
To historyczna chwila. Skansenem 
Kurpiowskim im. Adama Chętnika 
w Nowogrodzie najprawdopodobniej 
będzie zarządzał Samorząd Woje-
wództwa Podlaskiego. Może już od 
przyszłego roku. Prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski i wicemarsza-
łek Województwa Podlaskiego Ma-
rek Olbryś podpisali list intencyjny 
w sprawie realizacji koncepcji prze-
kształcenia Skansenu w samodzielną 
instytucję kultury pod egidą samorzą-
du województwa. Finalizacja przed-
sięwzięcia miałaby nastąpić wraz 
z początkiem 2022 roku. Stosowne 
uchwały w tej sprawie muszą jeszcze 
podjąć Rada Miejska Łomży i Sejmik 
Województwa Podlaskiego.

Bardzo osobiście podchodzi 
to tego Marek Olbryś. Jego dzia-
dek Bolesław z Adamem Chętni-
kiem tworzył ten Skansen. 

- Jest to swoisty testament 
mego dziadka, który zobowią-
zał mnie, tam z góry, żeby do-
pilnować, aby Skansen rozwijał 
się jak najlepiej – mówi Ma-
rek Olbryś. - Prowadzenie tego 
obiektu przez samorząd woje-
wództwa da mu większe szanse 
na rozwój. Dołożymy wszelkich 
starań, aby był jeszcze wspa-

nialszy i działał jeszcze prężniej 
– zapewnił.

To nie pierwsza próba wyod-
rębnienia skansenu w Nowogro-
dzie ze struktur Muzeum Północ-
no - Mazowieckiego w Łomży. 

- Sejmik może dużo więcej – 
podkreśla Marek Olbryś. - Może 

uzdrowić sytuację, zaoferować 
dużo więcej w postaci inwestycji 
czy rozbudowy. Sztuka ludowa 
jest pięknym materiałem, i z tego 
musimy czerpać jak najwięcej. 
Trzeba zaproponować pasjona-
tom sztuki ludowej nowe narzę-
dzia. Chcemy je stwarzać dzięki 

większemu budżetowi. I Sejmik 
województwa jest w stanie to zro-
bić. Będziemy aplikowali o środki 
unijne, będziemy poszerzać bazę 
naukową, bazę wystawienniczą 
czy artystyczną.  Planujemy utoż-
samiać Zespół Pieśni i Tańca Kur-
pie Zielone, które mają siedzibę 

w Białymstoku, z tym miejscem. 
Osobiście będę nad tym praco-
wał, żeby koncertów, występów, 
warsztatów muzycznych, tań-
ca i śpiewu kurpiowskiego było 
dużo więcej. Mieszkańców Kurpi 
chcemy jednoczyć. Nie zwracamy 
uwagi czy to będzie wojewódz-
two podlaskie czy mazowieckie, 
nadrzędnym celem jest Kurp, któ-
ry chce uszanować tradycje, który 
chce tworzyć kulturę narodową 
i pielęgnować nasze dziedzictwo 
narodowe – dodaje wicemarsza-
łek województwa podlaskiego. 

Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski podkreśla, że Skan-
sen to dobro regionalne, ale 
jednak leży poza granicami ad-
ministracyjnymi miasta. - To po-
łożenie sprawia, że trudno jest 
wygospodarować fundusze na 
zapewnienie mu takiego rozwo-
ju, na jaki z pewnością zasługuje.

- Myślę że dzisiaj wydarzy-
ła się bardzo ważna rzecz, bo 
już w oficjalny, formalno-praw-
ny sposób podjęliśmy inicja-
tywę przekazania skansenu 
dla samorządu województwa.  
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Dokończenie na str. 3

Posprzątana 
rzeka Narew

Na brzegu, na wodzie i pod wodą 
przez kilka godzin pracowało w so-
botę kilkadziesiąt osób. Łomżyńską 
odsłoną ogólnopolskiej Operacji Czy-
sta Rzeka było sprzątanie Narwi na 
kilkukilometrowym odcinku najchęt-
niej odwiedzanym przez wypoczy-
wających. Organizatorzy, czyli Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
grupa Scubamaniak i Morsy Łomża, 
których wsparł także klub "Podwod-
ny Jeleń", zaprosili do udziału w akcji 
Marka Olbrysia, wicemarszałka woje-
wództwa podlaskiego.

- Samorząd i zarząd woje-
wództwa jest głównym koor-
dynatorem działań związanych 
z ochroną środowiska  w regio-
nie. Jesteśmy także po to, aby 
wspierać inicjatywy organiza-
cji i społeczności, które dbają 

o czystą  naturę. Ubolewam nad 
tym, ale zbyt często jeszcze, źle 
się zachowujemy jako ludzie.   
Jeżeli nie zadbamy o przyrodę, 
nic dobrego nas nie czeka - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Na krótki rejs pontonem po 
Narwi zabrał go Andrzej Gutow-
ski, prezes Scubamaniaka. 

- Poświęcamy na to sprząta-
nie prywatny czas, bo później, 
też w prywatnym czasie, chce-
my spędzać miłe chwile na czy-
stych ścieżkach wzdłuż rzeki 
czy na plaży - stwierdził. - Z do-
świadczenia wielu lat akcji sprzą-
tania nad Narwią muszę - nieste-
ty - powiedzieć, że nie jest lepiej, 
a miejscami wręcz gorzej niż 
bywało. Fatalnie wyglądają  np. 
miejsca ulubione przez wędka-
rzy. 

Dokończenie na str. 4

 Nawet telewizor na brzegu Narwi  
znalazła Klaudia Januć  

z Łomżyńskiego Klubu Płetwonurków 
„Podwodny Jeleń”

Zitojta na Kurpsiach, 
czyli w marszałkowskim Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie
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Ulica Kierzkowa częściowo 
jednokierunkowa 

Od piątku 16 kwietnia  zmianie uległa organizacja ruchu na ul. Kierzkowej. 
Na odcinku od Ronda Hanki Bielickiej do skrzyżowania z ul. 

Klasztorną droga jest jednokierunkowa. Ruch odbywa się w kierunku 
ul. Sikorskiego. 

Zmiana wprowadzona jest na wniosek mieszkańców i rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w celu poprawy bezpieczeństwa 
i płynności ruchu na tej drodze. Na odcinku od ul. Klasztornej do ul. 
Sikorskiego ruch dalej odbywa się dwukierunkowo.

Jak informuje Jolanta Gryc, pełno-
mocnik dyrektora ds. systemu zarzą-
dzania jakością i akredytacji w Szpita-
lu Wojewódzkim w Łomży wykonano 
pierwsze zabiegi kardiologiczne z wy-
korzystaniem nowoczesnego systemu 
CARTO.

Mimo utrudnień związanych 
z pandemią COVID-19 kardio-
logia w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży dynamicznie się roz-
wija. Kilka dni temu w Pracow-
ni Elektrofizjologii Oddziału 
Kardiologicznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży przepro-
wadzone zostały pierwsze zabie-
gi ablacji zaburzeń rytmu serca 
z wykorzystaniem systemu CAR-
TO. Jest to jeden z najnowocze-
śniejszych systemów do elek-
trofizjologicznego mapowania 
serca. Umożliwia on dokładne 

odwzorowanie potencjałów elek-
trycznych i szczegółową lokaliza-
cję źródeł zaburzeń rytmu serca 
za pomocą specjalnego progra-
mu komputerowego. Dzięki 
temu można bardzo precyzyjnie 
wykonać zabieg ablacji, usuwają-
cy źródło arytmii. Wykorzystu-
jąc możliwości systemu CARTO 
wykonano zabieg ablacji migota-
nia przedsionków.

- To skomplikowana proce-
dura, wymagająca nakłucia prze-
grody międzyprzedsionkowej, 
aby przejść do lewego przed-
sionka serca, a następnie wyko-
nać ablację rozległych obszarów 
mięśnia sercowego w obrębie tej 
części serca  – wyjaśnia dr hab. n. 
med. Marek Kiliszek, który wraz 
z zespołem przeprowadził zabie-
gi ablacji.

System CARTO umożliwia 
nie tylko precyzyjną lokalizację 
elektrody w sercu, ale też pokazu-
je siłę z jaką elektroda dotyka do 
serca oraz pozwala na natychmia-
stową ocenę skuteczności apli-
kacji. W ten sposób tak trudna 
procedura może być zrealizowa-
na szybko i bezpiecznie. Tego ro-
dzaju wysoce specjalistycznych 
ablacji nie wykonywano dotych-
czas w łomżyńskim szpitalu. Pro-
fesor Kiliszek przeprowadził dwa 
zabiegi ablacji migotania przed-
sionków. Każdy z nich trwał oko-
ło dwie godziny. Pacjenci czują 
się dobrze i zostali już wypisani 
do domu.

Aktualnie w Pracowni Elek-
trofizjologii Oddziału Kar-
diologicznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży mogą 

być leczeni pacjenci z różnego 
rodzaju zaburzeniami rytmu 
serca: częstoskurczami węzło-
wymi, zespołem WPW, dodat-
kowymi pobudzeniami komo-
rowymi i przedsionkowymi, 
a także trzepotaniem i migo-
taniem przedsionków. Zabie-

gi ablacji wykonuje dr hab. n. 
med. Marek Kiliszek - kardiolog 
z wieloletnim doświadczeniem 
zabiegowym, pracownik na-
ukowy Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie, pro-
wadzący szkolenia dla elektrofi-
zjologów z całego kraju.

Marka Łomża, należąca do firmy Van 
Pur S.A., związana z łomżyńskim bro-
warem,  wspiera finansowo jedyne 
kino w mieście, które ze względu na 
pandemię koronawirusa znalazło się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Jedną z najbardziej dotknię-
tych restrykcjami, wynikającymi 
z pandemii koronawirusa, branż 
są placówki kultury, takie jak 
kina, muzea, czy teatry. Nie mogą 
one prowadzić swojej regularnej 
działalności a tym samym zara-
biać. To stawia je w niezwykle 
trudnym ekonomicznie położe-
niu.

Marka Łomża, związana nie-
zmiennie z miastem i miejsco-
wym browarem natychmiast 

zareagowała na apel o pomoc 
w przetrwaniu kina Millenium – 
jedynego kina w Łomży. Marka 
przeznaczyła 10 000 zł na zakup 
podwójnych biletów dla wszyst-
kich pracowników Browaru, któ-
re będą mogły być zrealizowane 
po tym, jak kino zostanie ponow-
nie otwarte.   

Jako duży lokalny pracodaw-
ca czujemy się współodpowie-
dzialni za miejscową społecz-
ność, dla której kino jest bardzo 
ważnym elementem życia kultu-
ralnego. Nie możemy dopuścić, 
aby tego typu placówki znikały 
z mapy Łomży – komentuje Pau-
lina Grodzińska, Dyrektor Mar-
ketingu Van Pur S.A.

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski pod koniec 2020 roku 
opuścił struktury Prawa 
i Sprawiedliwości. Po nie-
spełna kilku miesiącach 
postanowił zmienić także 
,,szaty’’. A chodzi o baner 
sygnalizujący, że akurat 
w tym miejscu, przy Placu 
Starego Rynku 21w Łomży 
mieści się jego biuro posel-
skie. 

- Biuro funkcjonuje 
tak, jak od 2005 roku, 
a w tej lokalizacji od 5 lat. Do-
pełniłem wymogów formalnych 
jako poseł niezrzeszony. Baner 
nie jest już oznakowany identy-
fikacją klubową – tłumaczy poseł 
Lech Antoni Kołakowski. Nowa 

grafika nawiązuje do idei i pracy 
poselskiej: Silna – wolna Polska. 
Godło i logo Sejmu są wyekspo-
nowane – dodaje poseł. 

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski wziął udział w zdalnej kon-

wencji partii Porozumienie, kie-
rowanej przez Jarosława Gowina. 
Jednak jak mówi do żadnego 

ugrupowania wstępo-
wać nie zamierza. Obec-
ność na konwencji ma 
być podyktowana chę-
cią utrzymania dobrych 
relacji. 

- Przed mną nowe 
zadanie w postaci powo-
łania koła poselskiego 
– tłumaczy poseł Lech 
Antoni Kołakowski. 

Poseł Agnieszka Ści-
gaj oraz poseł Lech An-
toni Kołakowski będą 
współpracować z poli-

tykami Porozumienia przy ich 
programie. Nie zostaną jednak 
członkami partii – mówił pod-
czas sobotniej konwencji krajo-
wej Porozumienia, jego szef Jaro-
sław Gowin.

Pierwsze zabiegi Carto  
w szpitalu wojewódzkim w Łomży 

Marka Łomża wspiera kino 

Millenium 

Poseł Lech Antoni Kołakowski 
ubrany w nowe szaty 
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Ciepłe dni powodują, że kleszcze się 
budzą i atakują. Jak niebezpieczne 
może być bliskie spotkanie 
z pajęczakiem i co robić, gdy wbije 
nam się w skórę?

Są wszędzie
Kleszcze żyją na terenie całe-

go kraju, lubią zwłaszcza miejsca 
wilgotne i obfitne w roślinność. 
Można spotkać je w lasach, na 
łąkach oraz nad brzegami rzek 
i jezior. Pojawiają się także w par-
kach i na działkach.

Kleszcze przenoszą niebezpieczne 
choroby

Kleszcze mogą przytwier-
dzać się do różnych części cia-
ła człowieka, często do ukry-
tych i owłosionych np. pachy 
i pachwiny. Małe rozmiary pa-
jęczaków i obecność w ich śli-
nie substancji znieczulających 
powodują, że mogą być one 
niezauważone przez człowie-
ka. Po wessaniu krwi powięk-
szają swoją objętość nawet 

10-krotnie. Mogą one przeno-
sić groźne dla życia i zdrowia 
bakterie, wywołujące borelio-
zę i kleszczowe zapalenie mó-
zgu. Do rozpoznania choroby 
niezbędne jest stwierdzenie 
charakterystycznych objawów 
i potwierdzenie w badaniach 
laboratoryjnych.

Borelioza - objawy
Do zakażenia człowieka do-

chodzi na skutek ukłucia przez 
zakażonego kleszcza. Po kilku 
dniach od ukąszenia, pojawia 
się w tym miejscu zmiana skór-
na, która następnie się powięk-
sza, tworząc czerwoną plamę – 
tzw."rumień wędrujący". Jest to 
najbardziej typowy z objawów 
boreliozy.

Pozostałe objawy:
- szumy w uszach,
- wrażenie zimna,
- skurcze mięśni,
- poczucie dezorientacji,
- zaburzenia pamięci,
- przewlekłe zmęczenie.

Jak postąpić w przypadku ukąszenia?
Po zauważeniu ugryzienia 

przez kleszcza, należy go natych-
miast delikatnie usunąć. W tym 
celu najlepiej użyć pęsety. Trze-
ba złapać kleszcza tuż przy skórze 
i zdecydowanym ruchem pocią-
gnąć ku górze. Nie można trzy-
mać pajęczaka zbyt mocno, by 
nie wycisnąć jego wydalin. Nie 
próbujmy go również wykręcać. 
Przed usunięciem bezkręgowca, 
nie smarujmy miejsca ukłucia 

żadną substancją. Z kolei po usu-
nięciu kleszcza, miejsce jego wbi-
cia należy zdezynfekować odpo-
wiednim preparatem.

Gdyby usunięcie pajęczaka 
sprawiało nam trudności, zwróć-
my się o pomoc do najbliższego 
pszpitala czy przychodni, choć 
w czasach pandemii czas oczeki-
wania na pomoc może być wy-
dłużony. Jeśli mamy obawy, że 
pozbyliśmy się kleszcze w nie-
właściwy sposób, należy zgłosić 
się do lekarza, który podejmie 
decyzję o odpowiednim lecze-
niu.

Co odstrasza kleszcza?
Aby uniknąć ryzyka pogry-

zienia przez kleszcze, należy 
stosować środki odstraszające, 

które dostępne są w aptekach 
i drogeriach. Mitem jest, że pa-
jęczaki przyciąga nasze ubranie. 
Bezkręgowce są ślepe, nie wi-
dzą ani kolorów ubrań, ani nas 
samych. Opierają się na węchu 
i umiejętności wyczuwania cie-
pła ciała.

Środki na kleszcze na nie-
wiele się zdadzą, jeśli zapomnisz 
o podstawach. W miejscach, 
gdzie istnieje ryzyko występo-
wania pajęczaków, należy nosić 
odpowiednią odzież, zakrywają-
cą jak najwięcej skóry. Po wizy-
cie np. w lesie lub innym miejscu 
bytowania bezkręgowców, nale-
ży dokładne obejrzeć całe ciało. 
Zwłaszcza zwrócić uwagę na pa-
chy, pachwiny, zgięcia podkola-
nowe i łokciowe. 

Kleszcze się przebudziły.  
Jak sobie z nimi              poradzić?

Wcześniejsze deklaracje nie mia-
ły takiej mocy prawnej. Dzisiaj, 
po podpisaniu tego listu, będzie-
my mogli po pierwsze oszacować 
jaka jest wartość Skansenu, co się 
w nim znajduje, zrobić tak zwaną 
inwentaryzację, i myślę, że z po-
czątkiem następnego roku Skan-
sen mógłby zostać przekazany sa-
morządowi województwa. Może 
udałoby się nam to zrobić jeszcze 
w tym roku z mocą od pierwsze-
go stycznia 2022 roku, wtedy nie 
musielibyśmy zakładać chociaż-
by środków na jego utrzymanie 
w budżecie następnego roku, bo 
kwota 900.000 zł z punktu wi-
dzenia budżetu miasta jest duża, 
tym bardziej,  że ponosiliśmy 
ją corocznie. Dzięki tej decyzji 
Skansen zyska nowe możliwości 
rozwoju – przyznaje prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski. 

- Drugie na ziemiach polskich 
muzeum tego typu założone 
w 1927 r. przez Adama Chętnika 
i jego żonę Zofię z Klukowskich 
pod kuratelą Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego, swoim za-
sięgiem wykracza poza lokalną 
kulturę, teraz prawie 100 lat od 
jego powstania ta perła na ma-
pie muzealnej kraju zyska nowe 
możliwości i szanse na rozwój - 
powiedział Jarzy Jastrzębski, dy-
rektor Muzeum Północno Ma-
zowieckiego w Łomży.- Początki 
Skansenu są dużo wcześniejsze, 

bo sięgają roku 1919 roku. To 
właśnie wtedy Adam Chętnik 
zaczął tworzyć ten obiekt. Jeże-
li Urząd Marszałkowski będzie 
chciał działać w kierunku roz-
woju nie tylko w sensie teryto-
rialnym, ale na zasadzie edukacji 
i promocji, to temu Skansenowi 

się to po prostu należy. Jest jed-
nym z atrakcyjniejszych w Euro-
pie, przede wszystkim ze wzglę-
du na swoje położenie, ale także, 
jak my to często nazywamy, jest 
to tak zwany skansen skansenu, 
dlatego, że jest to jedno z pierw-
szych tego typu zbiorów budow-

nictwa na wolnym powietrzu 
w Polsce. Mam nadzieję, że bę-
dzie zwiększona kwota dofinan-
sowania i da to dodatkowe walo-
ry placówce.  Myślę, że jest to taka 
perełka, o którą warto dbać. Nie-
stety w układzie,  który się wy-
tworzył w mieście, czy w związku 

z tym, że jest to instytucja poza 
granicami miasta, pojawia się 
problem z finansowaniem tego 
obiektu. Zatem mam nadzieję, 
że tak jak pan marszałek wspo-
mniał, ta pomoc ze strony Urzę-
du Miasta i Gminy Nowogród 
będzie znacząca. Jeżeli władze 
miasta Nowogrodu będą chciały 
się włączyć, to wspólne działanie 
z Urzędem Marszałkowskim da-
dzą szansę, że ten skansen nadal 
będzie jednym z tych najważniej-
szych, jeżeli chodzi o przyjmo-
wanie gości na terenie przynaj-
mniej województwa podlaskiego.

