
Ekonomia społeczna to nieczęsty jesz-
cze krąg zjawisk, w którym splata się 
działalność biznesowa z pomocniczo-
ścią, życzliwością, szacunkiem. Można 
się było o tym przekonać podczas Gali 
Ekonomii Społecznej w hotelu Belfort 
w Piątnicy. Na to wydarzenie oraz 
towarzyszącą mu konferencję szkole-
niową dla przedstawicieli organizacji 
trzeciego sektora zaprosiła Podlaska 
Federacja Organizacji Pozarządo-
wych.

- Nasze spotkanie jest najlep-
szym przykładem jak istotna jest 
rola tej aktywności społecznej 
w organizacjach pozarządowych, 
jak jest to zjawisko wartościowe 
i coraz bardziej doceniane przez 
partnerów sektora NGO. Łomża, 
jak i cały subregion łomżyński 
są kolebką ekonomii społecznej 
w województwie podlaskim. Jest 
tu bardzo pozytywna atmosfe-
ra i zrozumienie dla wspópracy 
i dialogu – podkreślał Paweł Bac-
kiel, prezes Podlaskiej Federa-
cji Organizacji Pozarządowych, 
wskazując, że zaproszenie na Galę 
przyjęli m.in. wicemarszałko-
wie województwa Marek Olbryś 
i Stanisław Derehajło, prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski, 
wicestarostowie z Łomży, Kolna 

i Zambrowa - Maria Dziekoń-
ska, Karol Pieloszczyk i Jacek 
Murawski, wójtowie z gospo-
darzem miejsca, czyli Arturem 
Wierzbowskim z Piątnicy oraz 
Józefem Wiśniewskim z Kolna, 

reprezentanci licznych instytucji 
i organizacji ważnych w sferze 
społecznej. Administrację rządo-
wą reprezentowała Aleksandra 
Wołocznik z Narodowego Insty-
tutu Wolności.

Samorządowi sojusznicy
Samorządowców nie trzeba 

przekonywać do wspierania ini-
cjatyw z kręgu ekonomii społecz-
nej czy też działalności trzeciego 
sektora. 

- Jedność i porozumienie oraz 
wsparcie prawne ludzi dobrej woli 
mają kluczowe znaczenie. Myślę, 
że samorząd województwa powi-
nien życzliwie traktować dobre 
pomysły i inicjatywy gospodarcze 
w naszym regionie – stwierdził 
wicemarszałek Marek Olbryś. 
W podobnym duchu wypowiadał 
się także wicemarszałek Stanisław 
Derehajło, a i zdaniem radnego 
Sejmiku Stefana Krajewskiego: 
na tym stoi województwo.

Kolejny radny Sejmiku i szef 
szpitala w Zambrowie Bogusław 
Dębski zwrócił uwagę na jeszcze 
inne zjawisko.

- Najczęściej stykamy się 
z dwoma rodzajami scenariusza. 
Część osób się wycofuje, zamyka 
w domach i wtedy wymaga opie-
ki, która jest kosztowna. Drugi 
wariant, znacznie lepszy, kiedy 
trafiamy z dotacjami do ludzi, 
a oni sami się aktywizują. Samo-
rząd Łomży wiele robi w tej dzie-
dzinie – stwierdził.

„Wywołany do tablicy” pre-
zydent Mariusz Chrzanowski 
potwierdza duże zainteresowanie 
miasta inicjatywami z zakresu 
ekonomii społecznej.   
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Pozarządowa strefa wolności i dobrego biznesu 

Dokończenie na str. 3

Przez ponad 50 lat sfotografował 
jeśli nie wszystkich, to na pewno 
prawie wszystkich  mieszkańców 
Łomży, a godzin które spędził na 
retuszowaniu zdjęć ołówkiem nie 
zliczy. Jan Matyszewski, bo o nim 
mowa, jest założycielem jednego 
z najstarszych zakładów fotogra-
ficznych w Łomży. Po kilkudziesię-
ciu latach uwieczniania tych wy-
jątkowych momentów postanowił 
zakończyć swoją "Bajkę", czyli za-
mknąć firmę. O początkach i dzie-
jach najbardziej znanego zakładu 
fotograficznego, trudnych momen-
tach, pasji i kinooperatorce Jan 
Matyszewski opowiada w rozmowe 
z Marleną Siok. 

Marlena Siok: - Panie Janie spotyka-
jąc się dziś zamykamy pewien roz-
dział historii. To chyba wzruszający, 
ale i nieco smutny moment?

Jan Matyszewski: - Ogrom-
ny żal, kiedy patrzę na to 

wszystko i wiem, że to ostatnie 
chwile. No, ale cóż tu więcej 
można zrobić?

Marlena Siok:- A jak w ogóle rozpo-
częło się Pana spotkanie z fotografią? 
Delikatne zauroczenie czy od razu go-
rąca miłość?

Jan Matyszewski: - Jeszcze 
jako młody chlopak pracowa-
łem w zakładzie fotograficz-
nym "Wrzos". To właśnie tam 
nauczyłem się retuszu czy wy-
woływania zdjęć w ciemni. Pra-
cowałem w tym zakładzie około 
czterech lat. Później poszedłem 
do pracy do kina. Byłem tam 
kinooperatorem. Był to zawód 
na tyle ciekawy, że postanowi-
łem ściągnąć do siebie kolegę, 
który - żeby było ciekawiej – też 
pracował u "Wrzosa". Któregoś 
dnia, w trakcie jakiegoś seansu, 
pomyśleliśmy czy nie warto by 
było otworzyć zakładu fotogra-

ficznego. Początkowo baliśmy 
się trochę. Niejeden nam źle 
wróżył. Wiele osób przepowia-
dało nam, że nie damy sobie 
rady z konkurencją: "Wrzosem" 
czy "Syrenką", która właśnie 
wtedy pojawiła się w Łomży. 
Mimo to postanowiliśmy zary-
zykować. I o dziwo, już od sa-
mego początku mieliśmy mnó-
stwo klientów.

KAŻDY WYCHODZIŁ STĄD PIĘKNIEJSZY 

Radość spełnionej bajki 

Dokończenie na str. 12

Ponad 2000 tysiące złotych dla łomżyńskiego Hospicjum wrzucili do puszek uczestnicy Gali Ekonomii Społecznej. 
Od lewej Paweł Backiel, Izabela Metelska, Teresa Steckiewicz i Artur Filipkowski
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W zeszłym roku tryiumfowali, zdoby-
wając Złotego Cumulusa 2017. W tym 
roku również postanowili zawojować 
podium. I choć może nie ze złotym 
Cumulusem 2018 wracają z finało-
wej gali w Gdyni, to wciąż plasują się 
w gronie najlepszych pilotów spor-
towych. Brąz należy właśnie do nich 
– Adama Pupka i Piotrka Kozikow-
skiego.

Już od czterech lat najwięk-
sze wyczyny pilotów sportowych 
nagradzane są podczas plebiscy-
tu Cumulusy. W roku ubiegłym 
rozdano nagrody w dwóch kate-
goriach. To wtedy piękny, złoty 
lotniczy oskar powędrował do 
Adama i Piotrka, motoparalot-
niowego duetu z Łomży. W tym 
roku udało im się również odnieść 
sukces. Może nie tak spektakular-
ny, jak w roku ubiegłym, to stając 

na podium, tuż za Andrzejem 
Sołtykiem oraz Bartoszem Koń-
czalskim i Sebastianem Komosą 
znaleźli się ponownie w gronie 
najlepszych pilotów sportowych. 

Walka była zacięta. Łomżyń-
ska załoga przez kilka tygodni 
ścigała się z najlepszymi spor-
towcami lotniczymi w kraju. Jak 
zgodnie przyznają panowie, już 
ponowna nominacja była dla 

nich ogromnym zaszczytem. 
Najpierw udało się im dostać do 
grupy kilkudziesięciu pretenden-
tów, później do ścisłej czołówki 
i finału, aby w konsekwencji zdo-
być brązową statuetkę. 

- Z impetem zaczynamy 
kolejny sezon lotniczy. Dzię-
ki wam odebraliśmy brązowego 
Cumulusa. Dokładnie w takim 
samym kolorze, w jakim zakoń-

czyły się dla nas Indywidualne 
Mistrzostwa Świata oraz Mi-
strzostwa Polski. Cieszymy się, 
że podsumowanie minionego 
sezonu mogliśmy spędzić w tak 
wyjątkowym gronie, a mowa tu-
taj o najlepszych sportowcach 
lotniczych w Polsce i na świecie. 
Gratulujemy zwycięzcom  – pisa-
li w mediach społecznościowych, 
tuż po gali Adam i Piotrek. 

Adam Pupek i Piotr Kozikowski 
należą do Motoparalotniowej Kadry 
Narodowej Polski. Reprezentując 
biało-czerwone barwy niejedno-
krotnie dali wyraz swym lotniczym 
umiejętnościom. Brązowy Cumulus 
to dla nich nie tylko wyróżnienie, 
ale co ważne zauważenie pasji, am-
bicji i umiejętności prezentowanych 
podczas zawodów nie tylko w kraju, 
ale również na świecie. 

ludzie
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Rektor Państwowej Wyższej Szko-
ły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży dr hab. Dariusz Surowik, 
prof. PWSIiP został powołany przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w skład dwunastoosobowego 
Zespołu do spraw monitorowania 
wdrażania reformy szkolnictwa wyż-
szego i nauki. 

W gremium, o którego skła-
dzie decydował wicepremier dr 
Jarosław Gowin, zasiadają zna-
ni profesorowie, przedstawiciele 
nauk szczegółowych oraz huma-
niści, a także reprezentanci śro-
dowiska studentów i doktoran-
tów. Do ich zadań należy m.in. 
rekomendowanie Ministrowi 
rozwiązań lub narzędzi wspie-
rających wdrażanie reformy, 
opracowywanie dobrych praktyk 
w tym zakresie oraz analizowanie 
efektywności podejmowanych 
działań. 

Od 1 października 2018 roku, 
polskie uczelnie, obowiązuje 
nowa ustawa o szkolnictwie wyż-
szym, zwana powszechnie Kon-
stytucją dla Nauki lub Ustawą 
2.0. Zastępuje ona cztery obo-
wiązujące wcześniej akty prawne 

i jest całościową reformą sytemu 
oraz samych uczelni. Nakłada 
między innymi na uczelnie pu-
bliczne obowiązek powołania 
nowego organu – rady uczelni. 
Samo wdrażanie reformy ma być 
ewolucyjne. Oznacza to, że nie-

które z przepisów przejściowych, 
czyli wprowadzających reformę, 
będą obowiązywać nawet do 
2026 roku. 

Nad mechanizmami wdraża-
nia Konstytucji dla Nauki czuwać 
będzie dwanaście osób, wśród 
nich Rektor PWSIiP dr hab. 
Dariusz Surowik, logik, mate-
matyk i informatyk, autor ponad 
40 prac naukowych, w tym wielu 
publikacji w czasopismach znaj-
dujących się w wykazie ERIH 
(The European Reference Index 
for the Humanities). Dr hab. 
Dariusz Surowik jest członkiem 
międzynarodowych towarzystw 
naukowych: American Mathe-
matical Society, The Association 
for Symbolic Logic, European 
Network for Social Intelligence 
(SINTELNET). 

Z PWSIiP w Łomży zwią-
zany jest od 2004 roku, jako wy-
kładowca, w tym w latach 2012-

2017 Pełnomocnik Rektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagrani-
cą, a od 2017 roku Rektor tejże 
uczelni. Był wykonawcą w czte-
rech grantach badawczych. 

Zespołem do spraw moni-
torowania wdrażania reformy 
szkolnictwa wyższego i nauki po-
kieruje prof. dr hab. Maciej Ży-
licz, biochemik i biolog moleku-
larny, który w wieku zaledwie 31 
lat otrzymał stanowisko profeso-
ra Uniwersytetu Utah i zarządzał 
zespołem badawczym, a obecnie 
jest członkiem Polskiej Akade-
mii Nauk oraz prezesem Funda-
cji na Rzecz Nauki Polskiej. Do 
elitarnego gremium powołany 
został także profesor Wojciech 
Maksymowicz, światowej sławy 
neurochirurg z Olsztyna, który 
przeprowadza eksperymentalne 
operacje wybudzania ze śpiączki. 
Odbywają się one tylko w Polsce 
i Japonii, a  polegają na wszcze-
pianiu pacjentom stymulatorów 
mózgu. Wśród osób operowa-
nych przez polsko-japoński ze-
spół kierowany przez profesora 
Maksymowicza była Ola, pogrą-
żona w śpiączce córka aktorki 
Ewy Błaszczyk. 

Rektor PWSIiP powołany  
do ministerialnego zespołu 

Adam i Piotr z brązowym lotniczym Oskarem
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- Liczymy, że będą powsta-
wać przedsiębiorstwa społeczne, 
mamy tereny inwestycyjne ale też 
wolę i doświadczenie we wspo-
maganiu osób chcących działać 
w trzecim sektorze. Zmniejsza się 
bezrobocie, na rynek pracy wraca-
ją osoby nieaktywne, powstają kre-
atywne i ważne projekty, miasto 
zyskuje. Mam nadzieję, że jeszcze 
więcej osób zechce wejść w sferę 
ekonomii społecznej – mówił pre-
zydent. - W powiecie łomżyńskim 
byliśmy pionierami spółdzielni 
socjalnych i to nasz powód do 
dumy. Ważne żebyśmy skutecz-
nie wspierali ludzi otwierających 
własną działalność i żeby to miało 
charakter długofalowy - dodała 
wicestarosta Maria Dziekońska.    

Wzruszenie
Organizatorzy gali i konferen-

cji zaproponowali jeszcze jedno 
wydarzenie wskazujące, że ekono-
mia łatwo łączy się z wrażliwością. 
Paweł Backiel wręczył specjalne 
grawertony Grażynie Czajkow-
skiej, przewodniczącej Łomżyń-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, Łomżyńskiej Rady 
Seniorów i wiceprzewodniczącej 
Rady Seniorów przy Marszału 
Województwa Podlaskiego oraz 
Teresie Steckiewicz, niezwykłej 
pielęgniarce, założycielce Łom-
żyńskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Chorych i Hospicjum pod 
wezwaniem Świętego Ducha.

- Najważniejsze jest żeby 
pacjent miał dobre warunki 
w ostatniej drodze pielgrzymo-
wania do Pana. Pan Bóg daje mi 
siły, jestem też wśród dobrych lu-
dzi. Widzę, że to ma sens. Wie-
lu ludzi dzwoni i prosi o numer 

konta, bo chcą przekazać swój 1 
procent z podatku. To potrzebne, 
bo chcielibyśmy do końca roku 
zamknąć tę nową część naszego 
domu. Chcę też zabiegać, aby 
w Łomży w końcu powstał dom 
opieki dla osób starszych – po-
wiedziała.

Organizatorzy w sposób spe-
cjalny uczcili Teresę Steckiewicz 
i jej dzieło. Wśród uczestników 
gali krążyła puszka na datki, do 
której na potrzeby Hospicjum 
trafiło ponad 2 tysiące złotych.

Superczeki, a na finał Bayer Full     
W roboczej części spotkania 

poświęconego ekonomii społecz-

nej i organizacjom pozarządowym 
licznie zgromadzeni reprezentan-
ci stowarzyszeń, fundacji, organi-
zacji związkowych zapoznali się 
m.in. z problematyką urlopów 
pracowniczych, planami działania 
Narodowego Instytutu Wolności, 
typami osobowości człowieka, 
sposobami radzenia sobie z emo-
cjami czy chrześcijańskimi aspek-
tami działalności społecznej na 
rzecz wykluczonych. 

Aleksandra Wołocznik 
z NIW poprowadziła także jed-
ną z roboczych sesji konferencji 
szkoleniowej „Akademia Legi-
slacji i Procesu Stanowienia Pra-
wa – czyli szkolenia eksperckie 

dla przedstawicieli 
NGO’s”. Zachęcała 
do udziału w pro-
jektach FIO czy no-
wych inicjatywach 
przeznaczonych dla 
zarówno dla dużych, 
jaki i niewielkich 
podmiotów trzeciego 
sektora. Jest wśród 
nich np. PROO, czy-
li pierwszy w historii 
program, który insty-
tucjonalnie wesprze 
organizacje, by nie 
musiały działać tylko 
„od grantu do grantu”. 
Nowością jest także 
Korpus Solidarności, 
czyli program roz-
woju wolontariatu na 
każdym szczeblu.                       

Paweł Backiel 
nie ukrywa, że orga-
nizacje pozarządo-
we z województwa 
podlaskiego, a w tym 
łomżyńskie powin-

ny zainteresować się dokładniej 
ofertą NIW, ponieważ jest to in-
stytucja z budżetem na poziomie 
kilkuset milionów złotych rocz-
nie działająca tylko i wyłącznie 
dla organizacji pozarządowych. 

- W Łomży zapraszamy do 
biura OWES przy ulicy Polowej 
45. Tam można znaleźć bliższe 
informacje na temat współpracy 
z NIW – zaprosił Paweł Backiel.

Częścią gali było również 
wręczenie symbolicznych cze-
ków dotacyjnych kolejnej grupie 
podmiotów ekonomii społecznej 

z Łomży i Ziemi Łomżyńskiej 
rozpoczynających działalność. 
Są wśród nich spółdzielnie czy 
fundacje specjalizujące się m. in. 
w opiece przedszkolnej, wspoma-
ganiu osób niepełnosprawnych, 
upowszechnianiu zdrowych na-
wyków dietetycznych czy foto-
grafii. Działają lokalnie, ale także 
sięgają poza region.   

- Ekonomia społeczna to 
podmioty gospodarcze, których 
działalność ma cele społeczne 
i korzystają z narzędzi techno-
logii biznesu. Fundacja Inicjatyw 
Lokalnych Media Polska  łączy 
– już w nazwie - dwa strategicz-
ne cele. Media lokalne, a przede 
wszystkim prasa bezpłatna 
wspierana internetem; Polska, 
czyli prasa lokalna z wyłącznie 
polskim kapitałem. Wydaje-
my 18 bezpłatnych tygodników 
w Polsce – od Ełku po Wro-
cław. Media lokalne są filarem 
samorządności. Już wkrótce za-
praszamy wydawców na  stronę 
internetową media-polska.pl 
z zakładką „Załóż polską gazetę” 
i do współpracy – powiedziała 
Monika Strzelecka, prezes Fun-
dacji Media Polska.

