
Od wieków przez Ziemię Łom-
żyńską przebiegały ważne szlaki 
komunikacyjne  łączące Wschód 
i Zachód naszego kraju i oraz całej 
Europy. Jesteśmy po prostu w stra-
tegicznym miejscu Polski i Unii 
Europejskiej. Teraz sprzyja nam 
geopolityka, sprzyjają sprawy 
Unii Europejskiej i NATO (np. pro-
blem przesmyku suwalskiego czy 
obecności w pobliżu sojuszniczych 
wojsk ), sprzyja nam polityka rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości. Mu-
simy ten czas, tę szansę wykorzy-
stać - podkreśla poseł Lech Antoni 
Kołakowski.

60 minut do Warszawy
Wskazuje, że to w okresie 

rządów Prawa i Sprawiedliwości 
zapadły kluczowe decyzje o pod-
jęciu budowy ekspresowej trasy 
S61, czyli Via Baltica, powstała 
ekspresowa S8 łącząca Biały-
stok z Warszawą, konkretyzują 
się plany budowy S19, czyli Via 
Carpatia  wzdłuż wschodniej 
granicy Polski aż na południe 
Europy, a także kształtów nabiera 
kolejowa Rail Baltica.         

- Z satysfakcją mogę mówić  

o sukcesie Via Baltica, o która 
zabiegałem. A już  w 2009 i 2010 
roku podjąłem inicjatywę  doty-
czącą budowy „kolei łomżyńskiej” 
Postulowałem, aby niezależnie od 
budowy Rail Baltica przez Biały-
stok, Ełk i Suwałki, powstała li-
nia kolejowa przez Łomżę i nowy 
most drogowo - kolejowy - mówi 
łomżyński parlamentarzysta.

Nowym impulsem i nadzie-
ją dla tych starań była decyzja 
rządu  Prawa i Sprawiedliwości 
o budowie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Według pla-
nów, CPK to przede wszystkim 
lotnisko obsługujące 50 do 100 
milionów pasażerów rocznie, ale 
także węzeł kolejowo - drogowy, 
który pozwoli tych pasażerów 
dowieźć. Będzie to największa 
inwestycja infrastrukturalna w tej 
części Europy, obsługująca pań-
stwa Trójmorza.  

Rządowy program przewidu-
je rozbudowę istniejących i budo-
wę nowych szlaków kolejowych, 
łącznie około 1600 kilometrów. 
Z CPK powinny się rozchodzić 
promieniście, jak szprychy w kole 
rowerowym, we wszystkie strony 
kraju  Jak tłumaczy Lech Antoni 
Kołakowski, „szprycha” nr 1  to 
szlak Warszawa - Białystok, nr 2  
- w kierunku Olsztyna, Szprycha 

nr 3 jest tą, o którą  za-
biega od lat: z Warszawy 
przez Ostrołękę, Łomżę, 
Kolno, Pisz i Orzysz do 
Giżycka. 

- Jeszcze latem ubie-
głego roku to nie było 
oczywiste. Był rozważa-
ny raczej wariant z War-
szawy przez Ostrołękę 
prosto w kierunku Kol-
na. Pisałem w tej sprawie 
do ministra infrastruk-
tury. Interwencje, wizyty, 
rozmowy, wsparcie wielu 
życzliwych osób spowo-
dowało, że Łomża zo-
stała zauważona. W paź-
dzierniku był w Łomży 
minister Mikołaj Wild, 
pełnomocnik rządu do 

spraw budowy Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego i dał nam 
nadzieję, że ta linia będzie budo-
wana przez Łomżę - opowiada 
poseł Ziemi Łomżyńskiej.  

Postanowił zapewnić jeszcze 
więcej gwarancji, że nic się już 
nie zmieni. W lutym tego roku 
skierował kolejne pismo do mi-
nistra wskazując proponowany 
przebieg linii. W ślad za tym 
opublikowane zostało stanowi-
sko PKP. W najnowszej  inter-
pelacji z marca wskazał jeszcze 
precyzyjniej przebieg trasy po 
konsultacjach z przedstawiciela-
mi ochrony środowiska oraz geo-
detami i kolejarzami.

- Proponujemy wspólnie 
z profesorem Karolem Karskim 
nazwę „Kolei warszawsko - ma-

zurskiej przez Łomżę” - dodaje 
Lech Antoni Kołakowski.

Uzupełnia: będzie to kolej 
dużych prędkości, bezkolizyjna 
z dwoma torami, z pociągami 
klasy Pendolino o prędkości do 
250 kilometrów na godzinę. Tego 
rodzaju składy miałyby mniej 
przystanków między Giżyckiem 
a Warszawą (może tylko w Łom-
ży i Ostrołęce), ale byłyby też 
inne, nieco wolniejsze, ale zabie-
rające pasażerów także np. z Pi-
sza czy Kolna.    

