keane spędzają czas wolny na 
tworzeniu dzieł, wspierając się wzajemnie 
w wysiłkach. Niestety, piękne widokówki 
Waltera nie znajdują nabywców. Gdy jed-
nak przypadkowo szerszej publiczności 
zostają zaprezentowane obrazy Margaret 
ukazujące dziewczynki o przerażająco 
wielkich oczach, styl malarki okazuje się 
być strzałem w dziesiątkę. Obrazy z ba-
gażnika zaczynają świetnie się sprzeda-
wać, a Margaret i Walter stają się bogaci. 
Szczęście artystki jest jednak tylko pozor-
ne, ponieważ to jej mąż przypisuje sobie 
autorstwo dzieł i to na niego spływa cały 
splendor, ona natomiast całe dnie spędza 
w pracowni malarskiej ukrywając przed 
światem swój talent.

Sama historia jest cokolwiek sur-
realistyczna. Oto kobieta, która przez 
lata pozwala sobie kraść własną twór-
czość, nie bacząc na to, że złodziejem 
jest najbliższa jej osoba, wreszcie, zde-
sperowana walczy w sądzie o prawdę, 
uznanie i wyzwolenie się spod wpływu 
bezwzględnego despoty. 

Amy Adams świetnie sprawdza się 
w roli Margaret Keane; bije z niej niepewność 
i wrażliwość. Z jednej strony jest kobietą, 
która nie boi się podejmować w życiu odważ-
nych kroków, z drugiej, jest naiwna i uległa 
wykorzystującemu jej talent mężowi. 

Grany przez Christopha Waltza mani-
pulant jest genialny! Jego Walter jest prze-
biegły, szarmancki, bystry i niemożliwie 
zabawny. Niezrównoważony emocjonal-
nie narcyz, ponad wszystko pragnący do-
cenienia i uwielbienia. A co gorsza przeko-

nany o tym, że robi właściwie – najpierw 
promując obrazy za swą żonę, a potem 
przypisując sobie ich autorstwo. I to przez 
całe lata.

Prawdziwa Margaret Keane napisała: 
„Mój udział w oszustwie trwał dwanaście 
lat i zawsze będę tego żałowała. Nauczyło 
mnie to, jak ważne jest bycie prawdomów-
nym i że ani sława, ani miłość, pieniądze, 
ani nic innego nie jest warte wyrzutów 
sumienia”. 

Biograf Margaret twierdzi, że oszu-
stwo męża artystka odkryła 2 lata po 
ślubie w czasie gdy była jeszcze bardzo 
szczęśliwa, a jej mąż ciągle powtarzał, iż 
potrzebują pieniędzy. Wmawiał jej tak-
że, że jeżeli ludzie dowiedzą się prawdy 
to będą skarżyć ich do sądu. Margaret 
czuła się z tą tajemnicą coraz gorzej. Jak 
sama mówi: „... straciłam szacunek dla 
niego i dla siebie, i żyłam w koszmarze”. 
Walter przez lata trzymał Margaret za 
zamkniętymi drzwiami odcinając ją od 
przyjaciół i rodziny. Uwięziona w poko-
ju 16 godzin na dobę była zmuszana do 
malowania jednego obrazu za drugim. 

Wygrała sprawę w sądzie i zasądzo-
no na jej rzecz 4 miliony dolarów. Nigdy 
nie otrzymała tych pieniędzy, ponieważ 
mąż był bankrutem. Latami przepijał 
fortunę. Psycholog sądowy zdiagnozo-
wał u niego rzadką chorobę psychiczną 
charakteryzującą się zaburzeniami uro-
jeniowymi. Walter nigdy nie przyznał 
się do oszustwa. Zmarł w 2000 roku 
w wieku 85 lat.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 27 mi-

lionów dolarów, kosztował 10 milionów.
Amy Adams otrzymała Złoty Glob, 

nagrodę filmową przyznawaną corocznie 
przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy 
Zagranicznej, za najlepszą rolę pierwszo-
planową.

Sprzedaż obrazów Margaret Keane 
wzrosła przed premierą filmu. Małe obra-
zy kupowano za 8,5 tys. dolarów. Reżyser 
filmu,Tim Burton posiada bogatą kolekcję 
prac artystki. 

Amy Adams kontaktowała się z praw-
dziwą Margaret Keane, która wtedy miała 
86 lat. Urodziła się 15 września 1927 roku. 
Była zdziwiona tym, że ktoś chce o niej zro-
bić film.

Margaret Keane z córką zostały Świad-
kami Jehowy po wydarzeniach przedstawio-
nych w filmie w 1972 roku. Keane namalo-
wała kilka prac opartych na swoim nowym 
rozumieniu Biblii i podarowała je różnym 
salom zgromadzeń w Kalifornii, które wciąż 
można tam oglądać.

Wielkie oczy 
TVP Kultura sobota 20.00, 

niedziela 14.05

Margaret Keane i jej mąż Walter  
w pracowni w 1963 roku.

Najbliższy 
złodziej

Wielkie oczy
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malarki Margaret Keane. Jak 

długo kochająca kobieta zniesie 
drugoplanową rolę?

Amy Adams oraz genialny Christoph 
Waltz stworzyli duet, który zdumiewa!

Lata 60. XX w. Świat zachwyca się 
intrygującymi portretami kobiet i dzieci 
o wielkich oczach. Reprodukcje masowo 
pojawiają się w czasopismach, na kartkach 
pocztowych, w supermarketach i na sta-
cjach benzynowych. Olejne obrazy zama-
wiają przedsiębiorcy, politycy i gwiazdy 
show-biznesu.

Na początku filmu poznajemy Mar-
garet, która wraz z córką ucieka od męża 
tyrana, by od zera zacząć nowe życie. Po-
dejmuje się niezwykłego czynu. Cóż w ta-
kim zachowaniu jest heroicznego? Otóż 
Margaret żyje w latach 50. ubiegłego wie-
ku, w których kobieta ma ściśle określoną 
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Transporter 3
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Frank, kurier do zadań specjalnych, ma 

bezpiecznie przewieźć z Marsylii do Odessy Valentinę, 

córkę ukraińskiego urzędnika. Droga pomiędzy miastami 

nie przebiega tak spokojnie, jak chciałby tego mężczyzna. 

Wróg czyha na niego na każdym kroku.

Złoto pustyni
Metro sobota 20.00

Dramat wojenny. Rok 1991. Amerykanie prowadzą 

działania wojenne na pustyni w Iraku. Major Archie Gates 

(George Clooney) zdobywa informacje o złocie ukrytym 

przez Saddama Husajna. Wyrusza na poszukiwanie 

skarbu.

Peacemaker
Polsat sobota 23.00

Sensacyjny. Daleko na Syberii doszło do potężnej 

eksplozji. Nikt się nie spodziewał wybuchu nuklearnego 

o ogromnej sile rażenia. Doktor Kelly (Nicole Kidman) od 

początku śledztwa nie wierzy, że eksplozja była kwestią 

przypadku.

Ella zaklęta
TV Puls niedziela 18.00

Fantasy. Gdy Ella przyszła na świat, otrzymała od wróżki 

dar posłuszeństwa. Musi spełnić każde bez wyjątku 

polecenie. To trudne zadanie, gdy żyje się w świecie 

pełnym trolli i olbrzymów.

Miss Agent
TVN7 niedziela 22.30

Komedia sensacyjna. Przed finałem Miss Ameryki 

morderca, o pseudonimie Obywatel, informuje, że 

podłoży bombę. Agentka FBI (Sandra Bullock) ma wziąć 

udział w konkursie i udaremnić zamach.

wybierz  
coś  

dla siebie

Twarda sztuka

Babcia potrafi
Zbuntowana nastolatka, Rachel (Lindsay Lo-

han) krzyczy, przeklina, pije, bez ogródek wyraża 
swoje opinie i wymyka się spod kontroli. A ostatni 
wypadek samochodowy jest kroplą, która przele-
wa czarę goryczy. Doprowadzona do ostateczności 
matka, Lilly (Felicity Huffman) postanawia zabrać 
impulsywną i nieokiełznaną córkę tam, gdzie przy-
sięgła sobie nigdy nie wracać, do domu swojej matki 
w Idaho. 

Matka rodu, Georgia ( Jane Fonda) nie jest typo-
wą słodką i czułą babcią. Jej życie toczy się w myśl 
żelaznych zasad, a każdy, kto przebywa pod jej da-
chem musi się im podporządkować: najważniejszy 
jest Bóg, potem ciężka praca, a później cała reszta. 
Teraz obciążona wychowaniem młodej kobiety, bę-
dzie musiała wykazać anielską cierpliwość, aby zro-
zumieć, co kryje się za atakami furii wnuczki. Choć 
Rachel, pogodzona ze świadomością straconego lata 
na prowincji, zaczyna rozrabiać w miasteczku, to 
Georgia dostrzega u niej pierwsze symptomy zmian. 

Pewnie nie wiesz...
Podczas trwania zdjęć 20-letnia gwiazda Lindsay 

Lohan otrzymała od producenta list, w którym została 
nazwana rozpuszczonym dzieckiem, wskazano na jej 
„nieuprzejme, nieodpowiedzialne i nieprofesjonalne” 
zachowanie, ponadto zagrożono, że zostanie podana 
do sądu, jeżeli przez jej nieodpowiednie zachowanie 
zdjęcia zostaną opóźnione. Treść listu podano do me-
diów.

Trafiła do szpitala z wycieńczenia po przepracowa-
niu 12 godzin na planie tego filmu.

Lindsay Dee Lohan karierę rozpoczęła w wie-
ku trzech lat jako modelka, pojawiła się w ponad 
sześćdziesięciu reklamach telewizyjnych. Jako 
10-latka zadebiutowała aktorsko. Nagrała płyty. 
Uruchomiła własną linię modnych leginsów i sa-
moopalacza. 

W 2011 roku została skazana na 120 dni więzienia 
za kradzież naszyjnika o wartości 250 000 dolarów. Po 
5 godzinach pobytu w więzieniu została zwolniona za 
kaucją 75 000 dolarów.

Twarda sztuka
Stopklatka niedziela 20.00

Totalna magia

Miłość  
i czary

Zabawna opowieść o dwóch siostrach wywo-
dzących się z prastarego rodu czarownic.

Siostry Owens, Sally (Sandra Bullock) i Gillian 
(Nicole Kidman), od najmłodszych lat zdawały so-
bie sprawę, że są inne niż ich rówieśnicy. Cała ich 
rodzina różniła się od innych przeciętnych rodzin. 
Wcześnie straciły rodziców. Ich wychowaniem zaję-
ły się ciotki, Jet (Dianne Wiest) i Frances (Stockard 
Channing). Dziewczynkom niczego nie zabraniały. 
Mogły opychać się czekoladowym tortem na śnia-
danie, chodzić późno spać, czytać książki o czarach 
i uprawiać magię.

Jednego dziewczynki nie wiedziały, że kobiety 
z rodu Owensów zakochując się ściągały na siebie 
i swych wybranków śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Sally nie chciała, by jej życie upłynęło w samotności, 
chciała żyć jak inne kobiety. Gillian nie przeżywa-

ła z powodu swej odmienności żadnych rozterek, 
nawet bawiło ją to, jak wielkie wrażenie potrafi 
wywrzeć na mężczyznach. Bez wyrzutów sumienia 
łamała serca kolejnym, lecz pewnego dnia... posta-
nowiła bronić się magią. Te nieudolne próby czarów 
wywołały całą serię niefortunnych zdarzeń i w koń-
cu naraziły jej siostrę na niebezpieczeństwo, którego 
Sally z całej siły starała się uniknąć. Nim jednak się 
obejrzała w jej życiu pojawił się przystojny oficer 
policji, Gary Hallet (Aidan Quinn). 

Pewnie nie wiesz...
Sandra Bullock zaproponowała reżyserowi zaan-

gażowanie do roli jej siostry Nicole Kidman, choć nie 
znała aktorki osobiście.

Dom, w którym rozgrywa się część akcji, wybu-
dowano na wynajętej działce specjalnie dla potrzeb 
filmu. Po realizacji został rozebrany. Wszystko tu było 
sztuczne. Nawet kwiaty na drzewach były zrobione 
z jedwabiu.

W scenie, w której siostry upijają się z ciotkami, 
naprawdę wypiły spore ilości tequili, którą przyniosła 
Nicole Kidman.

Totalna magia
TVN7 piątek 21.40
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sztuczne. Nawet kwiaty na drzewach były zrobione 
z jedwabiu.