Skansen Kurpiowski w No-
wogrodzie to w zasadzie park et-
nograficzny, który rozpościera się 
na obszarze ok. 3,5 ha. W okresie 
letnim odbywają się tu imprezy 
folklorystyczne prezentujące bo-
gatą kulturę Kurpiowszczyzny. 
Skansen położony jest na wyso-
kiej skarpie nadnarwiańskiej na 
wprost ujścia Pisy do Narwi. Ze 
Wzgórza Ziemowita, kryjącego 
resztki średniowiecznego zamku, 
rozciąga się wspaniała panorama 
na Kurpiowską Puszczę Zieloną..  

Skansen Kurpiowski im. Ada-
ma Chętnika w Nowogrodzie 
obecnie znajduje się w struktu-
rach Muzeum Północno – Mazo-
wieckiego w Łomży. W podpisa-
nym liście intencyjnym wyrażono 
wolę współpracy przy realizacji 
niezbędnych działań mających 
na celu wyodrębnienie Skansenu 
Kurpiowskiego w Nowogrodzie 
i przekazanie go Województwu 
Podlaskiemu w celu utworzenia 
samodzielnej instytucji kultury, 
której organizatorem i organem 
prowadzącym będzie Samorząd 
Województwa Podlaskiego.

Zitojta na Kurpsiach, 
czyli w marszałkowskim Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie
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Jest osobą dynamiczną, otwartą na 
zmiany i nowe pomysły. Nie boi się 
wyzwań. Chętnie podejmuje zadania 
wykraczające poza zakres obowiąz-
ków. Wyróżnia się zaangażowaniem, 
sumiennością i konsekwentnie dąży 
do celu. Cechuje ją duża wyobraźnia 
twórcza, poczucie estetyki i sprawność 
manualna. Współpracownicy oraz 
czytelnicy zawsze mogą liczyć na jej 
zainteresowanie, życzliwość i pomoc. 
Renata Igielska, Kierownik Oddziału 
dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Łomży. To właśnie ona została 
Podlaskim Bibliotekarzem Roku 2020. 

Kapituły powołane przez za-
rządy okręgów SBP dokonały 
wyboru 16 wojewódzkich laure-
atów, którzy wyróżnili się w roku 
ubiegłym swoimi dokonaniami 
i kreatywnością. 

- Biorąc pod uwagę fakt, że po 
raz kolejny konkurs jest organi-

zowany w czasie trwającej pande-
mii, wybór kompletu finalistów 
należy uznać za sukces. Pragnę 
zatem podziękować wszystkim, 
których sprawne działanie do-
prowadziło do niego – pisze p.o. 
przewodniczącej SBP dr Barbara 
Budyńska.

Renata Igielska w bibliote-
ce pracuje 26 lat. Kierownikiem 
Oddziału dla Dzieci została 
w 2010 roku. Dba o wygląd i este-
tykę jego pomieszczeń: podczas 
lockdownu własnoręcznie prze-
malowała wszystkie znajdujące 
się w nim regały.

- Jesteśmy niezwykle dum-
ni z faktu, że nasza koleżanka 
Renata Igielska została Pod-
laskim Bibliotekarzem Roku 
2020. Kapituły powołane przez 
zarządy okręgów SBP dokona-
ły wyboru  16 wojewódzkich 

laureatów, którzy wyróżnili się 
w roku ubiegłym swoimi do-
konaniami i kreatywnością.  13 
kwietnia 2021 r.    rozpoczął się 
II etap Konkursu SBP i Renata 
ma szansę otrzymać tytuł Bi-
bliotekarza Roku 2020. Już te-
raz serdecznie gratulujemy Re-
nacie i kierowanemu przez nią 
zespołowi Oddziału dla Dzieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łomży, osiągniętego sukcesu 
i życzymy powodzenia w kolej-
nym etapie. Tak trzymać – nie 
kryje radości Teresa Fromelc, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łomży.

 
Działania na rzecz użytkowników 
biblioteki i środowiska lokalnego

W 2020 r., wśród działań ad-
resowanych do różnych grup 
czytelników, Renata Igielska 
przygotowała warsztaty i spo-
tkania z gośćmi dla dzieci spę-
dzających ferie zimowe w mie-
ście. Była pomysłodawczynią 
i koordynatorem projektu Hi-
stoGranie, realizowanego w 5. 
edycji Konkursu Zapraszamy do 
Gry - Lokalne projekty Edukacji 
Kulturowej z myślą o osobach 
niepełnosprawnych w ramach 
projektu Bardzo Młoda Kultu-
ra w województwie podlaskim. 
Uczestnikami tego projektu 
była młodzież w wieku 13-16 
lat z Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 8 w Łomży i dorośli niepeł-
nosprawni z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy Zakładach Spo-
żywczych „Bona”. Współpraco-
wała też przy pisaniu i realizacji 
projektu edukacyjnego Łom-
żyński Bastion 1920 z Progra-

mu Wieloletniego Niepodległa 
w ramach Programu Dotacyjne-
go Koalicje dla Niepodległej.

Działania na rzecz innych bibliotek 
i środowiska bibliotekarskiego

Doceniając znaczenie do-
skonalenia zawodowego Rena-
ta Igielska chętnie uczestniczy 
w dostępnych formach kształce-
nia, dzieli się też z innymi swo-
ją wiedzą i umiejętnościami. 
W 2020 r. brała czynny udział 
w webinariach i konferencjach 
on-line, m.in.: w konferencji 
podsumowującej projekt Bardzo 
Młoda Kultura w województwie 
podlaskim oraz na VI Foum Kul-
tury bez barier „Dostępna biblio-
teka” - wymogi / potrzeby/ moż-
liwości”, gdzie zaprezentowała 
zrealizowany przez MBP w Łom-
ży projekt ph. HistoGranie.

Wdrożenie internetowych form 
działalności biblioteki w czasie 
epidemii

Jako osoba otwarta na nowe 
wyzwania, potrafiła szybko przy-
stosować bibliotekę do pan-
demicznej sytuacji realizując 
w przestrzeni wirtualnej cyklicz-
ne imprezy takie jak: Dni Litera-
tury Dziecięcej, 17. Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek, 19. Ogólno-
polski Tydzień Czytania Dzie-
ciom, Lato z Biblioteką 2020. Na 
stronie internetowej Oddziału, 
na FB, i kanale YouTube MBP za-
mieszczała filmiki z fragmentami 
czytanych tekstów literackich, za-
gadki i ciekawostki czytelnicze, 
quizy oraz promowała wybrane 
tytuły książek. Była inicjatorką 
i koordynatorką wielu przedsię-

wzięć on-line takich jak: zabawy 
literackie, quizy wiedzy (Kto to 
powiedział, Ciekawostki z życia 
wielkich ludzi) czy też konkur-
sy jak Literacka Zgaduj Zgadula. 
Ponadto dzięki niej zrealizowane 
zostały w wersji on-line niektóre 
ze stałych form promocji czytel-
nictwa np. Czytanie na śniadanie. 
Uczestniczyła też w nagraniu frag-
mentów Balladyny, które zostało 
udostępnione na kanale YouTu-
be MBP oraz na monitorach 
w miejskiej komunikacji z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Głośne-
go Czytania. Wprowadziła nową 
formę zajęć edukacyjnych on-li-
ne ph. English Time z nauki języ-
ka angielskiego dla uczniów klas 
1-3, w ramach, których udzielana 
jest pomoc w odrabianiu lekcji. 
Z jej inicjatywy podczas ubiegło-
rocznej odsłony Nocy Bibliotek 
przygotowano Nie-ziemskie koło 
fortuny I Eko-quiz wiedzy o kli-
macie dla uczestników wydarze-
nia i internautów. Odbyły się tak-
że zajęcia plastyczne w ramach 
cyklu Coś z niczego, podczas 
których dzieci i rodzice wykonali 
ekologiczne organizery.

Osiągnięcia zawodowe 
z wcześniejszych lat 

W 2015 r. otrzymała Nagro-
dę Prezydenta miasta Łomży za 
dokonania na niwie kultury oraz 
wkład w edukację dzieci i mło-
dzieży. W 2017 r. wraz z zespo-
łem Oddziału została uhonoro-
wana Dyplomem Srebrnej Róży 
za inicjowanie nowatorskich 
przedsięwzięć upowszechnia-
jących czytelnictwo i promocję 
książki i biblioteki.

Sprzątamy  na brzegu, ale pod wodę 
zejdzie też czterech ludzi, chociaż warun-
ki nie są dobre, woda ma małą przejrzy-
stość - dodał Tomasz Janczewski, zastępca 
prezesa Scubamaniaka.

Największą grupę sprzątających wysta-
wiło środowisko łomżyńskich Morsów.

- Mogłoby nas być jeszcze więcej, ale 
wiadomo jaki mamy czas i zbytnio nie na-
głaśnialiśmy akcji mówił - Karol Sztejno 
z grupy Morsy Łomża. - Przecież to na-
sza rzeka. Chcąc miło i przyjemnie spę-
dzać nad nią czas, trzeba od czasu do czasu 
posprzątać po innych  - odpowiedział  na 
pytanie o motywację Wojciech Michalak, 
"mors", ale także radny i prezes największej 
w mieście spółdzielni mieszkaniowej ŁSM.

Stałym uczestnikiem akcji jest także 
łomżyńskie WOPR.    

- Ostatnie lata dawały nam większa 
nadzieję, że jest coraz lepiej. Że świa-
domość ekologiczna jest coraz większa. 
I co sie okazało? Gdy stopniał śnieg, 
odkryły się ogromne ilości śmieci. Nie 

nadążamy z wywożeniem - powiedział 
Tomasz Malinowski, okręgowy szef 
WOPR. Woprowcy patrole na Narwi 
pełnią cały czas. Jak, mówi Tomasz Ma-
linowski, nawet bez specjalnej akcji po-
trafią codziennie zebrać worek śmieci. 
Latem ich zadaniem będzie opieka nad 
korzystającymi z miejskiego kąpieliska. 
Wtedy będzie lepiej, bo okazuje się, że 
plażowicze naprawdę dbają o czystość. 

Przez kilka sobotnich godzin łom-
żyńskiej akcji w rejonie plaży miejskiej, 
nadrzecznych bulwarów i tras spacerowych 
po obu stronach  Narwi, "zjednoczone siły 
obrońców natury" zebrały około 3 ton śmie-
ci. Głównie papierów, butelek i puszek oraz 
opakowań, ale też opon, felg, sprzętu AGD. 
Trafiła się torba zawierająca 30 telefonów 
komórkowych, mały telewizorek, ubrania, 
ponton i wiosła,  aparat fotograficzny, kom-
plet dokumentów z kartami płatniczymi... 
Scubamaniacy wyłowili z dna np. gumowa 
osłonę, która prawdopodobnie oderwała 
się od jadącego mostem Hubala tira.   

Co zrobić, żeby było lepiej? "Mors" 
Elżbieta Komorowska i inni uczestnicy 
Operacji Czysta Rzeka w Łomży mają re-
ceptę prostą: zabierać  do torebki wszyst-
ko, co się przynosi nad rzekę i dopiero po-
tem wyrzucać w wyznaczonych miejscach. 

Wicemarszałek Marek Olbryś dokłada do 
tego jeszcze edukację, stałą, konsekwent-
ną i prowadzoną głównie  wśród najmłod-
szych pokoleń.

- A dzieci już nauczą rodziców i dziad-
ków - podsumował Marek Olbryś.        

Posprzątana rzeka Narew

Renata Igielska Podlaskim Bibliotekarzem Roku 2020



Wiosną rośnie zagrożenie 
pożarowe związane 
z wypalaniem traw. Warto 
przypomnieć, że proceder ten jest 
niezgodny z prawem i grożą za 
niego surowe sankcje karne oraz 
cofnięcie dopłat wypłacanych 
przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Jak groźny jest pożar łąk, 
można było przekonać się wio-
sną ubiegłego roku, kiedy pło-
nęły tereny Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego, a akcja gaśnicza 
trwała kilkanaście dni. Mimo że 
od wielu lat ARiMR, Straż Pożar-
na i inne instytucje przestrzegają 
przed wypalaniem traw, co roku 
znajdują się osoby, które lekce-
ważąc te apele, za nic mają stwa-
rzanie bezpośredniego zagroże-
nia dla zdrowia i życia ludzi oraz 
zwierząt i niszczenie środowiska 
naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw 
to mit

Wbrew powszechnej opinii 
wypalanie nie powoduje bujniej-
szego odrostu traw. Nie popra-
wia też jakości gleby. Co więcej, 
w znacznym stopniu obniża war-
tość plonów. Po przejściu pożaru 
gleba staje się jałowa i potrzebuje 
nawet kilku lat, aby powrócić do 
stanu sprzed katastrofy.

Pożar jest tragiczny 
w skutkach dla całego ekosyste-
mu. Zniszczona zostaje nie tylko 
warstwa życiodajnej próchnicy, 
giną również zwierzęta. Podpa-
lanie traw bywa często przyczy-
ną pożarów lasów i zabudowań 
gospodarczych, w których życie 
tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet 
więzienie

Zakaz wypalania traw okre-
ślony został w ustawie o ochronie 
przyrody oraz w ustawie o lasach, 
a kodeks wykroczeń przewidu-
je za to karę nagany, aresztu lub 
grzywny, której wysokość może 
wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. 
Co więcej, jeśli w wyniku pod-
palenia trawy dojdzie do pożaru, 
który sprowadzi zagrożenie utra-
ty zdrowia lub życia wielu osób 
albo zniszczenia mienia wiel-
kich rozmiarów, wtedy sprawca 
– zgodnie z zapisami Kodeksu 
karnego – podlega karze pozba-
wienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko 
utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sank-
cji wypalającemu grożą również 
dotkliwe kary, które nakładać 

może Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Za-
kaz wypalania gruntów rolnych 
jest jednym z warunków, których 
rolnicy zobligowani są przestrze-
gać, aby móc ubiegać się o płat-
ności bezpośrednie oraz płatno-
ści obszarowe w ramach PROW 
2014-2020. W przypadku jego 
złamania ARiMR może nało-
żyć na rolnika karę finansową 
zmniejszającą wszystkie otrzy-
mywane przez niego płatności 
o 3 proc. W zależności od stop-
nia winy, może zostać ona obni-
żona do 1 proc. bądź zwiększona 
do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje 
przewidziane są dla tych, którzy 
świadomie wypalają grunty rolne 
– muszą oni liczyć się z obniże-
niem płatności nawet o 25 proc. 
Agencja może również pozba-
wić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe 
wypalanie przez niego traw.

5ekologia

Ekologiczna wiosna w mieście 
Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży przygotował kolejną, ekologicz-
ną akcję. Tym razem, za przyniesione odpady można będzie dostać między 
innymi sadzonkę.

Akcja „Ekologia za sadzonkę” rozpocznie się 22 kwietnia i po-
trwa do wyczerpania zapasów sadzonek i nawozu do gleby „Łomży-
niaczek”. Na tych, którzy w godzinach 14-17-ta, przyniosą na parking 
obok Parku Wodnego (ul. Wyszyńskiego) minimum 3 kilogramy 
makulatury, 10 plastikowych butelek, 2 kg baterii lub 2 kg puszek 
aluminiowych, czekać będą sadzonki sosny, kwiatów albo dziesięcio-
kilogramowy worek organicznego nawozu naturalnego.

Akcję „Ekologia za sadzonkę” patronatem honorowym objął Pre-
zydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

„Łomżyniaczek” za odpady
Mieszkańcy miasta, którzy przyniosą do PSZOK makulaturę, butelki, szkło lub 
baterie otrzymają w prezencie nawóz do gleby „Łomżyniaczek”.

Wiosenną Ekozbiórkę organizuje Zakład Gospodarowania Od-
padami Sp. z o.o.   Mieszkańcy, którzy przyniosą do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Akademicka 22) mini-
mum 10 kg makulatury,  20 sztuk butelek plastikowych, 3 kilogramy 
baterii lub 5 kg szkła otrzymają dziesięciokilogramowy worek, spe-
cjalistycznego, organicznego nawozu do gleby „Łomżyniaczek”.

Ekozbiórka rozpoczęła się w poniedziałek (19 kwietnia) i potrwa 
do wyczerpania zapasów.

ARIMR PRZYPOMINA  

Wypalanie traw grozi 
utratą dopłat
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Mistrzostwa makijażu to okazja, aby 
pokazać pasję i zaprezentować wła-
sne umiejętności. Tegoroczny kon-
kurs, ze względu na pandemię, nie 
mógł odbyć się w murach Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży. 

Zwycięzcy zostali wyłonieni 
na podstawie przesłanych zdjęć 
wykonanego przez siebie maki-
jażu. Łącznie wpłynęło 45 prac 
konkursowych; 12 prac w kate-
gorii I oraz 35 prac w kategorii 
II. Komisja konkursowa nie mia-
ła łatwego zadania, ponieważ po-
ziom wszystkich prac był bardzo 
wysoki. 

Mistrzostwa Makijażu odbyły 
się pod hasłem „Po drugiej stro-
nie lustra – on line”, a na podium 
stanęły następujące osoby:

Kategoria I - uczniowie szkół 
ponadpodstawowych

· I miejsce - Adrian Hyzopski, 
uczeń klasy II, Technikum Ana-
gra przy Łódzkiej Szkole Mody-
-Kosmetologii-Fryzjerstwa, mo-
delka: Oliwia Kubiak,

· II miejsce- Gabriela Dąb-
kowska, uczennica klasy I, Tech-
nikum Anagra przy Łódzkiej 
Szkole Mody-Kosmetologii-
-Fryzjerstwa, modelka: Amelia 
Szymczyk,

· III miejsce- Alan Szymczak, 
uczeń klasy III, Technikum Ana-
gra przy Łódzkiej Szkole Mody-
-Kosmetologii-Fryzjerstwa, mo-
delka: Nikola Gradowska.

Wyróżnienia dla miłośników makijażu 
za pierwsze kroki w dziedzinie wizażu 
(kolejność alfabetyczna)

· Kunda Zuzanna, uczen-
nica III klasy, Zespół Szkół nr 2 
im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Ełku, modelka: Gabrie-
la Kunda,

· Wojtkowska Julia, 
uczennica klasy II, III LO 
w Łomży im. Żołnierzy Obwodu 
Łomżyńskiego Armii Krajowej 
w Łomży, modelka: Julia Piaścik.