- Proszę sobie wyobrazić: 
z Dworca Łomża na dworzec 
Centralny w Warszawie w 60 mi-
nut. I stamtąd w dowolny punkt 
naszego kraju i  świata z CPK - 
mówi poseł. 

Jak podkreśla linia kolejowa 
powinna przebiegać równolegle 
z obwodnicą Łomży na trasie 
Via Baltica, ale jej nie przecinać, 
aby nie powodować dodatko-
wych kosztów budowy wiaduk-
tów. 
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Bocian nad Narwią    
Bocian nie jest ptakiem pochopnym. Wszyscy 

wołali: przylatuj, zima szybko od nas ucieka! A on 
spokojnie czekał na przełom marca i kwietnia. Nie 
przepychal się na podniebnym szlaku z żurawiami, 
gęsiami, kaczkami i resztą skrzydlatej drobnicy,  co 
hałasuje, ale wiosny nie czyni.

Bocian Czach – było, nie było, gwiazda inter-
netowego ekranu -  starannie sprawę przemyślał aż 
wreszcie uznał: Można wracać.  Kilka dni temu wy-
lądował w czekającym na niego gnieździe w miej-

scowości Rakowo – Czachy w Łomżyńskim Parku 
Krajobrazowym Doliny Narwi.

Tym samym rozpoczął się kolejny sezon bez-
pośredniej transmisji z bocianiego gniazda (można 
ją znaleźć np. na stronie  www.ptop.org.pl). Mamy 
wszyscy nadzieję, że bezpiecznie dotrze do Czacha 
jego Rączka i znów postarają się, aby nad Narwią 
zakwitło życie. Dwa lata temu wychowali czwórkę 
bocianiątek, rok temu – aż piątkę.

Dałyście nam wiosnę, a zatem wszystkiego 
Wam najlepszego bociany z gniazda w Rakowie-
-Czachach!                

Czas na Kolej Warszawsko-Mazurską przez 
Łomżę – mówi Lech Antoni Kołakowski



2 www.narew.info

W okresie niespełna dwóch 
lat opustoszały od lat budynek 
dawnego szpitala zakaźnego przy 
ul. Skłodowskiej-Curie w Łomży 
zamienić się ma w nowoczesną 
siedzibę Wojewódzkiego Ośrod-
ka Profilaktyki i Terapii Uzależ-
nień, a dodatkowo znajdzie się 
w nim miejsce na niezwykle po-
trzebny w mieście i regionie za-
kład opiekuńczo - leczniczy.

W ocenie posła Krzysztof 
Jurgiela, byłego ministra rolnic-
twa, łomżyńskie przedsięwzięcie 
to jeden z koronnych przykładów 
na inne niż dotąd realizowanie 
polityki rozwoju przez rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości.  

- Robimy to w sposób zrów-
noważony. Chcemy, aby cała 
Polska się rozwijała i myślę, że 
w ostatnich latach to widać. In-
westycje trafiają do województwa 
podlaskiego w sferze infrastruk-
tury i społecznej. Po wyborach 

samorządowych jest jeszcze lepsza 
sytuacja bo współdziała rząd PiS 
i samorząd województwa , więcej 
powiatów i gmin. Gratuluję Łom-
ży - powiedział Krzysztof Jurgiel.

Rozpoczynające się tworze-
nie nowej placówki opieki zdro-
wotnej dla Łomży i subregionu 
stało się możliwe dzięki współ-
działaniu wielu osób i instytucji. 
Jak mówi Renata Szymańska, dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 
starania ruszyły na dobre, gdy 
zapadła decyzja o przekazaniu 
dawnego "zakaźniaka" (nowy po-
wstał w pomieszczeniach Szpi-
tala Wojewódzkiego w Łomży) 
kierowanej przez nią placówce. 
Zaprosiła do współpracy poseł 
Bernadetę Krynicką i razem już 
docierały do różnych ośrodków 
decyzyjnych.

- Naprawdę trudno było uwie-
rzyć w możliwość zdobycia tak du-

żej kwoty. A czas naglił, ponieważ 
ośrodek na Rybakach ma tylko 
warunkowe pozwolenie na działal-
ność w swoich obiektach do 2020 
roku.  Tam jednak nie ma szans 
dostosować się do wymagań sani-
tarnych i  budowlanych - stwier-
dziła parlamentarzystka.

Udało się dotrzeć i przekonać 
ministerstwo zdrowia.

- Bardzo nas cieszą takie ini-
cjatywy na poziomie lokalnym. 
Dlatego też nie było  trudnym 
zadaniem, a raczej przyjemnością 
pozytywne zaopiniowanie tej in-
westycji - podkreślił wiceminister 
Janusz Cieszyński.

Ministerialne  fundusze trafią 
do dyrektor Renaty Szymańskiej 
za pośrednictwem wojewody. 