W scenie, w której siostry upijają się z ciotkami, 
naprawdę wypiły spore ilości tequili, którą przyniosła 
Nicole Kidman.

Totalna magia
TVN7 piątek 21.40

Wzorzec przebojowej komedii sensacyjnej. 
Opowiada o parze wyjątkowo niedobranych detek-
tywów. W rolach głównych gwiazdorski tandem: 
Russell Crowe i Ryan Gosling, a partneruje im zja-
wiskowa Kim Bassinger. 

Pewna sprawa kryminalna, dotycząca jednej 
martwej dziewczyny i drugiej, która wkrótce też ma 
dołączyć do grona denatów, wymusza współpracę 
pomiędzy fajtłapowatym detektywem Hollandem 
Marchem (Gosling), a osiłkiem o twardych pię-
ściach Jacksonem Healy (Crowe). Ten duet, który 
poznał się w dość nieciekawych okolicznościach, 
wspiera córka Marcha, Holly (Angourie Rice). Na-
stolatka nie dość, że ma więcej odwagi niż dorośli, to 
jeszcze panowie śmiało mogą jej pozazdrościć zdol-
ności logicznego myślenia oraz sprawnego łączenia 
faktów. I pomyśleć, że dziewczyna tak się stara tylko 
po to, aby jej ojciec w końcu przestał chlać i obwi-
niać się za przeszłość.

Na siłę filmu składają się idealnie dobrani 
Gosling i Crowe. Ten duet doskonale dopełnia 
młodziutka Australijka, urodzona w 2001 roku, 

Angourie Rice i bądźmy szczerzy, dziewczyna 
kradnie większość scen. Takie trio aż chce się 
oglądać!

Pewnie nie wiesz...
Russell Crowe powiedział, że to jeden z dwóch jego 

ulubionych filmów i chciałby, aby była ich kontynu-
acja. Drugi film to „Tajemnice Los Angeles”.

Russell Crowe i Ryan Gosling byli aktorami od 
najmłodszych lat, porzucili szkołę średnią, aby konty-
nuować karierę i nigdy nie skończyli szkoły aktorskiej.

Toast „Za ptaki!” wznosi w filmie dwóch mężczyzn 
o ptasich nazwiskach: Wrona (crow) i Gąsiątko (gos-
ling).

Liczba ofiar: 15

Nice Guys. Równi goście
Polsat niedziela 22.05

Nice guys. Równi goście

Niedobrana 
para

Świat w płomieniach

Ocalić prezydenta
Policjant John Cale (Channing Tatum) właśnie się do-

wiedział, że nie dostał wymarzonej pracy w służbach spe-
cjalnych, chroniących prezydenta Jamesa Sawyera ( Jamie 
Foxx). Nie umie przekazać tej informacji swojej córce, za-
biera ją więc na wycieczkę po Białym Domu.

Nieoczekiwanie siedziba prezydenta zostaje zaatako-
wana przez znakomicie uzbrojoną grupę paramilitarnych 
terrorystów. Atak wywołuje kompletny chaos, służby rządo-
we nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa głowie kraju. 
Tylko od umiejętności Cale'a zależy, czy ocali prezydenta 
i swoją córkę. Czas ucieka. Zaczyna się pojedynek o życie 
między jednym człowiekiem, a całą armią napastników.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 205 milionów dolarów, 

kosztował 150 milionów.
Prezydent Iranu ma na imię AlSharif. Tymczasem jest to 

imię arabskie, a nie perskie.

W pewnym momencie filmu prezydent Sawyer otwiera 
tylną boczną szybę swojej limuzyny, by oddać strzał. W rze-
czywistości jedynym oknem prezydenckiego samochodu, które 
można lekko uchylić, jest to znajdujące się po stronie kierowcy.

Film nakręcono w Montrealu w Kanadzie. W 10 tygodni 
zbudowano dekoracje do 45 scen rozgrywających się w Białym 
Domu, Pentagonie, na Kapitolu, a także czołgi, samoloty, śmi-
głowce.

Zbudowano dwa Gabinety Owalne, jeden do scen rozmów, 
drugi do scen akcji.

Matt Craven gra agenta Roya Kellermana. Prawdziwy 
Roy Kellerman to agent tajnych służb, który siedział na przed-
nim siedzeniu prezydenckiej limuzyny, kiedy prezydent Kenne-
dy został zastrzelony 22 listopada 1963 roku.

Za scenariusz James Vanderbilt zainkasował 3 miliony do-
larów (rok 2012).

Świat w płomieniach 
Super Polsat piątek 22.45

Sprawiedliwość ulicy

Zemsta ojca
To męskie kino akcji ze Stevenem 

Seagalem roli głównej. Ten znany aktor 
i mistrz wschodnich sztuk walki występu-
je tu w typowej dla siebie roli samotnego 
mściciela. U jego boku pojawia się także 
Danny Trejo, znany z ról zbirów

Max, dobry i lubiany policjant, przez 
przypadek jest świadkiem policyjnej in-
terwencji, podczas której zatrzymany 
zostaje narkotykowy kurier. Narkotyki 
jednak nie trafiają do torebki na dowody, 
a do łapy wystającej z podjeżdżającego 
samochodu. Właśnie ten moment foto-
grafuję Max i za to zostanie zamordowa-
ny. Na pogrzebie zjawia się Simon (Se-
agal), którego jedynym celem jest zemsta 
na mordercy syna, jakiej świat jeszcze nie 
widział!

Stając oko w oko z gangami, ilością 
broni przekraczającą ludzkie pojęcie 
i brudnymi układami z lokalną policją,  
Simon wpada na pomysł misternej intrygi, 
której celem jest skłócenie skorumpowa-
nych funkcjonariuszy i ich współpracow-
ników w mafii. W ten sposób mężczyzna 
przystępuje do krwawej wendety.

Pewnie nie wiesz...
Reżyser Don E. Fauntleroy zgodził się 

wyreżyserować film pod warunkiem, że Ste-
ven Seagal pozostanie na planie, dopóki nie 
powie mu, że może już zejść.

Kilka różnych samochodów ma taką 
samą tablicę rejestracyjną 2PCE275.

Sprawiedliwość ulicy
Nowa TV piątek 21.00
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Tęsknimy 
za naszymi 

spotkaniami
Przyszła już wiosna piękna i radosna, 
ale za oknem szaro, pochmurno i pada 
deszcz. Ogarnia nas tęsknota za tym 
co było, i jak widać szybko nie wróci. 
Tęsknimy za wolnością, którą odebrał 
nam Covid 19. Gdyby nie trudna sytu-
acja, można by spotkać się w naszym 
klubie przy ulicy Sadowej. 

Klub Oddziałowej Sekcji 
Emerytów i Rencistów jest nie-
czynny   do odwołania. Tym 
samym zawieszone są ważne 
i ciekawe spotkania, zajęcia czy 
uroczystości. Nie pójdziemy do 
koleżanki na pogaduszki. Nie za-
planujemy wspólnego wyjścia na 
spacer i kawę. Nie pojedziemy na 

wspólne wczasy do Ustki lub Cie-
chocinka. Pozostają nam rozmo-
wy telefoniczne. Łączenie przez 

internet też jest ograniczone, bo 
nie wszyscy mają dostęp do kom-
putera i wiedzą jak go obsłużyć. 

Dlatego przytłacza nas osamot-
nienie i brak kontaktu osobistego 
z bliskimi. Koleżanki pytają kie-
dy wrócimy do naszych ulubio-
nych spotkań do normalności? 
Miejmy nadzieję, że wkrótce.

W tych trudnych chwilach 
panie nie poddają się. Dużo cza-
su poświęcają zajęciom, które 
najbardziej lubią. W tym trud-
nym okresie rozwija swoją pasję 
np. koleżanka Janka. Wykonuje 
różnorodne techniki plastycz-
ne, takie jak tkactwo, filcowanie, 
decoupage, witraż i inne zdobie-
nia. Pasjonuje się fotografią, a jej 
zdjęcia są ozdobą naszej kroni-
ki. Natomiast Irenka nie traci sił, 
wiary, humoru i optymizmu i cią-
gle szydełkuje. Spod jej ręki wy-
chodzą piękne poduszki, aniołki, 
zawieszki na okna czy serwetki. 
Zosia zaś wyrabia piękne bran-

soletki, korale i broszki. Halina 
pisze piękne i długie wiersze, za 
które otrzymuje gorące podzię-
kowania. Mistrzynią w robieniu 
kwiatów i palm z bibuły, krepy 
i papieru jest natomiast Basia. 
Ale mistrzynią w precyzyjnym 
szydełkowaniu jest Ala. Najnow-
sze dzieło to zazdrostka na okno, 
na której widnieje piękny motyl, 
aż zazdrość bierze. 

Gdy minie ten trudny czas, 
znów będziemy spotykali się 
w naszym klubie przy ulicy Sa-
dowej. Zorganizujemy wysta-
wę pięknych prac naszych 
koleżanek. Panie bardzo tęsknią 
za sobą. Chcą jak najszybciej się 
spotkać, aby móc kontynuować 
powierzone im zadania. 

Do zobaczenia.

MARIA ROMANOWSKA

Ojciec medycyny Hipokrates powie-
dział, że „lekarz leczy, a natura uzdra-
wia” i „przyroda jest lekarzem dla 
wszelkich chorób”.

Zatem już w starożytności 
poznano lecznicze działanie na-
tury i ogrodów, jednak świado-
me włączenie ogrodnictwa do 
terapii różnych schorzeń u do-
rosłych i dzieci, wymagało no-
wego zdefiniowania ogrodnic-
twa. Współczesne ogrodnictwo 
określane jest jako nauka i sztu-
ka dotyczące nie tylko klasycz-
nej uprawy i zastosowania roślin 
kwiatowych, warzywnych i owo-
cowych w ogrodach, ale rów-
nież ich wpływu na rozwój emo-
cjonalny i umysłowy człowieka, 
a także na poprawę jakości życia 
społeczeństw.

Człowiek może nieświado-
mie lub świadomie poddawać się 
pozytywnemu wpływowi natu-
ry, może aktywnie uczestniczyć 
w pracach ogrodniczych, ale też 
biernie obcować z przyrodą. Ist-
nieją dowody na to, że kontakt 
z roślinami, naturalnym krajo-
brazem, a nawet kontakt z pu-
stynią pozytywnie wpływają na 
zdrowie. U pacjentów przebywa-
jących w szpitalach, gdzie okna 
pokoju wychodziły na ogród na-
stępowało skrócenie czasu ho-
spitalizacji oraz zmniejszenie 
zużycia lekarstw. Zieleń przy 
kompleksach mieszkaniowych, 
wewnątrz budynków, w miesz-
kaniach i pomieszczeniach biuro-
wych także pozytywnie oddzia-
łuje na zdrowie i życie człowieka, 
np. zmniejsza występowanie bólu 
głowy, zmęczenia, podrażnienia 
oczu albo wpływa na zmniejsze-
nie nasilenia niektórych chorób. 
Tereny zieleni w miastach odgry-
wają ogromną rolę w polepszaniu 
samopoczucia osób niepełno-
sprawnych, chorych i starszych. 
Coraz więcej miejscowości decy-
duje się na przebudowę „zabeto-

nowanych” placów i skwe-
rów zastępując je terenami 
zielonymi. Pojawiają się 
łąki kwietne, ogrody tera-
peutyczne i sensoryczne 
a także ogrody społeczne. 

Wrodzona potrze-
ba kontaktu człowieka 
z przyrodą stała się pod-
stawą założeń terapii 
ogrodniczej, czyli hor-
titerapii, której skutecz-
ność potwierdzona jest w lecze-
niu wielu schorzeń u pacjentów 
w każdym wieku. Badania wy-
kazały, że stosując ogrodolecz-
nictwo, można osiągnąć korzyści 
w czterech obszarach:

• fizycznym, kiedy następu-
je poprawa kondycji fizycznej, 
wzrost wytrzymałości, uspraw-
nienie motoryki;

• społecznym, kiedy nastę-
puje zwiększenie samodziel-
ności, zaradności życiowej, na-
bywanie dobrych nawyków 
przydatnych w pracy a także bu-
dowanie relacji i utrzymywanie 
kontaktów międzyludzkich;

• psychologicznym, kiedy 
następuje zmniejszenie podat-
ności na stres i lęk, zwiększenie 
optymizmu, stymulacja zmy-
słów;

• poznawczym, kiedy nastę-
puje poprawa koncentracji, roz-
wija się umiejętność planowania, 
umiejętność rozwiązywania pro-
blemów, ćwiczenie pamięci.