Miłym prezentem dla uczest-
ników gali w hotelu Belfort 
w Piątnicy stała się obecność 
znanego zespołu, legendy nur-
tu disco-polo Bayer Full z lide-
rem Sławomirem Świerzyńskim. 
„Blondyneczka”, „Wszyscy Pola-
cy” czy „Moja muzyka” wprowa-
dziły wszystkich w karnawałowy 
nastrój i nikomu nie pozwoliły 
pozostać na siedząco.   

ekonomia społeczna

Pozarządowa strefa wolności i dobrego biznesu 

Obok Teresy Steckiewicz i Grażyny Czajkowskiej certyfikaty Podlaskiego Żubra NGO’s otrzymali: Jan 
Karczewski,  prezes zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Łomży; Jacek Norbert Murawski, wicestarosta zambrowski i Ewa Faszcza – Dyrektor 
Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.
Dotacje na zatrudnienie i rozwój Przedsiębiorstw Społecznych otrzymały następujące podmioty:
Fundacja DWA SERCA – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Śniadowie dla osób w pode-
szłym wieku i niesamodzielnych poprzez zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku.
Naturall Sp.z.o.o non-profit – prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego, promowanie zdrowe-
go trybu życia i medycyny naturalne.
Fundacja DR.OTIS – rozbudowa istniejącego przedszkola oraz rozszerzenie działalności o prowa-
dzenie żłobka w Łomży. Organizowanie szkoleń rodzicom oraz specjalistom pracującym z dziećmi 
głównie niepełnosprawnymi.
Spółdzielnia Socjalna FENIX w Łomży – usługi fotograficzne oraz usługi  filmowania 360 stopni 
z ziemi i z dronów.
Spółdzielnia Socjalna Uśmiech Zdrowia w Łomży – indywidualne doradztwo i szkolenia z za-
kresu profilaktyki oraz zdrowego stylu życia.
Spółdzielnia socjalna Gryfin w Łomży – usługi z zakresu fotografii i informatyki, m.in. prezen-
tacje multimedialne – spacery wirtualne, które mają służyć promocji firm, samorządów i instytucji.
Fundacja Działań Lokalnych LOGOS – prowadzenie sklepu ortopedyczno-medyczno-rehabilita-
cyjnego.
Fundacja Handel bez ograniczeń – świadczenie usług wynajmu mieszkań, sprzątania i prania.
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Media Polska – prowadzenie działalności edukacyjnej i wydaw-
niczej. Dodatkowa misja to współpraca z wydawcami lokalnymi – uruchamianiu i wydawaniu popu-
larnej prasy bezpłatnej oraz prezentowaniu podejmowanej problematyki na forum ogólnopolskim, 
za pośrednictwem Internetu.
Fundacja JA i TY – prowadzenie Wirtualnego Salonu Rozrywki w Łomży, gry oraz zabawy eduka-
cyjne w technologii 3D, wędrówki po wszystkich kontynentach, górach, puszczach, Księżycu oraz 
skoki na bungee.  

Wicemarszałek Stanisław Derehajło, Monika Strzelecka i Aleksandra Wołocznik

Jan Karczewski, 
wicemarszałek 
Marek Olbryś 
i Paweł Backiel



4 www.narew.infogospodarka

Spółdzielnia Mleczarska 
z Grajewa zajęła 123 miejsce na 
ogólnopolskiej liście przedsię-
biorstw osiągających przychody 
powyżej 250 milionów złotych. 

Mlekpol, który w 2018 roku 
osiągnął przychód powyżej 4 mi-
liardów złotych i skupił rekordo-
wą ilość mleka w Polsce wyłącznie 
od własnych dostawców, rozwija 
się bardzo dynamicznie. Nieza-

leżni Eksperci Forbesa, tworzący 
prestiżowy raport, wysoko ocenili 
intensywny wzrost Spółdzielni 
Mleczarskiej z Grajewa. 

- Nasze inwestycje, powięk-
szanie wolumenu sprzedaży 
i eksportu produktów, to zasługa 
przede wszystkim Spółdzielców 
i ich zaufania do konsekwentnie 
realizowanej polityki ekspansji. 
Eksperci Forbesa w swoim ran-

kingu obliczyli, że wzrost ten wy-
niósł  22,5%  w badanym okresie. 
– komentuje Edmund Borawski, 
prezes Mlekpolu – Ten sukces 
budują właśnie nasi Spółdzielcy 
oraz Pracownicy, odpowiedzialni 
za marki doceniane od lat w Pol-
sce, w Europie i coraz bardziej na 
Świecie – dodaje. 

To już 12 edycja rankingu 
najdynamiczniej rozwijających 
się firm w Polsce przygotowa-
na dla największego polskiego 
miesięcznika ekonomicznego 
Forbes przez Bisnode Polska. 
Do zestawienia trafiają podmio-
ty, które składają sprawozdania 
finansowe do KRS, z wyjątkiem 
tych w upadłości lub likwidacji.  
Wywiadownia Bisnode Polska 
uwzględniła firmy, które w latach 
2013-17 raporty do KRS skła-
dały w terminie, z wysoką płyn-
nością bieżącą i nie zalegające 
kontrahentom z płatnościami. 
O kolejności w rankingu decy-
duje tempo wzrostu w ostatnich 
trzech latach. Mlekpol znalazł się 
na liście dużych przedsiębiorstw 
o wysokości przychodów powy-
żej 250 mln. 

Diament Forbesa dla Mlekpolu. Spółdzielnia 
z Grajewa najwyżej ocenioną firmą z branży

Mlekpol znalazł się na wysokim 4 miejscu na liście regionalnej 
rankingu Forbesa i został najwyżej sklasyfikowaną spółdzielnią 

mleczarską w Polsce w sektorze rolno-spożywczym. 
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Kochani mieszkańcy Łomży otwórzmy 
szuflady, wyciągnijmy niepotrzebne stare 
klucze, kluczyki, i podzielmy się naszymi 
„skarbami” z potrzebującymi – apeluje 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 2.

Przywołują przy tym słowa 
Ewangelii:

Nie gromadźcie sobie skarbów 
na ziemi, gdzie mól i rdza nisz-
czą i gdzie złodzieje włamują się, 
i kradną. Gromadźcie sobie skarby 
w niebie, gdzie ani mól, ani rdza 
nie niszczą i gdzie złodzieje nie 
włamują się, i nie kradną. Bo gdzie 

jest twój skarb, tam będzie i serce 
twoje. (Mt 6 19-21)

Kochani, zachęcamy Was do 
udziału w kolejnej akcji charytatyw-
nej KLUCZ DO NIEBA (w ramach 
akcji Księży Werbistów). Nie jest 
prawdą, że stary, złamany czy pocho-
dzący z wymienionego zamka klucz 
nie otworzy już żadnych drzwi. Jeśli 
jest zrobiony z metalu szlachetnego 
i jeśli jest tych kluczy dużo - dzieją 
się cuda. Sprzedawane jako kolorowy 
złom, w dużej ilości potrafią dokonać 

rzeczy niezwykłych. Mogą pomóc 
misjonarzom w głoszeniu Ewangelii, 
a tym samym pomagają w otwarciu 
drzwi do nieba bardzo wielu ludziom, 
niezależnie od rasy i kraju pocho-
dzenia. Otwórzmy szeroko drzwi do 
nieba wszystkim pamiętając, że każdy 
klucz jest na wagę NIEBA.

Drodzy Łomżyniacy, klucze moż-
na składać do końca lutego 2019 roku 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wła-
dysława Broniewskiego w Łomży; ul. 
Piękna 2

DZIĘKUJEMY!!!

edukacja

Będą mogli rozwijać i pielęgnować swoje talenty. 120 
uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podla-
skiego otrzymało stypendium przyznane przez zarząd wo-
jewództwa. Wśród wyjątkowych młodych osób są również 
uczniowie z Łomży oraz powiatu łomżyńskiego.

Jeśli chodzi o Łomżę wśród stypendystów znaleźli 
się:
· Mateusz Niksa – muzyka (akordeon), plastyka, foto-
grafia, reżyseria dźwięku, realizacja oświetlenia scenicz-
nego
· Małgorzata Borkowicz – plastyka (malarstwo i rysu-
nek)
· Jagoda Skawska – plastyka
· Aleksander Skawski – muzyka
· Damian Śliwiński – muzyka (pianino, gitara, śpiew)
· Joanna Szczecińska – muzyka, taniec (hip-hop, taniec 
współczesny), fotografia
· Martyna Truskolaska – muzyka (piosenka angloję-
zyczna)
· Rafał Korytkowski – muzyka, teatr, literatura, recy-
tacja

Natomiast w przypadku Powiatu Łomżyńskiego  
są to:

Izabela Rojewska – Jankowo Młodzianowo (gmi-
na Nowogród) – teatr, literatura, recytacja (gwara kur-
piowska)

Izabela Modzelewska – Śniadowo (gmina Śniado-
wo) – muzyka (śpiew)

Inga Wawrzynkowska – Kolonia Parzychy (gmina 
Zbójna) – muzyka (skrzypce), literatura, śpiew

Na tegoroczny nabór wpłynęło 228 wniosków. Pier-
wotnie w budżecie województwa na rok 2019 zarząd 
zaplanował na stypendia dla uczniów uzdolnionych 
artystycznie kwotę 210 tysięcy złotych. Ze względu 
na tak duże zainteresowanie oraz chęć pomocy dzie-
ciom i młodzieży uzdolnionej artystycznie w rozwija-
niu talentów zarząd województwa postanowił dokonać 
zmian w budżecie i zwiększyć liczbę przyznawanych 
stypendiów o 50. W związku z tym, na rok 2019 zosta-
ło przyznanych 120 stypendiów uczniom uzdolnionym 
artystycznie, na kwotę ogółem 360 tys. zł. Każdy ze 
stypendystów będzie otrzymywał 250 zł (brutto) mie-
sięcznie przez cały rok.

Wśród wyróżnionych są młodzi zdolni z terenu ca-
łego Podlaskiego: od Cieliczanki (gm. Supraśl) przez 
Putkowice Nadolne (gm. Drohiczyn) i Jankowo Mło-
dzianowo (gm. Nowogród) aż po Żyrwiny (gm. Szy-
pliszki). Talenty uczniów także są różnorodne: to pla-
styka (od malarstwa do projektowania strojów), film 
i animacja, wszelkie formy tańca (od ludowego po kla-
syczny), muzyka (zarówno gra na instrumentach, jak też 
śpiew), literatura, ale także teatr ( w tym także reżyseria 
dźwięku i oświetlenia scenicznego) oraz recytacja (np. 
gwarą kurpiowską).

Artystyczne talenty,  
mamy ich niemało 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego wyraziło zgodę na prowadzenie 
studiów drugiego stopnia na kierunku 
Zarządzanie przez Państwową Wyższą 
Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. Będzie to profil praktyczny, z 
dwiema specjalnościami: zarządzanie w 
handlu i usługach oraz zarządzanie finan-
sami przedsiębiorstwa. – To odpowiedz na 
zapotrzebowanie absolwentów oraz rynku 
pracy – mówi dr Dariusz Perło, prorektor 
PWSIiP. Podkreśla, że nowa „magisterka” 
to także wspaniały prezent dla uczelni, 
która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 
15-lecia. 

W rekrutacji na 
studia magisterskie 
z Zarządzania, która 
ruszy od przyszłego 
roku akademickiego, 
będą mogli wziąć 
udział absolwenci 
studiów pierwszego 
stopnia z Zarządza-
nia oraz kierunków 
pokrewnych (obszar 
nauk społecznych). 
Dr Dariusz Perło, 
prorektor ds. Dy-
daktyki i Spraw Stu-
denckich PWSIiP, 
tłumaczy, że uczel-
niany wniosek o uru-

chomienie nowego kierunku był roz-
patrywany zgodnie z zasadami nowej 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce, zwanej także Konstytu-
cją dla Nauki, która obowiązuje od 1 
października 2018 r.  – Ministerialni 
eksperci oceniali realny dorobek na-
szej kadry naukowo-dydaktycznej, a 
nie tak zwane minima kadrowe. Nasz 
wniosek został przyjęty bez zastrze-
żeń  – wyjaśnia Prorektor.     

Państwowa Wyższa Szkoła In-
formatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży funkcjonuje od 2004 roku. 
Początkowo kształciła  studentów 

na dwóch kierunkach: Zarządzanie 
i marketing oraz Informatyka. Dy-
namiczny rozwój uczelni – związany 
m.in. z powstaniem innowacyjnej in-
frastruktury – sprawił, że po piętnastu 
latach działalności placówka oferuje 
kilkanaście kierunków kształcenia 
w trybie stacjonarnym oraz niesta-
cjonarnym. Są to studia pierwszego 
stopnia z Administracji, Zarządzania, 
Pracy socjalnej, Pedagogiki, Filologii 
angielskiej, Informatyki, Technologii 
żywności,  Automatyki i robotyki, 
Pielęgniarstwa, Dietetyki, Kosmeto-
logii i Wychowania fizycznego. Stu-

dia drugiego stopnia z 
Administracji, Zarzą-
dzania, Informatyki, 
Technologii żywno-
ści, Pielęgniarstwa, 
oraz jednolite studia 
magisterskie z Prawa 
i Fizjoterapii. 

Obecnie w 
PWSIiP trwa rekru-
tacja na studia drugie-
go stopnia z Informa-
tyki oraz Technologii 
żywności i żywienia 
człowieka. Kandydaci 
mogą składać doku-
menty do 27 lutego 
2019 r. 

Magisterka z Zarządzania na PWSIiP    

Akcja Charytatywna - Klucz Do Nieba

Jedną ze stypendystek zarządu województwa została Inga 
Wawrzynkowska z gminy Zbójna
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"Chaos zarządczy, podwyżki 
bez pokrycia, zły wynik finan-
sowy placówki – tak w skrócie 
można opisać powody odwołania 
Romana Nojszewskiego ze sta-
nowiska dyrektora Szpitala Wo-
jewódzkiego im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Łomży" 
- rozpoczyna informację  portal 
samorządu województwa .

Jak czytamy dalej, decyzja zo-
stała podjęta "na podstawie wielu 
danych, które nie dają podstaw 
do dalszej merytorycznej współ-
pracy". Materiał przypomina, że  
Roman Nojszewski został powo-
łany na dyrektora łomżyńskiego 
szpitala z końcem lipca 2017 r. 
Nieco wcześniej ze stanowiska 
zrezygnował  Krzysztof Bałata, 
który zdecydował  się wrócić na 
rodzinne Podkarpacie. 

Wrota Podlasia eksponują 
wyniki finansowe łomżyńskiego 
szpitala w okresie rządów dy-
rektora Romana Nojszewskiego: 
na koniec 2017 r. wynik dodat-
ni: 10 673 639,98 zł; rok później 
2018 r. wynik jest już ujemny: - 
4 526 759,99; prognoza z planu 
finansowego na rok 2019 - wynik 
ujemny w kwocie 13 098 000,00 
zł.

"Plan finansowy przedstawio-
ny przez dyrektora  na rok 2019  
(po raz pierwszy w historii wo-
jewództwa podlaskiego) zakłada 

świadome obciążenie budżetu 
województwa kwotą do pokry-
cia w wysokości   4  948 000,00 
zł! (obowiązek pokrycia przez 
samorząd województwa straty 
pomniejszonej o amortyzację – 
wynika z Ustawy o działalności 
leczniczej, art. 59) - podkreśla 
portal.

Argumenty finansowe władz 
regionu uzupełnione są o przy-
kłady "innych nieakceptowal-
nych działań dyrektora, które 
miały bezpośredni wpływ na 
kondycję a także przyszłość 
łomżyńskiego szpitala", np: 
nieracjonalnych decyzji o pod-
wyżkach dla personelu – mimo 
braku ich pokrycia w budżecie 
placówki czy nierzetelnych in-
formacjach przedstawianych 
zarządowi województwa w do-
kumentach finansowych – np.: 
plan finansowy na rok 2018 r. nie 
wskazywał rzeczywistych zobo-
wiązań i zaniżał koszty szpitala 
o blisko 5 mln zł, korekty doko-
nano dopiero po pół roku. 

Pojawił się też w szpitalu 
"chaos zarządczy skutkujący bra-
kiem racjonalnego zarządzania 
finansami szpitala – co wykazał 
audyt sprawdzający przeprowa-
dzony jesienią 2018 r.

- Wyczerpało się  nasze za-
ufanie, mogę stwierdzić w naj-
większym skrócie - mówi Marek 

Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa. - Mieliśmy od pewnego 
czasu alarmujące sygnały z De-
partamentu Zdrowia.  Dbania 
o finanse wymagamy od każdej 
placówki podległej samorządowi 
województwa. Nie możemy ina-
czej traktować Łomży. Braliśmy 
też pod uwagę pewne wydarze-
nia, które niekorzystnie wpłynęły 
na wizerunek placówki. Chciał-
bym jednak przede wszystkim 
bardzo zdecydowanie podkreślić 
- nie ma żadnego zagrożenia dla 
normalnej działalności leczniczej 
szpitala w Łomży.

Zaraz po upowszecznieniu 
informacji o odwołaniu, swoje 
stanowisko przekazał mediom 
Roman Nojszewski. Napisał 
w nim m.in.: 

„Sytuacja finansowa Szpitala 
jest stabilna i zachowana płynność 
finansowa a zobowiązania regulo-
wane są na bieżąco. Jednostka nie 
posiada zobowiązań przetermi-
nowanych. Przez ponad 1,5 roku 
szpital był zarządzany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
prawa i nie miał miejsca „chaos 
zarządczy”. Szpital funkcjonował 

sprawnie świadcząc usługi medycz-
ne dla społeczności lokalnej, czego 
m.in. wyrazem było uzyskanie ty-
tułu „Szpitala Przyjaznego” oraz 
to, że do naszego szpitala zgłaszało 
się wielu pacjentów. Wynikiem tego 
było wykonanie większej liczby 
świadczeń w 2018 r. o kwotę ok. 
3,14 mln zł, wyższą niż została 
ujęta w kontrakcie z NFZ.

Plan finansowy na 2019 r. zo-
stał przyjęty przez Radę Społeczną 
Szpitala Wojewódzkiego w Łom-
ży. Na 2019 r. został opracowany 
plan ostrożnościowy w związku 
z koniecznością realizacji przepi-
sów zawartych w ustawach o wzro-
ście wynagrodzeń, podwyższeniu 
kwoty najniższego wynagrodze-
nia, braku wzrostu przychodów 
z kontraktów przy jednocześnie 
niezapłaconych nadwykonanych 
świadczeń oraz zmiany zasady 
rozliczeń finansowych z NFZ. 