- Można powiedzieć, że za-
kończyliśmy pewien etap. Otrzy-
małem właśnie zapewnienie fi-
nansowania z budżetu państwa 
w wysokości około 5,6 miliona 
złotych. Inwestycja wychodzi na-
przeciw potrzebom zdrowotnym 
naszych mieszkańców - podkre-
ślił wojewoda Bohdan Paszkow-
ski.

Zasadniczy ciężar finansowy 
inwestycji wziął jednak na siebie 
samorząd województwa podla-
skiego.    

- Wspieramy ważne inicja-
tywy nie tylko w Białymstoku. 
Ponad 5,5 mln z budżetu wo-
jewództwa, dodatkowo ponad 
2 miliony na tzw. wkład własny 
i ponad 2 mln z Regionalne-
go Programu Operacyjnego. To 
dowód jak poważnie traktujemy 
potrzeby zdrowotne mieszkań-
ców subregionu łomżyńskiego - 
mówił  marszałek Artur Kosicki.

Samorządy miasta i Ziemi 
Łomżyńskiej nie mają bezpo-
średniego udziału w finansowa-
niu i prowadzeniu WOPiTU, ale 
także prezydent Mariusz Chrza-
nowski, starosta Lech Szabłowski 
i wójt gminy Łomża Piotr Kłys 
zadeklarowali współdziałanie.      

A to co powstanie w centrum 
Łomży opisała uczestnikom uro-
czystości dyrektor Renata Szy-
mańska.  

- Budynek ten jest dużo 
większy niż nasz dotychczasowy. 
To pozwoli nam na nowe formy 
działalności. Na drugim piętrze 
zamierzamy utworzyć zakład 
opiekuńczo - leczniczy, bardzo 

potrzebny dla Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej. Parter i pierwsze 
piętro zostaną  zagospodarowa-
ne przez ośrodek profilaktyki 
i terapii uzależnień. Działamy 
już w Łomży od 27 lat. Zajmu-
jemy się leczeniem wszelkich 
uzależnień, a zaczynaliśmy od 
osób z problemem alkoholo-
wym. Obecnie leczymy również 
uzależnienia od zachowań be-
hawioralnych - od 800 do 1000 
pacjentów rocznie. Potrzebujemy 
odpowiednich warunków, po-
mieszczeń do prowadzenia tera-
pii indywidualnej czy grupowej. 
Ten nowy budynek takie szanse 
nam da. Zamierzamy  pomocą 
terapeutyczną objąć cały system 
rodzinny: dzieci, młodzież, do-
rosłych, rodziny, pary małżeń-

skie. W tych warunkach, które 
mamy obecnie, to trudne a wła-
ściwie niemożliwe, żeby spełnić 
wszystkie potrzeby pacjentów. 
Zamierzamy rozszerzyć oddział 
stacjonarny z 30 do 37 pacjen-
tów, oddział dzienny - z 6 do 12. 
Oczywiście będzie też ośrodek 
zakład opiekuńczo - pielęgna-
cyjny. Właśnie ogłosiłam prze-
targ na wykonawcę  robót. Mam 
nadzieję, że teraz praca pójdzie 
do przodu. To piękna działka, 
duża przestrzeń.  Zagospodaru-
jemy ważny fragment w centrum 
miasta. Mam nadzieję, że uda 
nam się stworzyć miejsce żywe, 
a przede wszystkim pożyteczne 
dla Łomży i województwa - po-
wiedziała dyrektor Renata Szy-
mańska. 
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Od kandydata oczekujemy: 
- umiejętności pracy w zespole

- uczciwości i odpowiedzialności
- zaangażowania
- dyspozycyjności

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

- potrzebne uprawnienia na wózek widłowy
Gwarantujemy

- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
- konkurencyjne wynagrodzenie

- bogaty pakiet socjalny
- możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy

- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
 Kontakt: praca@farmal.pl

Niezwykle potrzebne miejsce
Jestem z Łomży i mam łomżyńskie obowiązki - nową wersję znanej myśli Romana Dmowskiego zapropono-
wał z uśmiechem wicemarszałek województwa Marek Olbryś biorący udział w uroczystym rozpoczęciu jednej 
z ważniejszych w ostatnich latach w Łomży inwestycji w systemie ochrony zdrowia.
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- Moja propozycja przewi-
duje lokalizację Dworca Łomża 
ze względów środowiskowych 
i komunikacyjnych w okoli-
cy miejscowości Sierzputy lub 
Kupisk, blisko węzłów drogo-
wych w kierunku Ostrołęki czy 
Kolna, z możliwością budowy 
parkingów. To zaledwie kilka 
kilometrów od centrum Łomży. 
Dla unaocznienia wykorzystuję 
piękną koncepcję pani Karoliny 
Chełstowskiej. Była to jej praca 
dyplomowa - wyjaśnia Lech An-
toni Kołakowski.  