Hortiterapię można prowa-
dzić dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, niepełno-
sprawnością ruchową (nawet 
u osób całkowicie sparaliżo-
wanych), chorobą psychiczną, 
chorobą Alzheimera, auty-
zmem, ADHD, demencją. Te-
rapia zalecana jest także oso-

bom z depresją, narażonym na 
stres, uzależnionym od alkoho-
lu i narkotyków, wykluczonym 
społecznie, wypalonym zawodo-
wo, będącym ofiarami przemo-
cy i przestępstw, z trudnościami 
w uczeniu się i in.

We współczesnej hortitera-
pii wykorzystuje się nie tylko 
wszystkie elementy procesu 
produkcji roślin ogrodniczych, 
tj. nasiona, owoce, kwiaty, 
pędy, korzenie, cebule, ale 
także wszystkie rodzaje prac 
ogrodniczych, np. siew, sa-
dzonkowanie, pielęgnowa-
nie roślin, zbiór owoców oraz 
wszystkie możliwości arty-
stycznego zastosowania roślin 
(np. florystyka).

Ogrodoterapię możemy po-
dzielić na terapię czynną lub bier-
ną: 

• bierna terapia ogrodnicza 
polega na przebywaniu w ogro-
dzie, spacerowaniu, obserwacji, 
dotykaniu roślino oraz wykorzy-
stanie ich do stymulacji wszyst-
kie pięciu zmysłów takie jak do-
tyk, wzrok, słuch, zapach i smak. 

• czynna terapia ogrodnicza 
polega na prowadzeniu różnych 
zajęć w ogrodzie takich jak: przy-
gotowanie podłoża, siew nasion, 
sadzenie roślin i cebul, piele-
nie chwastów, podlewanie, zbie-

ranie kwiatów, owoców 
i warzyw, grabienie liści, 
dbanie o narzędzia ogrod-
nicze.

PIĘĆ ZMYSŁÓW W OGRODZIE 

ZMYSŁ DOTYKU. Dostarcza-
nie odpowiednich bodź-
ców dotykowych zapewnia 
poczucie bezpieczeństwa, 
działa relaksująco, uspo-

kajająco i leczniczo, wpływa na 
rozwój zdolności manualnych. 
Stymulacja dotykowa odbywa 
się poprzez odpowiednio dobra-
ną roślinność o zróżnicowanej 
fakturze liści, kwiatów, owoców, 
kory drzew, nawierzchni, użytych 
materiałów, czy z zastosowaniem 
wody. Stymulacje dotykowe sta-
nowią bardzo ważny element 
terapii osób nadwrażliwych lub 
podwrażliwych dotykowo, a tak-
że osób z dysfunkcjami wzroku. 

ZMYSŁ POWONIENIA.  Ważną rolę 
odgrywają tu rośliny wydzielają-
ce olejki eteryczne czyli kwiaty, 
zioła, owoce, nasiona, a nawet 
liście, kora, korzenie i kłącza. Za-
pach może być przyjemny, obo-
jętny lub przykry, często określa-
ny jest również jako: lekki, ciężki, 
intensywny, ulotny czy długo-
trwały. Rodzaje zapachów wśród 
roślin to np. kwiatowy, owocowy, 
ziołowy, miodowy, czy żywiczy. 
Niektóre zapachy mogą wyciszać 
i uspakajać inne z kolei pobudza-
ją i dodają energii.

ZMYSŁ SMAKU. W terapii wyko-
rzystuje się owoce i warzywa, 
a także jadalne kwiaty. Dzięki 
nim uczestnicy terapii poznają 
różne smaki od słodkiego po 
kwaśne i cierpkie. 

ZMYSŁ SŁUCHU. Odgłosy przyrody 
są intensywne i korzystnie wpły-
wają na nasze odczucia. W ogro-
dach wykorzystuje się przede 
wszystkim naturalne elementy 
środowiska, takie jak: szum wia-
tru, śpiew ptaków, spadające 
liście, chrupanie i trzeszczenie 
pod nogami, ale także specjalnie 
zaprojektowane źródła dźwięku, 
np. dzwonki, strumyk. 

ZMYSŁ WZROKU. Kolory mają zna-
czący wpływ na emocje oraz 
samopoczucie chorych. Nie od 
dziś wiadomo, że zieleń uspa-
kaja, z kolei intensywne barwy 
oraz mocne kontrasty kolory-
styczne są najlepiej zauważal-
ne przez osoby słabowidzące. 
Rośliny powinny być sadzone 
w dużych barwnych grupach 
i odznaczać się na tle zielonych 
liści i trawników. Stymulacja 
wzrokowa zachodzi także po-
przez dostrzeganie różnej wyso-
kości i pokroju roślin, kształtu 
liści oraz kwiatów. 

Czyste powietrze, cisza i bło-
gi spokój jaki daje kontakt z przy-
rodą są nam coraz bardziej obce. 
Żyjemy często w wielkich, zur-
banizowanych, zanieczyszczo-
nych, naładowanych ogromnym 
polem magnetycznym miastach. 
Zamknięci w betonowych bu-
dynkach, uzależnieni od nowo-
czesnych technologii, poruszamy 
się autem, korzystamy z wind, 
prowadzimy siedzący tryb ży-
cia i nie zdajemy sobie sprawy, 
że coraz częściej chorujemy, nie 
tylko fizycznie ale i psychicznie, 
wpadamy w depresje i załamania 
nerwowe. Możemy sobie pomóc, 
zadbajmy o dostęp do zieleni. 
Zieleń daje życie. Wprowadzaj-
my zmiany, które zbliżą nas do 
tego co naturalne, skuteczne 
i przyjazne.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Ogród leczy – hortiterapia 



13Srebrni

Czas działać
Zarzucam rządowi, że w walce z epi-
demią nie podjął działań systemo-
wych. Nie utworzył chociażby ośrod-
ka decyzyjnego przy Premierze RP. 
Dlaczego mogłoby być to tak ważne 
w zwalczaniu zagrożenia?

Pełnomocnik premiera stoją-
cy na czele ośrodka decyzyjne-
go podejmowałby na podstawie 
pełnych danych epidemiolo-
gicznych i analizie tych danych, 
efektywne decyzje. Niestety 
nie opracowano projektu sys-
temu modelowego we współ-
pracy z naukowcami naszych 
uczelni.  Programu racjonalnego 
podejmowania decyzji na pozio-
mie krajowym i lokalnym w celu 
ograniczenia ekspansji. 

Pokonanie wirusa wymaga, 
jak podczas wojny,  przewidy-

wania ruchów przeciwnika.  Nie 
gromadząc i nie analizując da-
nych bieżących,  rząd  sam pozba-
wia się narzędzi do walki z pan-
demią.

Wymagana jest zmiana regu-
lacji prawnych.  Odczuwalny jest 
brak Centrum Medycznego na 
szczeblu krajowym, wojewódz-
kim, powiatowym i miejskim.  
Strategia zarządzania epidemią 
przez rząd, nie jest adekwatna do 
rzeczywistości.  Dlatego sytuacja 
w Polsce w zakresie zgonów jest 
tak tragiczna.  Aktualna tragicz-
na sytuacja jest wynikiem braku 
wcześniejszych działań i błęd-
nych decyzji: wybory prezydenta 
RP, Boże Narodzenie 2020r., brak 
testowania na większą skalę, brak 
identyfikacji i izolacji zarażonych.

Przeżywamy trzeci atak pan-
demii. W naszych warunkach 

brak jest analizy stanu rzeczy-
wistego.  Oznacza to brak moż-
liwości dobierania i stosowania 
właściwych parametrów w po-
czątkowej fazie leczenia domo-
wego, zalecanie zbijania wysokiej 
temperatury, brak dostępu do le-
karza.  Czas na głęboką restruk-
turyzację. Pandemia nie zniknie, 
będzie się cyklicznie odnawiać.  
Po trzeciej fali z pewnością na-
stąpi kolejna. Skutki kolejnej 
pandemii będą zależne od licz-
by osób, które zdołamy zaszcze-
pić. Szybkie tempo szczepień jest 
konieczne. Pełna mobilizacja ca-
łego systemu ochrony zdrowia, 
w tym lekarzy rodzinnych. Noc-
na i świąteczna pomoc. Śledzenie 
kolejnych mutacji koronawiru-
sa. Wymagana jest profesjonal-
na analiza.  Wymagana jest szyb-
ka naprawa największego błędu 

braku powołania Centrum Me-
dycznego na szczeblach admini-
stracyjnego zarządzania, głównie 
w zakresie rzetelnych, miarodaj-
nych analiz, które dostarczą ma-
teriału do podejmowania racjo-
nalnych decyzji.

Obecnie nasz kraj odnoto-
wuje najwyższą nadumieralność 
na świecie.  Dlatego ta katastro-
fa tak boleśnie dotyczy już każ-
dej naszej rodziny.  Dlaczego tak 
się dzieje? Kto ponosi za to od-
powiedzialność? Musimy wspól-
nym działaniem temu zapobiec, 
aby kolejna fala nie odznaczała 
się jeszcze większą umieralno-
ścią. Miesiąc kwiecień 2021 r. 
wskazuje niestety na rekordową 
umieralność.  Pokazuje to, że żad-
ne działania rządu nie przyniosły 
w tym zakresie poprawy.  Nie do-
strzegam w gronie władz i poli-

tyków, by byli w pełni zaangażo-
wani w walce z koronawirusem.  
Brak lidera. Prezydent RP znik-
nął, nie podejmuje żadnych dzia-
łań. Sytuacja pandemiczna stale 
się pogarsza, każdy z nas działa 
na własną rękę.

Premier  pilnie musi po-
wołać pełnomocnika ds. walki 
z pandemią, który będzie wspie-
rany przez Centrum Medyczne 
ds. przeciwdziałania pandemii.  
Wszystko jest w ręku Premie-
ra RP, którego w takim działa-
niu będziemy wspierać.  Premier 
musi się przeciwstawić pandemii 
i innym zdarzeniom, kryzysom, 
które będą pojawiać się również 
w przyszłości.

Historia uczy, że trzeba być 
przygotowanym na najgorsze. 
Decydenci tego nie pojmują.

Senior STANISŁAW KASEJA

Jest początek marca 2021 roku. Pani 
Janina (88 lat) czuje się źle. Wystę-
pują u niej takie objawy jak: kaszel, 
ból głowy, duszności, podwyższona 
temperatura i ogólne osłabienie. Wy-
gląda to na przeziębienie. 

Po kilku dniach jej mięśnie 
drżą, traci węch, coraz trudniej 
jej się oddycha. Już wie, że to 
nie przeziębienie. 6 marca pro-
si o pomoc kogoś z Dziennego 
Domu Senior+, gdzie przebywa 
jako uczestniczka codziennych 
zajęć. W domu pani Janiny zjawia 
się pracownik ośrodka. Po zapo-
znaniu się z jej sytuacją,  wzywa 
pogotowie ratunkowe. Lekarz 
pogotowia po przeprowadzonym 
wywiadzie pobiera wymaz z no-
sogardzieli. Stwierdza zakażenie 
Covid-19.  Proponuje wyjazd do 
szpitala. Okazuje się jednak, że 
w Łomży brak łóżek covidowych.

-Zostałam więc w domu ob-
jęta domową opieką medyczną. 
Otrzymałam w tym samym dniu 
pulsoksymetr z zaleceniem ba-
dania co kilka godzin nasycenia 
krwi tlenem, tętna, temperatu-
ry ciała oraz liczby oddechów na 
minutę – wspomina pani Janina 
Górska. 

U osób zdrowych saturacja 
wynosi około 95 do 100%. Jeśli 
spada poniżej 85% należy dzwo-
nić po pogotowie. 

- 9 marca moja saturacja wy-
nosi poniżej 85%. Jest mi bardzo 
ciężko oddychać, jestem bardzo 
osłabiona. Wzywam ponownie 
pogotowie. Lekarz decyduje 
o natychmiastowym przewie-
zieniu do szpitala – relacjonuje 
88-letnia łomżynianka. - W ka-
retce założono mi maskę z tle-
nem, mogłam już lepiej oddy-
chać. Ruszamy do szpitala, ale 
gdzie są wolne łóżka covido-
we? Stoimy jakiś czas, gdzieś na 
krzyżówkach w Łomży, czeka-
my na decyzję ze szpitalan – do-
daje pani Janina. 

Wreszcie jest decyzja. Naj-
bliższe wolne łóżko dla pani Jani-
ny znajduje się w augustowskim 
szpitalu. Tam też zostaje przewie-
ziona. Co dzieje się dalej? 