Ponadto w Szpitalu Woje-
wódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży został za-
żegnany spór z pielęgniarkami i nie 
miał miejsca strajk pielęgniarek. 
W 2018 r. Szpital uzyskał pod-
pisany przez Ministra Zdrowia 
Certyfikat Akredytacyjny, który 

umożliwił zwiększenie przycho-
dów finansowanych z NFZ.

Od października 2018 r. do 
stycznia 2019 r. została przepro-
wadzona kontrola przez NIK 
i Izbę Administracji Skarbowej. 
W otrzymanym wystąpieniu po-
kontrolnym NIK stwierdzono 
„W działalności kontrolowanej jed-
nostki w przedstawionym wyżej 
zakresie nie stwierdzono nieprawi-
dłowości”. 

z wyrazami szacunku
Roman Nojszewski

Dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego”.

Uchwała zarządu wojewódz-
twa weszła w życie od razu. Od-
wołanie jest równoznaczne z wy-
powiedzeniem stosunku pracy 
(z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, bez obo-
wiązku świadczenia pracy).

Zarząd planuje ogłosić kon-
kurs na nowego szefa łomżyń-
skiego szpitala na początku mar-
ca. Do czasu powołania nowego 
dyrektora , zastępuje go dotych-
czasowy zastępca ds. medycz-
nych.

ważny temat

Szpital Wojewódzki w Łomży bez dyrektora  
Stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży stracił Roman Nojszewski. W uzasadnieniu decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego  opublikowanym przez portal Wrota Podlasia pojawiają 

się przede wszystkim argumenty finansowe.
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Podobnego zjawiska nie ma chyba 
w Polsce żadne inne miasto. Serwis 
historialomzy.pl, czyli swego rodzaju 
internetowa encyklopedia groma-
dząca i upowszechniająca wiedzę 
o przeszłości Łomży, istnieje już 10 
lat. Jest dziełem ludzi, których pasją 
jest Łomża i historia, czyli Henryka 
Sierzputowskiego (redaktora naczel-
nego) i Mariusza Patalana (wydawca) 
oraz autorów i współpracowników, 
których badania publikowane są 
w serwisie.     

Jak relacjonuje redakcja ser-
wisu historialomzy.pl, uczestnicy 
urodzinowej gali zgromadzili się 
w gościnnych wnętrzach Domku 
Pastora. Sympatyków i przyja-
ciół serwisu serdecznie powi-
tali Mariusz Patalan i Henryk 
Sierzputowski. Podziękowali za 
niezmienne oraz trwające od lat 
wsparcie wiernych czytelników, 
użytkowników oraz przyjaciół 
serwisu historycznego. 

- Już 10-letnie funkcjonowa-
nie portalu nie byłoby możliwe 
bez dziesiątków tysięcy użytkow-
ników historialomzy.pl, którzy 
codziennie obserwują i bacznie 
recenzują publikowane artykuły - 
mówił Mariusz Patalan.

W imieniu Łomżyńskiego 
Bractwa Historycznego podzię-
kował partnerom z serwisu za 
wieloletnią współpracę w zakresie 
kultywowania tradycji i utrwala-
nia tożsamości kulturowej Ziemi 

Łomżyńskiej Wojciech Winko, 
sekretarz ŁBH. 

Gratulacje i podziękowa-
nia przekazali goście spotkania: 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Łomży Jan Olszewski, wicesta-
rosta Maria Dziekońska, łom-
żyńscy radni Agnieszka Biało-
brzewska i Waldemar Cieślik, 
wiceprezes Zarządu ŁTN im. 
Wagów Małgorzata Frąckie-
wicz , kierownik Archiwum 
Państwowego w Łomży Danuta 
Bzura. Listy gratulacyjne skie-
rowali do gospodarzy serwisu  

poseł Lech Antoni Kołakowski 
oraz starosta Lech Szabłowski. 
W wystąpieniach szczególnie 
mocno akcentowane znaczenie, 
jakie dla umacniania tożsamo-
ści kulturowej naszego regio-
nu ma funkcjonowanie portalu 
oraz jego przesłanie zachęcające 
mieszkańców Ziemi Łomżyń-
skiej do dokumentowania wy-
darzeń o szerszej skali, ale także 
swoich rodzinnych historii.

Zgodnie z tradycją kolej-
nych rocznic, wydawca portalu, 
Mariusz Patalan,  przedstawił 

imponujące statystyki obra-
zujące wieloletni rozwój spo-
łecznej inicjatywy historycznej. 
Według tych danych, zasięg 
serwisu już dawno sięga poza  
granice naszego regionu oraz 
kraju. Ogólna liczba czytelni-
ków przekroczyła już 480 000, 
w tym ponad 10 000 rocznie 
spoza granic Polski, a dokładnie 
z 98 krajów. W zasobach por-
talu zgromadzonych jest ponad 
13000 zdjęć, 1720 artykułów. 
Licznik wskazuje  łącznie pra-
wie 2 mln odsłon.

Jak podkreślał Mariusz Pata-
lan, portal historialomzy.pl  stał 
się wśród tysięcy łomżan rozsia-
nych po całym świecie historycz-
ną marką promocyjną naszego 
miasta i regionu. 

- Wielokrotnie dzięki porta-
lowi jego użytkownicy znajdowa-
li swoich bliskich, czy też miejsca 
ich pochówku  - dodał.

Atrakcją urodzinowej gali 
stało się uhonorowanie tytułem 
„Piastun Łomżyńskiej Tradycji”, 
wielce zasłużonego dla krzewie-
nia miłości do Ziemi Łomżyń-
skiej ojca Jana Bońkowskiego 
z Zakonu Braci Mniejszych Ka-
pucynów. Laudację dla laureata 
wygłosił Starszy Łomżyńskiego 
Bractwa Historycznego Czesław 
Rybicki.

Z wielkim zainteresowa-
niem goście 10. urodzin obej-
rzeli również autorską prezen-
tację znanego i pochodzącego 
z Łomży archeologa Michała 
Grabowskiego. Z jego i Sławo-
mira Zgrzywy inicjatywy, na 
dziedzińcu kościoła kapucynów 
na historycznej Popowej Górze, 
miały miejsce georadarowe bada-
nia. Dzięki tym pracom odkryto 
pod dziedzińcem kościoła, relikty 
pochodzących z początku XV w. 
fundamentów kościoła pierwszej 
historycznie parafii w Łomży, 
przeniesionej przez ks. Janusza 
I z terenu Starej Łomży.

Ukoronowaniem urodzino-
wego spotkania była oczywiście 
zbiorowe zdjęcie uczestników 10. 
urodzin portalu oraz degustacja 
pysznego tortu i domowych sma-
kołyków przygotowanych przez 
sympatyczki portalu.

Aż siedmiu pijanych kierowców za-
trzymali w pierwszy weekend lutego 
łomżyńscy policjanci. Pomimo apeli 
i ostrzeżeń, nadal są tacy, którzy de-
cydują się kierować pojazdami pod 
wpływem alkoholu. 

Jak informuje KMP w Łom-
ży, rekordzistą w tym niechlub-
nym gronie okazał się 46– letni 
mieszkaniec miasta, który kie-
rował seatem. W niedzielne po-
południe na skrzyżowaniu ulic 
Dwornej i Giełczyńskiej do-
prowadził do kolizji drogowej. 
Okazało się, że „wydmuchał” 
2,6 promila. Mundurowi usta-
lili też, że mężczyzna wsiadł do 
auta bez uprawnień do kierowa-
nia pojazdami, bo te zostały mu 
już wcześniej zatrzymane. Noc 
spędził w policyjnym areszcie. 

Kolejnym nieodpowiedzial-
nym kierowcą okazał się 32–la-
tek podróżujący volkswagenem 
mimo sądowego zakazu prowa-
dzenia pojazdów. W sobotę tuż 
przed 22.00 kierujący, nie zwa-
żając na dawane przez mundu-

rowych, sygnały świetlne i dźwię-
kowe do zatrzymania, jechał 
wykonując przy tym gwałtowne 
manewry. Zatrzymał się dopiero, 
gdy jego auto utknęło na krawęż-
niku. Badanie alkometrem wyka-
zało prawie 2,2 promila alkoholu. 
Również noc spędził w policyj-
nym areszcie.

Trzeci przypadek to miesz-
kaniec gminy Jedwabne. Kie-
rujący oplem 25–latek został 
zatrzymany w niedzielę późnym 
popołudniem, po tym jak wy-
przedzał szereg aut na skrzyżo-
waniu. Badanie wykazało prawie 

0,9 promila alkoholu w jego or-
ganizmie.  

Brakiem odpowiedzialności 
„popisał się” też 25–letni miesz-
kaniec Łomży, który został za-
trzymany na ulicy Dmowskiego 
nocą z soboty na niedzielę. Kie-
rujący renaultem „wydmuchał” 
prawie 0,7 promila. Prawo jazdy 
stracili też trzej kolejni zatrzyma-
ni przez łomżyńskich munduro-
wych. W tych ostatnich przypad-
kach mężczyźni w wieku 24, 31 
i 19 lat będą odpowiadać za jazdę 
po użyciu alkoholu. W chwili ba-
dania alkosensorem mieli odpo-
wiednio 0,42, 0,26 i 0,24 promila 
alkoholu w organizmie. 

Policjanci ruchu drogowego 
z KMP w Łomży w Rydzewie 
zatrzymali do kontroli drogowej 
19-letniego kierowcę vw passata, 
który w miejscu, gdzie obowią-
zuje ograniczenie prędkości do 
50km/h, jechał z prędkością 107 
km/h. 1Został ukarany manda-
tem karnym, a jego konto „wzbo-
gaciło się” o 10 punktów karnych. 
Policjanci zatrzymali mu także 
„bardzo świeże” prawo jazdy. 

Łomża

Passat w Nauce Jazdy 
Do zderzenia Volkswagena Passata z Fiatem Punto doszło w ubiegłym tygodniu  
na ulicy Sikorskiegow Łomży, w pobliżu Komendy Państwowej Straży Pożarnej. 
Konieczna była interewencja lekarska. 

Na ulicy Sikorskiego doszło do zderzenia, z udziałem auto ozna-
czonego literą „L”. Prawdopodobnie fiat punto wyjeżdzał z ul. Szero-
kiej, kiedy w jego tył uderzył VW passat, jadący od ul. Nowogrodzkiej. 

Na miejscu pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym rów-
nież karetka Pogotowia Ratunkowego. 

Pijany weekend na ulicach 

Setki lat, tysiące faktów, twarzy i przyjaciół. 
10 lat ma historialomzy.pl 



Jak poinformował porucznik 
Łukasz Wilczewski, oficer pra-
sowy 1 PBOT, na placu przy ko-
ściele św. Anny przysięgało po-
nad 40 ochotników, dla których 
był to ostatni etap szkolenia pod-
stawowego trwającego przez dwa 
tygodnie. Przysięga zgromadziła 
rodziny żołnierzy, mieszkańców 
miasta, a także liczną reprezenta-
cję pocztów towarzyszących oraz 
pododdział kawalerii ze Stowa-
rzyszenia im. 10 Pułku Ułanów 
Litewskich, natomiast dodat-
kowe zabezpieczenie medycz-
ne zapewniła Kolneńska Grupa 
Pierwszej Pomocy. Nadało to 
wydarzeniu bardzo patriotyczny 
i lokalny charakter. 

Dowódca brygady płk Sła-
womir Kocanowski podkreślił 
w swoim przemówieniu, że uro-
czystość miała podwójnie symbo-

liczny wymiar: „dla Was, Drodzy 
Ochotnicy,  oznacza ona przystą-
pienie do wojskowej rodziny, a dla 
Kolna jest pierwszą taką uroczy-
stością w prawie sześciusetletniej 
historii tego miasta”.

Do uczestników przysięgi list 
napisał minister obrony narodo-
wej Mariusz Błaszczak: „Stajecie 
się częścią społeczności żołnier-
skiej w roku, w którym obcho-
dzimy dwudziestą rocznicę wstą-
pienia Polski do NATO. Wasza 
formacja - Wojska Obrony Tery-
torialnej – uzupełnia budowaną 
od tamtego czasu strukturę na-
szego bezpieczeństwa o niezwy-
kle istotny wymiar lokalny”. 

List skierował także Biskup 
Polowy Wojska Polskiego bp 
Józef Guzdek, który podkreślił 
znaczenie motta Terytorialsów: 
„Niech dewiza Waszej forma-

cji <<Zawsze goto-
wi, zawsze blisko>>, 
dodaje Wam sił do 
wzorowego wypeł-
niania powierzonych 
zadań”. 

Uroczystość za-
kończyła szkolenie 
podstawowe, któ-
re rozpoczęło się 
19 stycznia. Wraz  
z nowo zaprzysiężo-
nymi Terytorialsami 
w szeregi 1PBOT 
wstąpili także żołnie-
rze rezerwy, którzy 
ukończyli szkolenie 
wyrównawcze. Już 
za niespełna dwa 
tygodnie, 16 lutego, 
bramy koszar przekroczą kolejni 
ochotnicy. 

***
Powiat kolneński leży w re-

jonie odpowiedzialności 13 ba-
talionu lekkiej piechoty z Łom-
ży. Pod koniec lutego w Łomży 
odbędą się warsztaty PARASOL, 
których celem jest zapoznanie 
administracji publicznej oraz 
służb mundurowych z potencja-
łem WOT w zakresie zarządze-
nia kryzysowego.

Po uroczystości goście mogli 
odwiedzić stoiska promocyjne: 1 
Podlaskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej, Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kolnie, Komendy Powiatowej 
Policji w Kolnie oraz spróbować 
wojskowej grochówki. 

Kolejne szkolenia nowych 
ochotników zaplanowane są 
w terminach: 16 lutego – 3 mar-
ca (osoby bez złożonej przysięgi) 
oraz 24 lutego – 3 marca (żołnie-
rze rezerwy).

Kandydaci już teraz mogą 
zgłaszać się do Wojskowych 
Komend Uzupełnień lub złożyć 
wniosek elektronicznie przez 
platformę ePUAP. W tym celu 

wystarczy wejść na stronę  ht-
tps://epuap.gov.pl/wps/portal/
strefa-klienta i w katalogu spraw 
wybrać opcję „Bezpieczeństwo 
narodowe”, dalej „Spełnianie po-
wszechnego obowiązku obrony” 
oraz „Powołanie do terytorialnej 
służby wojskowej”. Dokumentu 
nie trzeba też podpisywać ręcz-
nie, w tym celu można skorzystać 
z tzw. profilu zaufanego. 
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Ewa Kasprzyk. 
Mistrzyni teatralnych monodramów, 
w których pokazała aktorski kunszt

Mój umysł  
jest młody

Odważna, pełna energii, seksowna „kobieta dojrzała”. Po trzydziestu latach 
zagrała w filmie „Kogel Mogel”, trzeciej części kultowej polskiej komedii.

Aktorka znana jest ze swojej niespożytej energii.
– Życie mnie nakręca. Kocham życie. Ja nie mam celów typu pomnażanie majątku. Ow-

szem, lubię jeździć dobrym, wygodnym samochodem, ale to o mnie nie stanowi. Od dwóch 
miesięcy nie byłam w sklepie. Mam łazić i oglądać wystawy? Bez sensu. Mam tyle ciuchów, 
że nie ma kiedy ich nosić.– cytuje aktorkę weekend.gazeta.pl.

Nienawidzę torebek. Nie rozumiem, jak kobiety mogą się nimi podniecać. Mam jedną 
torbę i noszę, dopóki mi się ucha nie urwą. Wtedy wymieniam. Nie rozumiem, jak można 
sobie kupić torebkę za 10 tysięcy. Za to mam kilka wyjazdów do Tajlandii. A najbardziej to 
mnie kręci jakaś super sprawa, idea. Że ktoś mi pokaże coś innego, że coś odkrywam, spoty-
kam się z fajnym człowiekiem, który ma w sobie jakąś mądrość. Który mi powie, że jestem na 
przykład zbyt próżna, i ja się nad tym zastanowię. To mnie kręci.

– Obracam się wśród osób o bardzo różnych poglądach i dla mnie najważniejsze jest, by 
byli dobrymi ludźmi. Nie interesują mnie ani kolor skóry, ani przekonania. Mówię za to sta-
nowcze „nie”, kiedy ktoś próbuje ustawić moje życie wedle swojego światopoglądu – czytamy 
na portalu kultura.onet.pl

Aktorka zasłynęła odważnymi kreacjami aktorskimi, w przy tworzeniu których nie bała 
się balansowania na granicy skandalu czy dobrego smaku. Ostatnio wzięła udział w odważ-
nej, erotycznej sesji zdjęciowej, która promuje torebki polskiej marki.

Kasprzyk jest pewna siebie i zna swoją wartość, uważa także, że dojrzała kobieta nie 
przestaje być istotą seksualną – pisze Gala.

Gwiazdy.wp.pl. zauważają natomiast: Kasprzyk od początku kariery aktorskiej uchodziła 
za ideał kobiecości. Mężczyźni wzdychali na widok przepięknej i zdolnej blondynki, a kobie-
ty zazdrościły nieprzeciętnej urody. Z tego, co można zaobserwować, niewiele przez te lata 
się zmieniło. Dziś aktorka ma 62 lata. 

Znana jest ze swoich odważnych i wprost wyrażanych poglądów:
„Nie czuję się wyznacznikiem piękna i seksapilu, choć wolę kojarzyć się z seksem niż 

geriatrią”.
„W pewnym wieku kobieta potrzebuje młodszego od siebie mężczyzny. (...) A jeśli nie, to 

czasem w ogóle nie uprawia seksu, mówiąc: »Z młodym się wstydzę, ze starym się brzydzę«"
– Ja o sobie nie myślę jak o staruszce! Metrykalnie jestem stara, nie ma się tutaj co oszuki-

wać i to jest niezaprzeczalne. Ale mam wrażenie, że mój umysł jest młody i dlatego nie mam 
problemów z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi młodszego pokolenia – mówi kobiecie.
onet.pl. Gdybyśmy jeszcze tylko trochę odpuścili starym kobietom, takim jak ja. Kiedy założę 
mini lub błyśnie za dużo, to już jest fala hejtu. A gdybyśmy właśnie odpuścili, dali przyzwo-
lenie na autentyczną radość, swobodę życia! 