Kategoria II - studenci 
i uczniowie szkół kosmetycznych

· I miejsce – Paulina Wil-
czewska, studentka I roku ko-
smetologii, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu 
Collegium Medicum im. Ludwi-
ka Rydgera w Bydgoszczy Wy-
dział Farmaceutyczny, model: 
Mariusz Wąsicki,

· II miejsce - Karolina 
Chęcińska, studentka III roku 
kosmetologii, Bydgoska Szkoła 
Wyższa, modelka: Anna Kutek,

· III miejsce – Daria Że-
browska, studentka III roku 
kosmetologii, Państwowa Wyż-
sza Szkoła Informatyki i Przed-

siębiorczości w Łomży, modelka: 
Sylwia Żebrowska.

Wyróżnienia (kolejność alfabetyczna)
· Baranowska Ewa – stu-

dentka III roku kosmetologii, 
Państwowa Wyższa Szkoła In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży, modelka: Martyna 
Chomentowska,

· Bronikowska Monika 
- studentka III roku kosmetolo-
gii, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. prof. Edwarda F. 
Szczepanika w Suwałkach, mo-
delka: Magdalena Godlewska,

· Duljan Roksana - stu-
dentka III roku kosmetologii, 
Bydgoska Szkoła Wyższa, model-
ka: Patrycja Balewska,

· Kosek Vivien - studentka 
II roku kosmetologii, Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzy-
chu, modelka: Vanessa Kosek,

· Kuczyńska Kamila - stu-
dentka III roku kosmetologii, 
Wyższa Szkoła Medyczna w Bia-
łymstoku, modelka: Paulina Mi-
chalska,

· Łąpieś Weronika - stu-
dentka III roku kosmetologii, 
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody 
i Edukacji w Poznaniu, modelka: 
Natalia Przewucka,

· Murzyn Angelika Domi-
nika - studentka I roku kosmeto-
logii, Olsztyńska Szkoła Wyższa, 
modelka: Aleksandra Gonzberg,

· Okurowska Klaudia - stu-
dentka I roku kosmetologii, Pań-
stwowa Wyższa Szkołą Informaty-
ki i Przedsiębiorczości w Łomży, 
modelka: Nina Gadzińska,

· Pękała Weronika - stu-
dentka I roku kosmetologii, 
Państwowa Wyższa Szkołą In-
formatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży, modelka: Anna 
Dzwonkowska,

· Zięba Zuzanna – student-
ka I roku kosmetologii II stopnia, 
Uniwersytet Opolski Wydział 
Nauk o Zdrowiu, modelka: Mo-
nika Dziubek.

Gminna Hala Sportowa przy ul. Szkol-
nej 29 w Piątnicy ma zostać Masowym 
Punktem Szczepień. Jak informuje 
wójt gminy Artur Wierzbowski, gmina 
czeka tylko na kontrolę NFZ i odbiór 
punktu, który odbędzie się w najbliż-
szy wtorek.

- Biorąc pod uwagę obecną 
sytuację oraz mając na względzie 
potrzeby mieszkańców Powia-
tu Łomżyńskiego zapropono-
wałem Gminną Halę Sportową 
w Piątnicy na Masowy Punkt 
Szczepień. Po analizie wyma-
gań oceniliśmy to miejsce jako 
optymalne pod względem za-
chowania wszystkich procedur, 
a przede wszystkim bezpieczeń-
stwa zarówno osób szczepio-
nych jak i zespołów szczepią-
cych. Mam nadzieję, ze dzięki 

szybkiej reakcji przyczynimy się 
do przyspieszenia procesu szcze-
pień i być może do szybkiego 

powrotu do normalności. Prace 
nad uruchomieniem w Gmin-
nej Hali Sportowej w Piątnicy 

Punktu Szczepień Powszech-
nych przeciwko COVID-19 do-
biegają końca. Czekamy tylko 

na kontrolę NFZ i odbiór punk-
tu, który odbędzie się w najbliż-
szy wtorek – mówi wójt Artur 
Wierzbowski.   

Na cele związane z obsłu-
gą Masowego Punktu Szczepień 
w Piątnicy   zostało   podpisane 
porozumienie z Wojewódzką 
Stacją Pogotowia Ratunkowe-
go Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowot-
nej  w Łomży .

- Nasze dwa zespoły Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Łomży są już 
w gotowości – informuje Artur 
Wierzbowski. 

Zakłada się że, szczepienia 
będą przeprowadzane przez dwa 
zespoły szczepiące, przy czym 
jeden zespół będzie wykonywał 
około 100 szczepień dziennie.

Gminna Hala Sportowa w Piątnicy 
Masowym Punktem Szczepień

VI Akademickie Mistrzostwa Makijażu 
Fantazyjnego rozstrzygnięte
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Minister zdrowia Adam Niedzielski 
w minionym tygodniu po posiedzeniu 
Rządowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego przekazał informacje 
odnośnie obowiązujących restrykcji.

Jak podkreślił Minister Zdro-
wia, sytuacja epidemiczna wciąż 
jest poważna. Wskaźniki zakażeń 
ustabilizowały się na poziomie 
20 tysięcy dziennie i nie ma dal-
szej ich eskalacji. Mimo to rząd 
podjął decyzję o przedłużeniu 
obowiązywania restrykcji o ty-
dzień z jednym wyjątkiem. Od 
19 kwietnia dzieci wracają do 
przedszkoli i żłobków.

Rząd dopuszcza także możli-
wość uczestnictwa dzieci i mło-
dzieży we współzawodnictwie 
sportowym, prowadzonym przez 
odpowiedni polski związek spor-
towy. Od poniedziałku, 19 kwiet-
nia możliwe jest także uprawianie 
sportu w obiektach sportowych 
na świeżym powietrzu – przy za-
chowaniu limitu 25 osób.

Obowiązujące obostrzenia
Handel - wielkopowierzch-

niowe sklepy meblowe i budow-
lane o powierzchni powyżej  
2 000 m2 pozostają zamknięte.

Centra i galerie handlowe, tak 
jak obecnie, pozostają zamknięte, 
z wyjątkiem m.in.: sklepów spo-
żywczych, aptek i drogerii, salo-
nów prasowych, księgarni. W pla-
cówkach 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 przestrzeni. Bez 
zmian pozostaje obowiązek za-
krywania ust i nosa oraz zacho-
wywanie 1,5 m odległości od in-
nych wiernych.

Salony fryzjerskie i kosme-
tyczne – pozostają zamknięte.

Edukacja – uczniowie 
wszystkich klas szkół podstawo-
wych, szkół ponadpodstawo-
wych, słuchacze placówek kształ-
cenia ustawicznego oraz centrów 
kształcenia zawodowego uczą się 
zdalnie. Przedszkola i żłobki wró-
ciły do normalnego funkcjono-
wania od 19 kwietnia.

Hotele – obiekty noclego-
we pozostają zamknięte aż do 3 
maja (z wyjątkiem m.in. hoteli 
robotniczych, a także tych np. dla 
medyków, kierowców wykonują-
cych transport drogowy czy żoł-
nierzy).

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

Nadal obowiązują restrykcje 
w gastronomii oraz siłowniach.

Majówka z kontrolami
Minister zdrowia Adam Nie-

dzielski pytany na konferencji pra-

sowej przez dziennikarzy o kon-
trole, potwierdził, że w okresie 
majówki będą wzmożone działa-
nia służb porządkowych oraz sani-
tarnych, które sprawdzą, czy prze-
strzegamy zasad bezpieczeństwa.

Od 10 maja ruszy rejestracja na 
szczepienia dla wszystkich chętnych 

- Jesteśmy gotowi na to, by 
od 10 maja każdy obywatel po-
wyżej 18 roku życia mógł otrzy-
mać e-skierowanie i zapisać się 
na szczepienie w jednym z ponad 
7000 punktów szczepień w ca-
łym kraju – ogłosił w poniedzia-
łek (19 kwietnia), na konferencji 
prasowej w Legnicy premier Ma-
teusz Morawiecki.

Jak przekonuje premier je-
żeli cały proces przebiegnie 
zgodnie z planem, producenci 
wywiążą się ze swoich zobo-
wiązań, a Polacy wykażą od-
powiedzialność - do sierpnia 
zostaną zaszczepieni wszyscy 
chętni w Polsce!

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SAR-

S-CoV-2 do 19 kwietnia liczba 
wszystkich przypadków zaka-
żeń w województwie podlaskim 
wynosi 65832. Oznacza to, że 
w naszym regionie odnotowano 
2,44 proc. wszystkich zakażeń 
koronawirusem w Polsce. Jak 
wynika z danych Ministerstwa 

Zdrowia łączna liczba zgonów 
w woj. podlaskim spowodo-
wanych zakażeniem Covid-19, 
od początku epidemii, wynosi 
1811. Oznacza to, że w naszym 
regionie odnotowano 2,92 proc. 
wszystkich zgonów spowodo-
wanych koronawirusem. Ponad-
to 6 267 osób w województwie 
podlaskim znajduje się na kwa-
rantannie. Liczba dostępnych 
łóżek szpitalnych dla pacjentów 
z COVID-19 w województwie 
podlaskim na tę chwilę wynosi 
1 615, z czego zajętych jest 814, 
co oznacza, iż wolnych mamy 
801 łóżek. Z kolei liczba dostęp-
nych respiratorów w naszym 
województwie wynosi 131. Za-
jętych jest 78, a wolnych 53. Już 
292 606 osób w województwie 
podlaskim zaszczepionych zo-
stało pierwszą dawką szczepion-
ki przeciwko Covid-19. Drugą 
dawkę przyjęło natomiast 79 
778 osób.  

Pracownicy sanepidu i policjanci na 
weselu w Kisielnicy 

Funkcjonariusze z Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży oraz 
pracownicy sanepidu w minioną 
sobotę (17 kwietnia) przerwali 
zabawę weselną, która odbywała 
się w Kisielnicy, na której przeby-
wały 44 osoby. 

Policjanci sporządzili 38 
wniosków o ukaranie do sądu. 
Prawdopodobnie funkcjonariu-
sze zjawili się w miejscu imprezy, 
ze względu na anonimowy do-
nos. 

Zgodnie z obowiązującymi 
restrykcjami w Polsce obowiązu-
je zakaz organizowania tego typu 
imprez. 

Stan epidemii.  
Dzieci wracają do przedszkoli i żłobków. 

Majówka z kontrolami
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Znakomity, przejmujący dramat. 
To trzymające w napięciu kino, 
którego nie można przegapić. 

W Akron, w stanie Ohio, 24-letnia Joy 
Newsome (Brie Larson) razem z 5-letnim 
synem Jackiem ( Jacob Tremblay) miesz-
kają w pomieszczeniu zwanym przez nich 
Pokojem. Wyposażony jest w niezbędne 
do życia przedmioty, posiada maleńką 
kuchnię, a jedynym oknem na świat jest 
znajdujący się w suficie świetlik. To dzięki 
niemu do środka wpadał nie tylko promyk 
słońca, ale przede wszystkim promyk na-
dziei, że kiedyś uda się wyjść z tej klitki. 
Joy i Jack zostali tu uwięzieni przez męż-
czyznę, którego nazywają Starym Nic-
kiem (Sean Bridgers). Ten strzeże ich pil-
nie, izoluje od świata, grożąc, że za próbę 
ucieczki czeka ich śmierć.

Stary Nick siedem lat wcześniej po-
rwał Joy i zamknął w pokoju, gdzie regu-
larnie ją gwałci. Jest biologicznym ojcem 
chłopca. Przez lata nic się nie zmieniło. 
Stary Nick wciąż odwiedza Joy, która 
przy każdej kolejnej wizycie zamyka Jac-
ka w szafie, by nie był świadkiem tego, 
co robi z nią prześladowca. Mężczyzna 
zapewnia porwanym jedzenie i ubranie, 
ale od jakiegoś czasu ograniczył je do nie-
zbędnego minimum. Coraz rzadziej też 
spełnia prośby Joy o dostarczenie dodat-
kowych rzeczy. 

Cierpiąca na niedożywienie i depre-
sję kobieta robi wszystko, by pomimo 

okoliczności dzieciństwo Jacka było 
jak najszczęśliwsze. Dzięki bogatej wy-
obraźni potrafi zainteresować syna róż-
nymi zabawami, a chłopiec wierzy w to, 
że Pokój, w którym mieszkają jest całym 
istniejącym światem. Cała reszta to jedy-
nie wymyślony świat w telewizji. Mały 
Jack, który spędził w zamkniętej budzie 
swoje dotychczasowe życie uwierzył, że 
po drugiej stronie jest tylko pustka. Aby 
nie stresować dziecka, matka pozwala 
mu tak myśleć. Sytuacja zmienia się na 
jeszcze gorszą, gdy Stary Nick traci pracę 
i informuje dziewczynę, że być może nie 
będzie w stanie zapewnić im dotychcza-
sowych dostaw. 

Nocą ciekawski Jack wychodzi z sza-
fy i chwilę rozmawia ze Starym Nickiem, 
korzystając z tego, że matka pogrążona 
jest we śnie. Joy niespodziewanie się bu-
dzi i widząc Jacka z oprawcą, siłą wygania 
Starego Nicka z Pokoju. W ramach kary 
za takie zachowanie, Stary Nick wyłącza 
w Pokoju prąd i ogrzewanie. Zdespero-
wana Joy postanawia powiedzieć synowi 
prawdę o ich sytuacji. Chłopiec nie wie-
rzy w to, że poza Pokojem również toczy 
się normalne życie, ale jest zaciekawiony 
opowieścią matki. Oboje stawiają wszyst-
ko na jedna kartę i przechodzą do realiza-
cji planu, który ma zapewnić im wolność 
– czytamy w recenzji Vivy.

Joy i Jack mieli odmienne pojmowa-
nie Pokoju. Dla kobiety to pomieszczenie 
było symbolem wszelkich katuszy, jakie 
przeżywała oraz zabranej młodości, czasu, 
którego już nigdy nie nadrobi. Natomiast 

dla dziecka to było jedyne miejsce, jakie 
znał. Tu się urodził i wychował, więc czuł 
się bezpiecznie. 

Lenny Abrahamson w specyficzny 
sposób portretuje porywacza. Irlandzki 
reżyser robi wszystko, aby jak najdłużej 
trzymać widza w niepewności, dlatego 
zwyrodnialca obserwujemy przez szpary 
w drzwiach od szafy, w której chował się 
Jack. Dopiero później Stary Nick ukazuje 
się w pełni i te kilka zdań, które wypowia-
da, w znaczący sposób pokazują jego cha-
rakter.

Scenariusz napisała Emma Donoghue 
na podstawie własnej powieści „Room”, 
wydanej w 2010 roku. 

Brie Larson wciela się w postać, jaką 
racjonalny rozum z potwornym trudem 
w ogóle może sobie wyobrazić. Udowod-
niła, że emocjonalnie angażując się w rolę, 
jest w stanie wznieść się na wyżyny. Z po-
zoru silna, lecz tak naprawdę krucha i de-
likatna, chociaż na zewnątrz milczy, to we-
wnątrz wyje z bólu.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 35 mi-

lionów dolarów, kosztował 13 milionów.
Brie Larson przygotowując się do roli 

przez miesiąc samotnie mieszkała w swo-
im domu, bez telefonu i internetu, stosując 
ścisłą dietę, aby zrozumieć, co przechodzili 
bohaterowie filmu. Ponieważ lubi samot-
ność myślała, że to będą po prostu wakacje. 
Po kilkunastu dniach dopadła ją depresja 
i miała stany lękowe.

Brie Larson rzadko myła twarz, nie 
miała makijażu, by pokazać zmęczenie 
i stress.

W 2015 roku Brie Larson rozbiła bank 
z nagrodami. Otrzymała Oscara dla naj-
lepszej aktorki pierwszoplanowej. Zdobyła 
też Złoty Glob oraz nagrodę Brytyjskiej 
Akademii Filmowej, a także nagrodę Gildii 
Aktorów – wszystkie dla najlepszej aktorki 
za rolę w tym filmie. „Pokój”nominowano 
do Oscara za najlepszy film, najlepszą reży-
serię i najlepszy scenariusz.

Polska premiera filmu nastąpiła w 2015 
roku, w ramach 31. Warszawskiego Między-
narodowego Festiwalu Filmowego, na któ-
rym obraz otrzymał nagrodę publiczności. 

Sceny nakręcono w takiej kolejności jak 
w filmie. Miało to ułatwić chłopcu, Jacobowi 
Tremblayowi, wczucie sie w rolę. 

Jacob Tremblay miał 8 lat, kiedy grał 
5-letniego Jacka.

Jacob Tremblay nosił perukę w scenach, 
w których Jack ma długie włosy i narzekał, 
że bardzo swędziała go głowa. 

Ekipa pracowała na bardzo małej 
powierzchni, dla potrzeb filmowania nie 
usunięto ścian. Abrahamson spędzał dużo 
czasu w wannie, ponieważ było to jedyne 
miejsce, w którym leżąc był niewidoczny dla 
kamery. 

Reżyser Abrahamson obejrzał ponad 
2000 dzieci, które mogły zagrać rolę Jacka.

Pokój
TVP Kultura 20.00

Pokój

Uwięzieni

FARMAL MAGAZYN GŁÓWNY ŁOMŻA  
Z A T R U D N I  „MAGAZYNIERA” 

OD KANDYDATA 
OCZEKUJEMY: 

- umiejętności pracy 
w zespole 

- uczciwości 
i odpowiedzialności

- zaangażowania 
- dyspozycyjności 

- mile widziane prawo jazdy 
kat. B 

- pozytywne nastawienie do 
klienta 

- potrzebne uprawnienia na 
wózek widłowy

GWARANTUJEMY: 
- stabilność zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę 
- konkurencyjne 
wynagrodzenie 

- bogaty pakiet socjalny 
- możliwość rozwoju

zawodowego i awansu 
w strukturach firmy 

- szkolenia i podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych

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

ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża

ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

100-LETNIA TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
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W Akron, w stanie Ohio, 24-letnia Joy 
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synem Jackiem ( Jacob Tremblay) miesz-
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Joy i Jack zostali tu uwięzieni przez męż-
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nie, izoluje od świata, grożąc, że za próbę 
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ka w szafie, by nie był świadkiem tego, 
co robi z nią prześladowca. Mężczyzna 
zapewnia porwanym jedzenie i ubranie, 
ale od jakiegoś czasu ograniczył je do nie-
zbędnego minimum. Coraz rzadziej też 
spełnia prośby Joy o dostarczenie dodat-
kowych rzeczy. 

Cierpiąca na niedożywienie i depre-
sję kobieta robi wszystko, by pomimo 

okoliczności dzieciństwo Jacka było 
jak najszczęśliwsze. Dzięki bogatej wy-
obraźni potrafi zainteresować syna róż-
nymi zabawami, a chłopiec wierzy w to, 
że Pokój, w którym mieszkają jest całym 
istniejącym światem. Cała reszta to jedy-
nie wymyślony świat w telewizji. Mały 
Jack, który spędził w zamkniętej budzie 
swoje dotychczasowe życie uwierzył, że 
po drugiej stronie jest tylko pustka. Aby 
nie stresować dziecka, matka pozwala 
mu tak myśleć. Sytuacja zmienia się na 
jeszcze gorszą, gdy Stary Nick traci pracę 
i informuje dziewczynę, że być może nie 
będzie w stanie zapewnić im dotychcza-
sowych dostaw. 