- Pokój przyjęć. Natychmiast 
zostaję przebrana w piżamę. Ba-
dają mi temperaturę, ciśnienie 
krwi, pobierają krew z żyły. Tu 
pojawiają się trudności, ponie-
waż żyły pękają po wkłuciu igły, 
robią się wylewy, obydwie ręce 
mam mocno sine od wylewów – 
wylicza trudności w walce z cho-
robą pani Janina. 

Następnie ma wykonane 
prześwietlenie oraz tomografię 
klatki piersiowej. Zapada decy-
zja lekarza, by położyć panią Jani-
nę na oddziale “średnio ciężkim”. 
Wciąż pod tlenem zostaje prze-
wieziona do 5-osobowej sali co-
vidowej. Tu zaczyna się bieganie 
sióstr. 

- Mam zakładany cewnik, 
pampers, bo nie wolno wstawać, 
wkłucie igiełki do wlewu kropló-
wek oraz innych leków płynnych. 
Dostaję szybko zastrzyk, kro-
plówkę za kroplówką. Przez kilka 
dni dostawałam po 6 kroplówek 
dziennie. Wiele różnych leków 
w tabletkach i kapsułkach. Poda-
je mi je siostra, ponieważ sama nie 
jestem w stanie unieść głowy, żeby 
popić tabletki. Jestem bardzo osła-
biona, dostaję więc silniejszy tlen 
– wspomina walkę z Covid-19 bli-
sko 90-letnia łomżynianka. 

Przez 4 dni Pani Janina Gór-
ska nic nie może jeść. Pije tylko 

wodę. Nie jest w stanie nawet 
unieść się żeby zrobić choćby 
małego łyka wody. Od czasu do 
czasu przychodzi pielęgniarka 
i unosi jej głowę, podaje wodę. 
Najgorsze stają się noce… 

- Nie mogę spać, a w ustach 
okropnie sucho. Nie można 
w ogóle przełykać, bo nie ma śli-
ny. Jest to okropna męka. Mogę 
tylko moczyć palce w kubku 
z wodą i zwilżać język i usta. Jest 
to męka nie do opisania – mówi 
pani Janina. 

Codziennie rano przed ob-
chodem lekarzy przychodzi 
opiekunka, zmienia pampersy, 
opróżnia zbiornik z moczem, 
myję czeszę. Pielęgniarki robię 

zastrzyk i podłączają kroplówki 
po obchodzie lekarskim Pani Ja-
nina dostaje leki. 

W czwartym i piątym dniu 
pobytu dostaje w kroplówce oso-
cze. Zaczyna czuć się nieco lepiej. 
Może już sama podnieść głowę 
żeby napić się wody. Zaczyna tak-
że sama przyjmować leki. Udaje 
jej się zrobić również kilka łyków 
zupy. W tej walce jest sama. Nie 
ma nikogo, kto mógłby przynieść 
jej choćby butelkę wody do szpi-
tala... 

Przełom następuje po tygo-
dniu trudnej i wyczerpującej wal-
ki. 

- Czułam się na tyle lepiej, że 
zjadłam trzy posiłki. Mogłam też 

samodzielnie usiąść na łóżku – 
oddycha z ulgą Pani Janina. 

Po dwóch tygodniach ma po-
nownie pobrany wymaz z noso-
gardzieli, a po drugim dniu zapa-
da decyzja lekarza.. 

- Wirusa nie ma. 25 marca ka-
retka zawiezie panią do domu – 
słyszy pacjentka.

Jest tak bardzo słaba i zmę-
czona ubieraniem się, że pielę-
gniarka wiezie ją do karetki na 
wózku. Sanitariusze pogotowia 
wnoszą ją do domu. 

Sama nie byłam w stanie jesz-
cze iść – wspomina pani Janina. 

Obecnie do pani Janiny przy-
chodzi kobieta, która pomaga jej 
,,jakoś’’ żyć i częściowo poruszać 
się.

- Mimo to zmuszona byłam 
kupić chodzik na kółkach do 
poruszania się po mieszkaniu. 
W domu staram się różnymi spo-
sobami ćwiczyć by płuca szybciej 
się oczyściły. Z każdym dniem 
jest troszkę lepiej. Wciąż jestem 
słaba, zmęczona, a oddech mam 
płytki i ciężki. Nie rozmawiam 
z nikim by się nie męczyć – przy-
znaje pani Janina Górska.

Dlaczego opowiada swoją hi-
storię walki z Covid-19? Po to, by 
przestrzec innych, by nie musieli 
znaleźć się w tak trudnej sytuacji 
jak Ona.  

- Koronawirus to okropna 
choroba, która może zagrażać 
zdrowiu i życiu. Dlatego dbajmy 
o siebie i innych – apeluje Janina 
Górska.

To okropna męka. Nie mogłam 
oddychać, pić, jeść, spać…  

Pani Janina, ku przestrodze, opowiada jak przeszła zakażenie koronawirusem
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Niebezpieczne związki

Sztuka uwodzenia
Absolutnie rewelacyjna ekranizacja słynnej XVIII-wiecznej po-

wieści ukazującej pusty i przepełniony perwersją świat świat francu-
skiej arystokracji, która fascynuje się towarzyskimi awansami i ero-
tycznymi skandalami. 

Trio: Glen Close, John Malkovich i Michelle Pfeiffer sprawuje 
się absolutnie perfekcyjnie. Pierwsza dwójka wydaje się być uoso-
bieniem ówczesnego zepsutego cynizmu, Pfeiffer zaś w opozycji do 
nich – niewinności i czystości.

Markiza de Merteuil i wicehrabia de Valmont są znaną parą w ze-
psutym świecie paryskiej arystokracji. Oboje uwielbiają uwodzenie. 
Valmont niegdyś złamał serce markizie, ale ona, dbając o reputację, 
nie dała nic po sobie poznać. Teraz romansuje z innymi i czeka na 
dogodny moment do zemsty. W końcu zawiera z wicehrabią zakład, 
że ten uwiedzie cnotliwą i niewinną panią de Tourvel. Valmont 
ochoczo zabiera się do dzieła, ale początkowo nie odnosi sukcesu. 
Niejako mimochodem, także namówiony przez markizę, wprowa-
dza w arkana miłości młodziutką Cecile de Volanges. W ten sposób 
markiza mści się na przystojnym kawalerze Danceny, który właśnie 
rzucił ją dla Cecile. Tymczasem Valmont niespodziewanie dla siebie 
zakochuje się w pani de Tourvel.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 35 milionów dolarów, kosztował 

14 milionów.
Dostał siedem nominacji do Oscara i trzy statuetki: za scenariusz, 

kostiumy i scenografię.
Hrabia De Valmont, grany w filmie przez Johna Malkovicha, zna-

lazł się na 3. miejscu listy największych filmowych łajdaków wszech 
czasów. Plebiscyt przeprowadził magazyn „Total Film” (2003 r.)

Kiedy powieść Choderlosa de Laclosa została po raz pierwszy opu-
blikowana w 1782 r., uznano ją za tak skandaliczną, że królowa Ma-
ria Antonina zamówiła specjalną okładkę, aby nikt nie zobaczył tytułu 
i nazwiska autora.

Glenn Close dołączyła do ekipy dopiero w połowie kręcenia, bo uro-
dziła córkę.

Niebezpieczne związki
TVP Kultura niedziela 20.00

Pułkownik Mike Kirby ( John Wayne) wraz 
z towarzyszącym mu dziennikarzem Beckwor-
them (David Janssen)wyruszają do amerykań-
skiego obozu w głębi Wietnamu. Beckworth nie 
ukrywa niechęci do amerykańskiej interwencji, 
ale szybko zmienia swoje poglądy po tym, gdy 
widzi dowody okrucieństwa Wietkongu. Pod-
czas nieobecności pułkownika obóz zostaje za-
atakowany. I teraz to właśnie dziennikarz będzie 
dowodził obroną.

Film miał polityczny wydźwięk. Niektó-
rzy nazywają go najbardziej kontrowersyj-
nym obrazem amerykańskiej kinematografii. 
John Wayne został nakłoniony do reżysero-
wania i zagrania w filmie, który był odpowie-
dzią na narastający w USA ruch przeciwko 
wojnie w Wietnamie. Wayne był bardzo kry-
tyczny wobec amerykańskich nastolatków, 
którzy unikali poboru, nazywając ich „tchó-
rzami”, „zdrajcami” i „komunistami”. Ale sam 
John Wayne nie walczył w II wojnie świato-
wej – w przeciwieństwie do wielu hollywo-
odzkich aktorów.

Pewnie nie wiesz...
W czasie kręcenia filmu Aldo Ray (sierżant 

Muldoon) borykał się z chorobą alkoholową. Way-
ne pozmieniał scenariusz i część dialogów aktora 
przekazał innym postaciom.

George Takei (kapitan Nim) przyznał się Way-
ne'owi, że nie popiera wojny w Wietnamie, którą 
wychwala film. Wayne odpowiedział, że takie zda-
nie ma większość ekipy i że obsadził go ze względu 
na umiejętności aktorskie, a nie poglądy polityczne.

Jim Hutton (sierżant Petersen)był przeciwny 
wojnie w Wietnamie, ale jego udział w tym filmie 
spowodował, że wielu błędnie wierzyło, że podzie-
lał prowojenne poglądy Johna Wayne'a.

Mimo wszystko, a może dlatego, że film tak 
skrytykowano, zarobił w kinach na świecie 22 mi-
liony dolarów, kosztował 7 milionów.

Zielone berety
Metro sobota 11.35

Zielone berety

Tak dla 
wojny

Kyle (Owen Wilson) i Peter Reynoldso-
wie (Ed Helms) to bracia bliźniacy, którzy są 
zupełnie do siebie niepodobni – zarówno pod 
względem wyglądu, jak i charakteru. Wychowy-
wani przez ekscentryczną matkę Helen (Glenn 
Close) od dzieciństwa żyli w przekonaniu, że ich 
biologiczny ojciec zmarł niedługo po tym, jak 
przyszli na świat. Helen, która właśnie wycho-
dzi za mąż, zdradza czterdziestoletnim synom, 
że nie powiedziała im prawdy. Kobieta nie była 
pewna, z którym z partnerów zaszła w ciążę. 

Zszokowani bracia postanawiają odnaleźć 
ojca. Odwiedzając kolejnych dawnych kochan-
ków Helen, słynnego sportowca, upadłego ma-
klera z kryminalną kartoteką czy irlandzkiego 
gliniarza, który stał się legendą za życia, przy 

okazji dowiadują się pikantnych szczegółów z jej 
młodości w szalonych latach 70.

Brawurowo zagrana i zmuszająca do refleksji 
na temat siły więzów rodzinnych komedia au-
torstwa Lawrence'a Shera, który był operatorem 
wszystkich części hitu „Kac Vegas”. Obraz drwi 
z rodzinnych świętości i pełen jest bezkompro-
misowych żartów. 

Pewnie nie wiesz...
Pracownik recepcji w hotelu jest portretowa-

ny przez Andrew Wilsona, starszego brata Owena 
Wilsona.

Bękarty
TVN sobota 21.30

Bękarty

Poszukiwanie 
ojca
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Przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji przybyli 
28 lat temu na Ziemię. Bez precyzyjnego planu jak zorga-
nizować życie uchodźców, ludzie odizolowali ich w Dys-
trykcie 9., zamkniętej dzielnicy Johannesburga. Powoła-
na do jej nadzoru specjalna firma Multi-National United 
nie zapewnia jednak przybyszom godziwych warunków. 
„Krewetki”, bo tak ich nazywano, dostają wprawdzie 
opiekę medyczną i wyżywienie, ale tytułowy Dystrykt 9. 
szybko przekształca się w dzielnicę slumsów, a „krewet-
ki” szukają pożywienia poza ustalonymi granicami, przez 
co zaczynają narastać konflikty.

Prawdziwym celem korporacji są badania nad ode-
braną im niezwykłą bronią. Do jej obsługi potrzebne jest 
jednak DNA obcych. Konflikt między gospodarzami, 
a przybyszami wybucha, kiedy pracownik MNU Wikus 
van der Merwe (Sharlto Copley), przypadkowo zarażo-
ny nieznanym wirusem, zmienia swój kod genetyczny. 
Rozpoczyna się polowanie na nową istotę, której DNA 
pozwoliłoby ludzkości odkryć tajemnice supernowocze-
snych, kosmicznych technologii. 