– Mnie już od dawna nie wybacza się wieku – cytuje Fakt. To znaczy może nie tyle wieku, 
ile rzeczy, które robię, a które – rzekomo – nie są przynależne do mojego wieku. No bo czy 
w moim wieku wypada nosić mini, skakać ze spadochronem, ćwiczyć tajski boks w Tajlandii 
czy tańczyć z gwiazdami? Niektórzy tę moją otwartość nazywają odwagą, inni bezczelnością, 
prowokacją, czymś, co ma być skandaliczne. A to jestem ja, taką mam osobowość – zapewnia 
gwiazda.

– Wszyscy się spodziewają, że kobieta po sześćdziesiątce powinna czołgać się w stronę 
cmentarza. Wiek to tylko PESEL, reszta jest w naszej głowie – powiedziała w wywiadzie dla 
„Wprost". 

– Zawsze uważałam się za takie trochę dziecko szczęścia, w czepku urodzone. I wcale 
nie chodzi mi o to, że zawsze to była sielanka – powiedziała na łamach portalu kultura.
onet.pl. Gdybyśmy żyli tylko w takim kokonie, w którym wszystko idzie gładko, zagła-
skalibyśmy się na śmierć. Ja lubię mieć świadomość, kiedy rano wstaję, że będę musiała 

o coś powalczyć.

8 www.narew.inforegion

Pierwsza przysięga Terytorialsów 
Przysięga wojskowa podlaskich Terytorialsów odbyła się w Kolnie. To nie tylko pierwsze w tym roku uroczyste powiększenie szeregów 1  Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 

ale również pierwsza taka uroczystość w historii Kolna.

Nieodpłatna Pomoc Prawna. 
Pomoc Bliska Tobie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są 
zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi w punk-
tach  zorganizowanych przez Powiat Łomżyński. W ramach realizacji tych zadań 
działają dwa punkty:

1) Punkt, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna - 
w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 
1/27 , pokój 218 (I piętro): w poniedziałki od 8.00 do 12.00, od wtor-
ku do piątku – od 8.30 do 12.30- 

2) Punkt, w którym jest świadczone poradnictwo obywatelskie 
w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 
1/27, pokój 215 (I piętro) : od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 12.00 do 16.00 – punkt jest prowadzony przez organizację poza-
rządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego 
w Łomży

W artykule z 29 stycznia 2019 roku, zamieszczonym w Tygodni-
ku Narew, został podany adres Powiatowego Urzędu Pracy, w którym 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieścił się wcześniej. Obecnie 
Nieodpłatna Pomoc Prawna udzielana jest w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Łomży. 

Przypomnijmy, iż nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności 
zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobietom, które są w ciąży, 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 86 
2156918.
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czasem w ogóle nie uprawia seksu, mówiąc: »Z młodym się wstydzę, ze starym się brzydzę«"
– Ja o sobie nie myślę jak o staruszce! Metrykalnie jestem stara, nie ma się tutaj co oszuki-

wać i to jest niezaprzeczalne. Ale mam wrażenie, że mój umysł jest młody i dlatego nie mam 
problemów z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi młodszego pokolenia – mówi kobiecie.
onet.pl. Gdybyśmy jeszcze tylko trochę odpuścili starym kobietom, takim jak ja. Kiedy założę 
mini lub błyśnie za dużo, to już jest fala hejtu. A gdybyśmy właśnie odpuścili, dali przyzwo-
lenie na autentyczną radość, swobodę życia! 

– Mnie już od dawna nie wybacza się wieku – cytuje Fakt. To znaczy może nie tyle wieku, 
ile rzeczy, które robię, a które – rzekomo – nie są przynależne do mojego wieku. No bo czy 
w moim wieku wypada nosić mini, skakać ze spadochronem, ćwiczyć tajski boks w Tajlandii 
czy tańczyć z gwiazdami? Niektórzy tę moją otwartość nazywają odwagą, inni bezczelnością, 
prowokacją, czymś, co ma być skandaliczne. A to jestem ja, taką mam osobowość – zapewnia 
gwiazda.

– Wszyscy się spodziewają, że kobieta po sześćdziesiątce powinna czołgać się w stronę 
cmentarza. Wiek to tylko PESEL, reszta jest w naszej głowie – powiedziała w wywiadzie dla 
„Wprost". 

– Zawsze uważałam się za takie trochę dziecko szczęścia, w czepku urodzone. I wcale 
nie chodzi mi o to, że zawsze to była sielanka – powiedziała na łamach portalu kultura.
onet.pl. Gdybyśmy żyli tylko w takim kokonie, w którym wszystko idzie gładko, zagła-
skalibyśmy się na śmierć. Ja lubię mieć świadomość, kiedy rano wstaję, że będę musiała 

o coś powalczyć.
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Przygodowy. Cztery Oscary. Archeolog, Harrison 

Ford, łączy wykłady uniwersyteckie z ekspedycjami 

badawczymi. Otrzymuje zadanie od służb specjalnych. 

Nie może dopuścić, by święte trofeum, Arka Przymierza, 

znalazło się w rękach Niemców. Pomoże mu w tym jego 

dawna dziewczyna, Marion.

W potrzasku
TV4 piątek 23.00

Sensacyjny. Znany informatyk Paul Racine zatrzymuje 

się w hotelu w Nagoi. Poznaje tam Kirinę i spędza z nią 

noc. Na drugi dzień opuszcza swój pokój, jednak wraca 

tam, ponieważ pomyłkowo zabrał klucze Japonki i zostaje 

świadkiem morderstwa swojej kochanki. Planuje się 

zemścić na zabójcy.

To skomplikowane
TVN sobota 22.25

Komedia romantyczna. Jane i Jake są po rozwodzie. 

Wspólna kolacja z okazji ukończenia szkoły przez ich syna 

ma finał w łóżku. Byli małżonkowie nawiązują romans, 

jednak wkrótce w życiu Jane pojawia się inny mężczyzna. 

Meryl Streep, Alec Baldwin i Steve Martin pokazują 

naprawdę dużą aktorską klasę.

Co z oczu, to z serca
TVN7 sobota 21.05

Komedia kryminalna. Złodziej Jack Foley ma na koncie 

włamania do ponad 200 banków. Sukcesy zawdzięcza 

sprytowi i urokowi osobistemu. Podczas jednej z akcji 

zostaje złapany i skazany na 30 lat więzienia. Jack 

postanawia dokonać ostatniego skoku i przejść na 

emeryturę. 

Dwa miliony dolarów 
napiwku

TV Puls niedziela 17.55

Komedia. Nowojorski policjant (Nicolas Cage) wstępuje 

do kawiarni. Zamiast napiwku, chce dać sympatycznej 

kelnerce (Bridget Fonda) los na loterię, ale ona odmawia. 

Charlie obiecuje, że podzieli się z nią ewentualną 

wygraną. Kupon okazuje się wart 4 miliony dolarów.

Uroki walijskiej prowincji

Uciec od szefa 
do...piekarni

Komedia. Płatny zabójca Milo (Damian Lewis) 
ma dość życia w wielkim mieście i pracy, z którą 
ostatnio sobie nie radzi. Chcąc uniknąć przykrego 
spotkania z szefem, postanawia zaszyć się na walij-
skiej prowincji. 

Mieszkańcy wsi, w której się zatrzymuje, biorą 
go przez omyłkę za nowego piekarza. Ku swoje-
mu zaskoczeniu, Milo szybko przyzwyczaja się 
do nowej sytuacji. Duża w tym zasługa Rhiannon 
(Kate Ashfield), miejscowej pani weterynarz, któ-
rą mężczyzna jest coraz bardziej zainteresowany. 
Niestety, idylla kończy się, gdy w okolicy pojawia 
się Bjorn (Nikolaj Coster-Waldau), kolega Mila 
po fachu.

Pewnie nie wiesz...
Damion Lewis, główny bohater, jest starszym 

bratem reżysera i scenarzysty tego filmu Garetta Le-
wisa. 

Piekarz
Super Polsat piątek 22.50, sobota 20.00

Mechanik samochodowy George Malley ( John 
Travolta) podczas przyjęcia z okazji swoich urodzin 
zostaje porażony niezwykłym strumieniem światła. 
Po jakimś czasie uświadamia sobie, że posiadł umie-
jętności geniusza. Gdy łamie tajny kod wojskowy, 
sprawą postanawiają zająć się agenci z Waszyngtonu. 
W miasteczku szybko pojawia się CIA i FBI oraz 
dziennikarze i specjaliści od zjawisk paranormal-
nych. Fenomenalne umiejętności powodują aliena-
cję George'a i utratę długoletnich przyjaciół... lecz 
mogą przybliżyć go do kobiety, którą pokochał, roz-
wiedzionej Lace (Kyra Sedgwick)

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie 151 mi-

lionów dolarów, kosztował 32 miliony. 

Film kręcono w miasteczku Auburn w Kalifornii 
(13 tysięcy mieszkańców), które dla miłośników filmu 
jest wielką atrakcją turystyczną. Większość sklepów, 
barów, które widzimy w filmie, działa do dziś. Jedy-
nie stację benzynową zbudowano specjalnie do filmu. 
Na Starym Mieście w miejscu gdzie stał George i zo-
baczył „światło" umieszczono specjalną tablicę. Skra-
dziono ją w 2015 r. Nowa jest lepiej zabezpieczona 
przed złodziejami

Fenomen
Stopklatka TV piątek 20.00, 

niedziela 15.25

Światło niezwykłych zdolności

Geniusz z warsztatu 
samochodowego
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będzie się działo

Prywatny detektyw przeciw 
nieobliczalnym zabójcom

Powstrzymać 
zbrodnię

Matt Scuddel (Liam Neeson) za-
kończył swoją karierę w policji i obecnie 
pracuje jako prywatny detektyw. Pewne-
go dnia dostaje szalenie trudne zlecenie. 
Musi dowiedzieć się, kto stoi za zamordo-
waniem żony handlarza narkotykowego. 
W toku śledztwa okazuje się, że mordercy 
kobiety mają na koncie szereg krwawych 
zbrodni. Balansując na granicy prawa, de-

tektyw zrobi wszystko, by powstrzymać psy-
chopatycznych zabójców przed kolejnym 
atakiem. Czy uda mu się wygrać ten wyścig 
z czasem?

Pewnie nie wiesz...
Aktorka Ruth Wilson została obsadzona 

w roli Joe i nakręciła wszystkie swoje sceny jako 
partnerka postaci granej przez Liama Neesona. 
Ostatecznie jednak reżyser uznał, że główny 
bohater powinien być samotnikiem i usunięto 
wszystkie sceny z udziałem aktorki. 

Krocząc wśród cieni
TV Puls piątek 21.50

Kto kogo wystrychnie na dudka...

Niezwykła para 
oszustów

USA, 1978. Irving (Christian Bale) jest właścicielem sieci pralni, ale przede 
wszystkim – oszustem. Na przyjęciu poznaje Sydney (Amy Adams), która udaje bry-
tyjską arystokratkę. Znajomość szybko zamienia się w ognisty romans, a kochankowie 
postanawiają już wspólnie kontynuować oszukańczy interes: zajmują się sprzedażą 
fałszywych obrazów i pośrednictwem w fikcyjnych pożyczkach. 

Pewnego dnia w ich biurze zjawia się Richie DiMaso (Bradley Cooper), nadzwy-
czaj ambitny agent FBI. Szantażem zmusza parę kochanków do współpracy i udziału 
w operacji antykorupcyjnej skierowanej przeciwko Carmine Polito ( Jeremy Renner), 
popularnemu politykowi z New Jersey. 

Tymczasem Irving ma coraz większe problemy ze swoją uzależnioną od solarium 
i wysokoprocentowych drinków żoną ( Jennifer Lawrence)...

Ta zakręcona i lekko odjechana produkcja okazała się jednym z największych hi-
tów 2013 roku. Znakomicie skonstruowana i zagrana zdobyła 10 nominacji do Oscara. 

Pewnie nie wiesz...
Na potrzeby swojej roli Christian Bale przytył ponad 18 kilogramów. 
Christian Bale pracował 45 dni za 2,5 miliona dolarów, Brad Cooper pracował 46 

dni za 2,5 miliona dolarów. Jennifer Lawrence otrzymała 1,5 miliona dolarów za 19 
dni pracy.

American Hustle
TVP2 sobota 22.20

Zamieszki w narkotykowym bloku

Bezwzględny 
stróż prawa

Przenosimy się do niedalekiej przeszłości. Prawo egzekwują sędziowie. Sami ści-
gają przestępców, wydają wyroki i wymierzają kary. Budzą lęk i nienawiść w całym 
przestępczym świecie.

W Mega City One, największej na świecie metropolii, za najbardziej okrutnego 
uchodzi sędzia Dredd. Wydaje surowe, ale sprawiedliwe wyroki, a winnego zawsze 
spotyka kara. Niejeden przestępca dużo by dał za głowę Dredda. Bezwzględnemu 
sędziemu pomaga obdarzona parapsychicznymi umiejętnościami Anderson. 

W olbrzymim (!) mieszkalnym gmachu o nazwie Peach Tree Block wybuchają 
zamieszki. Wszyscy wiedzą, że jest to najbardziej niebezpieczne miejsce w mieście. 
Budynkiem włada Ma-Ma stojąca na czele bezwzględnego gangu handlarzy narko-
tyków. Wezwany do zamieszek Dredd jak zwykle pewnie wkracza do akcji. Szybko 
jednak okazuje się, że tym razem znalazł się w pułapce.

Pewnie nie wiesz...
Nazwa bloku The Peach Tree (drzewo brzoskwiniowe) pochodzi od nazwy re-

stauracji w Shrewsbury, gdzie po raz pierwszy spotkali się scenarzysta Alex Garland 
i twórca postaci Sędziego Dredda, brytyjski twórca komiksów John Wagner. 

Wydarzenia z filmu odbywają się w ciągu jednego dnia.

Dredd
TV Puls sobota 22.05
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M.S: - Spokaliśmy się w Pańskim studiu przy 
ul. Bernatowicza, które funkcjonuje tu 30 lat. 
To atelier to chyba dla Pana drugi dom?

J.M: - O tak! Spędzałem tu nawet 
nie wiem czy nie większą część każdej 
doby. Mnie tu po prostu ciągnęło i nadal 
ciągnie. Czas jednak płynie nieubłaga-
nie. I przychodzi taki moment w życiu, 
w którym trzeba zakończyć to, co kiedyś 
się zaczęło. Nie wiem jak te dni będą 
wyglądały, kiedy nie będę już tu przy-
chodził...

M.S: - Ale zdaje się, że Bernatowicza 6 to nie 
początek "Foto Bajki"?

J.M: - Tak, "Foto Bajka" pierwsze-
go klienta przyjęła w zakładzie przy ul. 
Krótkiej 4. Mieściliśmy się tam około 6 
lat. Prowadziłem zakład wtedy razem 
z moim kolegą, Franusiem. Później 
trafiła się okazja, żeby wynająć wła-
śnie ten lokal przy ul. Bernatowicza 6. 
Był większy, mniej się płaciło, więc aż 
żal było nie skorzystać. Kiedy jednak 
zapadła decyzja o zmianie lokalizacji, 
razem z Frankiem, zdecydowaliśmy, 
że poprowadzę zakład sam. On dużo 
chorował i potrzebował odpoczynku. 
Zezygnował. I tak przez 30 lat prowa-
dziłem "Bajkę".

M.S: - Związek z fotografią choć wieloletni, 
jednak bez przerw się nie obył... Mam tu na 
myśli chociażby wojsko czy wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych...

J.M: - Tak, zgadza się. Co praw-
da wojsko było dużo wcześniej, kiedy 
jeszcze pracowałem u "Wrzosa". Mia-
łem wtedy 20 lat. Po dwóch latach, po 
wojsku wróciłem jeszcze do "Wrzosa", 
ale już na króciutko. Natomiast, kie-
dy prowadziliśmy swój zakład razem 
z Fanciszkiem Macko, jeszcze przy 

ul. Krótkiej 4, wyjechałem do Stanów 
Zjednoczonych. Nie była to długa 
przerwa. Miałem zamiar pobyć tam 
znacznie dłużej. Jednak, kiedy wyje-
chałem Franuś został sam. Zatrudnił 
pomocnika. A, że chorował i go nie 

bylo, to pracownik przychodził, kiedy 
chciał i robił co chciał.

Klientów odsyłał gdzie indziej. Nasz 
zakład zaczął upadać. A byliśmy wtedy 
w Wytwórczo - Usługowej Spółdzielni 
Pracy. Gdy żona dowiedziała się o całej 
sytuacji, zadzwoniła do mnie i postawi-
ła sprawę jasno. Nie mogłem pozwolić, 
żeby "Foto Bajka" ot tak została za-
mknięta! Zdecydowałem się wrócić. Za-
cząłem pacować, a klienci pomału zaczę-
li do mnie wracać, a najwięcej młodzież.

M.S: - Czyli ta fotografia gdzieś w sercu za-
wsze była obecna?

J.M: - Pewnie, że tak. I nadal zresztą 
jest.

M.S : - Wspominał Pan także o tej nieco dluż-
szej przerwie, można by rzec nawet separacji, 
kiedy trudnił się Pan kinooperatorką...

J.M: - Tak, to było wtedy, kiedy pra-
cowałem u "Wrzosa". To od niego po-
szedlem właśnie do kina. I tam przepra-

cowałem ponad 17 lat. Najpierw w kinie 
„Millenium", a póżniej w kinie „Paździer-
nik". Przez dłuższy czas byłem pomoc-
nikiem, a później awansowali mnie na 
głównego kinooperatora. Wtedy to już 
nie grałem filmów, a nadzorowałem czy 
moi pomocnicy robią wszystko tak, jak 
należy. Była to bardzo  ciekawa praca. 
Kiedy jednak otworzyliśmy już nasz za-
kład, to nie mogłem dzielić dnia między 
fotografią a kino. Dlatego zrezygnowałem 
i poświęciłem się wyłącznie fotografii. 
Dzisiaj wiem, że bardzo dobrze zrobiłem.

M.S: - A jakie prace wykonywało się wtedy 
najczęściej?