Nocą ciekawski Jack wychodzi z sza-
fy i chwilę rozmawia ze Starym Nickiem, 
korzystając z tego, że matka pogrążona 
jest we śnie. Joy niespodziewanie się bu-
dzi i widząc Jacka z oprawcą, siłą wygania 
Starego Nicka z Pokoju. W ramach kary 
za takie zachowanie, Stary Nick wyłącza 
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opowieścią matki. Oboje stawiają wszyst-
ko na jedna kartę i przechodzą do realiza-
cji planu, który ma zapewnić im wolność 
– czytamy w recenzji Vivy.

Joy i Jack mieli odmienne pojmowa-
nie Pokoju. Dla kobiety to pomieszczenie 
było symbolem wszelkich katuszy, jakie 
przeżywała oraz zabranej młodości, czasu, 
którego już nigdy nie nadrobi. Natomiast 

dla dziecka to było jedyne miejsce, jakie 
znał. Tu się urodził i wychował, więc czuł 
się bezpiecznie. 

Lenny Abrahamson w specyficzny 
sposób portretuje porywacza. Irlandzki 
reżyser robi wszystko, aby jak najdłużej 
trzymać widza w niepewności, dlatego 
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w drzwiach od szafy, w której chował się 
Jack. Dopiero później Stary Nick ukazuje 
się w pełni i te kilka zdań, które wypowia-
da, w znaczący sposób pokazują jego cha-
rakter.

Scenariusz napisała Emma Donoghue 
na podstawie własnej powieści „Room”, 
wydanej w 2010 roku. 

Brie Larson wciela się w postać, jaką 
racjonalny rozum z potwornym trudem 
w ogóle może sobie wyobrazić. Udowod-
niła, że emocjonalnie angażując się w rolę, 
jest w stanie wznieść się na wyżyny. Z po-
zoru silna, lecz tak naprawdę krucha i de-
likatna, chociaż na zewnątrz milczy, to we-
wnątrz wyje z bólu.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 35 mi-

lionów dolarów, kosztował 13 milionów.
Brie Larson przygotowując się do roli 

przez miesiąc samotnie mieszkała w swo-
im domu, bez telefonu i internetu, stosując 
ścisłą dietę, aby zrozumieć, co przechodzili 
bohaterowie filmu. Ponieważ lubi samot-
ność myślała, że to będą po prostu wakacje. 
Po kilkunastu dniach dopadła ją depresja 
i miała stany lękowe.

Brie Larson rzadko myła twarz, nie 
miała makijażu, by pokazać zmęczenie 
i stress.

W 2015 roku Brie Larson rozbiła bank 
z nagrodami. Otrzymała Oscara dla naj-
lepszej aktorki pierwszoplanowej. Zdobyła 
też Złoty Glob oraz nagrodę Brytyjskiej 
Akademii Filmowej, a także nagrodę Gildii 
Aktorów – wszystkie dla najlepszej aktorki 
za rolę w tym filmie. „Pokój”nominowano 
do Oscara za najlepszy film, najlepszą reży-
serię i najlepszy scenariusz.

Polska premiera filmu nastąpiła w 2015 
roku, w ramach 31. Warszawskiego Między-
narodowego Festiwalu Filmowego, na któ-
rym obraz otrzymał nagrodę publiczności. 

Sceny nakręcono w takiej kolejności jak 
w filmie. Miało to ułatwić chłopcu, Jacobowi 
Tremblayowi, wczucie sie w rolę. 

Jacob Tremblay miał 8 lat, kiedy grał 
5-letniego Jacka.

Jacob Tremblay nosił perukę w scenach, 
w których Jack ma długie włosy i narzekał, 
że bardzo swędziała go głowa. 

Ekipa pracowała na bardzo małej 
powierzchni, dla potrzeb filmowania nie 
usunięto ścian. Abrahamson spędzał dużo 
czasu w wannie, ponieważ było to jedyne 
miejsce, w którym leżąc był niewidoczny dla 
kamery. 

Reżyser Abrahamson obejrzał ponad 
2000 dzieci, które mogły zagrać rolę Jacka.

Pokój
TVP Kultura 20.00

Pokój

Uwięzieni
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Umysł przestępcy
TV Puls piątek 20.00

Dramat kryminalny. CIA decyduje się na przeszczepienie 

byłemu więźniowi, brutalnemu Jerico (Kevin Costner), 

pamięci, psychiki i umiejętności zabitego agenta. Jerico 

musi zlikwidować hakera zanim rozpocznie on trzecią 

wojnę światową.

Oko
Stopklatka piątek 21.55

Horror. Niewidoma skrzypaczka Sydney Wells zostaje 

poddana zabiegowi przeszczepu rogówki. Operacja 

kończy się sukcesem, lecz Sydney, oprócz otaczających ją 

kształtów, zaczyna widzieć dziwne postaci. 

Choć goni nas czas
Metro sobota 20.00

Komediodramat. Multimilioner Edward i mechanik 

Carter (Jack Nicholson i Morgan Freeman) chorują na 

raka. Dowiadują się, że każdemu został zaledwie rok 

życia. Przed śmiercią postanawiają wyruszyć w podróż 

i zrealizować wszystkie marzenia. 

Gorący pościg
TV Puls niedziela 22.25

Komedia sensacyjna. Naiwna i nieudolna policjantka 

Rose Cooper (Reese Witherspoon) po serii koszmarnych 

wpadek zostaje przydzielona do eskortowania Danielle 

Rivy, seksownej wdowy po narkotykowym bossie, której 

zeznania obciążą szefa kolumbijskiego kartelu.

Dług 
TVN niedziela 23.50

Sensacyjny. Była agentka Mossadu (Helen Mirren) po 

latach musi wrócić do sprawy, która uczyniła z niej 

bohaterkę. Okazuje się, że przeprowadzona wówczas 

akcja nie poszła zgodnie z planem.

wybierz  
coś  

dla siebie

Och, życie!

Wspólne dziecko
Bohaterami komedii są Holly Berenson, 

świetnie zapowiadająca się restauratorka, i Eric 
Messer, pracownik telewizyjnego kanału sporto-
wego aspirujący do stanowiska dyrektora. Holly 
i Messera nie łączy nic poza wzajemną niechęcią 
po feralnej randce w ciemno i miłością do ich cór-
ki chrzestnej, Sophie. Jednak gdy nieoczekiwanie 
stają się jedynymi bliskimi, którzy pozostali So-
phie, muszą odłożyć na bok animozje. Mieszkając 
pod jednym dachem, usiłują pogodzić ambicje 
zawodowe i napięte grafiki towarzyskie z próbą 
znalezienia wspólnego języka.

Ta komedia romantyczna oparta na spraw-
dzonym schemacie „kto się lubi, ten się czubi”, ma 
przynajmniej trzy atuty, dzięki którym nie jest słod-
ka i przesadnie romantyczna. Pierwszy to świetnie 
uzupełniająca się para aktorska – między Katherine 

Heigl i Joshem Duhamelem iskrzy aż miło. Drugim 
jest rozbrajająca Sophie, z wdziękiem grana przez… 
trzy siostry Alexis, Brynn i Brooke Clagett. Trzeci, 
największy atut, to pokazane na luzie, bez zadęcia, 
jakim wyzwaniem jest wychowanie dziecka, jak wie-
le decyzja o macierzyństwie zmienia w życiu. Dzięki 
temu „Och, życie” wkracza na nieco wyższy poziom 
niż standardowa komedia o romantycznych perype-
tiach dwojga ludzi.

Pewnie nie wiesz...
Fil zarobił w kinach na świecie 106 milionów dola-

rów, kosztował 38 milionów.
Katherine Heigl, przekonywała, że nadaje sie do 

roli, mimo że na początku wytwórnia wątpiła, co do jej 
zdolności komediowych.

W prawdziwym życiu Katherine Heigl dorastała 
z adoptowaną siostrą, a później adoptowała dwie córki.

Och, życie!
TVN sobota 21.30

Dr Emma Loyd (Uma Thurman) to kobieta suk-
cesu. Psycholog i ekspertka od relacji damsko-mę-
skich prowadzi popularną audycję radiową, w której 
udziela porad sercowych. Tymczasem strażak Pa-
trick Sullivan ( Jeffrey Dean Morgan) planuje swoje 
życie z pełną wdzięku Sophią, z którą jest już zarę-
czony. Ale jego ukochana nagle zrywa z nim. Oka-
zuje się, że za niespodziewaną decyzją narzeczonej 
stoi Emma, która zasugerowała swojej słuchaczce, 
że powinna porzucić chłopaka. 

Patrick dowiaduje się, że dr Loyd sama wkrótce 
wychodzi za mąż za ukochanego Richarda (Colin 
Firth). Postanawia się zemścić. Jego sąsiad, nastolet-
ni Ajay, włamuje się do systemu urzędu cywilnego 
i tworzy fikcyjny akt ślubu pani psycholog z Patric-
kiem Sullivanem. Kiedy więc w urzędzie zjawia się 
Richard z narzeczoną, by załatwić formalności zwią-
zane ze ślubem, oboje dowiadują się, że Emma jest 
zamężna. Teraz pani doktor musi odnaleźć swego 

rzekomego męża i nakłonić go do natychmiastowe-
go rozwodu. Nie ma na to zbyt wiele czasu, zbliża się 
bowiem termin zaplanowanego ślubu z Richardem. 
Następuje cała seria zabawnych sytuacji, pomyłek 
i nieporozumień.

Pewnie nie wiesz...
Podczas zdjęć Uma Thurman złamała sobie nad-

garstek.
Recenzent: „Film nie zdobędzie żadnych nagród, 

ale zapewnia niewymagającą rozrywkę. To komedia 
romantyczna ze szczęśliwym zakończeniem, która nie 
jest nudna i można ją oglądać do końca, bez poczucia, 
że to bzdury”. 

Przypadkowy mąż
TVP2 piątek 23.05

Przypadkowy mąż

Rozwód?  
Jak najszybciej!
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zamężna. Teraz pani doktor musi odnaleźć swego 

rzekomego męża i nakłonić go do natychmiastowe-
go rozwodu. Nie ma na to zbyt wiele czasu, zbliża się 
bowiem termin zaplanowanego ślubu z Richardem. 
Następuje cała seria zabawnych sytuacji, pomyłek 
i nieporozumień.

Pewnie nie wiesz...
Podczas zdjęć Uma Thurman złamała sobie nad-

garstek.
Recenzent: „Film nie zdobędzie żadnych nagród, 

ale zapewnia niewymagającą rozrywkę. To komedia 
romantyczna ze szczęśliwym zakończeniem, która nie 
jest nudna i można ją oglądać do końca, bez poczucia, 
że to bzdury”. 

Przypadkowy mąż
TVP2 piątek 23.05

Przypadkowy mąż

Rozwód?  
Jak najszybciej!

To sztandarowy przykład kina rozrywkowego 
łączącego w sobie ciekawy scenariusz ze sprawną re-
żyserią, solidnym aktorstwem i imponującymi efek-
tami specjalnymi. 

35 milionów dolarów warte są sztabki złota, które 
w pilnie strzeżonym pałacu w Wenecji padają łupem 
złodziei. Perfekcyjnie opracowany i wykonany skok 
jest dziełem Charliego Crockera (Mark Wahlberg) 
oraz jego kompanów: Steve’a (Edward Norton) – ge-
niusza komputerowego, Lyle’a (Seth Green), kierow-
cy rajdowego o ksywie Przystojny Rob ( Jason Sta-
tham), pirotechnika zwanego Lewym Uchem (Mos 
Def) oraz doświadczonego speca od otwierania sej-
fów, Johna Bridgera (Donald Sutherland). Złodzieje 
umawiają się, że po dotarciu do Alp podzielą się łu-
pem, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. Nieste-
ty, jak w wielu innych filmach, które zaczynają się od 
udanego napadu rabunkowego, jeden ze sprawców 
zuchwałej kradzieży chce mieć więcej niż inni…

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 176 milionów do-

larów, kosztował 60 milionów.
Na potrzeby filmu firma BMW dostarczyła 32 

mini coopery, z których większość została zniszczona 
w czasie zdjęć.

Trzy, najbardziej efektowne sceny filmu: pościgu 
łodziami po kanałach weneckich, napad na furgon 
przewożący złoto oraz akrobacje z udziałem helikop-
tera, zostały zrealizowane bez uciekania się do efektów 
cyfrowych.

Filmowe metro zbudowano w hangarze, w którym 
stacjonowały promy kosmiczne.

Większość wyczynów kaskaderskich w samocho-
dach aktorzy wykonali sami. Jedynie Mos Def miał 
problemy, gdyż na początku realizacji filmu nie posia-
dał prawa jazdy.

Jason Statham przez dwa dni uczył sie jeździć 
z Damonem Hillem, byłym brytyjskim mistrzem świa-
ta Formuły 1. 

Do stworzenia korka na skrzyżowaniu Hollywood 
Boulevard i Highland Avenue w Los Angeles wykorzy-
stano trzysta samochodów, które na tydzień przejęła 
ekipa produkcyjna.

Włoska robota
Polsat sobota 23.25

Włoska robota

Podział 
łupu

Uciec, ale dokąd?

Kryjówka 
na farmie
Skazaniec Sam Gillen ( Jean- 

-Claude Van Damme) z pomocą brata 
ucieka z transportu. Kompan więź-
nia ginie jednak w strzelaninie, a on 
sam ukrywa się w lesie nad jeziorem, 
niedaleko farmy należącej do wdowy, 
Clydie Anderson (Rosanna Arquette). 
To tu ukryty został łup z napadu. Sam 
zamierza zabrać pieniądze i zniknąć. 

Kobieta sama wychowuje dwo-
je dzieci, córkę Bree i synka Mo-
okiego. To chłopiec jako pierwszy 
odkrywa obecność zbiega, z którym 
wkrótce się zaprzyjaźnia. Tymcza-
sem przedsiębiorca Franklin Hale 
( Joss Ackland) chce kupić ziemię 
Clydie. Aby zmusić właścicielkę 
do sprzedaży farmy, wysyła do niej 
groźnych zbirów i skorumpowane-
go szeryfa. Sam staje w jej obronie, 
nie wiedząc, że grozi to utratą jego 
ciężko zdobytej wolności.

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

52 miliony dolarów, kosztował 15 mi-
lionów.

Mel Gibson miał początkowo za-
grać Sama Gillena.

Rosanna Arquette nie lubiła pra-
cować z Jean-Claude Van Dammem 
i stwierdziła w wielu wywiadach, że 
przyjęła tę rolę tylko dlatego, że nie 
miała innych propozycji.

Jean-Claude Van Damme powie-
dział: „scenariusz nie był zbyt dobry. 
Scenarzysta powiedział mi, że wszyst-
ko poprawi. Rozmawialiśmy w jego 
domu, uścisnął mi rękę, obiecał, ale... 
nie poprawił”.

Uciec, ale dokąd
TV Puls piątek 22.10

Bodyguard zawodowiec

Niebezpieczna 
wyprawa

„Grany przez Ryana Reynoldsa ochro-
niarz-służbista Michael zgadza się przetrans-
portować z Manchesteru do Hagi zaprzysię-
głego wroga – zabójcę Dariusa (Samuel L. 
Jackson), który zgodził się zeznawać w proce-
sie białoruskiego dyktatora-ludobójcy (Gary 
Oldman). Jeśli panowie nie dotrą na czas do 
siedziby Trybunału Sprawiedliwości, zbrod-
niarz wyjdzie na wolność – streszcza film Łu-
kasz Muszyński na filweb.

Jak nietrudno się domyślić, wspólna wy-
prawa przebiega w dosyć burzliwej atmos-
ferze. Tabun zbirów pragnie przy pomocy 
pistoletów przerobić nasz zespół na durszla-
ki, a urażona męska duma oraz rozdęte ego 
zaogniają i tak napiętą relację bohaterów. 
Wulgaryzmy zastępują w dialogach znaki 
przestankowe, a cyfrowo wygenerowana 
krew tryska obficie z ciał wrogów. 

Reżyser Patrick Hughess wie, jak za-
inscenizować efektowną rozwałkę, a także 
utrzymać zawrotne tempo akcji. Z pomocą 
pary utalentowanych, obdarzonych che-
mią odtwórców głównych ról udaje mu się 
również bez problemu ożywić sztampową 
fabułę. Wyluzowany Jackson bije prywatny 
rekord w rzucaniu na lewo i prawo przekleń-
stwami, ale potrafi też z wdziękiem wcielić 

się w zakochanego małżonka. Reynolds rów-
nież ma tu swoje momenty, zwłaszcza wtedy, 
gdy jego ułożonemu bohaterowi zaczynają 
puszczać nerwy. Panom dzielnie sekunduje 
Salma Hayek jako równie seksowna co nie-
bezpieczna, obdarzona wybuchowym tem-
peramentem połowica Dariusa”. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 177 milio-

nów dolarów, kosztował 30 milionów.
Samuel L. Jackson wypowiedział w całym 

filmie 122 przekleństwa.
Męski zegarek na rękę pokazany szczegóło-

wo na początku filmu (gdy Michael się ubiera) 
to Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 5002P, 
którego cena w 2017 roku wynosiła 1,2 miliona 
dolarów.

Bodyguard zawodowiec
TV Puls niedziela 20.00
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Marlena Siok: - To miejsce w Sejmi-
ku województwa podlaskiego, które 
przejął Pan po radnym, a obecnie se-
natorze – Marku Komorowskim bli-
sko półtora roku temu, czy zdążyło 
nabrać już takiego kształtu, jakiego 
Pan oczekiwał? Wypełniło je kon-
kretne działanie, aktywność?

Piotr Modzelewski: -Na 
pewno dużo rzeczy jest jesz-
cze do zrobienia. A wynika to 
z faktu, iż w ogóle wojewódz-
two podlaskie wymaga szeregu 
działań, które powinny być skie-
rowane szczególnie na subre-
gion łomżyński. Przez wiele lat, 
byliśmy traktowani po maco-
szemu. Owszem, spływały tu-
taj środki, ale nie w takiej ilo-
ści, i nie na te działania, na które 
byśmy oczekiwali. Te dwa i pół 
roku, które są jeszcze przed Sej-
mikiem i obecnym zarządem, 
zamierzam wypełnić aktyw-
nością i wieloma działaniami, 
które będą wzmacniać nasz re-
gion. Dzisiaj jeszcze nie mogę 
powiedzieć, że wszystko to, co 
obrałem za cel, ale również to, 
o czym rozmawialiśmy, konsul-
towaliśmy z Markiem Komo-
rowskim, bo tak jak Pani redak-
tor słusznie zwróciła uwagę, że 
to jego miejsce zająłem w Sej-
miku, udało się zrealizować. Na 
pewno będę starał się wypełniać 
swoje obowiązki, szczególnie na 
rzecz miasta Łomża, powiatu 
łomżyńskiego, ale również nie 
mogę zapominać o powiecie 
zambrowskim, mieście Zam-
browie dlatego, że senator Ma-
rek Komorowski reprezentował 
właśnie ten region i jest on dla 
mnie równie ważny.