Sharlto Copley zagrał rewelacyjnie. Rola Wikusa to 
jego pierwsza naprawdę ważna rola aktorska, a gra tak, 

jakby robił to od dziesięcioleci. Nasycił Wikusa taką 
autentycznością, że bez problemu akceptujemy go jako 
sympatycznego faceta, który wpadł po uszy w szambo 
i nie bardzo wie, jak się z niego wydostać. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 211 milionów dola-

rów, kosztował 30 milionów.
Reżyser Blomkamp wykorzystał w filmie swoje do-

świadczenia z dzieciństwa, które spędził w RPA w czasach 
segregacji rasowej.  

Wszystkie baraki w filmie są prawdziwymi „domami” 
w bieda-dzielnicy Johannesburga, którą miano zlikwidować 
i przenieść mieszkańców do lepszych, rządowych mieszkań.

Nakręcono sześć różnych zakończeń filmu.
Wszyscy kosmici w filmie są wykonani komputerowo

Dystrykt 9
TVP1 piątek 23.45

Dystrykt 9

Głodne „krewetki”

Godziny strachu

Okrutne 
żądania

Neil Randall (Gerard 
Butler) żyje amerykań-
skim snem. Ma kochają-
cą, seksowną żonę Abby 
(Maria Bello) i uroczą 
córeczkę Sophie. Miesz-
ka w okazałym domu 
z ogrodem, a na jego 
koncie widnieje pokaź-
na kwota. Na dodatek 
wkrótce spodziewa się 
awansu w pracy. Akurat 
kiedy szef zaprasza go 
na weekend do domu na 
wsi, Abby chce spędzić 
dzień ze swoją siostrą. 
Randallowie wynajmują 
więc opiekunkę do có-
reczki. 

Gdy Neil odwozi 
żonę na spotkanie z sio-
strą, rozpoczyna się kosz-
mar. Z tylnego siedzenia 
samochodu mierzy do 
nich nieznajomy męż-
czyzna (Pierce Brosnan). 
Przedstawia się jako Tom 
Ryan i twierdzi, że po-
rwał Sophie. Wyracho-
wany psychopata żąda 
całkowitego posłuszeń-
stwa, jednak jego celem 
nie jest jedynie wymu-
szenie okupu. Zamierza 
zniweczyć budowane od 
lat życie rodziny Ran-
dallów. Jego żądania stają 
się coraz okrutniejsze. 

Czas ucieka w za-
wrotnym tempie, a Neil 
i Abby uświadamiają 
sobie że są właśnie na 
szczycie koszmaru, który 
dzieje się naprawdę.

Godziny strachu
TV4 niedziela 22.05

Bank

Musi 
upaść
 
ICCB to potężny 

bank międzynarodowy. 
Wielka instytucja finan-
sowa bez skrupułów po-
mnażająca swoje zyski 
dzięki nielegalnym, by nie 
powiedzieć zbrodniczym, 
działaniom: malwersacje, 
korupcja, pranie brud-
nych pieniędzy, handel 
bronią, wymuszenia, a na-
wet zabójstwa. Mimo to 
szefowie ICCB wciąż są 
bezkarni. Jednak poja-
wia się człowiek, którego 
celem życia staje się do-
prowadzenie do zdobycia 
dowodów na przestępczą 
działalność banku. To 
agent Interpolu Louis Sa-
linger (Clive Owen), któ-
remu pomaga asystentka 
prokuratora generalnego 
Eleanor Whitman (Na-
omi Watts). Okryte przez 
nich rozgałęzione powią-
zania przestępcze ICCB 
mogą zachwiać gospodar-
ką całego świata.

Tom Tykwer już kil-
kakrotnie udowodnił, że 
jest znakomitym reży-
serem. Tym razem wziął 
się za thriller, ale szybko 
uciekł od narzucającego 
się schematu. Bo też nie 
błyskotliwe dialogi, pioru-
nujące ciosy, przyprawia-
jące o zawrót głowy po-
ścigi są tu najważniejsze, 
lecz sama praca i walka o, 
jakby to naiwnie nie za-
brzmiało, sprawiedliwość. 
Niezbyt efektowna, nie 
zawsze skuteczna. 

Clive Owen to je-
den z niewielu współ-
czesnych aktorów, który 
potrafi znakomicie grać. 
Zmęczony, skwaszony, 
bez parasola, z świdrują-
cym spojrzeniem i parod-
niowym zarostem. Kiedy 
twierdzi, że międzynaro-
dowy bank IBBC musi 
upaść, to wie, co mówi.

Pewnie  
nie wiesz...
Zdjęcia kręcono 

w Berlinie, Poczdamie 
i Wolfsburgu (Niemcy), 
Nowym Jorku, Istambule 
oraz w Mediolanie.

Na potrzeby strzelani-
ny, która ma miejsce w Mu-
zeum Guggenheima, przy 
wykorzystaniu projektów 
budynku, w opuszczonej 
parowozowni, zbudowano 
rzeczywistych rozmiarów 
replikę. Jej budowa zajęła 
cztery miesiące.

Bank
Nowa TV piątek 23.00
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Scooby-Doo

Wyspa  
Strachów

Scooby-Doo i jego przyjaciele Fred, Daphne, Shaggy i Vel-
ma zostają wezwani na Wyspę Strachów, gdzie mają zbadać 
serię paranormalnych wydarzeń, jakie ostatnio miały miejsce 
w tym niezwykle modnym miejscu wypoczynku. Właściciel 
Wyspy Strachów, Emile Mondavarious (Rowan Atkinson), 
obawia się, że jego popularny kurort rzeczywiście może być 
nawiedzony. Robi wszystko, co w jego mocy, by pojednać skłó-
conych członków grupy i pomóc im w wyjaśnieniu tajemnicy, 
nim nadnaturalne zjawiska wystraszą tłumy jego gości. Scooby 
i jego wspólnicy będą musieli rozwiązać sprawę, uratować sie-
bie i – być może – cały świat. 

Czy wiesz, że właściwe imię Scooby-Doo to... Scoobert?
Scoobu-Doo

        TVN7 sobota    15.50

Przygody małego Remiego

Życie kuglarza
Gdy Remi miał 10 lat, mieszkał z mamą na wsi. Żyli skrom-

nie, ale niezbyt im to przeszkadzało i byli niezwykle szczęśli-
wi. Przybycie niespodziewanego gościa sprawiło, że Remi był 
zmuszony do ucieczki. Wkrótce został złapany i sprzedany ta-
jemniczemu wędrownemu kuglarzowi Vitalisowi. Nowy opie-
kun zabrał chłopca na pełną przygód wyprawę, podczas której 
Remi nauczył się trudnego życia wędrownego artysty, a także 
poznał tajemnicę swojego pochodzenia.

Przygody małego Remiego
TV Puls niedziela 8.50

Roboty

Brzeszczot 
knuje

Młody robot z prowincji, Radek Dekiel, ma-
rzy o tym, aby zostać wielkim wynalazcą, jak jego 
idol – genialny Spawalski. Aby zrealizować marze-
nia, opuszcza rodzinne miasteczko i udaje się do 
stolicy, wielkomiejskich Robotowic. Na miejscu 

okazuje się, że właścicielem fabryki, gdzie pro-
dukuje się części do robotów, jest bezwzględny 
Brzeszczot, który chce zmienić linię produkcyjną. 
Zamiast tworzyć tanie części zamienne zamierza 
otworzyć przedsiębiorstwo zajmujące się tunin-
giem robotów, czyli uatrakcyjnieniem ich wyglą-
du i usprawnianiem działania, a ponieważ jest to 
drogie, niewiele zdezelowanych robotów będzie 
mogło sobie na to pozwolić.

Roboty
Polsat sobota 8.25

Merida Waleczna

Uparta 
księżniczka

To nagrodzona Oscarem anima-
cja o odważnej przyszłej królowej 
Szkocji. Merida nie jest stereotypową 
księżniczką – gardzi dworską etykietą, 
potrafi strzelać z łuku, jest odważna 
i czasem aż nadto porywcza. Jej mat-
ka – królowa Elinor – stara się zrobić 
z niej arystokratkę i wpoić jej królew-
skie zasady, aby potrafiła w przyszło-
ści objąć tron i godnie reprezentować 
kraj. Merida ignoruje pradawne tra-
dycje i nie zamierza zrezygnować ze 
swojej niezależności i wolności. Aby 
uniknąć zamążpójścia, podczas kró-
lewskiej uczty wymyka się z zamku. Jej 
nieprzemyślane działania sprowadzają 
na królestwo klątwę. 

Merida Waleczna
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 11.45
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Historyk badający dzieje Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplat-
te zwrócił się z prośbą o pomoc w po-
szukiwaniach informacji dotyczących 
poległego w obronie tego półwyspu 
Władysława Jakubiaka z 14 Dywizjo-
nu Artylerii Konnej w Białymstoku. 
Według posiadanych informacji uro-
dził się on w 1916 roku w okolicach 
naszego miasta.

Historyk swoje dotychczaso-
we badania pochodzenia i losów 
członków ostatniej załogi skład-
nicy na Westerplatte z września 
1939 r. publikował m.in. w książ-

kach „Westerplatte. Leksykon 
biograficzny”, „Walczyli na We-
sterplatte” oraz „Żołnierze z We-
sterplatte”.

– Pomimo licznych odkryć, 
ciągle nie jestem w stanie posze-
rzyć wiedzy (w tym zweryfiko-
wać dotychczasową) dotyczącej 
poległego na Westerplatte Wła-
dysława Jakubiaka z 14 Dywizjo-
nu Artylerii Konnej w Białym-
stoku. W literaturze przedmiotu 
podaje się, iż był synem Stanisła-
wa i Władysławy (o nieznanym 
jak dotąd nazwisku panieńskim) 
i przyszedł na świat 16 kwiet-

nia 1916 roku w Nowogrodzie 
Łomżyńskim. Jak zdołałem usta-
lić, wymienione miejsce urodze-
nia tego żołnierza nie odpowiada 
prawdzie. W związku z tym pro-
wadzę poszukiwania w innych 
miejscach województwa podla-
skiego – pisze historyk zwracając 
się z prośbą o pomoc w ustaleniu, 
czy w okolicy Łomży około 1916 
roku mógł urodzić się Władysław 
Jakubiak, czy mógł tu przebywać 
przed 1939 rokiem i czy w tym 
rejonie mieszkali lub umarli jego 
rodzice.

Wszelkie pomocne in-
formacje na ten temat moż-
na przesyłać na adres mailowy  
portal@um.lomza.pl.

Miasto Łomża z dofinansowaniem  
z Rządowego Funduszu  

Inwestycji Lokalnych

Jak informuje Urząd Miasta w Łomży, kwotę 3,5 mln zł otrzyma miasto na roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 5 o nowoczesną halę sportową. Wsparcie zna-
lazło się na liście wniosków rekomendowanych przez wojewodę podlaskiego 
na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jedno z najwyższych 
przyznanych dofinansowań. Na 65 ogółem, jedynie trzy otrzymają wyższe 
wsparcie.

- To kolejne rządowe pieniądze dla naszego miasta – podkreśla 
prezydent Mariusz Chrzanowski.

Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 
5 planowane jest jeszcze w tym roku. W nowym obiekcie znajdzie się 
sala wielofunkcyjna o wymiarach 45x26 metrów, dwie mniejsze sale 
taneczne, siłownia, szatnie dla całej szkoły, pomieszczenia socjalne 
i niezbędna infrastruktura. Obok obiektu powstaną miejsca parkin-
gowe. W pierwszym ogłoszonym przetargu wybrany wykonawca od-
stąpił od podpisania umowy, a kolejne oferty znacznie przewyższały 
przeznaczone na ten cel przez miasto środki.

- Ogłoszenie kolejnego przetargu planowane jest w drugim kwar-
tale bieżącego roku, a przyznane dofinansowanie niewątpliwie przy-
czyni się do jego rozstrzygnięcia i wyboru wykonawcy – informuje 
zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Realizacja zadania wpłynie na wzrost funkcji społeczno – gospo-
darczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicz-
nej o szerokim zakresie wykorzystania.

Kilkunastu podlaskim podmiotom 
leczniczym przyznano wsparcie finan-
sowe w ramach pozakonkursowego 
projektu, który realizuje Wojewódz-
two Podlaskie. Ma on na celu poprawę 
sytuacji epidemiologicznej związanej 
z koronawirusem, a środki na jego 
przeprowadzenie pochodzą z fundu-
szy unijnych.