Strefa rozwoju
Budowa CPK i 1600 kilo-

metrów nowych oraz zmoder-
nizowanych linii kolejowych to 
wielkie wyzwanie. Projekt CPK 
będzie finansowany z budżetu 
państwa. Rozbudowa infrastruk-
tury kolejowej może uzyskać 
wsparcie Unii Europejskiej. 

- Profesor Karol Karskim, 
nasz poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego, jest przekonany 
o możliwości wsparcia tego 
przedsięwzięcia przez Komisję 
Europejską i zapowiada pełna 
współpracę w tej sprawie. Finan-
sowa perspektywa UE na lata 
2021 - 2027 może być ostatnią 
z tak znaczącym wsparciem - do-
daje łomżyński poseł.

W jego ocenie, kolej dużych 
prędkości z nowoczesną infra-
struktura przeładunkową oraz 
węzły drogowe, uczynią z Łomży 
i okolic „Strefę Wzrostu”. Miasto 
powinno dążyć do przesunięcia 
granic administracyjnych do ob-
wodnicy drogowej i trasy kolejo-
wej i planować wszystko jak dla 
ośrodka stutysięcznego. Inwesty-
cja wiązać się będzie z wykupami 
gruntów, ale wybrane będą roz-
wiązania jak najmniej naruszają-
ce własność mieszkańców. 

- Chciałbym też zwrócić uwa-
gę jak bardzo wzrośnie wartość 
nieruchomości w tak atrakcyjnej 
dla inwestorów okolicy - mówi 
Lech Antoni Kołakowski.          

Uważa, że powody do radości 
ma nie tylko Łomża, ale także 
Mazury, gdzie nowoczesnymi 

szybkimi kolejami docierać będą 
turyści.  

- Lata zaniechań i zaniedbań 
nie odebrały mieszkańcom Ziemi 
Łomżyńskiej nadziei. Wreszcie, 
dzięki rządowi PiS budujemy dla 
nich cywilizacyjny postęp, bo na 
to zasługują. Czas na kolej, czas 
na Łomżę i Ziemię Łomżyńską - 
podsumowuje Lech Antoni Ko-
łakowski.  

Interpelacja 
Prezentujemy fragmenty in-

terpelacji posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego do Ministerstwa 
Infrastruktury.  

Interpelacja w sprawie bu-
dowy kolei w ramach siatki 
połączeń z Centralnym Por-
tem Komunikacyjnym tzw. Ko-
lei Mazurskiej przez Łomżę”:  
Warszawa - Ostrołęka - Łomża 
- Kolno - Pisz - Orzysz - Gi-
życko.

„Z satysfakcją przyjąłem 
stwierdzenie Pana Ministra An-
drzeja Bittela w odpowiedzi na 
moją interpelację z lipca 2018 
roku, iż powyższa inwestycja za-
warta jest w „Koncepcji przygoto-
wania i realizacji inwestycji Port 
„Solidarność ” — Centralny Port 
Komunikacyjny dla Rzeczypospo-
litej Polskiej” i analizowana jest 
w ramach posiedzeń Komitetu Ste-
rującego CPK Kolej. Nowa relacja 
kolejowa jest niezmiernie ważna 
z punktu widzenia prowadzonej 
polityki transportowej Rządu RP, 
gdyż ma za zadanie wypełnienie 
„białych plam” komunikacyjnych 

na mapie Polski. Wpisuje się to tak-
że w program gospodarczy Rządu 
RP, którego jednym z głównych 
celów jest wzmocnienie atrakcyj-
ności inwestycyjnej tzw. „Ściany 
wschodniej”.

Zważywszy na powyższe, 
proponuję przyjąć do analizy pro-
ponowany przebieg linii kolejo-
wej, którego wybór w mojej i spo-
łeczności lokalnych ocenie, będzie 
najbardziej uzasadniony i opty-
malny zarówno ekonomicznie, 
jak i społecznie. Przedstawiony 
przebieg linii kolejowej mak-
symalnie eliminuje potencjal-
ne kolizje z obszarami cennymi 
przyrodniczo, w tym szczególnie 
z obszarami Natura 2000, co ma 
ogromne znaczenie m.in. w kon-
tekście pozyskania finansowania 
z funduszy unijnych. Ponadto 
z niewielkimi wyjątkami, gdzie 
wykorzystane zostaną istniejące 
linie kolejowe (tylko na terenie 
miast Pisz i Orzysz) przebieg li-
nii kolejowej został zaplanowany 
tak, aby jego realizacja przebiega-
ła po terenach niezabudowanych. 
Jest to w zdecydowanej większo-
ści własność Skarbu Państwa, co 
ma ogromne znaczenie z punktu 
widzenia projekcji finansowej 
inwestycji.