J.M: - Najwięcej robiliśmy zdjęć do 
dowodów osobistych czy legitymacji 
szkolnych. Nie brakowało również zdjęć 
okolicznościowych. Pamiętam, jak mło-
de dziewczyny, nawet co tydzień, przy-
chodziły się fotografować. Na brak pracy 
wtedy nie mogliśmy narzekać. Zdarzało 
się tak i to nierzadko, że przychodziłem 

KAŻDY WYCHODZIŁ STĄD PIĘKNIEJSZY 

Radość spełnionej bajki 

Jesteśmy przyjaciółmi. Razem jeździmy na ryby. Jan znany jest z solidności. Jak powiedział klientowi, 
że na 10:00 natępnego dnia zdjęcie będzie zrobione, to tak było. Jego dewizą było zawsze, że klient musi 
wyjść zadowolony. Już takich rzemieślników nie ma. Z nim zamyka się pewna era rzemiosła i artyzmu 
w fotografii. 

JACEK ŁYSZKOWSKI – PRZYJACIEL JANA MATYSZEWSKIEGO  
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do pracy w nocy, żeby skończyć obiecane 
portrety. W dzień po prostu nie było na to 
czasu, a klient zawsze musiał być zadowo-
lony. Musiał wyjść stąd jakby piękniejszy. 

M.S: - Ilość tej pracy zapewne potęgował fakt, 
iż był Pan jedynym retuszerem w Łomży.

J.M: - Tak, to prawda. A muszę Pani 
powiedzieć, że przez to popsułem sobie 
oczy całkowicie.

M.S: - Na czym dokładnie polegała ta praca?
J.M: - Najpierw robiło się zdjęcie 

na negatywach. Następnie smarowało 
się kliszę specjalnym płynem, kalafo-
nią, a później to już takim cieniuteńkim 
ołóweczkiem rtuszowało się wszystkie 
zmarszczki czy piegi. Była to niesłycha-
nie precyzyjna praca.

M.S: - Ile zajmował retusz takiego zdjęcia?
J.M: - Jak doszedłem do wprawy to 

jedno zdjęcie retuszowałem 3 mnuty, no 
góra 5 minut. Jak zaczynałem i dopiero 
się uczyłem, to pracowałem nad zdję-
ciem godzinę, a czasem i dłużej. Podob-
nie jest teraz, gdy już zdrowie i oczy nie 
te. Chociaż w tej chwili są już komputery, 
toteż zajmuje dosłownie chwilę, by ko-
goś upiększyć. Muszę Pani powiedzieć, 

że jeszcze całkiem niedawno zwrócił się 
do mnie pewien Pan z Warszawy, który 
poprosił mnie o retusz kilku zdjęć. Wy-
konałem to zlecenie. Sprawiło mi wiele 
radości, ale nie ukrywam, że musiałem 
trochę nad nim posiedzieć. 

M.S: - A mieszkańcy Łomży wtedy chętnie się 
fotografowali?

J.M: - Nawet bardzo. Jak przycho-
dziłem do pracy, to kolejka już usta-
wiona była. Zarówno wtedy, jak zakład 
mieścił się przy ul. Krótkiej, jak i póź-
niej, gdy został przeniesiony na ul. Ber-
natowicza. Dziennie potrafiłem zrobić 
50-60 zdjęć.

M.S: - Dzisiaj ten świat fotografii wygląda 
nieco inaczej. Gdy obserwuje Pan tę cyfrową 
przestrzeń i zmiany, co Pan wtedy sobie myśli?

J.M: - Dla tych, którzy dziś zajmują 
się fotografią, to niesłychane ułatwienie. 
To nie jest już jednak to, co było kiedyś, 
kiedy wszystko było ręcznie dopracowy-
wane. W ciemni można było ze zdję-
ciem zrobić cuda. A w tej chwili? Kiedy 
oglądam te stare zdjęcia, czuję ich duszę. 
Mogę zatrzymać się nad nim chwilę, 
przyjrzeć, ocenić. Mam mnóstwo ta-
kich zdjęć, do których często i chętnie 

wracam. Natomast oglądanie zdjęć na 
komputerze, monitorze...  To już zdecy-
dowanie nie dla mnie.

M.S:- A czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, 
że fotograf to też artysta?

J.M: - Według mnie tak. To trze-
ba czuć. Popatrzeć na twarz i wiedzieć, 
jak ją oświetlić, by zdjęcie miało głębię. 
W każdym z nich fotograf zostawia 
przecież cząstkę siebie.

M.S: - Po ponad 50 latach pracy czas na zasłu-
żony odpoczynek. Już wie Pan, jak wykorzysta 
ten czas?

J.M: - Jeszcze nie wiem, co będę 
robił. Na pewno będę chodził na spa-
cery, bo siedzenie w domu to raczej nie 
dla mnie. I będę dużo jeździł na ryby. 
I na ryby i do lasu, na grzyby. Z żoną 
sobie gdzieś wyjadę odpocząć. W końu 
będzie moment na spędzenie czasu 
z rodziną. Oby tylko zdrowie dopisy-
wało. Może mi Pani życzyć długiego 
życia.

M.S: - I tego Panu zatem życzę. I tych pięknych 
kadrów, by jeszcze się w życiu przytrafiały.

Jak pisała Urszula Czartoryska, 
polska historyk sztuki, zajmująca się 
głównie fotografią i sztuką współcze-
sną: „Fotografia jest nie tylko odbitką 
na papierze światłoczułym, jest także 
zwierciadłem świata, czasem krzywym, 
kiedy indziej wiernym, jest przedłuże-
niem w czasie ulotnego spojrzenia oka, 
jest narzędziem urabiania umysłów”. 
Jan Matyszewski w swojej „Foto Baj-
ce” uwiecznił niezliczenie wiele takich 
ulotnych chwil i emocji, które dziś już 
tworzą wyjątkowe historie mieszkańców 
tego miasta.   

ARTUR FILIPKOWSKI: 

- Panu Janowi zawdzięczam podstawy mojej edukacji filmowej i miłość do 
kina. Poznałem go jako całkiem nieduży jeszcze chłopak, gdy pracował jako 
kinooperator. Ojciec wysyłał mnie do niego z zestawami legitymacyjnych 
zdjęć do retuszowania. Był to wymagający ogromnej precyzji i wspaniałego 
oka  zabieg wykonywany niezwykle ostrym ołówkiem na kliszy światłoczułej. 
Efektem było to, co teraz robi się Photoshopem, czyli nieskazitelna twarz  
na ostatecznej wersji zdjęcia. Pan Jan był w tej dziedzinie mistrzem.  
A ja, gdy zorientowałem się, że procedura zajmuje trochę czasu, ułożyłem swój 
specjalny harmonogram Przychodziłem ze zleceniem, gdy zaczynał się seans 
filmu, na który nie były wpuszczane dzieci. Pan Jan i jego kolega retuszowali, 
a ja chłonąłem kolejne arcydzieła. Włoskie, francuskie, amerykańskie.  
Pewne dlatego napisałem potem pracę o filmach Federico Felliniego.  
I do dziś kocham kino.                  
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a to ciekawe

W historii Stanów 
Zjednoczonych nie brakuje 

informacji skrzętnie 
ukrywanych przed opinią 

publiczną. Ich ujawnieniem 
zajmują się twórcy serii.

W pierwszym odcinku poznamy se-
krety, jakie kryje Biały Dom. Dowiemy 
się między innymi, który pokój w sie-
dzibie prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych jest najpilniej strzeżony, a także 
kto po kryjomu gościł w tej rezydencji. 
Przekonamy się również, w jaki sposób 
sprawdzane są osoby pracujące w Bia-
łym Domu. Ponadto dokumentaliści 
przedstawiają środki bezpieczeństwa, 
jakie są przewidziane na wypadek, gdy-
by ten niezwykły budynek został zaata-
kowany. 

Odcinek drugi poświęcony jest 
amerykańskiej masonerii – tajnej orga-
nizacji, do której mają należeć najpo-
tężniejsi ludzie w USA. Trzeci pokazu-
je Fort Knox, w którym od 1936 roku 
mieści się skarbiec USA. Dowiemy się 
ile jest warte zgromadzone w nim złoto. 
4 odcinek odkrywa tajemnice Strefy 51 
– bazy wojskowej w Nevadzie, w której 
przeprowadzane są ściśle tajne projekty. 

Na pewno tego nie wiedzieliście

Amerykańska 
księga 

tajemnic

Atak Hunac Ceela

Wielka ucieczka 
Majów

 
Amerykański � lm przygodo-

wy z 1963 roku. Akcja rozgrywa się 
w prekolumbijskiej Mezoameryce. 
Historyczna, epicka opowieść o wład-
cy Majów.

Przez wieki Majowie tworzyli 
wspaniałą cywilizację. Niestety, po 
stuleciach istnienia ich miasta zostały 
zaatakowane przez wojska indiańskie-
go wodza Hunaca Ceela. Jako ostatnie 
pada Chichen Itza. Stary król ginie 
w czasie walk. Jego miejsce zajmuje 
młody książę Balam. 

Za namową kapłanów książę i jego poddani uciekają z miasta. 
Majowie poprzysięgają zemstę i odebranie ziemi. Po dziesięciu 
dniach wędrówki docierają nad morze. Początkowo rybacy z wioski 
nie chcą pomóc przybyszom i nie wierzą w opowieści o krwawym 
Hunacu.

Po opuszczeniu półwyspu Jukatan i przepłynięciu Zatoki Mek-
sykańskiej lądują na ziemiach innego plemienia Indian, rządzonego 
przez Czarnego Orła (obecne terytorium Teksasu). W walce z Ba-
lamem Czarny Orzeł zostaje uwięziony, a kapłani Majów żądają 
złożenia go w o� erze bogom. 

Królowie słońca, TVP2 niedziela 11.55

Morskie bitwy

Podwodni 
łowcy

Styczeń 1943 r. Ponad rok po ataku na Pearl 
Harbor amerykańskie okręty podwodne walczą 
o zdobycie przewagi na południowym Pacy� ku. 
Mimo że stanowią one mniej niż dwa procent 
marynarki USA, podwodni wojownicy są nie-
zwykle skuteczni w starciach z Japończykami. 

Mają za zadanie zatapiać statki handlowe, od 
których dostaw zależna jest machina wojenna 
przeciwnika. 

W programie przedstawiona jest historia 
USS Wahoo, okrętu dowodzonego przez Du-
dleya „Musha” Mortona. Ten ambitny o� cer de-
cyduje się w pojedynkę zaatakować cały konwój.

W ciągu niecałych dwóch lat działalności 
USS Wahoo zatopił według o� cjalnych źródeł 
27 japońskich statków 

Seria ukazuje działania okrętów podwod-
nych podczas największego kon¥ iktu zbroj-
nego na świecie. Autorzy przyglądają się stra-

tegicznym planom 
i działaniom, a także 
szybkiemu rozwojo-
wi technologii, który 
miał miejsce w tam-
tym okresie. Zrekon-
struowane zostaną 
najważniejsze bitwy. 
Ponadto eksperci sko-
mentują najistotniej-
sze fakty, wszystko 
jest ilustrowane archi-
walnymi materiałami.  

Piekło pod wodą: 
II wojna światowa

Focus TV 
sobota 20.00
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Przechytrzyć kardynała

Muszkieterowie 
w obronie księżniczki

Na królewskim dworze kardy-
nał Richelieu knuje intrygę, mającą 
wpędzić Francję w wojnę. Oto bo-
wiem do granicy zbliża się hiszpań-
ska księżniczka Anna wraz ze swoją 
świtą. Ma ona poślubić młodziutkie-
go króla Francji Ludwika XIII. Ri-
chelieu z pomocą hrabiego Morlasa 
planuje porwanie przyszłej panny 
młodej. 

Chcą mu w tym przeszkodzić 
trzej odważni muszkieterowie Atos, 
Portos i Aramis, przyjaciele pobie-
rający nauki w królewskiej szkole 
muszkieterów, oraz ich młody przy-
jaciel d'Artagnan. W drodze nie 
stronią od bójek i awantur. Ich zamiary próbuje udaremnić kardynał 
Richelieu, który nie cierpi żołnierzy gwardii królewskiej.

Młode szpady TVN7 sobota 19.00, niedziela 16.05

Nierozważny 
eksperyment 
w Halloween

Siostra 
zniknęła!
Cleo jest nieprzy-

stosowaną nastolat-
ką i siostrą pięknej, 
bardzo popularnej 
w szkole Molly. 

Przeprowadzając 
eksperyment naukowy 
w Halloween, Cleo niechcący sprawia, że Molly staje się niewidzialna. 
Próby powrotu do normalności nie przynoszą rezultatu, a tymczasem 
nadchodzi ważny dzień w szkole, podczas którego Cleo musi wcielić 
się w rolę Molly.

Każda z sióstr odgrywając rolę tej drugiej przekonuje się, jak wiele, 
wbrew pozorom, je łączy.

Moja niewidzialna siostra TV6 sobota 11.05

Gdzie podziało się porwane dziecko?

Brzdąc odkrywa świat
Komedia familijna. Trzej kidnaperzy postanawiają porwać dziecko 

zamożnego przemysłowca. Pod pretekstem sfotografowania chłopca 
pojawiają się w domu jego rodziców. 

Akcja kończy się powodzeniem, jednak sprytny brzdąc korzystając 
z pierwszej nadarzającej się okazji wymyka się porywaczom i odkrywa 
niedostępne dla niego do tej pory tajemnice i pokusy wielkiego miasta.

Brzdąc w opałach Polsat sobota 10.30

Nocne harce 
eksponatów

Przebój 
kinowy 

w gwiazdorskiej 

obsadzie

Larry Daley chciałby stać się autorytetem dla 
swojego 10-letniego syna Nicka. Mężczyzna po-
stanawia szukać pracy w Muzeum Historii Natu-
ralnej. Zostaje zatrudniony jako nocny stróż. 

W muzeum co noc eksponaty ożywają. Larry 
musi radzić sobie m.in. z gigantycznym dinozau-
rem, grupką Hunów, miniaturowymi kowbojami 
i starożytnymi Rzymianami. Otuchy dodaje mu 
prezydent Teddy Roosevelt, który wygłasza prze-
mowy. Larry szybko uczy się odpowiedzialności 
i wreszcie staje się dla syna wymarzonym ojcem.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie 575 

milionów dolarów, kosztował 110 milionów.

Sztuczka z monetą, którą Larry prezentuje 
Attyli, to tzw. „French Drop". Wyjaśnienie w in-
ternecie pod adresem https://www.youtube.com/
watch?v=EZ0C2wh5IyE

Amerykańskie Muzeum Historii Natural-
nej w Nowym Jorku po premierze filmu od-
wiedziło dwadzieścia procent więcej osób, niż 
normalnie. 

Główne sieci kin w Wielkiej Brytanii zdjęły 
film z ekranów, aby zaprotestować przeciwko 
decyzji Twentieth Century Fox o wydaniu filmu 
na DVD zaledwie trzy miesiące po kinowej pre-
mierze.

Noc w muzeum 
Polsat sobota 20.10, niedziela 10.55

plac zabaw

Op
ra

co
wa

no
 na

 po
ds

ta
wi

e: 
fil

m
we

b, 
plfi

lm
.or

g.p
l, t

ele
m

ag
az

yn
.p

l, t
ele

m
an

.p
l, p

ro
gr

am
tv.

on
et

.p
l, I

nt
er

ne
to

we
j B

az
y F

ilm
ow

ej 
fd

b.p
l, I

nt
er

ne
t M

ov
ie 

Da
ta

ba
se

 IM
Db

, t
ele

ty
dz

ien
.in

te
ria

.p
l, c

an
alp

lus
.p

l/p
ro

gr
am

, fi
lm

.on
et

.p
l, fi

lm
.or

g.p
l, n

ew
s.fi

lm
.st

ud
en

tn
ew

s.p
l, fi

lm
.in

te
ria

.p
l, fi

lm
po

lsk
i.p

l, n
ae

kra
nie

.p
l.



17

Przechytrzyć kardynała

Muszkieterowie 
w obronie księżniczki

Na królewskim dworze kardy-
nał Richelieu knuje intrygę, mającą 
wpędzić Francję w wojnę. Oto bo-
wiem do granicy zbliża się hiszpań-
ska księżniczka Anna wraz ze swoją 
świtą. Ma ona poślubić młodziutkie-
go króla Francji Ludwika XIII. Ri-
chelieu z pomocą hrabiego Morlasa 
planuje porwanie przyszłej panny 
młodej. 

Chcą mu w tym przeszkodzić 
trzej odważni muszkieterowie Atos, 
Portos i Aramis, przyjaciele pobie-
rający nauki w królewskiej szkole 
muszkieterów, oraz ich młody przy-
jaciel d'Artagnan. W drodze nie 
stronią od bójek i awantur. Ich zamiary próbuje udaremnić kardynał 
Richelieu, który nie cierpi żołnierzy gwardii królewskiej.

Młode szpady TVN7 sobota 19.00, niedziela 16.05

Nierozważny 
eksperyment 
w Halloween

Siostra 
zniknęła!
Cleo jest nieprzy-

stosowaną nastolat-
ką i siostrą pięknej, 
bardzo popularnej 
w szkole Molly. 

Przeprowadzając 
eksperyment naukowy 
w Halloween, Cleo niechcący sprawia, że Molly staje się niewidzialna. 
Próby powrotu do normalności nie przynoszą rezultatu, a tymczasem 
nadchodzi ważny dzień w szkole, podczas którego Cleo musi wcielić 
się w rolę Molly.

Każda z sióstr odgrywając rolę tej drugiej przekonuje się, jak wiele, 
wbrew pozorom, je łączy.

Moja niewidzialna siostra TV6 sobota 11.05

Gdzie podziało się porwane dziecko?

Brzdąc odkrywa świat
Komedia familijna. Trzej kidnaperzy postanawiają porwać dziecko 

zamożnego przemysłowca. Pod pretekstem sfotografowania chłopca 
pojawiają się w domu jego rodziców. 

Akcja kończy się powodzeniem, jednak sprytny brzdąc korzystając 
z pierwszej nadarzającej się okazji wymyka się porywaczom i odkrywa 
niedostępne dla niego do tej pory tajemnice i pokusy wielkiego miasta.

Brzdąc w opałach Polsat sobota 10.30

Nocne harce 
eksponatów

Przebój 
kinowy 

w gwiazdorskiej 

obsadzie

Larry Daley chciałby stać się autorytetem dla 
swojego 10-letniego syna Nicka. Mężczyzna po-
stanawia szukać pracy w Muzeum Historii Natu-
ralnej. Zostaje zatrudniony jako nocny stróż. 

W muzeum co noc eksponaty ożywają. Larry 
musi radzić sobie m.in. z gigantycznym dinozau-
rem, grupką Hunów, miniaturowymi kowbojami 
i starożytnymi Rzymianami. Otuchy dodaje mu 
prezydent Teddy Roosevelt, który wygłasza prze-
mowy. Larry szybko uczy się odpowiedzialności 
i wreszcie staje się dla syna wymarzonym ojcem.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie 575 

milionów dolarów, kosztował 110 milionów.