Realizacja projektu rozpoczę-
ła się z początkiem kwietnia ub.r., 
jego zakończenie planuje się na 
31 sierpnia br. Całkowita jego 
wartość wynosi 60 968 206,42 
zł, zaś dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i Budżetu Państwa - 
54 657 919,47 zł.

Liderem projektu jest Wo-
jewództwo Podlaskie, które re-
alizuje go w ścisłej współpracy 
i koordynacji z Wojewodą Pod-
laskim, jako organem właściwym 
w sprawach zarządzania kryzyso-
wego na terenie województwa.

Jego beneficjentami bezpo-
średnimi są podmioty wykonu-
jące działalność leczniczą, w tym 
transportu sanitarnego, w związ-
ku z przeciwdziałaniem CO-
VID-19.

Lista podmiotów, którym 
przyznano dofinansowanie w ra-
mach projektu:

 • Szpital Ogólny im. dr Wi-
tolda Ginela w Grajewie;

 • Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Augu-
stowie;

 • Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Haj-
nówce;

 • Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Biel-
sku Podlaskim;

 • Szpital Wojewódzki im. 
dr. Ludwika Rydygiera w Suwał-
kach;

 • Szpital Wojewódzki im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży;

 • Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny w Białymstoku;

 • Uniwersytecki Dziecięcy 
Szpital Kliniczny im. L. Zamen-
hofa w Białymstoku;

 • Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Woje-
wódzka Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Białymstoku;

 • Wojewódzka Stacja Po-
gotowia Ratunkowego Samo-

dzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łomży;

 • Wojewódzka Stacja Po-
gotowia Ratunkowego Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Suwałkach;

 • Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Białymstoku 
im. Mariana Zyndrama-Kościał-
kowskiego;

 • Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom „Nadzieja”;

 • Wojewódzka Stacja Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Białym-
stoku;

 • Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Sej-
nach.

Projekt jest realizowany 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa VIII. Infra-
struktura dla usług użyteczności 
publicznej, Działania 8.4 Infra-
struktura społeczna, Poddziała-
nia 8.4.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia).

Historyk poszukuje informacji 
o żołnierzu z Westerplatte

Fundusze unijne na poprawę 
sytuacji epidemiologicznej
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- Rzadko buduje się most przez 
środek jeziora. Dlatego to 
odkrycie jest tak interesujące 
- mówi Tomasz Janczewski, 
wiceprezes Stowarzyszenia Grupa 
Poszukiwawczo - Ratownicza 
SCUBAMANIAK z Łomży. Wraz 
z kolegami ze stowarzyszenia 
oraz łomżyńskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego stara się 
zainteresować entuzjastów 
historii i wielbicieli nurkowania 
mostem odkrytym na dnie jeziora 
Rajgrodzkiego.

"Scubamaniacy" zwrócili się 
do władz województwa o dofi-
nansowanie. Chcą zakupić spe-
cjalistyczny sprzęt oświetlenio-
wy, aby we współpracy z TVP 
Białystok i TVP Historia zreali-
zować profesjonalny reportaż 
o moście pod taflą jeziora.

- Odkrywanie tajemnic prze-
szłości to fascynująca przygoda. 
A dla województwa niezwykła 
promocja, bo takie tematy budzą 
zainteresowanie. Cieszę się, że lu-
dzie z pasją, tacy jak łomżyńscy 
nurkowie, znaleźli w Urzędzie 
Marszałkowskim sprzymierzeń-
ca dla swoich działań - mówi Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego, którego 
niedawno odwiedzili przedsta-
wiciele Stowarzyszenia SCUBA-
MANIAK.

Przełom zimy i wiosny to dla 
nich szczególnie dobry okres na 
podwodne poszukiwania. Lepiej 
wszystko widać, gdy na wodzie 
i na plażach nie ma jeszcze ruchu.                    

- Pierwsze sygnały o tym mo-
ście pochodzą sprzed kilkunastu 
lat. Ale na dobre zajęliśmy się 
badaniem tematu niedawno. To 

piękny obiekt: ciosane bale, mało 
gwoździ... Jeżeli to prawda, co 
czytałem, że most powstał w parę 
dni, to wielki szacunek należy się 
budowniczym. Dzisiaj reakcja 
pewnie byłaby taka: nie da się! - 
opowiada Tomasz Janczewski.

Znalezisko kryje jeszcze wie-
le tajemnic, ale cokolwiek już 
o nim wiadomo. "Scubamaniacy" 
i woprowcy ustalili, że niezwy-
kła konstrukcja wiąże się z wy-
buchem pierwszej wojny świa-
towej. Przez jezioro Rajgrodzkie 
przebiegała granica Prus i Rosji. 
Zapewne jakieś względy wojsko-
we zadecydowały, że most został 
wybudowany pod koniec 1914 
lub w początkach 1915 roku. Od-
krywcy dotarli do zdjęcia, które 
przedstawia most, a na nim pru-
skich żołnierzy.        

- Kilka lat temu udało się 
nam znaleźć fragmenty wozów 
drabiniastych. Wiele wskazuje, 
że  most nie uległ naturalnemu  
zniszczeniu, tylko były tam ja-
kieś dramatyczne okoliczności. 
Zgłosiliśmy temat służbom kon-
serwatorskim. Archeolog Michał 
Grabowskim często pracujący 

w naszym regionie zajmie się do-
kładniej znaleziskiem już założo-
na będzie tzw. podwodna karta 
zabytku i będzie wpisany do re-
jestru podwodnych zabytków – 
dodaje Tomasz Janczewski.

Jego zdaniem, wydobywa-
nie mostu na powierzchnię nie 
wchodzi w grę. Niezbędne jest 
jednak objęcie go ochroną kon-
serwatorską, dokładniejsze zba-
danie oraz oznakowanie miejsca 
z zakazami kotwiczenia włącznie, 
aby wodniacy nie naruszyli kon-
strukcji…  

Jak informuje Tomasz Jan-
czewski, ekipę, która bada most 
na dnie jeziora tworzą: Andrzej 
Gutowski, Tomasz Malinowski, 
Michał, Paweł i Piotr Pietrzako-
wie, Krzysztof Wesołowski, Pa-
weł Dudek.

Historia kryje się na dnie jeziora 
Rajgrodzkiego

Wniosek o dofinansowanie wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi przekazali Tomasz Malinowski i Tomasz Janczewski

Zimowe nurkowanie podlodowe grupy SCUBAMANIAK oraz kadry z filmików, 
które powstały podczas nurkowania  
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Żłobki i przedszkola nadal nieczynne. 
Uczniowie uczą się zdalnie. Salony 
fryzjerskie, kosmetyczne wciąż po-
zostają zamknięte. Rząd przedłuża 
obowiązujące obostrzenia do 18 
kwietnia. 

Blisko 34,7 tysięcy (78%) za-
jętych łóżek covidowych, ponad 
3300 (ok. 79%) wykorzystywa-
nych respiratorów. Tak wygląda 
obecna sytuacja epidemiologicz-
na w kraju. 

- Zdecydowaliśmy o utrzy-
maniu obowiązujących obo-
strzeń, ale bacznie przyglądamy 
się napływającym każdego dnia 
informacjom o liczbie zakażo-
nych, liczbie zgonów, zajętych 
łóżek i wykorzystanych respira-
torów. Od tych danych uzależ-
niamy dalsze decyzje. Rozumie-
my zmęczenie obostrzeniami, ale 
pamiętajmy, że na szali leży ludz-
kie życie. Ono jest najważniejsze 
– mówił podczas konferencji mi-
nister zdrowia Adam Niedzielski. 

Handel - ograniczenia
Wielkopowierzchniowe skle-

py meblowe i budowlane o po-
wierzchni powyżej 2 000 m2 po-
zostaną zamknięte.

Centra i galerie handlowe 
– tak jak obecnie – pozostają 
zamknięte, z wyjątkiem m.in.: 
sklepów spożywczych, aptek 
i drogerii, salonów prasowych, 
księgarni.

W placówkach handlowych 
na targu lub poczcie obowiązują 
limity osób: 

• 1 osoba na 15 m2 – w skle-
pach do 100 m2,

• 1 osoba na 20 m2 – w skle-
pach powyżej 100 m2.

Kult religijny – w miejscach 
kultu religijnego obowiązuje li-
mit osób – na 1 osobę musi przy-
padać 20 m2. Bez zmian pozo-
staje obowiązek zakrywania ust 
i nosa oraz zachowywanie 1,5 m 
odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosme-
tyczne – pozostają zamknięte

Żłobki i przedszkola – na-
dal są nieczynne. Wyjątkiem jest 
sprawowanie opieki nad dzieć-
mi pracowników medycznych 
i służb porządkowych (m.in. żoł-
nierzy, funkcjonariuszy policji 
i straży pożarnej).

Sport – działalność obiek-
tów sportowych jest ograniczo-
na wyłącznie do sportu zawo-
dowego. Wszelkie wydarzenia 
mogą się odbywać bez udziału 
publiczności. Zamknięte pozo-
stają m.in. siłownie, kluby fit-
ness, stoki narciarskie, baseny, 
sauny i solaria.

Edukacja – uczniowie 
wszystkich klas szkół podstawo-
wych, szkół ponadpodstawo-
wych, słuchacze placówek kształ-
cenia ustawicznego oraz centrów 
kształcenia zawodowego uczą się 
zdalnie.

Hotele – obiekty noclegowe 
pozostają zamknięte (z wyjąt-
kiem m.in. hoteli robotniczych, 
a także np. dla medyków, kie-
rowców wykonujących transport 
drogowy czy żołnierzy).

Kultura – wciąż zamknięte są 
teatry, kina, muzea i galerie sztu-
ki.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SAR-

S-CoV-2 do 12 kwietnia liczba 
wszystkich przypadków zakażeń 
w województwie podlaskim wy-
nosi 63612. Oznacza to, że w na-
szym regionie odnotowano 2,46 
proc. wszystkich zakażeń koro-
nawirusem w Polsce. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia 
łączna liczba zgonów w woj. pod-
laskim spowodowanych zakaże-
niem Covid-19, od początku epi-
demii, wynosi 1732. Oznacza to, 
że w naszym regionie odnotowa-
no 2,97 proc. wszystkich zgonów 
spowodowanych koronawiru-
sem. Ponadto 6 887 osób w woje-
wództwie podlaskim znajduje się 
na kwarantannie. 

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie podla-
skim na tę chwilę wynosi 1 614, 
z czego zajętych jest 830, co 
oznacza, iż wolnych mamy 784 
łóżek. Z kolei liczba dostępnych 
respiratorów w naszym woje-
wództwie wynosi 131. Zajęte są 
83, a wolnych 48. 

Już 256 316 osób w woje-
wództwie podlaskim zaszcze-
pionych zostało pierwszą dawką 
szczepionki przeciwko Covid-19. 
Drugą dawkę przyjęło natomiast 
73 205 osób. 

Rejestracja poszczególnych grup 
wiekowych

12 kwietnia uruchomio-
ne zostały zapisy dla kolejnych 
roczników. Rejestracja będzie 
prowadzona zgodnie z harmono-
gramem:

12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973.

Jak się zarejestrować na szczepienie?
Jeżeli jest już Twój etap reje-

stracji, masz 4 możliwości zapisu 
na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową 
i bezpłatną infolinię - 989

Możesz to zrobić sam lub 
może Cię zapisać ktoś bliski z ro-
dziny. Do zapisu wystarczy nu-
mer PESEL. Numer telefonu 
komórkowego nie jest wymaga-
ny, ale jeśli go podasz, otrzymasz 
SMS z potwierdzeniem umówie-
nia wizyty na szczepienie. W ten 
sposób możesz zarejestrować 
swoich dziadków lub rodziców. 
Wystarczy, że rozpocznie się etap 
szczepień i będziesz miał numer 
PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybie-
rzesz dokładny termin oraz miej-
sce szczepienia. Następnie - jeśli 
podałeś numer telefonu - otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepie-
nie.

2. Zarejestruj się elektro-
nicznie poprzez e-Rejestrację 
dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć 
dostępnych terminów w punk-
tach szczepień, które znajdują 
się blisko Twojego adresu. Jeśli 
żaden z proponowanych termi-
nów nie będzie Ci pasował albo 
będziesz chciał zaszczepić się 
w innym punkcie, w innym mie-
ście – będzie taka możliwość. 
Wystarczy, że skorzystasz z do-
stępnej wyszukiwarki i wskażesz 
dogodną dla Ciebie datę i loka-
lizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwa-
cji, otrzymasz powiadomienie 
SMS, a następnie ponowne przy-
pomnienie o szczepieniu dzień 
przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego 
sposobu rejestracji, musisz posia-
dać Profil Zaufany. Jeżeli go nie 
masz, skontaktuj się z infolinią 
NFZ 989, bezpośrednio z wybra-
nym punktem szczepień lub sko-
rzystaj ze wsparcia swojej przy-
chodni.