Do przedmiotowego pisma 
załączam 5 map z zaznaczonym 
proponowanym przebiegiem no-
wej linii kolejowej Rail Mazury 
od Ostrołęki, Łomży do Giżycka, 
w podziale na 5 odcinków reali-
zacyjnych:

odcinek Ostrołęka - Łomża
Proponuje się, aby od Rzeku-

nia (Ostrołęki) nowa linia przez 
ok. 7 km biegła śladem istniejącej 
linii kolejowej nr 36 Ostrołęka - 
Łapy. Początek nowej linii kole-
jowej proponuje się zlokalizować 
na wysokości miejscowości Kurpie 
Dworskie. Dalej linia prowadzi 
w okolicach miejscowości Tar-
nowo. W okolicach miejscowości 
Sierzputy Stare linia kolejowa 
będzie przecinała drogę nr 61 
i będzie dochodziła do projekto-
wanej (w fazie realizacji) drogi 
ekspresowej 61 tzw. Via Balti-
ca. W tym miejscu w okolicach 
miejscowości Sierzputy Młode 
proponuje się zlokalizować Dwo-
rzec Kolejowy Łomża. Odległość 
Łomży od dworca kolejowego wy-
niesie ok. 3 km do rogatek miasta 
i około 7 km do centrum Łomży; 

odcinek Łomża - Kolno
Na odcinku od miejscowości 

Sierzputy Stare do miejscowo-
ści Pęza linia kolejowa będzie 
przebiegała równolegle do prze-
biegu nowej drogi ekspresowej 
nr 61 (obwodnica Łomży). Wa-
riant ten, z przejściem przez 
rzekę Narew został uznany za 
najmniej szkodliwy z punktu 
widzenia uwarunkowań środo-
wiskowych.

Następnie linia kolejowa na 
wysokość miejscowości Pęza bę-
dzie odbijała w kierunku miej-
scowości Mały Płock, przecinając 
drogę krajową nr 63 i omijając 
Mały Płock w odległości ok. 4km 
od strony wschodniej. Dalej linia 
będzie przebiegała wzdłuż dk 63 
dochodząc do 5km na wschód od 
Kolna; 

odcinek Kolno — Jeże
Linia kolejowa będzie wg za-

łączonych planów mijała Kolno 
od strony wschodniej. W Kolnie 
proponuje się zlokalizować dwo-
rzec kolejowy, co przyczyni się 
do obsłużenia większej populacji 
oraz wzmocni atrakcyjność mia-
sta z punktów widzenia inwesto-
rów; 

odcinek Jeże — Pisz
Od miejscowości Wincenta 

na historycznej granicy z Prusa-
mi Wschodnimi, proponuję, aby 
nowa linia kolejowa przebiega-
ła w korytarzu zlikwidowanej 
w 1945 r. linii kolejowej Jeże — 
Pisz. Przebieg linii jest równole-
gły do dk nr 63 i przebiega w jej 
pobliżu; 

odcinek Pisz — Orzysz 
W Piszu obecnie jest moder-

nizowana linia kolejowa oraz 
dworzec, co przyczyni się do 
ograniczenia wydatków finanso-
wych w ramach projektu. Dalej 
linia będzie biegła w korytarzu 
zlikwidowanej w 1945 r. linii 
kolejowej Pisz - Orzysz;

odcinek Orzysz — Giżycko 
W Orzyszu modernizacji wy-

magał będzie istniejący dworzec 
kolejowy. Dalej linia będzie bie-
gła w korytarzu zlikwidowanej 
po II Wojnie Światowej linii ko-
lejowej Orzysz - Giżycko. 

Ww. przebieg będzie miał 
ogromne znaczenie z punktu 
widzenia zdolności Wojsk So-
juszniczych, które aktualnie sta-
cjonują w Orzyszu i Bemowie 
Piskim, tworząc wschodnią flan-
kę NATO.

Jednocześnie deklaruję wszel-
ką pomoc i wsparcie Prof. Karola 
Karskiego Posła do Parlamentu 
UE i własne w działaniach zmie-
rzających do budowy i finanso-
wania w tym ze środków UE 
w ramach projektu z tytułu budo-
wy kolei w ramach siatki połączeń 
z Centralnym Portem Komuni-
kacyjnym Warszawa -Ostrołęka 
- Łomża - Kolno - Pisz - Orzysz 
- Giżycko tzw. „Kolei Warszaw-
sko-Mazurskiej” przez Łomżę. 

Z poważaniem
Lech Antoni Kołakowski”.

ważny temat

Czas na Kolej Warszawsko-Mazurską przez 
Łomżę – mówi Lech Antoni Kołakowski
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Po zimowej przerwie do pracy przy głów-
nych inwestycjach w regionie wrócili dro-
gowcy. Choć w niekórych przypadkach po 
zimie pozostały im „poślizgi”. W najmniej-
szym stopniu dotyczy to firm, które na eks-
presowej S61, czyli Via Baltica, pracują przy 
obwodnicy Suwałk i zaczynają budowę dru-
giej jezdni obwodnicy Szczuczyna.