M.S: - Objęcie przez Pana funkcji rad-
nego województwa zbiegło się wła-
ściwie z wybuchem pandemii. Jak 
w tej trudnej sytuacji – w ochronie 
zdrowia, gospodarce, oświacie, wła-
ściwie w każdym obszarze - pracuje 
Sejmik województwa podlaskiego? 

P.M: - Na pewno mamy 
utrudnioną komunikację i funk-
cjonowanie zarządu, całego 
Sejmiku uległo zmianie. Nato-
miast na pewno nie zwalniamy 
tempa. Wręcz przeciwnie, sta-
ramy się, by wszystkie działa-
nia były realizowane w sposób 
szybki i aktywny, po to, żeby 
zarówno przedsiębiorcy, którzy 
niezwykle mocno odczuwają 
skutki pandemii i długotrwały 

lockdown, jak i wszyscy miesz-
kańcy mogli funkcjonować na 
tyle normalnie, na ile jest to 
możliwe. Tylko w okresie po-
nad roku, na Podlaski Fundusz 
Gospodarczy przekazaliśmy 
prawie 200 milionów złotych. 
To są bezzwrotne środki, któ-
re trafiły do przedsiębiorców, 
zarówno małych, średnich, jak 
i dużych firm, których obrót czy 
też zyski znacząco spadły. Już 
od momentu wybuchu pande-
mii wiedzieliśmy, że nie może-
my pozostawić ich samych so-
bie. Niezależnie od działań, czy 
też programów, które prowadzi 
rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
jako Sejmik podejmowaliśmy 
dodatkowe działania. Zarząd 
województwa bardzo szybko re-
agował i tworzył programy, któ-
re mogłyby wzmocnić podlaską 
gospodarkę.

M.S: - O jak znaczącym zatem prze-
kierowaniu sił i środków na walkę 
z pandemią i jej skutkami mówimy? 
Jak bardzo Sejmik musiał przemode-
lować chociażby budżet wojewódz-
twa?  

P.M: - Musieliśmy w dość 
znaczący sposób przebudować 
cały budżet. Z niektórych dzia-
łań można było bardzo szybko 

zrezygnować, czy też przenieść 
ich finansowanie na kolejne lata. 
Mam tu na myśli imprezy kul-
turalne czy sportowe, których 
i tak w wyniku obostrzeń rzą-
dowych nie można było zorga-
nizować. Te środki można było 
uwolnić i przesunąć na zupełnie 
inne dziedziny. Oprócz Pod-
laskiego Funduszu Gospodar-
czego, o którym rozmawiamy, 
uruchomiony został również 
Podlaski Fundusz Zdrowotny, 
czyli środki nie tylko na ochro-
nę zdrowia, tę która podlega 
bezpośrednio zarządowi woje-
wództwa podlaskiego, ale rów-
nież na inne ośrodki zdrowotne, 
które w tym czasie wymagały 
takiego wsparcia. I to są też bar-
dzo poważne środki, jeśli cho-
dzi o wsparcie systemu ochro-
ny zdrowia dlatego, że mówimy 
tutaj o dziesiątkach milionów 
złotych. Tylko w tamtym roku 
przeznaczyliśmy na ten cel 60 
milionów złotych, z czego pod-
stawowy budżet województwa, 
to blisko 20 milionów złotych. 
Także to są bardzo duże środ-
ki, które zostały zaangażowane 
w 2020 roku. W tym roku rów-
nież nie zwalniamy, bo to, co 
planujemy przeznaczyć na sys-
tem ochrony zdrowia na tzw. 

wkłady czy też do projektów 
unijnych, o których realizację 
będą ubiegali się dyrektorzy 
placówek zdrowotnych czy też 
ewentualnie Sejmik, to ponad 
25 milionów złotych. Nie mó-
wiąc również o tym, że staraliśmy 
się działać aktywnie i rozmawiać 
z Ministerstwem Zdrowia, po to 
żeby środki w ramach rządowego 
funduszu inwestycji lokalnych, 
również mogły trafiać do jedno-
stek ochrony zdrowia. I tak też 
się stało dlatego, że wszystkie trzy 
szpitale wojewódzkie, które pod-
legają Urzędowi Marszałkow-
skiemu, takie wsparcie również 
otrzymały. Mówimy tu o kwo-
cie 4 milionów złotych, więc jak 
zbierzemy te wszystkie wartości, 
to okazuje się, że są to naprawdę 
bardzo pokaźne kwoty.

M.S: - Panie Piotrze do Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
chciałabym wrócić za moment, by 
nieco bardziej szczegółowo o nim 
porozmawiać. Natomiast chciała-
bym zapytać wprost… Co z tego ma 
Łomża, Ziemia Łomżyńska, że ma 
w sejmiku Piotra Modzelewskiego? 

P.M: - Ze swej strony mogę 
powiedzieć, że działam bardzo 
aktywnie. Nie chciałbym tutaj 
uprawiać autoreklamy, bo moim 

zdaniem najlepiej oceniliby to 
mieszkańcy czy też samorzą-
dowcy, z którymi w szczególny 
sposób współpracuję. To oni 
najlepiej wiedzą czego miesz-
kańcy na naszym regionie naj-
bardziej potrzebują. Co prawda 
w mieście Łomża jest to utrud-
nione, z uwagi na brak bezpo-
średniej komunikacji z włoda-
rzem. Prezydent nie prowadzi 
z nami rozmów.

M.S: - Dlaczego? 
P.M: - Pani redaktor, trud-

no mi odpowiedzieć na to py-
tanie. Być może prezydent ma 
inną wizję, koncepcję pozyski-
wania środków zewnętrznych 
czy funkcjonowania miasta. Na-
tomiast my nie patrząc na to czy 
prezydent chce rozmawiać z na-
szymi radnymi, czy ze mną, jako 
z pełnomocnikiem struktur Pra-
wa i Sprawiedliwości w mieście 
Łomża, staramy się działać, żeby 
mieszkańcy tego nie odczuwa-
li. Dla nas mieszkańcy, i ten re-
gion, są najważniejsi. I po to nas 
wybierali, żebyśmy niezależnie 
od tych różnych niedogodności, 
czy też różnicy zdań, działali. 
Nie zawsze jest to łatwe, bo cza-
sami chciałoby się przekazać, 
czy też spróbować zawalczyć 
o dodatkowe środki na rzecz 
naszego miasta, ale wiemy, że 
włodarzem jest prezydent i bez 
jego intencji czy stosownych 
wniosków nie zawsze możliwe 
jest przekazanie, w bezpośredni 
sposób,  środków finansowych. 
Na pewno nasz region zyskuje 
teraz bardziej, gdy w Sejmiku 
jest nas już dwóch. Razem z wi-
cemarszałkiem województwa 
Markiem Olbrysiem, staramy 
się podkreślać szczególną wagę 
tego regionu. Marek Olbryś, nie 
ma co ukrywać, osiągnął bar-
dzo dobry wynik,  w wyborach 
do Sejmiku. W związku z tym 
my też mamy pewne oczekiwa-
nia. Chodzi o to, żeby miesz-
kańcy mieli poczucie, że w ślad 
za pójściem, i zagłosowaniem 
konkretnie za listą Prawa i Spra-
wiedliwości, za nami, zmienia 
się ich komfort życia. A to się 
dzieje. Miasto Łomża pozyskuje 
bardzo dużo środków, zarówno 
z samorządu województwa, ale 
również ze środków rządowych. 
Chodzi o to, by mimo tych róż-
nic miasto się rozwijało. Może 

Ziemia Łomżyńska zasługuje na działania, 
które będą wzmacniać ten region 

O działaniach na rzecz Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, pracy Sejmiku województwa podlaskiego w czasie pandemii, środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla regionu oraz nastrojach 
w Prawie i Sprawiedliwości, i nie tylko, z PIOTREM MODZELEWSKIM, radnym województwa podlaskiego i pełnomocnikiem komitetu PiS miasta Łomża rozmawia Marlena Siok. 
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13rozmowa nie tylko polityczna

nie widać na dzisiaj niestety, i to 
jest trochę taka moja bolączka, 
tej większej koncepcji czy za-
mysłu co chcemy osiągnąć za 
pięć czy dziesięć lat jako miasto 
Łomża. To prezydent powinien 
wskazywać jak to powinno wy-
glądać, czego oczekujemy od 
rządu, czy z jakich programów 
miasto powinno korzystać. Na 
dzisiaj, rzeczywiście środki, któ-
re trafiają do miasta skierowa-
ne są na infrastrukturę drogo-
wą. I tutaj rzeczywiście miasto 
Łomża charakteryzuje się wy-
sokim poziomem jeśli chodzi 
o modernizowanie dróg lokal-
nych. To cieszy dlatego, że ten 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 
i Fundusz Dróg Samorządo-
wych wspiera tego typu dzia-
łania. Trzeba sobie powiedzieć 
jasno, że gdyby nie to wsparcie, 
to miasto Łomża czy też inne 
mniejsze miejscowości nie były-
by w stanie na taką skale wyko-
nywać tych inwestycji. Ponadto 
duże środki z Sejmiku spłynęły 
do miasta nie tylko na drogi, ale 
przede wszystkim na rewitali-
zację Starego Rynku. Ostatni 
duży grant, który miasto Łom-
ża otrzymała, to środki na au-
tobusy niskoemisyjne. To jest 
prawie 30 milionów złotych. 
To także milionowe kwoty jeśli 
chodzi o wsparcie szkół. To są 
milionowe kwoty, które trafia-
ją do miasta Łomży i cieszymy 
się i czujemy się zobowiązani 
razem z wicemarszałkiem Mar-
kiem Olbrysiem, żeby te środki 
tutaj spływały, i żeby mieszkań-
cy odczuwali, że jesteśmy ak-
tywni i działamy na rzecz Ziemi 
Łomżyńskiej. 

M.S: - Pod koniec marca na swoim 
profilu w mediach społecznościo-
wych opublikował Pan dumnie 
informację, że w województwie 
podlaskim wsparcie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych to 
ponad 75 milionów złotych. Środki 
mają trafić m.in. tu do subregion 
łomżyńskiego...

M.S: - Jak najbardziej. I trze-
ba powiedzieć, że to są jedne 
z większej wartości jeśli cho-
dzi o przydzielenie tych środ-
ków na działania, które mają 
wspomóc samorządy lokalne. 
Nie tylko te duże. Założeniem 
Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, trzeciej edycji, 
było wsparcie także tych mniej-
szych samorządów, żeby prze-
stać klasyfikować kraj na Polskę 
A, B czy C. Ten podział od-
czuła szczególnie nasza "ściana 
wschodnia". I takie były też zało-
żenia programu, żeby środki te 
trafiały do małych, lokalnych sa-
morządów, które często nie stać 
na podstawowe inwestycje. Mó-
wimy tu o inwestycjach w wo-
dociągi, remontach budynków 

szkolnych czy też ośrodków 
kultury, ale mówimy również 
o działaniach drogowych, bo 
też o tym nie zapominajmy, że 
przede wszystkim tereny gmi-
ny Jedwabne, ale również Wi-
zny czy Nowogrodu, były bar-
dzo mocno zaniedbane, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie środków 
czy też wsparcie finansowe pod 
kątem infrastruktury drogowej. 
My dzisiaj również staramy się 
poprzez tego typu fundusze 
wspierać właśnie te samorządy, 
które utraciły duże środki finan-
sowe z powodu spadku wpły-
wów z PIT-u i CIT-u. W zależ-
ności też od tego, jak duży był 
to spadek zależało wsparcie fi-
nansowe, które otrzymał dany 
samorząd.

M.S: - Aczkolwiek rodzi się pewna 
niejasność… Rzeczywiście gdy ana-
lizuje się tę listę, na której znajdują 
się m.in. takie pozycje jak: 3,5 mln 
złotych dla Łomży na Rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 5, milion dla 
gminy Jedwabne na budowę wodo-
ciągu, czy ponad milion dla powiatu 
zambrowskiego na zakup dwóch am-
bulansów z wyposażeniem i zabudo-
wą, to znajduje się powód do zado-
wolenia. Ale wielu samorządowców 
ma wątpliwości, co do podziału tych 
środków. Ja niejednokrotnie słyszę 
po prostu głos zawodu, bo projek-
ty, które są niezwykle istotne dla 
lokalnych społeczności otrzymały 
0 złotych. Według samorządowców 
wkradło się tam zbyt dużo polityki. 
A Pan Panie Piotrze, rozumie kryte-
ria, algorytmy, według których przy-
znawane były te środki? 

P.M: - Pani redaktor, na pew-
no ci samorządowcy, którzy są 
nieusatysfakcjonowani że tych 
środków nie otrzymali, albo dla-
tego, że można powiedzieć, że 
to oni uprawiają politykę wska-
zując jakieś "drugie dno" w tym 
wszystkim, będą tego typu gło-
sy podnosić. Natomiast to jest 
bardzo czytelny przekaz, i tam 
nic nie było do ukrycia. Nie 
było żadnego drugiego dna. I 
to, co niektórzy samorządow-
cy, czy wręcz politycy wskazują, 

że środki płyną do tych samo-
rządów,  które mają ,,odpowied-
nich” włodarzy. Gdyby tak było, 
to naprawdę wiele samorządów 
nie otrzymałoby tego wsparcia. 
Mam tu na myśli chociażby gmi-
nę Wasilków. Możemy powie-
dzieć również o mieście Łomża, 
gdzie przecież prezydent nie jest 
w koalicji z nami. Wszyscy nasi 
radni są dzisiaj w opozycji w sto-
sunku do prezydenta, dlatego że 
wolał zbudować inną koalicję. I 
gdybyśmy rzeczywiście tak na 
to patrzyli, tak jak pani redaktor 
przedstawia, to prawdopodob-
nie wtedy mógłbym się zgodzić i 
powiedzieć, że jest w tym jakieś 
drugie dno. To nie jest prawda, 
bo chociażby te dwa przykłady 
właśnie o tym świadczą. W tym 
miejscu chciałbym podziękować 
radnym miasta Łomża, klubu 
radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści, którzy bardzo często rozma-
wiają ze mną na temat możliwo-
ści wsparcia różnych inicjatyw. 
Za chwilę będziemy rozmawiali 
również o środkach na odrestau-
rowywanie zabytków w woje-
wództwie podlaskim. I tu zarów-
no radny Wiesław Grzymała, ale 
też Marek Dworakowski czy Ma-
rianna Jóskowiak rozmawiali ze 
mną i z wicemarszałkiem Mar-
kiem Olbrysiem na temat tego 
jakie są możliwości, żeby wes-
przeć te zadania z regionu łom-
żyńskiego.

M.S: - Panie Piotrze, przyglądał się 
Pan sobotniej konwencji krajowej 
Porozumienia? Zastanawiał się Pan 
jaki będzie ruch łomżyńskiego posła 
Lecha Antoniego Kołakowskiego? 

P.M: - Powiem szczerze, że 
generalnie moje przeglądanie 
odbywało się na podstawie ko-
munikatów czy też informa-
cji z mediów ogólnopolskich. 
Oczywistą sprawą jest to, że in-
teresuje  mnie aktualna sytu-
acja polityczna, ale szczególnie 
nie przyglądałem się konwen-
cji Porozumienia dlatego, że 
mamy dzisiaj naprawdę tyle 
różnych potrzeb, i musimy wy-
słuchać tylu głosów, czy to sa-

morządowców, czy też różnego 
rodzaju grup społecznych, które 
wymagają wsparcia, że powiem 
szczerze - na pewno nie byłem 
czynnym słuchaczem, czy też na 
żywo oglądającym. Nie umknę-
ło na pewno mojej uwadze to, 
że wystąpił na konwencji poseł 
Lech Antoni Kołakowski. Nato-
miast dzisiaj mogę powiedzieć, 
że on sam o sobie decyduje i de-
finiuje rzeczywistość, w której 
chce się odnaleźć. Mogę tylko 
życzyć mu powodzenia. Naj-
ważniejsze, że obrał swój kieru-
nek i wie czego oczekuje. Nato-
miast Prawo i Sprawiedliwość 
nie będzie z tego powodu jakoś 
wyhamowywać. Mamy napraw-
dę ambitne plany i działania. 
Miasto Łomża, czy w ogóle nasz 
region łomżyński szerzej pa-
trząc jest bardzo mocny i aktyw-
ny, jeśli chodzi o działania Prawa 
i Sprawiedliwości, więc mamy 
co robić nie oglądając się na po-
jedyncze osoby. To jest jego in-
dywidualna decyzja. 

M.S: - Szef Porozumienia przekonu-
je, że Polska centroprawicowa musi 
zostać wymyślona od nowa… 

P.M: - Uważam, że nie do 
końca. Może nie wymyślona od 
nowa, ale zredefiniowana. Nie 
ulega wątpliwości, że na pewne 
rzeczy trzeba inaczej spojrzeć. 
Jednak nie ze względu na to, że 
ta formuła Zjednoczonej Prawi-
cy się zakończyła tylko, dlatego 
że otaczająca nas rzeczywistość 
się zmieniła się. I być może 
z tego względu powinniśmy 
usiąść i zweryfikować niektóre 
nasze plany czy też działania, 
które pierwotnie sobie założy-
liśmy.  

M.S: - Wspólnie? 
P.M: - Oczywiście że tak. 

Tak jak w każdej rodzinie bywa-
ją różnice zdań, i nie ma tu czego 
ukrywać. Może nawet czasami 
dobrze, że tak właśnie jest dla-
tego, że burza mózgów czy też 
różnica zdań powoduje wypra-
cowanie lepszych efektów. Nie-
mniej jednak musi to polegać na 

zebraniu się przy jednym stole 
i dialogu. Nie może odbywać się 
to na zasadzie komunikatów me-
dialnych, czy też bez komunika-
cji wewnętrznej. Trzeba przede 
wszystkim najpierw sporne kwe-
stie przedyskutować, i później 
rzeczywiście możemy mówić 
o różnicach czy też o zmianach, 
które powinny zostać dokona-
ne. Jeśli będą to tylko i wyłącz-
nie przekazy medialne, nie będą 
one służyły dobrej komunikacji 
i zgodzie w Zjednoczonej Pra-
wicy. Polacy oczekują od nas 
działań. To, że są różnice zdań 
czy być może ktoś patrzy tro-
chę indywidualnie na siebie, to 
dzisiaj trzeba o tym zapomnieć. 
Dziś dla nas najważniejsze jest 
to, żeby gospodarka mogła 
z powrotem wzrastać, żeby nasi 
mieszkańcy mogli czuć, że nie 
są zapomniani, że są bezpieczni. 
Wszystkie inne animozje jeste-
śmy w stanie pokonać, ale tylko 
wtedy, gdy usiądziemy i rzeczy-
wiście na spokojnie porozma-
wiamy. I dotyczy to zarówno 
szczebla miejskiego, wojewódz-
kiego, jak i  krajowego. 

M.S: - A jeśli chodzi o Łomżę i Ziemię 
Łomżyńską... Czy możliwe jest po-
rzucenie tych różnic i skoncentrowa-
nie się na pracy ponad podziałami? 