3. Skontaktuj się z wybra-
nym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się 
w konkretnym punkcie szczepień 
- skontaktuj się z nim. 

W wybranym przez Ciebie 
punkcie szczepień nie znalazłeś do-
godnego terminu? Zadzwoń na in-
folinię NFZ pod numer 989. Kon-
sultanci pomogą Ci znaleźć inny 
punkt szczepień niedaleko Ciebie 
z terminem, który Ci pasuje.

4. Wyślij SMS
Wyślij SMS na numer 664 

908 556 lub 880 333 333 o treści: 
SzczepimySie.

Wysyłając SMS pod jeden 
z wyżej wskazanych numerów 
(oba numery prowadzą do jed-
nego systemu), połączysz się 
z systemem, który pokieruje Cię 
krok po kroku. Najpierw zosta-
niesz poproszony o przekazanie 
numeru PESEL, a potem o prze-
słanie kodu pocztowego. System 
zaproponuje Ci najbliższy termin 
na szczepienie w punkcie położo-
nym blisko Twojego miejsca za-
mieszkania. Jeśli ten termin nie 
będzie dla Ciebie dogodny, bę-
dziesz mógł wybrać inne daty. Po 
zarejestrowaniu, na dobę przed 
szczepieniem otrzymasz SMS 
przypominającego o terminie 
i miejscu wizyty.

WAŻNE! Jeżeli w systemie 
rejestracji nie będzie wolnego 
terminu, do wszystkich osób, 
które wyślą SMS oddzwoni in-
folinia w chwili uruchomienia 
nowych terminów szczepień.

Rząd przedłuża obostrzenia. 
Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów
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Łomżyński Klub Sportowy zaprosił 
Marka Olbrysia, wicemarszałka woje-
wództwa podlaskiego na trening ze-
społu walczącego o awans do III ligi. 
Spotkanie było formą podziękowania 
za wsparcie, jakie otrzymało łomżyń-
skie środowisko sportowe od zarządu 
województwa.    

- Podlaskie wspiera sport – to 
nie jest tylko hasło, ale cały ze-
staw konkretnych działań i form 
pomocy. Przeznaczamy napraw-
dę pokaźne kwoty na sport, 
zwłaszcza w grach zespołowych, 
które cieszą się społeczną popu-
larnością i są wizytówkami re-
gionu. ŁKS to klub o wspania-
łych tradycjach i cieszę się, że 
otrzymuje wsparcie. Na razie na 
to półrocze, a na następne po-
myślimy o podobnym. Do tego 
klubu mam szczególny senty-
ment pamiętając jak kopałem tu 
piłkę jako junior. Z radością ob-
serwuję jak teraz  młodzież ŁKS 
pięknie walczy o trzecią ligę – 
powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś obserwując trenują-
cych piłkarzy.

Jak już informowaliśmy, nie-
dawno dzięki decyzjom marszał-
ka i zarządu województwa ponad 
1,5 mln zł z budżetu regionu tra-
fiło do 52 klubów. Jak uzasadniał 
marszałek Artur Kosicki, intencją 

władz województwa jest wspar-
cie rozwoju sportu nie tylko na 
najwyższym poziomie, ale także 
w lokalnych środowiskach.

Wśród tych podmiotów, któ-
re uzyskały pomoc, znalazły się 
sportowe organizacje z Ziemi 
Łomżyńskiej. Przede wszystkim 
są to męskie kluby piłkarskie ry-
walizujące na różnych szczeblach 
rozgrywek, m. in. Łomżyński 
Klub Sportowy 1926, Orzeł Kol-
no  czy KS Śniadowo. 

- Kolejny już raz cieszymy się, 
że Urząd Marszałkowski udzielił 
nam wsparcia. Poprzednia dota-
cja pomogła nam przetrwać i re-

alizować cele sportowe w ubie-
głym roku. Jesteśmy wdzięczni, 
że wicemarszałek Marek Olbryś 
w natłoku swoich obowiązków 
stale pamięta o łomżyńskim pił-
karstwie. W czasie, gdy nie może-
my mieć kibiców na trybunach, 
to jest szczególnie cenne – po-
wiedział Łukasz Uściłowski, pre-
zes Łomżyńskiego Klubu Spor-
towego.       

Władze województwa nie za-
pomniały także o usportowio-
nych paniach i innych dyscypli-
nach sportu.

- Bez tej pomocy nie mogliby-
śmy dalej funkcjonować w dru-

giej lidze piłki ręcznej kobiet. Za-
kupimy za dotację specjalistyczny 
sprzęt sportowy. Myślę, że będą 
z niego korzystać nie tylko nasze 
zawodniczki, ale też inni łomżyń-
scy sportowcy  - zadeklarowała, 
Iwona Gryczewska, prezes MKS 
„Dwójka” Łomża. Jak dodała, ma 
nadzieję, że pandemiczne rygory 
będzie można wkrótce ograni-
czać i możliwe stanie się normal-
ne dokończenie sezonu, w któ-
rym łomżyńskie piłkarki ręczne 
dobrze sobie radzą.    

Smak sukcesów coraz lepiej 
znają także zawodniczki uprawia-
jące piłkę nożną w klubie Forty 

Piątnica. Seniorki i jedna z młod-
szych grup wiekowych biorą 
udział w rozgrywkach makrore-
gionalnych (kluby z czterech wo-
jewództw).  

- To pierwszy raz, gdy otrzy-
maliśmy dotację na popula-
ryzację kobiecej piłki nożnej 
w naszym subregionie i woje-
wództwie. Forty to obecnie 80 
zawodniczek od 6 do 48 lat w sze-
ściu grupach wiekowych. Myślę, 
że ta pomoc przełoży się na po-
ziom i wyniki sportowe nasze-
go klubu – powiedział Stanisław 
Chaberek, prezes GKS Forty 
Piątnica.  

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej 
w kraju, tegoroczne Finalistki Miss 
Ziemi Łomżyńskiej nie rezygnują 
ze swoich marzeń o zdobyciu tytułu 
najpiękniejszej. Jeśli pozwolą na to 
okoliczności oraz nie zostaną wpro-
wadzone żadne obostrzenia dotyczą-
ce organizacji eventów, nowe Miss 
Ziemi Łomżyńskiej poznamy pod ko-
niec czerwca. Podobnie jak rok temu, 
organizatorzy biorą pod uwagę, orga-
nizację wydarzenia bez publiczności, 
ale z transmisją na żywo. 

- Czas pokaże na co, będzie-
my mogli sobie pozwolić. Dziś 
najważniejsze są zdrowie oraz 
wspólne bezpieczeństwo – przy-
znaje Anna Kurządkowska-Ko-
sińska, organizatorka Miss i Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej.

38. finalistek to najliczniej-
sza jak dotąd grupa. Dziewczyny 
pochodzą z najodleglejszych za-
kątków naszego regionu. Wśród 
kandydatek są także mieszkan-
ki województw: mazowieckiego 
i warmińsko-mazurskiego.

- Obecnie, nie możemy spo-
tykać się osobiście, ale to abso-

lutnie, nie wpłynęło na jakość 
realizowanych przez nas działań, 
a przede wszystkim na to, żeby 
pracować i w tym trudnym okre-
sie, pozwolić sobie na namiast-
kę normalności – mówi Anna 
Kurządkowska-Kosińska.

Przetestowane w ubiegłym 
roku zajęcia online, znalazły swo-
je zastosowanie także dziś. Na 
specjalnie stworzonej, zamknię-
tej grupie przeprowadzane są 
różnego rodzaju warsztaty. Do-
tychczas online, udało się zreali-
zować dwa spotkania organiza-
cyjne (z koordynatorem projektu 
- Klaudią Piaścik, która od tego 
roku opiekuje się kandydatkami 
oraz fotografami, Kingą Polkow-
ską oraz Marcinem Kossakow-
skim, którzy omówili z dziew-
czętami krok po kroku zasady 
współpracy). Ponadto, dziew-
czyny miały już okazję, dwukrot-
nie spotkać się ze stylistką - Mi-
leną Rogińską, która udzieliła im 
modowych wskazówek, a także 
pomogła dobrać stylizacje do-
pasowane do konkretnych oka-

zji. Nie mogło zabraknąć także 
warsztatów z trenerem personal-
nym. Tu z pomocą przyszedł Jan 
Dostatni, który poza ponad dwu-
godzinną pogadanką, o tym jak 
zdrowo dbać i kształtować młodą 
sylwetkę, zaserwował dziewczy-
nom trening! Wszystkie, dziel-
nie i z determinacją ćwiczyły 
w swoich domach, odwzorowu-
jąc wskazane przez trenera ćwi-
czenia na monitorze komputera.

- Przed nami warsztaty wy-
stąpień publicznych oraz trening 
wystąpień przed kamerą. Czeka-
my także na lepszy czas by móc 
spotkać się z Beatą Charkiewicz, 
założycielkę "Akademii szpilek". 
Jak tylko będzie to możliwe. Be-
ata przyjedzie do nas z Warsza-
wy, by przeprowadzić z naszymi 
finalistkami warsztaty chodzenia 
na szpilkach – zapowiada organi-
zatorka regionalnego plebiscytu 
piękności. - W czasie musieliśmy 
odłożyć także naszą tegoroczną 
nowość - "Treningi mentalne". 
Spotkania mające na celu przy-
gotowanie dziewcząt do konkur-

su od strony mentalnej plano-
wane są cyklicznie. Jeśli sytuacja 
pandemiczna w kraju nie ulegnie 
zmianie, zajęcia będą przeprowa-
dzane na platformie online – do-
daje.

Warto także na bieżąco śle-
dzić kanały konkursu w mediach 

społecznościowych (Facebook 
oraz Instagram).

- Wierzymy, że lepszy czas 
w końcu nadejdzie, a razem z nim 
wiele wspaniałych inicjatyw. 
Za to trzymamy mocno kciu-
ki – mówi pełna nadziei Anna 
Kurządkowska-Kosińska.

Finalistki Miss & Miss Nastolatek  
Ziemi Łomżyńskiej 2021 wybrane 

Podlaskie wspiera sport! Wicemarszałek Marek Olbryś na piłkarskim boisku 
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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.

Sprzedam działkę leśną, rekreacyjną 3 
lub 5 ary Baliki k.Nowogrodu lub dam 
w zamian za prace budowlane. Jest prąd 
i woda. Tel. 737-164-200.

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

Poszukuję opiekunki w Łomży w wieku 
do 50 lat do opieki osoby chorej. Tel. 667 
658 261.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038



Sierżant sztabowy Marek Żyłowski 
służbę w Policji pełni od 2014 roku. 
Uśmiechem i życzliwością zaraża ko-
legów i koleżanki. Po zdjęciu policyj-
nego munduru niesie też pomoc, jako 
strażak.

Służba w policji to ciężka 
i odpowiedzialna praca. Jednak 
dla osób, które zdecydowały się 
założyć mundur, pomaganie in-
nym jest wartością najwyższą. 
Najlepszym przykładem jest sier-
żant sztabowy Marek Żyłowski, 
który od 7 lat służy w szeregach 

podlaskiej policji. Pierwsze kroki 
stawiał w łomżyńskiej ,,drogów-
ce”, a później ,,patrolówce”. Przez 
kolejne 3 lata służby dbał o bez-
pieczeństwo mieszkańców gmi-
ny Piątnica, a od lipca 2020 roku 
jest dzielnicowym na Posterunku 
Policji w Śniadowie. 

W czasie wolnym od służ-
by, sierżant sztabowy Marek 
Żyłowski, realizuje swoje pasje. 
Pierwsza to bycie strażakiem 
w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczepankowie. Tam wspo-

maga strażaków od ponad 15 
lat. Dźwięk syreny alarmowej 
to dla Marka codzienność. Jego 
drugą pasją jest muzyka. Gitara 
i pianino to instrumenty, z któ-
rymi świetnie się ,,dogaduje”. 
Zamiłowaniem do swoich pasji 
zaraża już swoje dzieci. Czas po-
każe, czy pójdą w ślady taty.