Jak poinformował Wojciech Bo-
rzuchowski, szef białostockiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, otwarcia ob-
wodnicy Suwałk można się spodziewać 
jeszcze przed świętami wielkanocnymi. 
Wykonawcy pozostały do wykonania 
elementy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, na przykład - oznakowanie 
poziome, pionowe, bariery ochronne. 
Dotychczas warunki atmosferyczne 
uniemożliwiały wykonanie tych prac, 
bo np. wykonanie oznakowania po-
ziomego grubowarstwowego wymaga 
10 dni z temp. powyżej +5 stopni i bez 
przymrozków w nocy i bez opadów 
atmosferycznych. Obecnie pogoda się 
poprawiła, choć jest bardzo zmienna. 
Wykonawca już układa ostatnią war-
stwę bitumiczną, tzw. ścieralną na dro-
gach dojazdowych, montuje oznakowanie 
pionowe, prowadzi wszelkie prace porząd-
kowe i lada dzień ruszy z wykonaniem 
oznakowania poziomego. 

Natomiast realizacja drugiej jezdni 
(ponad 6,5 kilometra) obwodnicy Szczu-
czyna zaczyna się w przewidywanych 
ramach czasowych. Roboty prowadzone 
są głównie przy obiektach inżynierskich 
– montaż zbrojenia przy fundamentach 
i podporach, betonowanie, a w części dro-
gowej - także roboty ziemne w zależności 
od miejsca – zdejmowanie humusu, wy-
miana gruntów, dogęszczanie warstw na-

sypów wykonanych przed zimą. Zadanie 
ma być zakończone wiosną 2020 roku.

W zasadzie należałoby się również 
spodziewać ekip budowlanych na dwóch 
odcinkach S61 od Szczuczyna do Stawisk 
i od Stawisk do węzła Kolno w okolicach 
Kisielnicy, ale... Obu firmom przedłuża się 
oczekiwanie na  zezwolenie z Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego za sprawą innych 
regulacji wodno – prawnych. Będzie to 
kilka miesięcy, a szczęście w nieszczęściu 
polega na tym, że wybrani wykonawcy ko-
lejnych odcinków między Ostrowią Ma-
zowiecką a Szczuczynem już wiedzą jak 

inaczej trzeba się do rzeczy zabrać.       
Według informacji opublikowanych 

przez GDDKiA, poza obydwoma „eks-
presówkami”, prace wznowione są np. na 
na 7 kilometrach dróg krajowych będących 
przejściami przez miasta i mniejsze miej-
scowości - Kolno (DK63), Mońki (DK65) 
i Rydzewo (DK61) oraz na 35 kilometrach 
rozbudowywanej DK66 na odcinkach Pa-
toki – Brańsk i Bielsk Podlaski - Połowce 
(granica z Białorusią).

W Kolnie kontynuowane są roboty 
przy rozbudowie DK63, która w mie-
ście nosi nazwę ulicy Wojska Polskiego. 

Trwają prace ziemne i te związa-
ne z wykonaniem ciągów pieszych 
i rowerowych oraz infrastrukturą 
podziemną, jak np. układanie ka-
bli energetycznych. Jesienią, głów-
na ulica Kolna będzie wyglądać 
jak nowa - równa nawierzchnia 
wzmocniona do nośności 11,5 t/oś, 
przebudowane skrzyżowania, nowe 
chodniki i ścieżki rowerowe… Ta-
kiego samego standardu doczekają 
się pod koniec roku Mońki, gdzie 
właśnie zakończyła się wycinka 
drzew przy 3-kilometrowym od-
cinku DK65 i lada dzień zaczną 
się prace ziemne, a także Rydzewo 
przy DK61, gdzie wycinka się wła-
śnie się zaczyna. W sumie wartość 
kontraktów budowlanych na tych 
3 miejskich odcinkach dróg krajo-
wych to blisko 80 mln. zł.

Od budowy kanałów desz-
czowych rozpoczęły się wiosenne 
roboty przy poszczególnych od-
cinkach DK66 pomiędzy Biel-
skiem Podlaskim i Połowcami. To 
w sumie ponad 33 kilometry dro-
gi, która zostanie przebudowana 

w szerokim zakresie – ze wzmocnieniem 
bądź budową nowej konstrukcji jezdni 
i przystosowaniem jej do nośności 11,5 
tony na oś, z lewoskrętami na skrzyżowa-
niach, z jezdniami dodatkowymi (drogi 
serwisowe) wreszcie ze ścieżkami rowe-
rowymi lub ciągami pieszo – rowerowy-
mi. Do tego oczywiście podziemna infra-
struktura - budowa odwodnienia drogi, 
budowa kanałów technologicznych. Taki 
sam standard zyska przebudowywany 
1,5 kilometrowy odcinek DK66 Patoki 
– Brańsk, po zachodniej stronie Bielska 
Podlaskiego.