P.M: -Jak najbardziej. Ta 
ręka nigdy nie była schowana w 
kieszeni. Ona ze strony Prawa 
i Sprawiedliwości zawsze była 
wyciągnięta. My dwukrotnie 
próbowaliśmy dojść do takiego 
porozumienia. Zabiegaliśmy 
o merytoryczną rozmowę, czy 
pewne uzgodnienia tutaj lo-
kalnie, czy to na szczeblu mia-
sta, czy też w innych regionach, 
gdzie potrzeba jest wsparcia 
samorządowca, czy też oso-
by która jest koalicjantem, czy 
też z innego ugrupowania, ale 
która wymaga, która widzi że 
jednak pewne inne wartości są 
bardziej istotne, niżeli interes 
własny czy też pewnej grupy 
społecznej. Na dzisiaj my tego 
nie widzimy. Z naszej strony, ze 
strony Prawa i Sprawiedliwo-
ści, z mojej strony jako pełno-
mocnika struktur Prawa i Spra-
wiedliwości w mieście Łomża, 
na pewno nie ma schowanej 
ręki. Ona jest cały czas wycią-
gnięta. Tylko druga strona też 
musi tego chcieć. Ponadto każ-
dy z nas musi czuć, że to jest 
uzgodnienie na serio, że stoi za 
tym merytoryka.

M.S: - Panie Piotrze w tym miejscu 
chciałabym postawić kropkę. Bardzo 
dziękuję za spotkanie i za rozmowę. 

P.M: - Dziękuje, Pani Redak-
tor. Wszystkiego dobrego.

Dla nas mieszkańcy, i ten region, są najważniejsi.  

I po to nas wybierali, żebyśmy niezależnie od tych 

różnych niedogodności, czy też różnicy zdań, działali.

Czujemy się zobowiązani razem z wicemarszałkiem 

Markiem Olbrysiem, żeby te środki tutaj spływały,  

i żeby mieszkańcy odczuwali, że jesteśmy aktywni  

i działamy na rzecz Ziemi Łomżyńskiej.
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16 lipca 1969 roku cały świat obser-
wuje, jak trzej astronauci Apollo 11 pró-
bują niemożliwego: wylądować na Księ-
życu i wrócić do domu. Po raz pierwszy 
w telewizji filmowcy wykorzystali zagi-
nione taśmy astronautów, nagrane przed 
i po misji, a także rzadkie filmy i zdjęcia 
NASA. Dokument ujawnia wątpliwości 
i lęki astronautów. 

Misja została prawie dwukrotnie prze-
rwana, gdy załoga stanęła w obliczu tajem-
niczego alarmu rozlegającego się w statku 

kosmicznym i gdy poziom paliwa spadł na 
niebezpiecznie niski poziom. Film przed-
stawia niesamowitą, prawdziwą historię 
największego wyczynu ludzkości.

Po przeleceniu prawie 390 tys. kilo-
metrów w 76 godzin, Apollo 11 wszedł na 
orbitę księżycową 19 lipca. Następnego 
dnia, o godzinie 13.46, moduł księżyco-
wy Eagle, obsługiwany przez Armstronga 
i Aldrina, oddzielił się od modułu dowo-
dzenia, w którym pozostał Collins. Dwie 
godziny później Orzeł zaczął schodzić na 

powierzchnię Księżyca, a o 16.17 statek 
wylądował na południowo-zachodnim 
skraju Morza Spokoju. Armstrong natych-
miast przekazał drogą radiową do Cen-
trum Kontroli Misji w Houston w Teksa-
sie słynną wiadomość: „Orzeł wylądował”.

Wśród przedmiotów pozostawionych 
na powierzchni Księżyca była tablica z na-
pisem: „Tutaj ludzie z planety Ziemia po 
raz pierwszy postawili stopę na Księżycu 
– lipiec 1969 r. Przybyliśmy w pokoju dla 
całej ludzkości”.

Program Apollo był kosztownym i pra-
cochłonnym przedsięwzięciem, w którym 
uczestniczyło szacunkowo 400 000 inży-
nierów, techników i naukowców, i koszto-
wał (wg. dzisiejszej wartości dolara) 100 
miliardów dolarów. 

Lądowanie na Księżycu:  
historia prawdziwa
WP1 piątek 18.00

Lądowanie na księżycu: historia prawdziwa

Orzeł wylądował

Opłacone krwią

Znów  
na ringu

Niewiarygodna choć prawdziwa hi-
storia o nieprawdopodobnym powrocie 
na ring. 

Młody, utalentowany bokser Vinny 
Pazienza (Miles Teller) jest bokserem, 
który uwielbia spędzać noce na suto za-
krapianych imprezach, podrywając ko-
lejne dziewczyny. Gdy trafia pod skrzy-
dła trenera Kevina Rooneya (Aaron 
Eckhart), ten wprowadza dyscyplinę 
i porządek w jego życie. Bokser odnosi 
coraz większe sukcesy, ma szansę stać 
się prawdziwą gwiazdą. 

Jego błyskotliwą karierę przerywa 
wypadek samochodowy. Vinny unika 
śmierci ale doznaje poważnego urazu 
kręgosłupa. Dowiaduje się, że nigdy 
już nie będzie chodzić, ale wbrew zale-
ceniom lekarzy i wszelkim przeciwno-
ściom, podejmuje ogromny wysiłek, by 
powrócić na ring. 

Osiągnięcie formy to kilkunasto-
miesięczny trening, który może go 
zupełnie sparaliżować. Vinny ćwiczy 
w specjalnym metalowym rusztowaniu, 
z obręczą przytwierdzoną do czaszki, 
która ma odciążyć szyję i zapewnić zra-
stanie się kręgów. 

Po ponad roku od wypadku chce 
stanąć do prawdziwej walki, która 
może być ostatnią w jego życiu, bo sil-
ny cios przeciwnika może go po pro-
stu zabić.

Pewnie nie wiesz...
Paziensa był pięciokrotnym mistrzem 

świata w wadze lekkiej, średniej, super 
średniej. W swojej karierze stoczył 60 
walk, wygrał 50 z czego 30 przez nokaut.

Miał bardzo poważne problemy 
z uzależnieniem od hazardu i nawet po 
zakończeniu kariery stracił ponad 10 mi-
lionów dolarów, bo lubił prowadzić luksu-
sowy styl życia i grać w kasynie.

Pazienza otrzymał 926 000 dolarów 
za szkody doznane w wypadku samocho-
dowym.

Był pasażerem auta, które z szybko-
ścią 60 km/godz. zderzyło sie czołowo  
z innym pojazdem.

Opłacone krwią
TV6 piątek 23.00

Kryzys to nasz pomysł

Wygrać 
wybory

Jane Bodine (Sandra Bullock) to lekko 
neurotyczna, samotna specjalistka od stra-
tegii kampanii politycznych. Z powodów 
osobistych musiała przerwać obiecującą 
karierę, po czym osiadła w głuszy i zajęła 
się lepieniem garnków. Teraz żyje bez stre-
su, papierosów i alkoholu, „organicznie” 
i zdrowo, choć jej życie pozbawione jest 
ambitnego celu, którym do tej pory było 
prowadzenie niepewnych kandydatów ku 
zwycięstwu. Nawet sama przed sobą nie 
przyznaje, że brakuje jej odrobiny chaosu, 
zawirowań na najwyższych szczeblach, 
blasku fleszy. 

Kampanijni koledzy sprzed lat przypo-
minają sobie o Jane, a wszystko przy okazji 
zbliżającej się batalii o urząd prezydenta 
Boliwii. 

Film oparty na faktach: udziale ame-
rykańskich strategów kampanii politycz-
nych w wyborach prezydenckich w Boliwii 
w 2002 roku. Konsultantka polityczna Jane 
Bodine pomaga ubiegającemu się o reelek-
cję prezydentowi Boliwii. Konkuruje z ry-
walem Patem Candym (Billy Bob Thorn-
ton) pracującym dla innego kandydata.

Pewnie nie wiesz...
Bohaterka grana przez Sandrę Bullock 

była w scenariuszu mężczyzną, tę rolę miał 
zagrać George Clooney.

Ostatniego dnia zdjęć Sandra Bullock 
zafundowała ekipie samochód z lodami.

Wielu członków ekipy opowiadało, że 
Sandra Bullock ciągle zapominała swoich 
kwestii.

Kryzys to nasz pomysł
Metro piątek 22.10, niedziela 22.15

Aaron Eckhart (filmowy trener), Vinny Pazienza i grający go Miles Teller na premierze filmu  
„Opłacone krwią” 2 listopada 2016 r. w Beverly Hills w Kalifornii.
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Choć film pochodzi z 1968 roku ory-
ginalna intryga pełen jest zaskakujących 
zwrotów akcji i trzyma w napięciu od po-
czątku, do samego końca.

Thomas Crown (Steve McQueen) 
należy do szanowanych i najbogat-
szych mieszkańców Bostonu. Pasją 
tego dystyngowanego dżentelmena 
są przestępstwa finansowe. Mężczy-
zna nie traktuje tej działalności jako 
sposobu zarobkowania, lecz jako roz-
rywkę i osobliwą metodę walki z nie-
uczciwym systemem. Przygotowuje 
duży skok na bank, nie dlatego, że po-
trzebuje pieniędzy, lecz tylko po to, 
by zburzyć istniejący układ społeczny. 
Gdy spektakularna akcja kończy się 
powodzeniem, agencja ubezpiecze-
niowa wysyła swoją najlepszą agentkę, 
Vicky Anderson (Faye Dunaway). Vic-
ky postanawia spotkać się z Crownem. 
Umiejętnie szafuje swoim uwodzi-
cielskim urokiem rozgrywając swoistą 
grę w kotka i myszkę. Przekonana, że 
za rabunkiem stoi Crown, stara się go 
sprowokować jedyną rzeczą, której ten 
nie może mieć – sobą samą.

Pewnie nie wiesz...
Sean Connery jako pierwszy był wy-

brany do tytułowej roli, ale ją odrzucił. 
Później żałował swojej decyzji. 

Napad na bank filmowano z ukrytych 
kamer, wiedzieli o tym tylko strażnicy, ka-
sjerzy i obsada filmu. Klienci nie byli świa-
domi kręcenia filmu. Żaden z klientów ani 
przechodniów nie zareagował na niezwy-
kłą sytuację.

Scenarzysta Alan Trustman wpadł na 
pomysł filmu, kiedy pracował w banku i się 
nudził, wyobrażając sobie, jak go obrabować.

Ze wszystkich filmów, które Steve 
McQueen nakręcił w swojej karierze, ten 
był jego ulubionym.

Mecz polo został częściowo sfilmowany 
przez kamerę zamontowaną na piersi jed-
nego z graczy.

Faye Dunaway nosi w filmie 29 kostiumów.

Sprawa Thomasa Crowna 
(Afera Thomasa Crowna)
TVP Kultura sobota 20.00

Rok 2028, międzynarodowa korpo-
racja OmniCorp jest wiodącym produ-
centem w branży robotyki. Wytwarzane 
przez nią Drony już od lat biorą udział 
w międzynarodowych działaniach wo-
jennych, przynosząc wytwórcom ogrom-
ne zyski. Wkrótce nadarza się okazja, aby 
przetestować kontrowersyjną technolo-
gię na rodzimym rynku w celu zwalcze-
nia przestępczości. 

Kochający mąż i świetny policjant 
Alex Murphy ( Joel Kinnaman) za wszel-
ką cenę próbuje powstrzymać rosnącą 
falę przestępstw w swoim mieście. Gdy 
zostaje ciężko ranny na służbie, Omni-
Corp widzi szanse, aby wcielić swój plan 
w życie i stworzyć hybrydę robota i czło-
wieka – policyjnego cyborga RoboCopa. 
Policjant zostaje „przywrócony do ży-
cia” i powraca na ulice miasta. Robocop 
spisuje się świetnie, ale nieoczekiwanie 
zaczynają się w nim odzywać ludzkie 
uczucia… W maszynie bezgranicznie 
oddanej służbie sprawiedliwości wciąż 
kryje się prawdziwy człowiek.

To remake (nowa wersja) kul-
towego filmu Paula Verhoevena 

z 1987 roku z Peterem Wellerem 
w roli głównej. Pierwowzór był prze-
bojem, doczekał się dwóch sequeli 
(kontynuacja), na jego podstawie 
powstawały seriale telewizyjne 
i animowane, komiksy, zabawki i gry 
komputerowe. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 243 

miliony dolarów, kosztował 100 milionów. 
Joel Kinnaman zebrał, mimo wcze-

śniejszych wątpliwości krytyków i widzów, 
wiele pozytywnych ocen za swoją rolę. Wy-
jątkowo ekspresyjna twarz aktora dosko-
nale odzwierciedla emocjonalne rozterki 
bohatera. 

Filmowanie w kanadyjskim mieście 
Hamilton trwało przez pięć kolejnych nocy. 
Ulice były zamknięte od 18.00 do 7.00. 

RoboCop
TV Puls sobota 20.00

RoboCop

Cyborg  
z... sercem

Sprawa Thomasa Crowna

Bogaty  
rabuś
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Jumanji: przygoda w dżungli

Niebezpieczna gra
Czwórka licealistów podczas odbywania szkolnej kary 

znajduje starą konsolę do gier wideo z nieznaną grą, o któ-
rej nigdy nawet nie słyszeli. Po jej uruchomieniu zostają na-
tychmiast wciągnięci do wirtualnej dżungli Jumanji w ciałach 
swoich awatarów. Szybko się orientują, że to nie oni grają 
w Jumanji, lecz Jumanji gra nimi. Przeżywają emocjonującą 
przygodę życia, pełną zabawy, ale i całkiem realnych zagro-
żeń i niebezpieczeństw. Muszą doprowadzić grę do końca, bo 
w przeciwnym razie utkną w niej na zawsze!

Jumanji: Przygoda w dżungli
Polsat niedziela 13.05

Dumbo

Latający słoń
Pracująca w cyrku słonica – Pani Jumbo – otrzymuje od 

bociana zawiniątko, w którym znajduje się maleńki słonik 
Dumbo! Niestety, od początku wszyscy śmieją się z malucha 
i dokuczają z powodu jego wielkich uszu. Na domiar złego, sło-
nik zostaje rozdzielony ze swoją mamą. Samotny i nieszczęśli-
wy zostaje cyrkowym klaunem. Podczas jednego z występów 
odkrywa, że jego wielkie uszy są jak skrzydła, dzięki którym 
może latać! Nagle, rozpościera je do lotu i, ku zdumieniu tłu-
mu widzów, wykonuje spektakularną akrobację. Dumbo staje 
się niespodziewanie największą gwiazdą cyrku...

Dumbo
TV Puls2 sobota 17.15, niedziela 9.10

Mulan

Bohaterka
Opowieść na podstawie starożytnej chiń-

skiej legendy. Pełna życia, wesoła Mulan nie 
bardzo potrafi podporządkować się tradycji. 
Gdy jej chory ojciec dostaje rozkaz wstąpienia 
do wojska i obrony kraju przed najazdem dzi-
kich Hunów, Mulan decyduje się go zastąpić. 
Pod osłoną nocy, w męskim przebraniu wymy-

ka się z domu. Jej niezwykły postępek sprawia, 
że do życia budzą się duchy przodków oraz ma-
leńki smok Muszu. Przodkowie powierzają mu 
zadanie sprowadzenia Mulan do domu... Na 
polu walki Mulan okrywa się sławą, a gdy zosta-
je zagrożone życie cesarza, obmyśla brawurowy 
plan i rusza na ratunek.

Mulan
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 11.55

Dom

Oh i Tip
Oh to uroczy, sympatyczny kosmita. Jego po-

goda ducha i optymizm nie podobają się pobra-
tymcom. Stworek musi ratować się ucieczką. Na 
Ziemi nawiązuje niezwykłą przyjaźń z nieziemsko 
upartą i żądną przygód dziewczyną imieniem Tip. 
Para będzie musiała stawić czoła wielu przeciw-
nościom i uratować planetę przed inwazją z ko-
smosu.

Dom
Polsat sobota 8.10
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Przyszłość rad seniorów w obliczu pla-
nowanych zmian w ustawie o samo-
rządzie – to główny temat III Forum 
Rad Seniorów Województwa Podla-
skiego. W Forum on line 21 kwietnia 
2021 wezmą udział podlascy parla-
mentarzyści i marszałek wojewódz-
twa. Drugi temat dotyczy zdrowia 
i bezpieczna starość – problem age-
izmu i wielolekowości.

Pomimo pandemii CO-
VID-19 i związanych z nią obo-
strzeń Rada Seniorów przy 
Marszałku Województwa Podla-
skiego nie zwalnia tempa działa-
nia. Po raz kolejny spotkają się na 
platformie Zoom rady seniorów 
z naszego województwa.

Spotkanie poświęcone bę-
dzie przyszłości rad seniorów 
w obliczu planowanych zmian 
w ustawie o samorządzie. Do 
udziału w wydarzeniu zapro-
szono podlaskich parlamenta-
rzystów. Organizatorzy chcą ich 
zainteresować problemami śro-
dowisk osób starszych, jakimi 
zajmują się rady seniorów w re-
gionie. W obliczu starzenia się 
społeczeństwa działanie rad se-
niorów staje się coraz bardziej 
istotne. Są one najbardziej oczy-

wistym łącznikiem pomiędzy 
samorządami, a środowiskiem 
osób starszych.

Na Forum będzie przedsta-
wiona petycja skierowana do 
Prezydenta RP, Marszałków Sej-
mu i Senatu, Premiera Rządu RP 
oraz Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Organizatorzy forum 
mają nadzieję na przyśpiesze-

nie prac związanych 
z udoskonaleniem 
zapisów ustawy o sa-
morządzie i powoły-
waniu rad seniorów 
na szczeblu nie tyl-
ko gminnym, ale też 
miejskim, powiato-
wym i wojewódzkim. 
A także rozstrzygnię-
ciem problemu fi-
nansowania rad.

Drugim tema-
tem prezentowanym 

na forum będzie przedstawie-
nie projektu „Audyt obywatelski 
procesu leczenia farmakologicz-
nego seniorów w Polsce”. Jest to 
projekt realizowany przez Funda-
cję Centrum Inicjatyw na rzecz 
Społeczeństwa oraz Instytut dla 
Zdrowej i Lepszej Starości - in-
stytucje społeczne z Białegosto-
ku. Dotyczy on między innymi 
problemu ageizmu (wykluczenia 
ze względu na wiek) i wieloleko-
wości wśród seniorów. Opowie-
dzą o tym prof. Barbara Bień i dr 
Eliza Szadkowska.

Organizatorami III Forum 
Rad Seniorów Województwa 
Podlaskiego są Rada Seniorów 
przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego, Stowarzyszenie 
Szukamy Polski i Ośrodek Wspie-
rania Podlaskich Rad Seniorów.

Ponad 2,5 mln zł otrzymają trzy 
szkoły z Łomży, dzięki czemu zwięk-
szą szanse swoich absolwentów na 
regionalnym i lokalnym rynku pracy. 
W imieniu Samorządu Województwa 
Podlaskiego umowę w tej sprawie 
podpisał Marek Olbryś, Wicemarsza-
łek Województwa Podlaskiego.