Jak przyznaje Marek, pogo-
dzenie życia rodzinnego, obo-
wiązków służbowych i pasji nie 
zawsze jest łatwe, jednak nie nie-
możliwe. 
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Dwulitrowy silnik, moc 272 koni me-
chanicznych. To powinno wystarczyć, 
aby funkcjonariusz za kierownicą 
niebieskiej Skoda Superb, która 1 
kwietnia rozpoczęła służbę w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Łomży, dogonił 
każdego łamiącego prawo. Radiowóz 
z wideorejestratorem przekazali poli-
cjantom Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego i Mariusz 
Chrzanowski, prezydent Łomży.     

Zakup nowego pojazdu dla 
łomżyńskiej KMP sfinansowa-
ły samorządy województwa (80 
tys. zł) i miasta (ponad 66 tys.).  

- Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym to jedno z naszych 
najważniejszych zadań. Z wiel-
ką troską podchodzimy do tego, 
co dzieje się nie tylko na drogach 
wojewódzkich, ale też krajowych, 
powiatowych, gminnych i nawet 
tych najbardziej lokalnych. Dla-
tego staramy się wyposażyć po-
licję, która jest także za to odpo-

wiedzialna, we wszelkie możliwe 
"instrumenty" skutecznego dzia-
łania. Łamiący prawo, rozpędze-
ni kierowcy muszą zdawać sobie 
sprawę, że policja ma też spraw-
ne i nowoczesne pojazdy. Bardzo 

cenne jest, że jest to nasz wspól-
ny samorządowy "montaż" - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Samorząd Łomży także bez 
wątpliwości wsparł inicjatywę, 

która ma poprawiać  bezpieczeń-
stwo mieszkańców.

- To kolejna taka inicjatywa 
nasza i zarządu województwa, ale 
będziemy myśleć o następnych 
przedsięwzięciach - stwierdził 

prezydent Mariusz Chrzanowski. 
Inspektor Krzysztof Woź-

niewski, komendant miejski po-
licji w Łomży  poinformował, że 
nieoznakowany (ale także nietaj-
ny) radiowóz od razu wchodzi 
do służby na ulicach miasta i dro-
gach powiatu łomżyńskiego.   

- Przeznaczony jest w szcze-
gólności dla funkcjonariuszy ru-
chu drogowego, a jego funkcje 
wynikają z tego, co robimy, czy-
li zapewniamy bezpieczeństwo   
mieszkańców miasta i powiatu - 
powiedział komendant Krzysztof 
Woźniewski.

Niebieską Skodę Superb, któ-
ra przejmie większość obowiąz-
ków od kilkuletniego „pościgo-
wego” BMW, które ma już 200 
tysięcy zaliczonych kilometrów, 
poświęcił kapelan łomżyńskich 
policjantów, ksiądz Paweł Grala.  
I zaraz potem radiowóz wyruszył 
na ulice Łomży.  

Nikt im już nie ucieknie 
Nowy nieoznakowany radiowóz na łomżyńskich ulicach

Policjant, strażak, muzyk  
– Dzielnicowy z Łomżyńskiej Komendy 

36 zarzutów za 
kradzież karty 
bankomatowej 

Łomżyńscy policjanci zatrzymali po-
dejrzanego o kradzieże z włamaniem. 
47- latek posłużył się skradzioną kar-
tą bankomatową, powodując straty 
w wysokości blisko 10 tysięcy złotych. 
Mężczyzna łącznie usłyszał 36 zarzu-
tów. Zgodnie z Kodeksem karnym za 
kradzież z włamaniem grozi kara po-
zbawienia wolności do lat 10.

Łomżyńscy kryminalni za-
trzymali mężczyznę podejrzane-
go o kradzieże z włamaniem. Do 
zdarzeń tych doszło w połowie 
marca. Podczas wspólnej libacji 
alkoholowej w centrum miasta, 
47 latek ukradł kartę bankomato-
wą nowo poznanego mężczyzny. 

Podejrzany płacił nią między in-
nymi za zakupy, wypłacał gotów-
kę w kilku bankomatach, składał 
zamówienia w łomżyńskich re-
stauracjach. Z ustaleń munduro-
wych wynikało, że karta została 
użyta 33 razy, powodując straty 
na blisko 10 tysięcy złotych. Po-
nadto bezskutecznie dwa razy 
próbował wypłacić pieniądze. 
Dzięki intensywnej pracy krymi-
nalnych, podejrzany szybko zo-
stał ustalony. Mężczyzna został 
zatrzymany w swoim mieszkaniu 
i noc spędził w policyjnym aresz-
cie. Mieszkaniec Łomży usłyszał 
łącznie 36 zarzutów i decyzją 
sądu najbliższe 3 miesiące spędzi 
w areszcie.

Zgodnie z Kodeksem karnym 
za kradzież z włamaniem grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 
10.

W ręce policjantów z Posterunku Po-
licji w Śniadowie wpadł nieodpowie-
dzialny kierowca audi, po tym jak nie 
zatrzymał się do kontroli. Okazało się, 
że był pod wpływem środków odurza-
jących oraz posiadał je w pojeździe. 
Kierowca i pasażerowie trafili do po-
licyjnego aresztu.

Policjanci z Posterunku Poli-
cji w Śniadowie, na terenie gmi-
ny Miastkowo postanowili skon-
trolować audi, które nie miało 
włączonych świateł mijania. Kie-
rowca zignorował wydawane 
przez funkcjonariuszy polecenia 
do zatrzymania pojazdu i zaczął 
uciekać. W pewnym momen-
cie audi skręciło w polną drogę. 

Po około 5 minutach funkcjo-
nariuszom udało się zatrzymać 
pojazd. Za kierownicą siedział 
32 latek, który przewoził 35 lat-
ka i 26 latkę. Szybko wyszedł na 
jaw powód niezatrzymania się 
do kontroli. Funkcjonariusze 
zauważyli biały proszek na twa-
rzy pasażera. Substancja była też 
rozsypana na fotelach z przo-
du jak i z tyłu pojazdu. Wszyst-
ko wskazywało na to, że mogli 
oni zażywać środki odurzające. 
Przypuszczenia policjantów po-
twierdziły się. Wstępne badanie 
narkotesterem kierowcy wyka-
zało, że jest on pod wpływem 
amfetaminy. Mężczyźnie została 

pobrana krew do badań. Ponad-
to w kieszeni spodni posiadał 
przezroczystą torebkę z zawarto-
ścią suszu. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli również przezroczy-
stą torebkę z białym proszkiem, 
którą znaleźli na przednim fotelu 
pasażera. Wstępne badania nar-
kotesterami wykazały, że znale-
zione substancje to marihuana 
oraz amfetamina. Kierowca jak i 
pasażerowie zostali zatrzymani i 
noc spędzili w policyjnym aresz-
cie. Następnego dnia kierowca 
usłyszał zarzut niezatrzymania 
do kontroli drogowej oraz posia-
dania środków odurzających.

Za niewykonanie polecenia 
zatrzymania pojazdu mecha-
nicznego grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności, natomiast za 
posiadanie środków odurzają-
cych do lat 3.

Pościg za kierowcą  
pod wpływem narkotyków 
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Koszykarki z UKS 4 Łomża rozegra-
ły mecz z drużyną MUKS Piaseczno, 
który przypieczętował ich mocną 
pozycję w Lidze Mazowieckiej U13 
K. Już przed tym spotkaniem wie-
działy, że są liderkami tabeli rozgry-
wek. 

Mecz z Piasecznem zakończył 
się wynikiem 72:28. Strefę podla-
sko- mazowiecką wygrały z kom-
pletem zwycięstw i awansowały do 
ćwierćfinału Mistrzostw Polski. 

Imponujące jest to, że jest to 
ich  16 wygrany mecz z rzędu. To 

spektakularny wyczyn! - podkre-
ślają przedstawiciele klubu. 

- Przez dwa ubiegłe lata dru-
żyna UKS 4 Łomża plasowała 
się na drugim miejscu, w tym 
roku zajmuje wspaniałe pierw-
sze. Jesteśmy jedyną drużyną 

w województwie, która w ko-
szykarskich zmaganiach zaszła 
tak daleko. Aktualnie nasz klub 
zrzesza około 120 zawodniczek 
i zawodników i trenuje w nim 
6 grup. Skutkiem wytężonej 
i systematycznej pracy trene-

rów, a także zaangażowania ze 
strony wychowanków są zna-
komite wyniki w rozgrywkach. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż na-
sze młodsze koszykarki( rocz-
nik 2009, U12K) radzą sobie 
równie świetnie i zajmują III 
miejsce w województwie ma-
zowieckim. Liga Mazowiecka 
charakteryzuje się bardzo wyso-
kim poziomem i skupia trzy razy 
więcej zespołów niż Liga Podla-
ska. Zdecydowaliśmy się na roz-
grywki w tej lidze ze względu na 
świetne umiejętności naszych 
koszykarek - komentuje trener 
Marcin Piotrowski.

Skład drużyny w rozgrywkach U13K:
Maja Sierzputowska- kapitan
Pola Balewska
Maja Bartoszewicz
Wiktoria Chojnowska
Oliwia Cwalina
Hanna Faryna
Natalia Jankowska
Dominika Kalska
Julia Klemienia
Nikola Kozłowska
Karolina Laskowska
Aleksandra Ruszczyk
Zofia Ruszkiewicz
Anna Rutkowska

Najlepszą zawodniczką zosta-
ła Maja Sierzputowska - wycho-
wanka UKS 4 Łomża.

Mistrz Polski  
w kulturystyce to  

Kamil Mieczkowski 
Mistrzem Polski w kulturystyce w kategorii classicphy-
sique do 178 cm novice może pochwalić się Łomża. Kamil 
Mieczkowski podczas Festiwalu Sportów Sylwetkowych 
IFBB NPC PRO Roberta Piotrkowicza w Warszawie zdobył 
pierwsze miejsce. 

- Nawet nie macie pojęcia jak ogromnie się cie-
szę. Moje serce i praca, którą włożyłem w przygo-
towania, zaprocentowały. Ten start był z dedykacją 
dla zmarłego trenera Krzysztofa Jarockiego. Mam 
nadzieję, że patrzył z nieba, jak spełniam marzenia. 
Podziękowania kieruję w stronę dwóch osób. Jedna 
z nich to trener Karol Stuglik. Przez te 6 miesięcy 
odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Dziękuję za wia-
rę i każde słowo. Teraz przychodzi kolej na moje-
go najwspanialszego, najpiękniejszego kibica. Moją 
nagłą grupę pojedynczego wsparcia, moją żonę – 
Monikę. Połowa sukcesu to jej zasługa. Zawsze jest 
przy mnie, wierzy we mnie i daje sił kiedy ich nie 
mam, ale przede wszystkim kocha mnie i wspiera - 
mówi nie kryjąc radości Kamil Mieczkowski.

To nie jedyny medal, z którym z Festiwalu Spor-
tów Sylwetkowych IFBB NPC PRO Roberta Piotr-
kowicza w Warszawie Kamil Mieczkowski wrócił do 
domu. Łomżyniak zdobył także 2 miejsce w katego-
rii senior oraz 2 miejsce w kategorii Master Open. 

Kamil Mieczkowski ma 37 lat. Przygodę z kul-
turystyką rozpoczął 6 lat temu. Przez ten czas na 
swoim koncie zdążył zgromadzić znaczące sukce-
sy. 

Damian 
Zorczykowski 

w kadrze 
Polski 

Damian Zorczykowski, zawodnik 
MMA/BJJ, został powołany do kadry 
Polski na Mistrzostwa Europy w Grap-
plingu, czyli walce 
na chwyty. 

Łomżyniak będzie reprezentował 
nasz kraj już 26 – 27 kwietnia, w ka-
tegorii do 71 kg No gi.  

- Nie ukrywam radości. Dzię-
kuję za szansę i obiecuje nie za-
wieść. Jestem cały czas w formie, 
teraz trochę przycisnę i na macie 
dam z siebie wszystko – obiecuje 
Damian Zorczykowski.

W tym roku Polska jest go-
spodarzem Mistrzostw Europy. 
Wszyscy zawodnicy pod koniec 

kwietnia zjadą do Warszawy.
- Zawsze marzyłem w za-

pasach, żeby móc repre-
zentować nasz kraj na 

tak wielkich impre-
zach, dlatego to po 
części spełnienie 
dla mnie jako spor-
towca. Znaleźć 
swoje nazwisko 
wśród tyłu wybit-
nych zawodników, 
multimedalistów 

mistrzostw Polski 
i mistrzostw Europy 

– bezcenne. Mam po-
dwójną motywację, czuje, 

że to mój czas – przekonuje 
Damian Zorczykowski. 

Dziewczęta z UKS 4 Łomża mistrzyniami 
województwa mazowieckiego w koszykówce
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