Sztuczka z monetą, którą Larry prezentuje 
Attyli, to tzw. „French Drop". Wyjaśnienie w in-
ternecie pod adresem https://www.youtube.com/
watch?v=EZ0C2wh5IyE

Amerykańskie Muzeum Historii Natural-
nej w Nowym Jorku po premierze filmu od-
wiedziło dwadzieścia procent więcej osób, niż 
normalnie. 

Główne sieci kin w Wielkiej Brytanii zdjęły 
film z ekranów, aby zaprotestować przeciwko 
decyzji Twentieth Century Fox o wydaniu filmu 
na DVD zaledwie trzy miesiące po kinowej pre-
mierze.

Noc w muzeum 
Polsat sobota 20.10, niedziela 10.55
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weterynaria, rolnictwo

W Auli im. prof. dra hab. Bolesława 
Gutowskiego Powiatowego Inspek-
toratu Weterynarii w Łomży odbyło 
się  seminarium, którego pierwsza 
część  poświęcona była pamięci płk dr 
Konrada Millaka w 50. rocznicę jego 
śmierci. Jak relacjonuje nasz przyja-
ciel-korespondent Emilian Kudyba,  
w roboczej sesji uczestnicy zajęli się 
sytuacją epizootyczną związaną ze 
zwalczaniem ASF w województwie 
podlaskim oraz praktyczne aspekty 
jego zwalczania. 

Organizatorem spotkania był 
Oddział Łomżyńsko-Ostrołęc-
ki Polskiego Towarzystwa Nauk 
Weterynaryjnych oraz Zarząd 
Główny PTNW.

Zajmujące wspomnienia 
o Konradzie Millaku przedsta-
wił prof. dr hab. Włodzimierz 
Kluciński z SGGW  w Warsza-
wie. Studia weterynaryjne boha-
ter wspomnień rozpoczął w 1904 
roku w Warszawskim Instytucie 
Weterynaryjnym. Po zamknięciu 

uczelni kontynuował je w Dor-
pacie (obecnie -Tartu w Esto-
nii). Dyplom lekarza weterynarii 
uzyskał w 1909 r. Od 1 listopada 
1910 r. gubernator łomżyński 
powierzył mu stanowisko po-
wiatowego lekarza weterynarii 
w Ostrołęce, potem kierowni-
ka inspektoratu w Kolnie.Tuż 
przed rozpoczęciem I wojny 
światowej został zmobilizowany 
do armii carskiej. Do Warsza-
wy wrócił w 1918 r. Otrzymał 
powołanie do służby wojskowej 
z przydziałem do Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, gdzie przez 
wiele lat pełnił obowiązki szefa 
wydziału w Sekcji Weterynaryj-
nej. Tu zdobywał kolejne stopnie 
wojskowe. W 1921r. doktoryzo-
wał się w Akademii Medycyny 
Weterynaryjnej we Lwowie. We 
wrześniu 1939 r. pełnił obowiąz-
ki szefa Służby Weterynaryjnej 
Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych.

Nie do przecenienia są za-
sługi Konrada Millaka w powo-
łaniu w 1927 r. Wydziału We-
terynaryjnego Uniwersytetu 
Warszawskiego i w rozwój za-
wodu lekarsko - weterynaryj-
nego w kontekście społecznym 
i tożsamościowym. Wraz z in-
nym pułkownikiem, lekarzem 
weterynarii Józefem Kulczyc-
kim, udzielał pomocy klaczy 
marszałka Józefa Piłsudskiego 
po jej niefortunnym transpo-
rcie z Warszawy do Mińska 
Mazowieckiego. Po wybuchu II 
wojny światowej 1939 r. i kam-
panii wrześniowej został wzię-
ty do niewoli przez Niemców 
i był przetrzymywany w obo-
zie jenieckim Oflag VI Dössel. 

W 1946 roku rozpoczął wykłady 
z propedeutyki weterynaryjnej na 
Wydziale Weterynaryjnym UW. 
W 1948 r. zorganizował tam Ka-
tedrę Weterynarii Wojskowej. Po 
czteroletniej przerwie swoje wy-
kłady propedeutyki, historii i de-
ontologii  wznowił już na nowo 
powołanym Wydziale Weteryna-
ryjnym Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. 
W 1949 roku na jego wniosek 
Rada Wydziału Weterynaryjnego 
UW podjęła uchwałę o utworze-
niu Ośrodka Historii Medycyny 
Weterynaryjnej. W 1959 roku 
dzięki jego usilnym staraniom 
w ramach Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych została 
zorganizowana Komisja Historii 
Weterynarii.

Był erudytą, estetą i wybitnym 
historykiem medycyny weteryna-
ryjnej. Napisał kilka książek oraz 
ponad sto doniesień naukowych. 
Sumienny badacz, uwielbia-
ny przez młodzież akademicką. 

Z powodzeniem łączył umiło-
wanie przyrody z najgłębszymi 
umiłowaniami humanistyczny-
mi. Wielokrotnie powtarzał, że 
historia „jest bardzo ważna, bo 
daje poczucie identyfikacji, toż-
samości i pewnej orientacji”.

Pracował z niesłabnącym za-
pałem do ostatnich dni życia. 
Zmarł 3 stycznia 1969 roku. Jego 
osoba stanowi doskonały przykład 
do naśladowania przez kolejne 
pokolenia lekarzy weterynarii.

W kolejnym wykładzie prof. 
dr hab. Teresa Zaniewska omó-
wiła wpływ studiów weteryna-
ryjnych Stefana Żeromskiego na 
jego twórczość w kontekście stu-
dium Konrada Millaka – Żerom-
ski na weterynarii w Warszawie 
w latach 1886-1888.

Pierwszą część spotkania za-
kończył prof. dr hab. Jerzy Kita 
wykładem na temat historycz-
nego ujęcia zwalczania zołzów 
u koni, po czym nastąpiła ce-
remonia złożenia kwiatów pod 
tablicą poświęconą pamięci płk 
dr Konrada Millaka. Wartę przy 

tablicy zaciągnęli ułani na czele 
z lekarzem weterynarii, rotmi-
strzem Ireneuszem Mieczkow-
skim, prezesem Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. Podlaskiej 
Brygady Kawaleryjskiej oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Wete-
rynaryjnych i Ogólnokształcą-
cych nr 7 w Łomży.

Po przerwie dr Henryk Gra-
bowski, Podlaski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii,  zaprezen-
tował wykład dotyczący aktual-
nej sytuacji związanej ze zwal-
czaniem ASF w województwie 
podlaskim, a dr Joanna Piekut 
omówiła praktyczne aspekty 
zwalczania tej choroby.

- Spotkanie odbyło się w roku 
jubileuszu 100-lecia istnienia 
Polskiej Służby Weterynaryjnej. 
Podpisany przez Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego dekret 
z 31 grudnia 1918roku o prze-
niesieniu służby weterynaryjnej 
do kompetencji Ministra Rolnic-
twa i Dóbr Państwowych wszedł 
w życie 13 stycznia 1919 roku – 
podkreśla Emilian Kudyba. 

Od 31 stycznia oddziały regionalne 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przyjmują wnioski na 
tzw. małe przetwórstwo. W tegorocz-
nym naborze, który potrwa do 1 mar-
ca 2019  roku, wprowadzono szereg  
korzystnych zmian i ułatwień, m. in. 
zwiększono kwotę dofinansowania 
oraz rozszerzono grono osób, które 
mogą ubiegać się o takie wsparcie. 

Pomoc, jaką można otrzymać 
ramach „Wsparcia inwestycji 
w przetwarzanie produktów rol-
nych, obrót nimi i ich rozwój” fi-
nansowanego z budżetu PROW 
2014-2020, przyznawana jest  
w formie refundacji do 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych ponie-
sionych na realizację inwestycji 
służących przetwórstwu m.in. 

mleka, mięsa, owoców i warzyw, 
zbóż i ziemniaków. 

Od tego roku z oferty skorzy-
stać mogą dwie grupy beneficjen-
tów:

Pierwszą stanowią rolnicy, 
domownicy bądź małżonkowie 
rolników, którzy zdecydują się na 
prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie przetwarzania 
produktów rolnych. Maksymal-
na kwota dofinansowania, jaką 
mogą otrzymać została podnie-
siona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, 
którą tworzą rolnicy lub mał-
żonkowie rolników prowadzący 
lub podejmujący prowadzenie 
działalności przetwórczej i sprze-
daży produktów przetworzonych 
w ramach rolniczego handlu de-

talicznego (RHD). W tym przy-
padku, by uzyskać pomoc, nie jest 
wymagane prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Maksymalna 
kwota wsparcia wynosi natomiast 
100 tys. zł. 

Katalog inwestycji, na które 
można otrzymać dofinansowa-

nie, obejmuje m.in. budowę lub 
modernizację budynków wyko-
rzystywanych do prowadzenia 
działalności przetwórczej;  zakup 
oraz instalację maszyn lub urzą-
dzeń do przetwarzania i magazy-
nowania, aparatury pomiarowej 
i kontrolnej. Z myślą o rolnikach 
zajmujących się RHD dotych-
czasowy katalog  rozszerzono 
m.in. o inwestycje związane 
z dostosowaniem pomieszczeń 
pomocniczych służących przy-
gotowaniu posiłków (np. kuchni) 
i pomieszczeń gospodarczych 
służących do przechowywania 
produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze 
wprowadzono również ułatwie-
nia mające na celu zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych na 

etapie przygotowania inwestycji. 
Składając wniosek o przyznanie 
pomocy rolnicy nie będą zobligo-
wani do przedkładania wymaga-
nych dotychczas przez ARiMR 
decyzji czy pozwoleń. Będzie je 
można dostarczyć na etapie roz-
liczania inwestycji, a więc już po 
zawarciu umowy o dofinansowa-
nie. 

Szczegółowe informacje na 
temat zasad i warunków ubie-
gania się o pomoc w ramach 
„Wsparcia inwestycji w przetwa-
rzanie produktów rolnych, obrót 
nimi i ich rozwój” dostępne są 
na portalu internetowym www. 
arimr.gov.pl oraz w punktach in-
formacyjnych w biurach powia-
towych i oddziałach regionalnych 
ARiMR. 

ARiMR. Rusza nabór wniosków na małe przetwórstwo 

Weterynaryjny jubileusz i seminarium w Łomży

Tablica poświęcona pamięci Konrada Millaka

Prof. Teresa Zaniewska z SGGW w Warszawie i Bogumiła Olbryś, dyrektor ZSTiO nr 7 w 
Łomży
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Powieść z nieznaną  
historią w tle 

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew pu-
blikujemy kolejny fragment powieści.
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Usłysz mój głos, o Panie, 
w swojej łaskawości

I daj mi życie zgodne z Twym 
wyrokiem.

Zbliżają się niegodziwi moi 
prześladowcy:

dalecy oni od prawa Twojego.
Ps. 119, 149-150

W umówionym czasie 
dwaj szkolni koledzy, Wajsberg 
i Awner, spotkali się ponownie 
w miejskim parku. Wcześniej 
przyszedł Icchak, ale nie czekał 
długo na towarzysza. Za chwilę 
ujrzał przed sobą nieco pochy-
loną, charakterystyczną sylwetkę 
Awnera.

- Nie dałeś na siebie długo 
czekać – stwierdził z aprobatą 
w głosie Wajsberg, podając mu 
swoją dłoń.

- Ponoć punktualność jest 
cnotą bogów, chociaż w nich nie 
wierzę, ale dla śmiertelnych też 
jest zaletą – odparł śmiejąc się 
Chaim.

- Nie wiedziałem, że dbasz 
o to co inni o tobie myślą – Ic-
chak nigdy nie miał dobrego 
zdania o Awnerze. W szkole był 
jednym z najgorszych uczniów, 
nie przejmując się nauką, nato-
miast kombinatorem był przed-
nim i chciał w oczach innych, 
kolegów i znajomych, uchodzić 
za łomżyńskiego cwaniaka, który 
wiele potrafi załatwić i radzi so-
bie w życiu.

- To w takim razie dużo 
o mnie nie wiesz, chłopie – rozej-
rzał się ostrożnie, ściszając głos. 
– Przejdźmy się w głąb parku, 
dobrze? – zaproponował. - Stojąc 
tutaj, możemy być widziani i sły-
szani przez niewłaściwe osoby.

Chaim złapał kolegę za łokieć 
i powoli, rozglądając się, podpro-
wadził w boczną uliczkę.

- Pewnie chcesz wiedzieć co 
zdziałałem – odezwał się pierwszy.

- Jasne. W końcu po to tu 
przyszedłem.

- Sytuacja jest bardziej skom-
plikowana, niż myślisz. Ich do-
mów pewnie nie da się uratować. 
Znajdują się w samym środku 
miasta, skąd blisko do urzędów. 
Ci ze wschodu cały czas ściągają 
ludzi do pracy w ich biurokra-
cji. Jakby nie mogli zawierzyć 
miejscowym. Ściągają przede 
wszystkim wyższych urzędników. 
A im trzeba zapewnić mieszkan-
ka o wyższym standardzie niż 
mieli u siebie. Nie chcąc zaszko-
dzić Elianowi, nie mogę tym na 
górze zwracać uwagę na domki 
jego ojca i teścia. 

- Skazujesz ich zatem na nie-
pewność, życie w strachu przed 
każdym Sowietem.

- Wszyscy żyjemy w nie-
pewnych czasach – oburzył się 
Chaim. - Czy chcesz, żebym wy-
drenował te dwie rodziny z pie-
niędzy, a najwyżej za kilka tygo-
dni i tak ich wyrzucą, bo dojedzie 
jakiś ważny kacyk z Mińska, 
oczywiście pilnie potrzebujący 
dobrego lokalu do zamieszkania ?

- No pięknie! Słowem tego 
nic nie zdziałałeś i jeszcze dora-
biasz do tego fiaska jakąś filozofię 
szytą grubymi nićmi – zdener-
wował się Icchak.

- Znów mnie wkurzasz, Ic – 
Chaim znacząco ściszył głos. - 
Wysondowałem sprawę. Bez na-
zwisk i adresów. Wypytałem o to, 
jak widzą dalszy rozwój sytuacji. 
Ich plany. I zbudowałem sobie 
z takiej konwersacji jakiś obraz.

- Poza tym rozsądek nie po-

zwala ci ryzykować – zauważył 
kpiąco Wajsberg.

- To wojna. Ryzyko się nie 
opłaca. Sam wiesz.

- Ale ty, Chaim przekalkulo-
wałeś i wyszło ci, że załatwić coś 
wrogom klasowym jest co naj-
mniej nierozsądne.

Zatrzymali się w ciemnej, 
bocznej uliczce rozmawiając na-
dal ściszonym głosem.

- Mogłem ci, Ic, powiedzieć, 
że wszystko załatwione i wziąć 
grubą forsę skoro się tak palą ją 
wydać…

- Nie zaryzykowałeś takie-
go numeru – wpadł mu w sło-
wo Wajsberg – bo szybko by się 
to wydało, a ty straciłbyś twarz 
w naszym środowisku.

- Nie radziłbym ci powta-
rzać głośno takiej insynuacji 
– wycedził Chaim. - Moim śro-
dowiskiem są teraz miejscowi 
i napływowi komuniści. Ale chcę 
być także lojalnym wobec naszej 
nacji. Rozencwajgowie i Werni-
kowie nie od dziś pozostają na 
straconej pozycji.

- Co im  zatem radzisz?
- Niech siedzą cicho i rozglą-

dają się za czymś innym w mie-
ście. Albo w okolicach.

- Rzeczywiście lokali na wy-
najem u nas mnóstwo – zakpił 
Icchak.

- Nie wkurzaj się. Nie pcha-
jąc się z łapówą dla jakiegoś ka-
cyka, nie wypstrykają się z forsy, 
która będzie im jeszcze bardzo 
potrzebna.

- Zdajesz sobie sprawę z fak-
tu, że to liczne rodziny?

- Niech zatem pomyślą o tym, 
żeby nie siedzieć na kupie. Niech 
się rozdzielą.

- Czy ty jeszcze pamiętasz 
czym jest rodzina w naszej ży-
dowskiej tradycji, naszej kultu-
rze? – wzburzył się Wajsberg.

- Słuchaj, Ic, to koniec naszej 
żydowskiej tradycji, naszej kul-
tury – Chaim złapał Wajsberga 
za poły znoszonego płaszcza. 
– Synagogi już nie ma od wrze-
śnia. Praktyki religijne, można 
powiedzieć, zeszły do podziemia. 
Oddają się im starsi. Młodzież 
już jest ku nam zwrócona i szuka 
socjalistycznych wzorców życia.

- Spodziewałem się, że coś 
dla niego jednak zrobisz – wes-
tchnął Icchak.

- Właśnie robię to, co naj-
lepsze dla niego. Uświadamiam 
go za twoim pośrednictwem, że 
odtąd musi liczyć tylko na sie-
bie. Niech się rozdzielą, niech 
przygotują sobie gdzieś miękkie 
lądowanie. Może na wsi. Koniec 
złudzeń. Są słabsi od tej machiny, 
która się tutaj sadowi, znacznie 
słabsi, praktycznie są niczym. Jak 
nie zadbają o siebie, zostaną po-
żarci przez ten nasz nowy system. 
To daje też coś, mam nadzieję, do 
myślenia tobie.

- Czyli mamy ci być wdzięcz-
ni, że pozbyłeś nas złudzeń, czyż 
tak?

- Tak, do cholery, tak – Aw-
ner zdenerwował się nie na żar-

ty. - Im już nie da się 
pomóc. A jeśli nie 
można zapewnić im 
trwałej pomocy, to 
po co ograbiać ich 
ze środków, które 
z pewnością im się 
jeszcze przydadzą. 
Doceń moją posta-
wę, przyjacielu.

- Wybacz, ale 
w tej chwili mi trud-
no.

- Podasz mi rękę, 
bo muszę już iść?

Icchak z waha-
niem wyciągnął rękę 
do Chaima, którą on 
potrząsnął. Chciał 
jeszcze coś powie-
dzieć, ale machnął 
tylko ręką i odszedł 
pośpiesznie, nie mó-
wiąc już nic.