- Nie muszę mówić, że szkol-
nictwo łomżyńskie jest na do-
brym poziomie i chcemy utrzy-
mać pozycję jednego z liderów 
w regionie – mówił wicemarsza-
łek Marek Olbryś. - Jestem szczę-
śliwy, że środki trafiają do miasta 
Łomża, gdzie zostaną wykorzy-

stane profesjonalnie i z pożyt-
kiem dla młodzieży – podkreślił.

W projekcie wezmą udział 
uczniowie łomżyńskich szkół: 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących nr 6, Zespo-
łu Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących nr 7 oraz Zespołu 
Szkół Mechanicznych i Ogólno-
kształcących nr 5. 340 uczniów 
tych szkół zostanie objęta specjal-
nym programem, w zakres którego 
będą wchodzić różnorodne formy 
zajęć pozalekcyjnych, staże i kursy 
zawodowe oraz wsparcie stypen-
dialne uczniów uzdolnionych.

- Te środki to rozwój szkol-
nictwa zawodowego, ale również 
gospodarki, by wychowywać 
młode pokolenie z perspektywą 
ich przyszłej pracy – powiedział 
na wstępie Mariusz Chrzanow-
ski, prezydent Łomży.

- Pozwolą też odciążyć budżet 
miasta od wydatków własnych 
na oświatę – podsumował pre-
zydent dziękując jednocześnie 
Zarządowi Województwa Podla-
skiego za wsparcie.

Zakres działań podjętych 
w projekcie i współpraca z pra-
codawcami wpisują się w Inte-

ligentne Specjalizacje Regionu 
czyli przemysł rolno-spożywczy 
oraz przemysł metalowo-maszy-
nowy.

Projekt został złożony przez 
miasto Łomża i będzie kosz-

tować ponad 2,5 mln zł, z cze-
go dofinansowanie przyznane 
z funduszy europejskich to bli-
sko 2,4 mln zł. Projekt będzie 
realizowany do połowy 2023 
roku.

Już 21 kwietnia na TVN Style emisja 
programu „Tu jest pięknie”, w którym 
Dorota Szelągowska odwiedziła Hotel 
Traugutta3. To wyjątkowe miejsce na 
mapie Białegostoku i obowiązkowe 
do odwiedzenia!

- Ekipa TVN Styl zgłosiła się 
do nas już w 2020 roku. Wpro-
wadzono lockdown i lawiną zda-
rzeń nagrania rozpoczęliśmy do-
piero w marcu tego roku. 2 dni 
zdjęciowe, nowa energia, pozy-
tywne emocje i potwierdzenie 
tego co wiedzieliśmy już daw-
no, że w Hotelu Traugutta3 jest 

pięknie! – mówi z entuzjazmem 
Anna Narel, Dyrektor Hotelu 
Traugutta3.

To pierwszy hotel w Bia-
łymstoku wyróżniony przez 
twórców programu „Tu jest 
pięknie”. Za jego projekt odpo-
wiada białostocka Pracownia 
Projektowa Archimeda, a za 
wykończenie oraz wyposaże-
nie w zdecydowanej większo-
ści odpowiadają firmy z lokal-
nego rynku. Czym zachwycił 
hotel i na co zwrócono szcze-
gólną uwagę będzie można zo-

baczyć już 21 kwietnia na TVN 
Style podczas emisji premiero-
wego odcinka.

- Wystrój obiektu, wykorzy-
stanie historycznych elementów, 
świetna obsługa i wyrafinowany 
smak dań to zdecydowane atuty, 
które podkreślano przy realizacji 
odcinka. Zapraszam do wspól-
nego oglądania, a przede wszyst-
kim do majówkowego pobytu 
i doświadczenia tego co piękne 
w Hotelu Traugutta3 – zaprasza 
Anna Narel, Dyrektor Hotelu 
Traugutta3.

Kształcenie zawodowe szansą  
na lepszy start w dorosłość

Przyszłość rad seniorów 
i bezpieczna starość

Hotel Traugutta3  
z Białegostoku w TVN Style 
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Na tę chwilę, spotka-
nia grupowe wciąż 
nie mogą odbywać 

się stacjonarnie. Wszystkie zapla-
nowane warsztaty nadal przepro-
wadzamy na platformie online, 
która stała się poniekąd naszym 
"Domem Miss". Dziś to jedy-
na forma, aby zrobić cokolwiek 
wspólnie i przynajmniej w pew-
nym stopniu poznać wszystkie 
finalistki. Czekamy już jednak 
bardzo na dzień, w którym spo-
tkamy się osobiście i nadrobimy 
wszystko to, czego nie możemy 
zrealizować teraz – przyznaje 
Anna Kurządkowska-Kosińska 
organizatorka regionalnego ple-
biscytu piękności. 

Finalistki szóstej edycji kon-
kursu na brak zajęć narzekać nie 
mogą. Przynajmniej raz w tygo-
dniu mają okazję odbyć warsz-
taty i zapoznać się z tym, co jest 
im obecnie niezbędne. Powo-
dzeniem cieszyły się ostatnie za-
jęcia z obecnie panującą Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2020 - Eweliną Gutowską, która 
postawiła na wiedzę praktyczną, 
dzieląc się z dziewczętami sekre-
tami mediów społecznościowych. 
Podczas spotkania, Ewelina na-
kreśliła, jak należy prowadzić 
swoje konta w mediach społecz-

nościowych, jak prawidłowo na-
wiązywać współpracę z różnymi 
markami, na co firmy najbardziej 
zwracają uwagę oraz jak powinien 
wyglądać profil kandydatki w me-
diach społecznościowych, aby 
był on interesujący dla obserwu-
jących. Ewelina nie od dziś świet-
nie radzi sobie w świecie social 
mediów. 

- To właśnie jej, zawdzięcza-
my tegoroczną współpracę z mar-
ką produkującą biżuterię Colibra 
Dream. Jest pierwszą Miss w histo-
rii naszego konkursu, której przed-
siębiorczość przeniosła się także na 
naszą scenę. Instagramowe konto 
Eweliny, liczy blisko 13 tysięcy ob-
serwujących. Jej profil na kanale 
TikTok obserwuje natomiast ponad 
157 tysięcy followersów – mówi 
Anna Kurządkowska-Kosińska.

W grudniu 2020 r., Ewelina 
reprezentowała nasz region w fi-
nale Miss Polski Nastolatek 2020, 
gdzie awansowała do TOP10. 
Wywalczyła także dwa tytuły 
komplementarne: Miss Mediów 
Społecznościowych oraz Miss Ju-
biler Schubert.

- Ogromną radość wnio-
sło także spotkanie z naszą naj-
bardziej utytułowaną Miss Zie-
mi Łomżyńskiej - Wiktorią 
Wiśniewska, która opowiedziała 

dziewczętom o swojej przygo-
dzie z konkursem. Niewątpliwie 
jej historia należy do najciekaw-
szych – przyznaje Anna Kurząd-
kowska-Kosińska.

Poza sukcesami na arenie 
krajowej, Wiktoria dwukrotnie 
reprezentowała nie tylko nasz 
region, ale przede wszystkim Pol-
skę w dwóch konkursach mię-
dzynarodowych (grudzień 2019 
- The Miss Tourism Metropoli-
tan Interiantional w Kambodży, 
gdzie awansowała do TOP10 naj-
piękniejszych kobiet na świecie 
oraz grudzień 2020 - The Miss 
Globe w Albanii, gdzie wywal-
czyła tytuł Miss Golden Girl The 
Miss Globe 2020). 

- Wiktoria jest niezwykle 
odważną, otwartą i pełną ener-
gii dziewczyną. Spotkania z nią 
(nawet te online), potrafią na-
stawić bardzo pozytywnie do 
działania i przede wszystkim są 
namacalnym dowodem, że war-
to wytrwale dążyć do spełnia-
nia swoich marzeń, bez względu 
na to, co dzieje się dookoła. Dziś 
Wiktoria śmiało może zwiedzać 
cały świat bo w każdym najodle-
glejszym jego zakątku, ma prze-
cież jakąś swoją koleżankę – tłu-
maczy organizatorka Miss i Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej. 

W placówce medycznej, Ana-
med Zdrowie, przy zachowa-
niu wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa epidemicznego, odbyły się 
pierwsze spotkania indywidual-
ne finalistek z właścicielką mar-
ki Anną Wołkowicz. To jedyne 
miejsce, w którym dziewczęta 
pojawiły się stacjonarnie. 

Anna Wołkowicz to wielolet-
ni partner konkursu Miss Ziemi 
Łomżyńskiej. Od lat także juror. 
Jako jedna z niewielu oceniają-
cych ma okazję poznawać fina-
listki bardzo dokładnie na etapie 
przygotowań do Gali Finałowej. 

W kwietniu spotkała się 
z dziewczętami, by z każdą in-
dywidualnie kontynuować roz-
poczęte już warsztaty na temat 
pielęgnacji twarzy i ciała, a tak-
że profilaktyki zdrowia. - W tym 
roku kładziemy ogromny nacisk 
nie tylko na piękno zewnętrz-
ne, ale przede wszystkim na to, 
czym nasze ciało, nasz organizm 
jest w środku. Odpowiednie 
nawyki żywieniowe oraz pielę-
gnacja wywierają duży wpływ 
na cerę i skórę nawet w tak mło-
dym wieku w jakim są finalistki. 
Warto zadbać o siebie już w la-
tach wczesnej młodości. O tym 
jak to robić zdrowo i nieinwa-
zyjnie dla organizmu - przeka-
zała każdej z dziewcząt Anna 
Wołkowicz. 

- To jeszcze nie koniec na-
szych działań w zakresie zdrowia. 
Ważna pozostaje także sfera psy-
chiczna, ale o tym wkrótce. Wciąż 
czekamy na dzień, w którym od-
będą się wyczekiwane warszta-
ty, te stacjonarne. Wierzymy, że 
wszystko uda się zgodnie z pla-
nem i jeszcze przed wakacjami 
poznamy nowe Miss Ziemi Łom-
żyńskiej 2021, które pod koniec 
sierpnia 2021 powalczą o tytuł 
Miss Polski 2021 – przekonuje 
Anna Kurządkowska-Kosińska. 

- Gospodarzem wydarzenia od 
sześciu lat jest prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. Konkurs, 
objęty jest również Honoro-
wym Patronatem Pana Prezyden-
ta, a wszelkie działania możliwe 
są głównie dzięki ogromnemu 
wsparciu miasta nie tylko w okre-
sie przygotowań do Gali Finało-
wej, ale przez cały rok – dodaje 
organizatorka regionalnego ple-
biscytu piękności. 

Patronat nad wydarzeniem, 
drugi rok z rzędu obejmuje tak-
że Marszałek Województwa 
Podlaskiego - Artur Kosicki. 
Urząd Marszałkowski, reprezen-
towany jest przez pochodzącego 
z Łomży Wicemarszałka Marka 
Olbrysia.

- Już dziś wiemy, że repre-
zentantki naszego regionu to 
dziewczyny o bardzo dużym po-
tencjale. Które z nich, będą re-
prezentować nasz region oraz 
miasto Łomżę w konkursie Miss 
Polski 2021, dowiemy się już pod 
koniec czerwca. W tym roku na 
scenie Miss Ziemi Łomżyńskiej 
zaprezentują się m.in. miesz-
kanki, Łomży, Grajewa, Kolna, 
Ostrołęki, Zambrowa, Jeziorka, 
Nowogrodu, a nawet Siemiatycz 
– podsumowuje Anna Kurząd-
kowska-Kosińska. 

Przygotowania do Gali Finałowej  
Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021 idą pełną parą 

Mimo stale trwającej w kraju 
i na świecie pandemii COVID-19, 

organizatorzy konkursu 
Miss Nastolatek i Miss Ziemi 

Łomżyńskiej starają się 
nie zwalniać tempa i, wraz 

z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa epidemicznego, 

realizować harmonogram 
przygotowań do Gali Finałowej. 
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Ewa, Marta i Monika – mama 
i dwie siostry. Mama Ewa 
od końca lat 80. prowadzi 
gospodarstwo w Sochoniach 
w gminie Wasilków, gdzie 
uprawia – zgodnie z regułami 
biodynamiki, bez chemii, za 
to z certyfikatem BIO – zioła, 
warzywa i owoce. Marta 
i Monika – technolog żywności 
i biotechnolog specjalizujący się 
w roślinach, produkują z tych 
upraw kosmetyki do zjedzenia. 
W rozmowie z redakcją 
Przedsiębiorczego Podlasia, 
Monika opowiada o pomyśle na 
rodzinny biznes. ,,Moja Farma 
Urody’’ to kobieca manufaktura, 
która swoje produkty sprzedaje 
niemal w całej Europie.

Przedsiębiorcze Podlasie: Kosmetyki 
można jeść?

Monika Górska: Nasze – tak!
Uważamy, że wszystko, co 

aplikujemy na skórę, która jest 
największym obszarem chłon-
nym ludzkiego organizmu, po-
winno być na tyle bezpieczne 
i naturalne, by można je było – 
ze smakiem – zjeść. Dlatego na-
sze kosmetyki można zarówno 
wcierać, wmasowywać, wklepy-
wać, jak też pić, używać do sa-
łatek, dodawać do rozmaitych 
potraw.

Przykład? Nasz peeling ma-
linowy enzymatyczny. Połącze-
nie lipowego miodu z Puszczy 
Białowieskiej z sokiem z malin, 
czerwonej porzeczki i borówki, 
a do tego różowa sól himalajska. 
Brzmi jak deser czy kosmetyk? 
Sami zdecydujcie.

Jak to kosmetyki do jedzenia? To takie 
abstrakcyjne.

– Ależ skądże, najlepsze „ko-
smetyki” to ocet jabłkowy, oleje, 
miody, śmietana, jogurty, mleko, 
soki. Wszystko to, co można zna-
leżć w lodówce. Najlepsze źródło 
witaminy C dla skóry? Natural-
ny dżem z rokitnika, najlepszy 
krem nawilżająco-natłuszczający 
to śmietana, najlepszy tonik to 
woda z solą i octem jabłkowym.

Zawsze mówię naszym 
klientkom, iż nie zasobny port-
fel odmładza naturalnie, tylko 

wiedza. Kobiety często nie mogą 
wręcz uwierzyć, jak bardzo po-
prawia się cera, kiedy pielęgnu-
je się ją w prawdziwie naturalny 
sposób. Ja sama już nie pamiętam 
czasów, kiedy pielęgnowałam 
skórę czymś innym niż natu-
ralną żywnością.

Jaki jest skład waszych ko-
smetyków do zjedzenia?

– Jak najprostszy. 
Podstawą są oleje z tra-
dycyjnego, zimnego tło-
czenia, maceraty z ziół 
oraz soki i wyciągi z owo-
ców i warzyw z naszej far-
my, miody.

Skąd w ogóle taki pomysł na biznes?
– Z poszukiwań produk-

tów dla kobiet w mojej rodzi-
nie. Moje życie zawodowe było 
zawsze związane z roślinami, 
ponieważ pracowałam dla firm 
biotechnologicznych i farma-
ceutycznych na całym świecie 
właśnie w zakresie badań roślin 
o możliwym znaczeniu farmako-
logicznym. Po moim powrocie 
z Kalifornii, podjęłyśmy z moją 
siostrą Martą decyzję, iż skupi-
my się na tworzeniu zdrowych 

kosmetyków i zdrowej żywności 
dla kobiet.

Kiedy powstała firma?
– Nasza rodzinna manufaktu-

ra powstała pięć lat temu. Nato-
miast nasza ziołowa farma działa 
od 1989 roku.

Proszę powiedzieć, jak zainteresowa-
nie waszymi produktami? Działacie 
tylko lokalnie, czy wychodzicie już 
poza region?

– Nasze produkty sprzedaje-
my już w prawie całej Europie.

Opowiedzcie coś o waszych planach 
rozwojowych?

– Naszym planem jest 
to, aby Moja Farma Urody 

była coraz bardziej znana, 
mamy również kilka pla-
nów na nowe produk-
ty, ale tego zdradzić nie 
mogę. Natomiast na-
szym priorytetem teraz 
jest rozwój naszej zagra-
nicznej marki.

Dziś mamy ciężki czas do pro-
wadzenia biznesu. Was w jakiś 

sposób pandemia dotknęła, od-
czułyście jej wpływ w firmie?

– Na rynku polskim tak, 
da się odczuć to, iż klienci bar-
dziej zwracają uwagę, na co 
wydają pieniądze. Natomiast 
bardzo zwiększyła się nam 
sprzedaż za granicę, szczegól-
nie do Niemiec. Bardzo moc-
no zwiększyła się również 
sprzedaż naszych naturalnych 
surowców kosmetycznych, 
które tworzymy, tutaj wzrosty 
są nawet o 1 000 procent, jest 
bardzo duże zapotrzebowanie 

na naturalne składniki do ko-
smetyków.

Co jest waszym sukcesem?
– Nasze klientki, nasze ko-

smetyki do zjedzenia i wciąż 
rozwijająca się baza innych ma-
nufaktur kosmetycznych, dla 
których produkujemy surowce. 
Sukcesem jest też to, że Podla-
skie stało się trendy, a kosmety-
ki pochodzące z ziół i warzyw 
uprawianych na naszej podla-
skiej farmie są coraz bardziej 
popularne.

Nasz sukces wynika też z tego, 
że pracując dla tak wielu firm, 
musimy bardzo silnie obserwo-
wać trendy, co się dzieje w Holly-
wood, jakie kosmetyki są topowe 
na Amazonie, w USA, Australii – 
to daje nam bardzo dużo wiedzy 
przy tworzeniu produktów.

Nasze surowce tworzone są 
na najwyższej jakości olejach 
tłoczonych na zimno, ekologicz-
nych ziół, warzyw i owoców. Eks-
portujemy je już do ponad 300 
firm w Europie, a szczególnie 
dużo do Niemiec.

ROZMAWIAŁ PIOTR WALCZAK
ŹRÓDŁO: PRZEDSIĘBIORCZE PODLASIE

Kobieca firma dla kobiet na podlaskiej wsi. 
Tworzą kosmetyki, które można jeść
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W ostatnich dniach przestępcy rozsy-
łają SMS-y o treści "Twoja paczka zo-
stała zatrzymana przez służby celne". 
To próby oszustwa! W żadnych wy-
padku nie należy klikać na link zawar-
ty w SMS-ie, a następnie instalować 
aplikacji. W ten sposób przestępcy 
mogą dostać się do naszych kont ban-
kowych. Jeśli to zrobiłeś, natychmiast 
z innego telefonu skontaktuj się ze 
swoim bankiem. 

W ostatnich dniach z róż-
nych numerów telefonów roz-
syłane są SMS-y o treści "Twoja 
paczka została zatrzymana przez 
służby celne" wraz z linkiem, za 
którego pośrednictwem można 
pobrać aplikację. KMP w Łom-
ży ostrzega - to oszustwo i pró-
ba kradzieży pieniędzy z konta 
bankowego adresata. Przestęp-
cy, podszywając się pod różnego 
rodzaju portale ogłoszeniowe, 
czy też firmy kurierskie wysyła-
ją do przypadkowych osób po-
wyższe wiadomości. Zależy im, 

aby adresat wiadomości kliknął 
w link i zainstalował na swoim 
telefonie złośliwe oprogramo-
wanie, które umożliwi przejęcie 
kontroli nad telefonem i dosta-
nie się do bankowości mobilnej. 
Link może również przekiero-
wać nas na fałszywą stronę ban-
ku. Wówczas przestępcy mogą 
wejść w posiadanie loginu i ha-
sła do naszego internetowego 
konta w banku.