Koniec zimy, drogowcy pracują  
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Prowadzę od dziesięciu lat mediacje 
i widzę olbrzymią potrzebę popula-
ryzacji tej tematyki. W USA, kolebce 
alternatywnych metod rozwiązy-
wania sporów, kilkadziesiąt procent 
spraw cywilnych jest rozstrzyganych 
polubownie. W Polsce zaledwie jeden 
procent trafia do mediacji – mówiła 
podczas konferencji prasowej w Są-
dzie Rejonowym w Łomży dr Marta 
Skrodzka, koordynatorka tworzone-
go przy Państwowej Wyższej Szko-
le Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży Centrum Mediacji. 

Łomżyńska uczelnia, przy 
współpracy z wymiarem sprawie-
dliwości, będzie kształcić przy-
szłych mediatorów sądowych, 
prowadzić badania naukowe, po-
szerzy ofertę edukacyjną o kursy 
i szkolenia z zakresu mediacji, 
stworzy listę własnych mediato-
rów, będzie popularyzować oraz 
prowadzić mediacje rówieśnicze 
w szkołach, zorganizuje Mię-
dzynarodowy Tydzień Mediacji 
(w październiku 2019 roku). 

– Aby przedsięwzięcie od-
niosło sukces potrzebowaliśmy 
instytucjonalnych partnerów – 
mówił dr hab. Dariusz Surowik, 
rektor PWSIiP, dziękując przed-
stawicielom Sądu Rejonowego 
w Łomży, Sądu Okręgowego 
w Łomży oraz Sądu Rejonowe-
go w Grajewie. – Mediacja daje 
nowe możliwości, ale trzeba ją 
koniecznie popularyzować wśród 

społeczeństwa oraz  prawników. 
W naszej instytucji w ubiegłym 
roku zostało przeprowadzonych 
97 mediacji, oczywiście jest to 
mała liczba, biorąc pod uwa-
gę wszystkie 32 tysiące spraw, 
które trafiły do sądu – mówi-
ła prezes Sądu Rejonowego 
w Łomży, sędzia Ewa Kłapeć-
-Kalinowska. Podobnie staty-
styki kreują się w sądach w całej 
Polsce. – W ubiegłym roku do 
sądów powszechnych wpłynęło 
około piętnastu milionów spraw, 
z czego prawie osiem milionów 

spraw cywilnych. Większość 
z nich mogła być skierowana 
z zachowaniem przepisów prawa 
do mediacji – mówiła dr Marta 
Skrodzka, specjalistka od media-
cji gospodarczych. 

Geneza
Historia polskiej mediacji 

sięga dwudziestolecia między-
wojennego. Ideę sprawiedliwo-
ści naprawczej forsował profesor 
Leon Petrażycki. Myśl została 
podjęta po transformacji ustro-
jowej, a pilotażowy program 

dotyczył mediacji pomiędzy 
nieletnimi sprawcami czynu. 
Wkrótce mediacja była stoso-
wana także na gruncie spraw 
rodzinnych (np. rozwody, po-
dział majątku), gospodarczych 
(np. prawo do znaku towarowe-
go, zapłata), pracowniczych (np. 
odszkodowanie, przywrócenie 
do pracy). W 2016 roku do Ko-
deksu postępowania cywilne-
go dodano rewolucyjne zapisy 
dotyczące mediacji. Nakładają 
one na sądy obowiązek infor-
mowania stron postępowania 

o alternatywnych metodach 
rozwiązywania sporów: media-
cja, negocjacja, arbitraż. Kodeks 
podzielił mediatorów na „sta-
łych” (ich listy zgłaszają sądy, 
pełnią oni w sądach dyżury, 
a mediacje sądowe są kierowane 
do nich w pierwszej kolejno-
ści) oraz „zwykłych” (ich. listy 
mogą tworzyć np. uczelnie, są 
one upubliczniane na stronach 
sądów).

Aby mediacja stała się chle-
bem powszednim polskiego 
wymiaru sprawiedliwości nie-
zbędne są: społeczna perswazja 
i edukacja. Od marca bieżącego 
roku studenci prawa, administra-
cji i zarządzania PWSIiP biorą 
udział w trzydziestogodzinnym 
treningu z mediacji. Pod okiem 
doświadczonych mediatorów 
żacy przygotowują scenariusze 
zajęć z elementami street law 
(prawo na co dzień), które będą 
wykorzystywane w interaktyw-
nej nauce prawa w szkołach 
średnich. Studenci pełnią także 
dyżury z doświadczonymi me-
diatorami w Sądzie Rejonowym 
w Łomży. 