Dwie godziny 
później do Wajsberga przyszedł 
Elian. Kilkunastominutowy spa-
cer z Dwornej nie był tym razem 
dla niego przyjemny. Fala za falą, 
to niepokoju, to nadziei, bombar-
dowały jego głowę. Pragnął całym 
swoim jestestwem, żeby sprawy 
przybrały pomyślny obrót, ale jak 
tu liczyć na tego typu szczęśli-
we zakończenie, kiedy brutalne 
fakty bezwzględnej okupacji nie 
pozwalały na poddanie się bezza-
sadnej dyktaturze nadziei. Sowieci 
już w ciągu dwóch miesięcy zdą-
żyli doprowadzić do zubożenia 
wyższych warstw społeczeństwa 
żydowskiego. Fabrykanci i wła-
ściciele nawet niewielkich rodzin-
nych zakładów wytwórczych 
zostali niemal z dnia na dzień po-
zbawieni swojej własności poprzez 
nacjonalizację czy włączenie do 
centralnego systemu zarządzania 
nakazowo-rozdzielczego. Upań-
stwowiono też handel, rugując 
z obiegu gospodarczego kupców, 
a nawet drobniejszych sklepikarzy. 
Reguły rynkowe zastąpione zosta-
ły urzędowym rozdzielnictwem, 
co spowodowało niedobór towa-
rów i stałe zjawisko kolejek przed 
sklepami. Silnym ciosem w pod-
stawy ekonomicznej egzystencji 
warstw wyższych społeczeństwa 
żydowskiego było także zrówna-
nie sowieckiego rubla ze złotówką, 
podczas gdy po kursie czarnoryn-
kowym złotówka była kilka razy 
cenniejsza, co spowodowało przy-
śpieszoną inflację. Ta operacja była 
brutalną, prymitywną kradzieżą, 

Zenon 
Krajewski
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której ofiarą stało się całe społe-
czeństwo zajętego kraju. Zasoby 
pieniężne zgromadzone w złotów-
kach przez ludność zajętych przez 
Związek Sowiecki terenów gwał-
townie traciły siłę nabywczą. Co-
raz mniej można było za nie kupić. 
Nastroje dawniej bogatych Żydów 
stawały się coraz bardziej mino-
rowe. W dodatku wywłaszczenie 
z nieruchomości stwarzało za-
grożenie podstaw ich egzystencji. 
W pełni zatem zrozumiały był 
nastrój młodego Wiernika, tym 
bardziej, że mina witającego go 
przyjaciela nie zapowiadała, że ma 
dobre wiadomości.

- Wejdziesz czy się przejdzie-
my? – spytał Icchak.

- Wolę krótki spacer.
- W takim razie pozwól, że 

się ubiorę i już za moment wy-
chodzimy.

- Dobrze, poczekam przy 
furtce – zgodził się Wiernik.

W chwilę potem Wajsberg 
dołączył do przyjaciela.

- Gadaj jak sprawy stoją – 
Elian nie miał zamiaru skrywać 
swojej niecierpliwości.

- Nie chciałbyś tego usłyszeć.
- Czyli wniosek z tego, że nie 

masz dla mnie dobrych wieści – 
westchnął zawiedziony.

- On nie może ci pomóc. Jest 
na tyle uczciwy, że nie chce dre-
nować was z pieniędzy, bo nie ma 
zaufania do swoich towarzyszy.

- Akurat o pieniądze to nie 
powinien się martwić. A co do 
jego uczciwości wolę się nie wy-
powiadać.

- Elian, ale tu nie chodzi 
o pieniądze – Wajsberg zatrzy-
mał się gwałtownie, aby spojrzeć 
przyjacielowi w oczy. - Najważ-
niejszy jest skutek w postaci na 
bank załatwionej sprawy. On, 
ani nikt, nawet pierwszy sekre-
tarz komitetu rejonowego partii 
bolszewików, nie zagwarantuje 
ci, że zostawią was w spokoju 
w waszych domach. To wojna. 
Nie da się już spokojnie żyć. 
Wszystko się zmieniło. W Pol-
sce mieliście swoje eldorado, 
ale Polski już nie ma. Nie da się 
tego nie zauważać.

- Co zatem dalej?
- Chaim radzi żyć jak dotąd, 

ale musicie zdawać sobie sprawę, 
że w każdej chwili mogą was wy-
eksmitować i nie będą zwracać 
uwagi na taki drobiazg jak śnież-
na i mroźna zima.

- Cholera, może ten Chaim 
wbrew pozorom nie jest wcale 
taką szują – wyraził po chwi-
li milczenia swoje wątpliwości 
Elian. – Inny w tej sytuacji wziął-
by pieniądze, a że sprawa później 
nie ułożyłaby się po myśli tych, 
co dali w łapę, nie musiałoby być 
jego winą.

- Chaim obawiał się stracić 
twarz wśród Żydów. Jest to czło-
wiek myślący. Z pewnością za-

kłada też taki wariant, że Sowieci 
nie przyszli tu już raz na zawsze. 
Niemcy są niedaleko.

- Taak – przeciągnął Elian – 
bez względu na pobudki Chaima 
faktem jest, że niczego nie za-
łatwił. Będziemy zmuszeni żyć 
z dnia na dzień. Aż przyjdzie 
chwila, kiedy nas wyrzucą z na-
szych własnych domów – złapał 
się za głowę, mając świadomość 
swojej bezsilności. – Że też włosy 
rwać…

- Nie wolno wam biernie cze-
kać. Musicie działać. Szukać al-
ternatywnych miejsc do zamiesz-
kania, tak powiedział Chaim.

- A co ty byś zrobił, Ic? – 
Elian spojrzał uważnie na przy-
jaciela.

- Ty i wszyscy dorośli, którzy 
już mają własne rodziny, mu-
szą się usamodzielnić, to znaczy 
szukać mieszkania dla siebie. We 
dwie czy trzy osoby gdzieś się 
przytulicie. Może u kuzynów? 
Rodzina kilkunastoosobowa mu-
siałaby wynająć spory dom, a na 
to w Łomży nie ma szans kiedy 
nawet Sowieci, aparatczycy i woj-
skowi, mają trudności w uzyska-
niu kwaterunku.

- Masz rację. Trzeba zacząć 
zdecydowanie działać. Weźmie-
my się za upłynnianie mebli, 
których i tak nie będziemy mogli 

gdziekolwiek zabrać. Będziemy 
szukać mieszkania także poza 
Łomżą. Na wsi łatwiej będzie 
przetrwać zimę. Może mógłbym 
pomagać w sprawach zdrowot-
nych okolicznych mieszkańców? 
Na wsi nikt nie pyta o papiery 
zawodowe, tylko patrzy czy jesteś 
skuteczny i tani. – Zamyślił się, 
aby po chwili wznowić przerwa-
ny wątek. – Taak, musimy prosić 
o pomoc kuzynów zamieszkałych 
w miasteczkach regionu. Żyd nie 
zostawia potrzebującego Żyda 
w potrzebie. To sprawa kultury 
i tradycji.

- Myślę podobnie, Elianie. 
My, Żydzi zawsze trzymamy się 
razem. Dziś ty potrzebujesz po-
mocy, a jutro ja sam mogę jej po-
trzebować.

Po ulicy Zielonej spacerowali 
już dłuższą chwilę. Pozostawanie 
w jednym miejscu nie było bez-
pieczne, więc rozmowę należało 
niebawem zakończyć.

- Cóż zatem, fiasko, mój 
wysłanniku, ale może to lepiej. 
Pieniądze zawsze się przydadzą. 
Nie ma sensu nabijać nimi kabzy 
bolszewikom. Jakoś nie mam do 
nich za grosz zaufania, skoro na-
wet Chaim im nie ufa.

- Wszyscy widzą jak się palą, 
żeby jak najszybciej wprowadzić 
tu swój sowiecki raj…

- Dobrze, Ic – wpadł mu 
w słowo Elian. - Chyba na dziś 
koniec tej konwersacji. Będziemy 
w kontakcie. Postaram się infor-
mować cię o zmianach w moim 
życiu – spojrzał na Wajsberga 
znacznie pogodniej. - Chciałbym, 
żebyśmy byli w stałym kontakcie.

Udręka Wiernika związana 
z oczekiwaniem na pomyślne za-
łatwienie sprawy przez Chaima 
i jednocześnie obawami czy ko-
rzystne dla nich wyjście z sytuacji 
jest w ogóle możliwe skończyła 
się jak nożem uciął w trakcie roz-
mowy z Wajsbergiem. Rozmowa 
z nim wzmocniła jego rozchwianą 
psychikę, wyzwalając przemożną 
wolę działania. Elian zrozumiał 
w końcu, że jego los w dużej mie-
rze zależy od niego samego, od 
jego działania, które nie wynika 
z liczenia na innych, ale przede 
wszystkim na siebie. Uśmiechnął 
się w końcu do przyjaciela.

- Dziękuję ci za wszystko – 
powiedział pogodnym i jakby 
zadowolonym z siebie głosem. – 
Zaangażowałeś się w mojej spra-
wie tak, jakby to był probierz na-
szej pięknej przyjaźni. A przecież 
masz swoje problemy. Szukasz 
pracy, potrzebujesz pieniędzy, 
które dają złudzenie stabilności 
życiowej, ale przede wszystkim 
pomagają przeżyć jakiś czas.

- Nie ma o czym mówić – 
żachnął się Icchak.

- Jest. Obaj wiemy, że przy-
jaciele nie wystawiają się na tego 
typu próby lojalności.

- Mimo wszystko wolałbym 
być heroldem sprawy załatwionej 
pomyślnie.

- Byłeś tylko pośrednikiem. 
Od ciebie nic nie zależało.

- To oczywiste, ale chciałem 
pomóc.

- Może tak właśnie Bóg chce? 
Może pisana mi poniewierka?

- Ach, co ty mówisz? Przecież 
najbardziej chciałeś być razem ze 
swoją rodziną, rodzicami, braćmi, 
siostrami, teściami…

- Chciałem, żeby nic się nie 
zmieniło kiedy w moim otocze-
niu zmieniło się wszystko. Nie 
wyjeżdżając z miasta, nie ruszając 
się stąd niemal na krok od kilku 
przecież miesięcy z dnia na dzień 
stałem się obywatelem innego 
państwa, bynajmniej nie wnosząc 
podania o taką zmianę. Nic nie 
zrobiłem, ani dobrego, ani złe-
go, a nagle moja rodzina została 
pozbawiona egzystencji w pro-
fesji, którą uprawiała od lat. Nie 
ma też mojej winy w tym, że nie 
mogę ukończyć medycyny, po-
nieważ między Łomżą a Warsza-
wą dwaj dyktatorzy wyznaczyli 
w samym centrum polskich ziem 
granicę między Rzeszą Niemiec-
ką a Związkiem Sowieckim…

- Ciszej, człowieku. Ktoś 
może usłyszeć i donieść…

- Mimo to od dziś będę opty-
mistą. Muszę z nadzieją patrzeć 
w przyszłość, bo co mi zostało.

- Popatrz, znów jesteśmy pod 
moim domem. Tu się chyba po-
żegnamy. To do zobaczenia za-
tem… - Icchak chciał już uciec 
od towarzystwa nieostrożnie za-
chowującego się przyjaciela, ale 
w ostatniej chwili się zatrzymał, 
bowiem nagle zaświtała w jego 
głowie obawa o równowagę 
psychiczną młodego Wiernika. 
– A może chciałbyś żebym cię 
jednak odprowadził na Dworną? 
– spytał zaniepokojony.

- Nie. Daj sobie spokój – od-
mówił zdecydowanie. - Nic mi nie 
jest i szybko wrócę do jeszcze na-
szego domu. Co prawda przyniosę 
wszystkim figę z makiem, ale do-
dam do niej mocne postanowienie 
zmian – odparł z goryczą Elian. 

Pożegnał się z przyjacielem 
i ruszył z ciężkim sercem z po-
wrotem do domu. Nie rozumiał 
dlaczego wcześniej był dobrej 
myśli co do załatwienia tej spra-
wy. Korupcja wśród sowieckich 
urzędników to przecież chleb po-
wszedni. Na pewno była szansa 
na załatwienie problemu po my-
śli Wierników i Rozencwajgów. 
Posłaniec chyba był nie ten, co 
trzeba – pomyślał Elian, zbliżając 
się do domu, o którego zachowa-
nie podjął te starania.
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Obraz "Twój Vincent" będzie można obejrzeć 6 
i 7 lutego (środa i czwartek) o godz. 18:00 w Galerii 
pod Arkadami przy Starym Rynku w Łomży. Bilety 

(w cenie 5 zł) można kupić w MDK- DŚT i w Ga-
lerii pod Arkadami.

Jak przekazują organizatorzy, "Twój Vincent" 
jest pierwszą na świecie pełnometrażową anima-
cją malarską. Film złożony jest z około 65 000 
obrazów malowanych farbą olejną na płótnie, 
wykonanych w ciągu 7 lat przez przeszło 100 
malarzy polskich i zagranicznych techniką wier-
nie naśladującą twórczość van Gogha. Na jedną 
sekundę filmu przypada 12 obrazów. Animowane 
postaci, opowiadające o życiu artysty są jednocze-
śnie bohaterami jego własnych obrazów, których 
przeszło 120 zostanie wkomponowanych w kadry 
filmu. Obrazy składające się na film powstawały 
w pracowniach w Gdańsku, Wrocławiu i Atenach. 
Natomiast zdjęcia aktorskie realizowane były we  
Wrocławiu i  Londynie.

Fabuła filmu opowiada burzliwe koleje losu ar-
tysty i jego tragiczną śmierć. Jest osnuta na kanwie 
jego obrazów, a narracja jest prowadzona przez 
znajomych malarza - postaci występujące na jego 
portretach. Film skupia się na tajemniczych oko-
licznościach śmierci Vincenta, syn jego przyjaciela 
- Armand Roulin próbuje dostarczyć list napisany 
przez van Gogha jego rodzinie, docierając do ko-
lejnych znajomych malarza odkrywa historie kry-
jące się za jego śmiercią. Fakty z życia van Gogha 
zostały ustalone m.in. na podstawie 800 napisa-
nych przez niego listów.

będzie się działo

REPERTUAR KINA 08-14.02.2019
Ralph Demolka  w internecie – 08.02. Duża sala, 
godz. 11.00
09-10.02. Mała sala, godz.: 10.00
Miszmasz czyli Kogel–Mogel 3 – 08,11-14.02. 
Duża sala, godz. 14.00, 08.02. Mała sala, godz.: 10.00
09.02. Mała sala, godz.: 12.30, 10.02. Duża sala, 
godz.: 12.15
08-14.02. Mała sala, godz.: 18.30
Mia i biały lew 2D – 08-14.02, Duża sala, godz.: 16.00
Planeta Singli 3 – 08-14.02. Duża sala, godz.: 18.00, 
20.30.
09.02. Mała sala, godz.14.30, 10.02. Duża sala, godz.: 
14.00
Lego przygoda 2D – 08.02. Mała sala, godz.: 12.00, 
14.30, 16.30
09.02. Duża sala, 10.00, 12.00, 14.00
10.02. Mała sala, godz.: 10.00, 12.30
10-14.02. Mała sala, godz.: 14.30, 16.30
Green Book – 08-14.02. Mała sala, godz.: 20.30

Organizatorem głównym 
koncertu ROCK DLA ADA-
MA jest Jednostka Strzelecka 
1012 Łomża im. 33 Pułku Pie-
choty Ziemi Łomżyńskiej. 

Adam Bidas to sandomier-
ski społecznik, pomysłodawca 
i organizator Marszu Szlakiem 
Puławiaków Powstańców Stycz-
niowych Dwikozy-Słupcza-San-
domierz, założyciel jednostki 
Strzeleckiej „Strzelec” OSW 
w Sandomierzu i Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Niezłomni 
1939-1963”, promotor idei pa-
triotycznych, wielokrotnie niosą-
cy pomoc innym i zaangażowany 
w akcje społeczne. 

Teraz sam potrzebuje po-
mocy. W wyniku przewlekłego 
wirusowego zapalenia wątroby 
typu C na jego wątrobie pojawił 
się guz. Jedyna możliwość lecze-
nia to termoablacja guza. Trzeba 
się jednak śpieszyć, gdyż błyska-
wicznie rosnąca zmiana może być 
zbyt duża, by ją zoperować. Czas 

oczekiwania na zabieg refundo-
wany wynosi rok. Jest możliwość 
wykonania operacji szybciej, ale 
potrzeba środków finansowych 
w kwocie 30 tys. zł.

Koncert połączony ze zbiór-
ką pieniędzy odbędzie się w auli 
Państwowej Wyższej  Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści przy ul. Akademickiej 14 
9 lutego w godzinach 13.00 – 
17.00. Poprowadzi wydarzenie 
Magda Sinoff, a na scenie wystą-
pią: Studio Wokalne eMDeK, 
Soliści, Kidsy, Urszula Durzyń-
ska, Magda Sinoff, uczniowie 
SP 4,  Sara „5tka” Konert,  Aku-
styczny Mak, THE BL BLUES 
BAND.

Program muzyczny uzupeł-
ni pokaz działań dynamicznych 
Policji i Grupy Ratowniczej NA-
DZIEJA oraz wystawy sprzętu 
wojska i grup rekonstrukcyjnych. 
Będzie również stoisko Łomża 
Piecze Ciasta, gdzie będzie moż-
na nabyć słodkości.  

Vincent van Gogh  
na Starym Rynku 

Na jeden z najoryginalniejszych plastycznie filmów ostatnich lat zaprasza Kino Galeria Miejskiego Domu Kultury 
– Domu Środowisk Twórczych. „Twój Vincent” to  film, w którym bohaterowie obrazów Vincenta van Gogha 

przedstawiają historię życia oraz tajemniczej śmierci artysty.

Strzelcy  
dla Adama

Pieniądze potrzebne na operację guza wątroby brygadiera Związku 
Strzeleckiego Adama Bidasa będą zbierać na koncercie charytatywnym 

„Strzelcy” z Łomży. Jak poinformował nas Adam Perkowski, impreza pod 
patronatem prezydenta Mariusza Chrzanowskiego odbędzie się 9 lutego.  
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne i C.O. 
montaż kotłowni, grzejników, ogrzewa-
nie podłogowe, przeróbki, odkurzacze 
centralne, pompy ciepła C.W.U. Tel. 668 
645 922. 

U s ł u g i 
d e k a r -
skie - Per-
fekt dach: 
p o k r y c i a 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.  
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i  i ogrodni-
czego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- 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 sanitar-
nych, kotłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen zakres usług. 
Tel. 516 376 389.  