Jeśli utraciłeś czujność i klik-
nąłeś w przesłany smsem link na-
tychmiast skontaktuj się ze swo-
im bankiem z innego telefonu.

CyberRescue ostrzega!  
Nowa kampania SMS  
infekuje telefony!

Tym razem oszuści nie po-
przestali na jednym wariancie 
wiadomości SMS, zachęcającej 
odbiorcę do zainstalowania apli-
kacji. Przestępcy wykorzystują 
treść SMS DHL, InPost, IKEA, 
DPD czy MINIPACZKa.

W wiadomości SMS znajdu-
je się link, który prowadzi do fał-
szywej strony, informującej o ko-
nieczności pobrania aplikacji do 
rzekomego śledzenia paczki. Po-
bierając ją, możesz aktywować 
wirusa, który przejmuje kontrolę 
nad urządzeniem.

Poranek rozpoczęliśmy kawą i ponad 
100 zgłoszeniami!

Wiadomość o wysłanej pacz-
ce otrzymał również Piotrek, któ-
ry od razu postanowił zgłosić się 
do CyberRescue.

- Nic nie zamawiałem, dlate-
go ta wiadomość wydała mi się 
podejrzana. Za chwilę dostałem 
kolejne dwa SMSy o paczce. Po-
myślałem, że może ktoś wykradł 
moje dane. Potem specjaliści po-
informowali mnie, że to nowa 
kampania, mająca na celu zain-
fekowanie telefonu - tłumaczy 
mężczyzna.

- Do godziny 9:00 przyjęli-
śmy ponad 100 zgłoszeń od osób 

zaniepokojonych takimi SMSa-
mi. Od razu zorientowaliśmy się, 
że oszuści przyjęli kilka warian-
tów wiadomości - dodaje Karoli-
na Wrońska z CyberRescue.

Oszuści są ostatnio bardzo aktywni!
CyberRescue ostrzegało 

o tym oszustwie, wysyłając alert. 
Oszustwo to jednak ewoluowa-
ło. Treść SMS nie dotyczy już 
zatrzymania paczki przez służbę 
celną, a są to wiadomości, które 
podszywają się pod znane firmy 
kurierskie czy IKEA.

-Wariantów takich wiadomo-
ści jest mnóstwo, ale łączy je jed-

no - link na końcu, za pomocą 
którego dystrybuowane jest zlos-
liwe oprogramowanie FluBot! 
- mówi Karolina Wrońska z Cy-
berRescue.

Taki wirus infekuje urządze-
nie po tym, jak pobierzemy apli-
kację oraz ją uruchomimy. Potra-
fi on wykradać SMSy od banku 
np. z kodem uwierzytelniającym, 
ale także wykrada listę kontak-
tów z urządzenia, a następnie wy-
syła z niego takie właśnie wiado-
mości z linkiem.

KONIECZNIE OSTRZEŻ  
NAJBLIŻSZYCH!

bezpieczeństwo

Komendant Miejski Policji w Łomży, 
inspektor Krzysztof Woźniewski i Prezydent 
Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski 
podpisali porozumienie w sprawie patroli 
ponadnormatywnych. Samorząd na ten 
cel przekazał 60 tysięcy złotych. Dzięki tym 
funduszom można sfinansować dodatkowe 
patrole policjantów w mieście. 

To już kolejny rok, kiedy Urząd Miej-
ski w Łomży przekazuje pieniądze na 
wsparcie Policji. Na początku kwiet-
nia Komendant Miejski Policji w Łom-
ży i Prezydent Miasta Łomża podpisa-
li porozumienie, zgodnie z którym do 
komendy trafi 60 tysięcy złotych na sfi-
nansowanie służb ponadnormatywnych. 

Suma ta pozwoli na wystawienie dodat-
kowych 260 patroli.

W ubiegłym roku w ramach służb po-
nadnormatywnych policjanci zatrzymali 
20 sprawców przestępstw, 5 poszukiwa-
nych, ujawnili 703 wykroczenia i prze-
prowadzili 418 interwencji. Mundurowi 
skontrolowali 525 pojazdów. W wyniku 
tych czynności nałożyli 293 mandaty kar-
ne, pouczyli 373 osoby oraz sporządzili 37 
wniosków o ukaranie do sądu.

- Dzięki temu wzrośnie bezpieczeń-
stwo łomżan. Funkcjonariusze będą kon-
trolować szczególnie miejsca zagrożo-
ne, w tym przede wszystkim zaznaczane 
przez mieszkańców Łomży na Krajowej 
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa – mówi 
Komendant Miejski Policji w Łomży in-
spektor Krzysztof Woźniewski.

Odpowie 
za kradzież 

perfum 
41–latka odpowie za kradzież perfum 
w jednym z łomżyńskich sklepów. 
Wybrany towar zamiast do wózka 
sklepowego wkładała do wózka dzie-
cięcego. Następnie chciała opuścić 
sklep. Zgodnie z Kodeksem Wykro-
czeń kobiecie grozi grzywna, a nawet 
ograniczenie wolności.

Łomżyńscy policjanci otrzy-
mali zgłoszenie o zatrzymaniu 
przez ochronę sklepu kobiety, 
która ukradła perfumy. Do kra-
dzieży doszło w jednym ze skle-
pów na terenie miasta. Okazało 
się, że podejrzaną jest 41-letnia 
mieszkanka Łomży. Kobieta pró-
bowała wynieść ze sklepu per-
fumy nie płacąc za nie, wybrany 
towar wkładała do dziecięcego 
wózka, a następnie chciała opu-
ścić sklep. Wówczas w drzwiach 
wyjściowych interweniował pra-
cownik ochrony. Zgłaszająca 

oszacowała straty na blisko 150 
złotych.

Policjanci ustalają czy kobie-
ta nie ma związku z podobnymi 
kradzieżami w innych sklepach 
na terenie miasta. Mundurowi 
w związku ze zdarzeniem prowa-
dzą postępowanie o wykrocze-
nie kradzieży. Zgodnie z Kodek-
sem Wykroczeń kobiecie grozi 
grzywna, a nawet kara ogranicze-
nia wolności.

Uwaga na SMS-owych 
oszustów! 

Będzie więcej patroli 
policyjnych w Łomży 
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

Sprzedam działkę 5 arów z dostepem 
do prywatnego kameralnego jeziora 
w miejscowosci Gontarze gm. Zbójna. 
Jest prąd bardzo atrakcyjne miejsce na 
wypoczynek 50 tys. Tel. 783-433-725

W zamian za dokończenie wykończe-
nia domku dam mozliwość korzystania 
i mieszkania w domku letniskowym 
obok do końca sezonu nad Pisą w Bali-
kach gm.Nowogród. Tel. 737 164 200.

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 
k o m p u te rowe g o. 
Tel.86 216 93 79, 
kom. 606 468 121, Łomża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

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

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

MOTORYZACJA 

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

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

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
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Projekt „Turbobieg – łączymy pokolenia” to propozycja promowa-
nia zdrowego, aktywnego trybu życia i kultury fizycznej skiero-
wana do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn, i nie 
tylko (od najmłodszych do najstarszych). 

Organizatorzy planują przeprowadzenie zawodów 
sportowych (bieg z przeszkodami wzorowany na popu-
larnym w Polsce i na świecie biegu tzw. Runmagedonie) 
w formie treningów i wspólnej zabawy, a przede wszyst-
kim integracji międzypokoleniowej i społecznej, które 
odbędą się w czterech okręgach:

• Miasto Szczuczyn
• Niećkowo ( Niećkowo, Danowo, Bzury, Milewo, 

Niedźwiedzkie, Świdry Awissa)
• Niedźwiadna (Niedźwiadna, Dołęgi, Jambrzyki, 

Chojnowo, Czarnówek, Załuski, Czarnowo, Mazewo, 
Brzeźno, Kurki, Sokoły, Koniecki Małe, Koniecki Rostro-
szewo, Obrytki)

• Bęćkowo (Bęćkowo, Lipnik, Tarachy, Stare Guty, 
Gutki, Skaje, Wólka, Rakowo, Zacieczki)

Bieg będzie składał się z poszczególnych stacji 
z przeszkodami i stacji zręcznościowych m.in. bieg 
przez opony, bieg przez płotki, stacja trampoliny, sta-
cja z hantlami, stacja z tunelem sprawnościowym, sta-
cja slalom, stacja skok przez koła, strefa zręcznościo-
wa: rzut oszczepem, strzelanie z łuku, stacja linowa 
– podciąganie się na linie – przeciąganie liny, stacja 
wspinaczkowa.

Zawodom będą towarzyszyć gry i zabawy integracyj-
ne, wspólne posiłki przy ognisku, rozmowy i dyskusje na 
temat oczekiwań dzieci i młodzieży w temacie sportu.

Finał projektu zorganizujemy na terenie boiska przy 
Hali Sportowej w Szczuczynie (ul. Grunwaldzka 2), pod-
czas którego uczestnicy treningów zmierzą się między 
sobą w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zwycię-
scy biegów  w poszczególnych kategoriach nagrodzeni 
zostaną pamiątkowymi pucharami  i nagrodami upomin-
kami -  O dokładnych terminach będziemy Państwa in-
formować – mówi Anna Wojsław, prezes Stowarzyszenia 
„Nasz Szczuczyn”

Zadanie to Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zre-
alizuje we współpracy z Biblioteką – Centrum Kultu-
ry w Szczuczynie oraz jednostkami OSP z terenu mia-
sta i gminy Szczuczyn. Strażacy pomogą organizacyjnie 
w przeprowadzeniu eliminacji i finału oraz zapewnią po-
moc medyczną. 

Swoim działaniem chcemy przyczynić się do ożywie-
nia świetlic wiejskich oraz zintegrowania pokoleń i całych 
lokalnych społeczności - przyznaje Anna Wojsław, prezes 
Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać 
w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” (ul. Łom-
żyńska 11). W okresie lockdownu zalecany jest jednak 
kontakt telefoniczny lub e-mail: naszszczuczyn@wp.pl. 
Osoba kontaktowa: Andrzej Kosmowski, tel. 501639043.

Proporczykiem, uśmiechami i poka-
zem zaangażowania w trening pił-
karki klubu GKS Forty Piątnica i jego 
prezes Stanisław Chaberek podzięko-
wali Markowi Olbrysiowi, wicemar-
szałkowi województwa podlaskiego, 
za pierwsze w historii klubu wsparcie 
finansowe ze strony zarządu woje-
wództwa.

GKS Forty to jeden z nielicz-
nych w regionie klubów specjali-
zujących się w kobiecej piłce noż-
nej.   

- Ta dziedzina sportu to nadal 
wielkie wyzwanie dla organizato-
rów, trenerów, a przede wszyst-
kim samych zawodniczek. Nikt 
już nie ma wątpliwości, że kobie-
ty potrafią i chcą w piłkę grać, ale 

nadal jest to jeszcze dyscyplina 
wymagająca większego wspiera-
nia. Także ze względu na promo-
cję regionu w Polsce - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś. - 
Mamy jeszcze w województwie 
wiele do zrobienia  w tej dzie-
dzinie, ale z wielką satysfakcją 
przyjmuję, że to właśnie w subre-
gionie łomżyńskim tak prężnie 
i z sukcesami rozwija się kobiecy 
futbol. Tak na marginesie, żaden 
z męskich zespołów z tej części 
województwa nie gra w wyższej 
klasie rozgrywkowej niż seniorki 
Fortów obecne w makroregional-
nej trzeciej lidze - dodał. 

W makroregionalnych roz-
grywkach, czyli w trzeciej lidze 

(województwa podlaskie, ma-
zowieckie, łódzkie i warmińsko 
- mazurskie) grają także dziew-
częta z jednej z młodszych grup. 
Ogółem w Fortach trenuje 80 
zawodniczek z Piątnicy, Łomży, 
Śniadowa, Nowogrodu  i innych 
miejscowości.          

- Pieniądze z dotacji przezna-
czymy przede wszystkim na na-
sze, dosyć już dalekie wyjazdy 
na mecze trzeciej ligi, a także na 
bieżące szkolenie. Praca z kobie-
tami jest bardzo przyjemna, choć 
ma swoją specyfikę. Panie są nie-
zwykle ambitne, na boisku dają 
z siebie wszystko, a jeżeli poja-
wiają się problemy - bo to prze-
cież naturalne - to wokół zupeł-

nie innych spraw niż w męskich 
zespołach  - powiedział Stanisław 
Chaberek, prezes klubu GKS 
Forty Piątnica.

Wraz z zawodniczkami i tre-
nerami przekazał wicemarszałko-
wi Markowi Olbrysiowi klubowy 
proporczyk jako wyraz podzięko-
wania.

- Zabieram go do gabinetu 
w Urzędzie Marszałkowskim - 
zadeklarował  Marek Olbryś.  - Je-
stem pod wrażenie umiejętności 
prezentowanych tu przez panie 
na treningu: technika, zaangażo-
wanie, elegancja. Szkoda tylko, że 
pandemia uniemożliwia kibicom 
podziwianie zespołu w rywaliza-
cji ligowej - dodał.

Monika Długozima-Wydra, 
bramkarka zespołu seniorek, za-
częła przygodę z futbolem,  bo 
"tak jej w sercu grało".

- Warto się ruszać, zaprzeczać 
stereotypom o "męskim" sporcie - 
stwierdziła wielbicielka klubu Bo-
russia Dortmund, a szczególnie 
Łukasza Piszczka i Jakuba Błasz-
czykowskiego. - Wszystkiego trze-
ba spróbować - podkreśliła z ko-
lei juniorka Aleksandra Pruszko. 
Chociaż gra głównie na obronie, 
jej idolem jest nikt inny jak na-
pastnik Robert Lewandowski. 

A Stanisław Chaberek zapra-
sza wszystkie dziewczynki (od 6 
lat), dziewczęta i panie na piłkar-
ską przygodę z Fortami Piątnica.       

Piątnica. Kobieca twarz futbolu

Szczuczyn. Turbobieg, który połączy pokolenia

Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego na boisku GKS Forty Piątnica
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Iwona Bernardelli, reprezentantka Polski, 
uczestniczka igrzyska olimpijskich w Rio de Ja-
neiro (2016) w maratonie dołączyła w minionym 
tygodniu do Klubu Sportowego PREFBET – SO-
NAROL. 

 - Nasza nowa zawodniczka jest 
33-krotną medalistką Mistrzostw Pol-
ski  (w tym 10 złotych),uczestniczką Mi-
strzostw Europy, Świata, Pucharu Eu-
ropy oraz aktualną rekordzistką Polski 
w biegu na 20 km (1:07,19 w Paryżu 
2012) jak również to mistrzyni i rekor-
dzistka z Wojskowych Mistrzostw Świata 
- z dumą informuje Andrzej Korytkow-
ski, prezes KS PREFBET - SONAROL. 
- Iwona Bernardelli "od zawsze” była nam 
dobrze znana, ponieważ wielokrotnie 
rywalizowała z Justyną Korytkowską na 
przeszkodach oraz długich dystansach 
jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Le-
wandowska. Następnie wyszła za mąż za 
Michała Bernardelli. zawodnika z nasze-
go klubu… Gdy się okazało, że ta wybit-
na lekkoatletka szuka dobrego miejsca 
do kontynuowania kariery, nasze rozmo-
wy nie  trwały zbyt długo... Już po jednym 

dniu  zakończyliśmy je  porozumieniem. 
Iwona do sezonu przygotowywała się na 
zgrupowaniu sportowym w Portugalii 
m.in. z naszym zawodnikiem Jakubem 
Nowakiem. Najbliższe starty obojga  to 
już niedługo na mistrzostwa Polski w ma-
ratonie oraz na 10 000 metrów - dodaje 
Andrzej Korytkowski.

Szczególne podziękowania kieruje pod 
adresem sponsorów klubu, czyli firm PRE-
FBET oraz SONAROL bez których nie 
byłoby mowy o pozyskaniu takiej świetnej 
zawodniczki.

Rekordy życiowe Iwony Bernardelli na 
bieżni i w biegach ulicznych:
800 m -2:11,17 (Grudziądz)
1000 m -2:53,97 (Bydgoszcz)
1500 m - 4:17,40 (Szczecin)
3000 m - 9:18,86 (Herouville)
3000 m przeszkody -10:10,01 (Poznań)
5000 m - 15:35,75 (Watford)
10 000 m - 32:55,06 (Londyn)
10 km - 32.25  (Madryt)
20km -1:07,19 (Paryż)
Półmaratom - 1:12 (Londyn)
Maraton- 2:27,47 (Londyn). 

Sportem interesował się od dziecka. Gdy miał 
14 lat, rodzice kupili mu ławeczkę do ćwiczeń, 
a w wieku 18 lat zaczął trenować na siłowni. 
Od dwóch lat trenuje trójbój siłowy pod okiem 
Rafała Ziewieckiego z Wrocławia i należy do 
drużyny ,,Podsztanga’’. Dziś może pochwalić się 
brązem, który zdobył na Mistrzostwach Świata 
WPA w Pabianicach, w kategorii do 100 kilogra-
mów (z testami na obecność środków dopin-
gujących). Damian Olender, bo o nim mowa, 
to pochodzący z Łomży brązowy medalista Mi-
strzostw Świata w trójboju siłowym. 

- W grudniu 2020 debiutowałem 
w zawodach trójbojowych, a Mistrzostwa 
Świata WPA były moim drugim startem, 
gdzie zdobyłem swój pierwszy, brązowy 
medal. Cieszę się, z racji tego, że jest to 
mój pierwszy medal, ale: Hej, kto by nie 
chciał wygrywać? – nie kryje apetytu na 
sukces Damian Olender. - Udział w tych 
mistrzostwach był dla mnie ciekawy ze 

względu na badania na obecność środ-
ków dopingujących – dodaje. 

Podczas Mistrzostw Świata WP Da-
mian Olender udźwignął w przysiadzie 
250 kilogramów. Leżąc na ławeczce wy-
cisnął 150 kilogramów, natomiast w mar-
twym ciągu podniósł najwięcej, bo aż 260 
kilogramów. 

Pytany o plany na przyszłość, jedno-
znacznie nie odpowiada, ale jak przyzna-
je, jest w nim niepohamowany głód się-
gnięcia po więcej. 

- Plany na przyszłość muszę jeszcze 
ustalić z trenerem, ale dopiero zaczynam 
przygodę z zawodami i czuję bardzo duży 
głód większych wyników i nowych suk-
cesów – przyznaje pochodzący z Łomży 
Damian Olender.

Damian Olender na co dzień jest tre-
nerem personalnym i prowadzi własne 
studio treningowe. 

Olimpijska 
maratonka  

w podlaskim klubie 

Damian Olender. 
Brązowy siłacz  

z Łomży 
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