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

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to komplek-
sowa obsługa firm pod względem BHP, 
PPOŻ oraz ABI – dokumentacja ochrony 
danych osobowych. Zadzwoń, my zaj-
miemy się szkoleniem i dokumentacją. 
Te. 501 627 081, 86 219 93 94, Łomża, ul. 
Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI TRANSPORTOWE
Transport maszyn rolniczych, autoholo-
wanie 24/h, przewóz rzeczy różnych. Tel. 
514 805 123. 

USŁUGI FINANSOWE
Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez BIK, umowa nota-
rialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie. Tel. 
577 873 616.

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska – twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: ul 3 Maja 9. Tel. 862  173  474, 
606 728 258. 

Pożyczki pozabankowe pod grunty rol-
ne i nieruchomości bez Bik, umowa no-
tarialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie. 
Tel.577 873 616.

USŁUGI RTV AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862  115 343, 696  884 735. Usługi w za-
kresie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, 
LAPTOPY, MONITORY KOMPUTEROWE 
I INNE oraz montaż anten TV i SAT. www.
brzesiakrtv.pl 

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

USŁUGI SZEWSKIE

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. www.ze-
spol-amor.dzs.pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy „Dżudli”. Gwa-
rancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie M-4, 60 ,57 m2, III 
piętro, ul. Ks. Janusza, bez pośredników. 
Tel. 507 226 111

Sprzedam 0.60 ha, siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, ogród. 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam 1,28 ha pola i 2,76 ha lasu, 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam M-5, 80 m2, I piętro w Kolnie. 
Tel. 600 343 819.

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

Sprzedam las 1,3 ha koło Morgownik. Tel. 
604 261 674.

Sprzedam gospodarstwo rolne 3,4 
ha z budynkami. Nowe Kupiski. Tel. 
862 179 234, 518 273 277. 

Sprzedam  9 ha łąki, okolice Łomży plus 
ciągnik 363 P z turem. Tel. 512 807 562.

Sprzedam dom piętrowy i parter prze-
znaczony na działalność gospodarczą. 
Łomża. Tel. 572 345 607.

RÓŻNE

Sprzedam kostkę brukową używaną 
NASTOLIT,  7-letnią 300 m2, 15 zł/m. Tel. 
600 289 289.

Kupię drzewo sosnowe lub świerko-
we tzw.krzesaki gałęziaki, potrzebuje 
200mp. Tel. 600 588 666

Uwaga tartak,poszukuje dostawcy desek 
oflisiastych korowanych 150 m3/mie-
sięcznie, zlecę wykonanie altan, dom-
ków, studni ogrodowych, przyjmę do 
pracy. Tel. 600 588 666.

ZGUBIONO BURSZTYNOWY RÓŻANIEC, 
PROSZĘ O ZWROT, NAGRODA. 
Tel. 508 479 725.

Sprzedam kredens dębowy, po renowa-
cji. Tel. 512 996 615. 

Sprzedam piec olejowy 2H ZAGEL-HELD 
+baniak 1500 l i rury. Tel. 604 351 692

Zacznij wreszcie dbać o swój las, zrobię 
przecinkę, usunę wszystkie niepotrzeb-
ne zagłuszające drzewa i jeszcze za to 
zapłacę. Tel.690-330-990

MATRYMONIALNE
Kawaler pozna Panią do stałego związku 
po 50-ce.Tel.575 682 772

MOTORYZACJA
Sprzedam Poloneza GLI, bordowy, 1998 
rok, mały przebieg. Tel. 508 223 884.

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. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

nabijanie, odgrzybianie, sprawdzanie 
szczelności. Stara Łomża p/sz., 

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

PRACA

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, PRAWO JAZDY KAT.B. 
PIEKARNIA PIĄTNICA. 

TEL. 86 219 13 34 (DZWONIĆ DO GODZ.13).

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 
REUMATYZM, BOLERIOZA, AUTYZM, 

STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. 

lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44



22 www.narew.infosport

Urząd Miejski w Łomży ogłosił wyni-
ki otwartego konkursu ofert na re-
alizację zadań publicznych w sferze 
wspierania i upowszechniania kultu-
ry fizycznej i sportu w 2019 roku. Jak 
relacjonuje portal lomza.pl, podob-
nie jak w ubiegłym roku do rozdys-
ponowania było 480 000 zł na sport 
seniorski, 470 000 zł trafiło do klubów 
szkolących dzieci i młodzież.

Wspólnie dążymy do tego, 
żeby łomżyński sport wchodził 
na coraz wyższy poziom i liczył 
się na arenie ogólnopolskiej. 
Aby tak się działo ważny jest 
także rozwój dzieci i młodzieży. 
Za tym wszystkim muszą jed-
nak iść określone środki finan-
sowe – mówi prezydent miasta 
Mariusz Chrzanowski, który od 
początku swojej prezydentury 
zwiększa pulę środków na klu-
by i stowarzyszenia sportowe. 
Zdaje sobie przy tym sprawę, 
że oczekiwania wciąż są dużo 
większe. - Ale to dobrze, bo 
świadczy o tym, że kluby uzy-
skują z roku na rok coraz lepsze 
wyniki. Jest ich też coraz więcej, 
co stwarza warunki do trenowa-
nia najmłodszym. Uważam, że 
ten podział środków w tym mo-
mencie jest optymalny – dodaje 
Mariusz Chrzanowski.

Fundusze zasilą sportowców, 
którzy w swoich klubach trenują 
piłkę nożną, lekkoatletykę, boks, 
taekwondo, szachy, siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę ręczną, tenis, 
MMA, brydż sportowy, żeglar-
stwo, nurkowanie, tenis stołowy.  

W tym roku miasto na "Przy-
gotowanie do udziału i udział 
klubów sportowych we współ-
zawodnictwie sportowym senio-
rów prowadzonym przez polskie 
związki sportowe lub podmioty 
działające z ich upoważnienia" 
przeznaczyło 480 000 zł. Po-
dobnie jak w poprzednich latach 
najwięcej otrzymała piłka noż-
na. Do ŁKS 1926 Łomża trafiła 
taka sama kwota jak w ubiegłym 
roku – 210 000 zł. Podobne środ-
ki jak w 2018 roku, bo 90 000 zł 
otrzymał LŁKS "Prefbet Śniado-
wo" Łomża, zaś 80 000 zł zasiliło 
konto pierwszoligowych piłkarek 
ręcznych MKS Dwójka Łomża. 
Na wsparcie rzędu 46 000 zł mogą 
liczyć walczące o ekstraklasę teni-
sistki stołowe Klubu Uczelniane-
go AZS PWSIiP Łomża.

Kwota 470 000 zł została 
rozdysponowana na "Progra-
my szkolenia sportowego dzie-
ci i młodzieży – udział klubów 
sportowych w systemie sportu 

młodzieżowego". Tu miejskie 
środki zasilą konto 15 klubów. 
Najwięcej, bo 70 000 zł trafi do 
Młodzieżowego ŁKS. Dla klubu 
szkolącego młodych piłkarzy jest 
to o prawie 4 000 zł więcej niż 
przed rokiem. Nieco mniej 69 
700 zł otrzymał lekkoatletyczny 
"Prefbet Śniadowo" Łomża, a 45 
400 zł zasili budżet Ludowe-
go Klubu Sportowego "Narew" 
Kurpiewski. Dotację na poziomie 

ubiegłego roku, czyli 40 000 zł 
otrzymały szczypiornistki MKS 
Dwójka Łomża.

Miasto wspiera również or-
ganizację imprez sportowych 
i sportowo - rekreacyjnych. Na ten 
cel wygospodarowano w budże-
cie 100 000 zł. Największą pulę 
w kwocie 34 500 zł otrzyma Pol-
skie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej, które zorga-
nizuje Czwartki Lekkoatletyczne 

i XX Memoriał W. Czerniawskiej. 
Oprócz tego m.in. 12 500 zł tra-
fiło do Miejskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej na 
realizację imprez sportowo-re-
kreacyjnych dla mieszkańców. Jak 
co roku, dotację otrzymał Miej-
ski Szkolny Związek Sportowy 
w Łomży. Kwota 50 000 zł będzie 
przeznaczona na "Realizację sys-
temu współzawodnictwa sporto-
wego dzieci i młodzieży szkolnej.

Starcia współczesnych gladiatorów 
mają w Łomży swój dobry czas. 

Sukcesy odnoszą zawodnicy 
w różnych formułach mieszanych 

sztuk walki, są znakomici 
karatecy, a w tyle nie pozostają 
też reprezentanci klasycznego 
boksu, natchnieni wiktoriami 

Adama Kownackiego. Miasto jest 
nie tylko źródłem talentów, ale od 

pewnego czasu także organizatorem 
znaczących wydarzeń.

Jak informuje Urząd Miej-
ski, w drugiej połowie marca 
odbędzie się w Łomży gala 
bokserska z udziałem m.in. 
Krzysztofa „Diablo” Włodar-
czyka. Nie wiadomo jeszczez 
kim zmierzy się jeden z najlep-
szych na świecie zawodników 
kategori junior ciężkiej, były 
mistrz świata organizacji WBC 
i IBF. Imprezę na swoich ante-
nach będzie transmitowała Te-
lewizja Polska.

Wydarzenie zorganizuje 
grupa KnockOut Promotions, 

z którą Łomża współpracowała 
przy organizacji tego typu im-
prezy we wrześniu 2018 roku. 
Wówczas kibice z Łomży mo-
gli zobaczyć pięć zawodowych 
pojedynków. W walce wieczoru 
wiwatowali, gdy Kamil Sze-

remeta pokonał przed czasem 
Rubena Diaza z Hiszpanii 
i zachował pas Mistrza Europy 
WBU wagi średniej.

Obecni w łomżyńskim ringu 
byli także Artur Szpilka i Ma-
riusz Wach, gdy ificjalnie zostało 

potwierdzone ich starcie podczas 
listopadowej gali w Gliwicach.

- Tamta impreza pokazała, że 
boks cieszy się w Łomży dużym 
zainteresowaniem. Dzięki trans-
misji na antenach TVP Sport 
i TVP 1 była to doskonała pro-

mocja naszego miasta poprzez 
sport – podkreśla prezydent 
Mariusz Chrzanowski. Również 
tegoroczna, marcowa gala ma 
być transmitowana na antenach 
Telewizji Polskiej, a dodatkowo 
przed walką wieczoru wyświetlo-
ny zostanie film promujący nasze 
miasto.

Jak rekomenduje Ratusz, wia-
domo, że na łomżyńskim ringu 
w akcji będzie można zobaczyć 
m.in. legendarnego Krzysztofa 
„Diablo” Włodarczyka. To były 
mistrz świata organizacji WBC 
oraz IBF w kategorii junior cięż-
kiej. Jego bilans na zawodowym 
ringu to 56 zwycięstw, w tym 39 
przez nokaut, 1 remis i 4 porażki. 
Pochodzący z Warszawy bokser 
został też wyznaczony oficjalnym 
pretendentem do tytułu mistrza 
Unii Europejskiej wagi junior 
ciężkiej. Jego przeciwnik podczas 
łomżyńskiej gali, jak również 
cała karta walk, powinny zostać 
oficjalnie potwierdzone w ciągu 
kilkunastu dni.

Gala boksu zawodowego 
w naszym mieście będzie mo-
gła się odbyć dzięki współpracy 
z przedsiębiorcami z Łomży i re-
gionu, którzy będą partycypowali 
w kosztach jej organizacji.

Diablo i inni na ringu w Łomży 

Mogą trenować i startować

Lekkoatleci Prefbetu Śniadowo Łomża to jedni z największych beneficjentów sportowych dotacji Łomży
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16 lutego godz. 16.30 i 19.00 Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, Sadowa 12.
Bilety w cenie 50 zł i 65 zł do nabycia w Telewizji Narew, Łomża, 

Stary Rynek 13, tel. 862 167 444

„Podstawówka na fali H2O " organi-
zowana jest cyklicznie od kilku lat 
i zawsze wzbudza ogromne zaintere-
sowanie młodych amatorów pływa-
nia. Łomżyński MOSiR każdego roku 
stara się zachęcić dzieci i młodzież do 
aktywnego spędzania czasu. Właśnie 
ruszyły zapisy na zawody pływackie 
dla uczniów szkół podstawowych, 
które odbędą się w niedzielę 17 lu-
tego w Parku Wodnym przy ulicy Wy-
szyńskiego.

Przypomnijmy: zawody po-
dzielone są na trzy edycje, któ-
re odbywają się na jesieni, zimą 
i w okresie wiosennym. W "Pod-
stawówce na fali H2O" może 
wziąć udział każde dziecko, które 
umie pływać i uczęszcza do klasy 
I-VIII szkoły podstawowej.

Konkurencje odbywają się 
w kategoriach z podziałem na 
wiek oraz płeć. Uczniowie rywali-
zować będą w stylach pływackich: 
dowolnym, grzbietowym, kla-
sycznym i motylkowym. Każdy 
uczestnik w walce o punkty  może 
wystartować w dwóch wybra-
nych stylach. Istnieje możliwość 
wpisania na kolejne konkurencje, 
jednak te starty będą odbywały 
się poza konkurencją, co oznacza, 
że w przypadku zajęcia wysokie-
go miejsca punkty za te starty 
nie zostaną naliczone do ogólnej 
klasyfikacji. Najlepsi zawodnicy 
w poszczególnych konkurencjach 
otrzymają medale, natomiast za-
wodnik który zgromadzi najwięk-
szą liczbę punktów w całym cyklu 
zawodów tj. wszystkich trzech 
edycjach, zostanie uhonorowa-
ny nagrodą specjalną. Regulamin 
udostępniony jest na dole strony.

Zgłoszeń mogą dokonywać 
przedstawiciele szkół i instrukto-
rzy nauki pływania wyłącznie na 
karcie zgłoszeniowej dostępnej do 
pobrania na dole strony oraz w Re-
cepcji Parku Wodnego. W związku 
z wejściem w życie ustawy o ochro-
nie danych osobowych RODO 
niezbędne jest także dostarczenie 

podpisanej przez rodzica/opieku-
na prawnego zgody uczestnictwa 
i przetwarzania danych zawodni-
ka w celach promocji wydarzenia 
i publikacji wyników oraz zdjęć. 
Dokumenty należy składać do 
dnia 13 lutego 2019 r. w Parku 
Wodnym pok. 112.

UWAGA: Karty zgłosze-
niowe przyniesione po wyzna-
czonym terminie lub bez załą-
czonych podpisanych deklaracji 
przez rodzica/opiekuna nie będą 
przyjmowane. Listy startowe 
wywieszone będą dnia 15 lutego 
na tablicy przy Recepcji Parku 
Wodnego – tego dnia do godziny 
15.00 możliwa będzie weryfika-
cja listy uczestników w poszcze-
gólnych konkurencjach.

Podczas wydarzenia wykony-
wane będą zdjęcia, które razem 
z wynikami poszczególnych za-
wodników będą upublicznione 
na stronie www.mosir.lomza.pl 
oraz fanpage MOSiR Łomża, 
a także przesłane do mediów.

REGULAMIN ZAWODÓW
Podstawówka na fali H2O II edycja 
2018/2019
1. Cel zawodów:
Popularyzacja pływania wśród dzie-
ci i młodzieży oraz zachęcanie do 

aktywnego i sportowego sposobu 
spędzania wolnego czasu. Propago-
wanie zdrowego stylu życia, upo-
wszechnienie pływania jako sportu, 
który w wyjątkowy sposób wpływa 
na samopoczucie i kondycję fizyczną. 
Propagowanie zdrowej rywalizacji 
i współzawodnictwa sportowego, 
a także pokaz umiejętności pływac-
kich zdobytych dzięki funkcjonowa-
niu obiektów wodnych i prowadzo-
nym programom powszechnej nauki 
i doskonalenia pływania.
3. Termin i miejsce zawodów:
17 lutego 2019 r.
Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15
Godziny: 10:00 – 13:00
9. Organizatorzy w trakcie trwania 
zawodów zapewniają opiekę ratow-
niczą (udzielenie pierwszej pomocy 
przedmedycznej).
10. Wszystkie spory, protesty i odwo-
łania rozstrzyga komisja sędziowska.
13. Organizatorzy nie ponoszą od-
powiedzialności z tytułu ubezpie-
czeń zdrowotnych i następstw nie-
szczęśliwych wypadków.
14. Najlepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych konkurencjach otrzymają 
medale, natomiast zawodnik który 
zgromadzi największą liczbę punk-
tów w całym cyklu zawodów tj. 
wszystkich trzech edycjach zostanie 
uhonorowany nagrodą specjalną.

Piotr Łobodziński  
znów na schodach 

Piotr Łobodziński udanie rozpoczął kolejny sezon startów w swojej koronnej 
konkurencji. Po raz 9 zamierza udowodnić, że w towerrunningu nie ma sobie 
równych na świecie. 

Zawodnik z Łomży, aktualny mistrz świata w bieganiu po scho-
dach nie wybiera się wcale na sportową emeryturę. Po raz czwarty 
triumfował w biegu Almas Vertical Run w Dubaju. Łącznie, w okresie 
4 ostatnich lat, zwyciężał w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich już siedmiookrotnie w siedmiu startach, czyli ze stuprocentową 
skutecznością. 

Wbiegnięcie na szczyt 280-metrowego biurowca, czyli pokona-
nie ponad 1600 stopni zajęło Piotrowi Łobodzińskiemu 7 minut i 49 
sekund. Co prawda zabrakło mu 4 sekund do poprawienia własne-
go rekordu trasy, jednak biegacz LŁKS 'Prefbet Śniadowo" Łomża 
był usatysfakcjonowany z uzyskanego czasu, a szczególnie z  miejsca, 
o czym mówi w swoje korespondencji:

"Jak na pierwszy bieg i to na początku lutego wyszło super mocno, 
pomimo, iż nie miałem rywali. Druga w open była Mistrzyni Świata 
Australijka - Suzy Walsham. Biegamy indywidualnie i nigdy nie wia-
domo czy nie przyjedzie jakiś utalentowany Kenijczyk i nie pobiegnie 
nadspodziewanie dobrze. Wolałem nie ryzykować i po prostu pobie-
głem na miarę swoich obecnych możliwości. Forma na schodach jaką 
obecnie prezentuję jest jak najbardziej satysfakcjonująca. Kolejny start 
na schodach 23 lutego w Warszawie, a następnie 13 marca w Paryżu 
na Wieży Eiffla"  

Na fali z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  
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