Koordynatorką łomżyńskie-
go Centrum Mediacji jest dok-
tor nauk prawnych Marta Janina 
Skrodzka (ur. 1981 r.), która jest 
stałym mediatorem w sądach 
okręgowych w Łomży i Białym-
stoku. 

Wykorzystanie nowoczesnych tech-
nologii, są na to liczne dowody, 
podnosi jakość kształcenia – mówił 
wiceminister zdrowia Janusz Cieszyń-
ski podczas uroczystości oficjalnego 
otwarcia Centrum Symulacji Medycz-
nej (CSM) przy Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. Jak informuje Jolanta 
Święszkowska, rzecznik PWSIiP, z CSM 
skorzystają studenci pielęgniarstwa, 
których obecnie studiuje ponad 240. 
Pielęgniarki i pielęgniarzy łomżyńska 
uczelnia kształci od 2005 roku. 

Centrum Symulacji Me-
dycznej to technologicznie za-
awansowana oraz informatycznie 
zaaranżowana infrastruktura do 
nauki studentów pielęgniarstwa. 
Są w nim inteligentne symulato-
ry: dorosłego mężczyzny, kobie-
ty, dziecka, niemowlęcia, wcze-
śniaka, kobiety rodzącej, starszej 
osoby. CSM odwzorowuje klimat 
szpitalnych sal, jest wyposażone 
w specjalistyczną aparaturę.

W konferencji prasowej in-
augurującej otwarcie CSM wzięli 
udział wiceminister zdrowia, Ja-
nusz Cieszyński, rektor PWSIiP, 

dr hab. Dariusz Surowik, pro-
dziekan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu PWSIiP dr n. o zdr. Joanna 
Chilińska oraz koordynatorka 
CSM dr n. o zdr. Ewa Fiega.  

– To niezwykle ważna inwe-
stycja podnosząca jakość kształ-
cenia na naszej uczelni – mówił 
rektor dr hab. Dariusz Surowik, 
podkreślając, że już obecnie 
PWSIiP wypada dobrze w pro-
wadzonym na zlecenie resortu 
szkolnictwa wyższego rankingu 
ekonomicznych losów absolwen-
tów. 

Fantom krzyczy i krwawi 
Fantomy anatomicznie przy-

pominają ludzi, niektóre są nie-
zwykle realistyczne. Reagują na 
podjęte działania terapeutyczne, 
mogą mówić, krzyczeć, a nawet 
być niemiłe, czy wręcz wulgarne. 
To skryty za weneckim lustrem 
instruktor decyduje, czy pacjent 
tym razem będzie „łatwy”, czy 
„trudny”. A studenci muszą sobie 
z zaistniałą sytuacją radzić, uży-
wać nie tylko wiedzy medycznej, 
ale także perswazji. 

Zaawansowana technologia 
sprawia, że fantomy krwawią, do-
znają zawałów, udarów, anafilaksji, 
odmy i wielu innych chorób oraz 
dolegliwości.  Po wykonaniu każ-
dej procedury medycznej zmieniają 
się parametry życiowe symulatora, 
zgodnie z jego płcią, wiekiem, jed-
nostką chorobową. Żacy doświad-
czają konsekwencji podejmowa-
nych samodzielnie decyzji. 

- Symulacja pozwala zmini-
malizować niepożądane zdarze-
nia w przyszłości – podkreślała 
podczas otwarcia CSM prodzie-
kan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
PWSIiP, dr n. o zdr. Joanna Chi-
lińska, która wspólnie z koordy-
natorką CSM dr n. o zdr. Ewą 
Fiegą, przeanalizowały każdy 
zapis z procedury zamówień pu-
blicznych. Panie obejrzały, do-
tknęły każdego fantomu, sprzętu, 
szafki, łóżka. Znają na pamięć 
wszystkie sto jeden pozycje za-
pisane w szczegółowym budżecie 
projektu. 

Zwieńczeniem kształcenia 
w CSM będzie tzw. egzamin 
OSCE (Objective Structured 

Clinical Examination – Obiek-
tywny strukturyzowany egzamin 
Kliniczny). Dopiero po jego zali-
czeniu studenci zostaną dopusz-
czeni do egzaminu w warunkach 
szpitalnych i z udziałem praw-
dziwych pacjentów.  

Centrum Symulacji Medycz-
nej mieści się przy ulicy Wiejskiej 
16 w Łomży, w prowadzonym 

przez uczelnię Akademickim Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Projekt „Centrum Symu-
lacji Medycznej przy PWSIiP 
w Łomży”   jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś 
Priorytetowa V. Wsparcie dla ob-
szaru zdrowia, działanie Nr 5.3 
– Wysoka jakość kształcenia na 
kierunkach medycznych.   

Centrum Symulacji Medycznej oficjalnie otwarte 

Centrum Mediacji w PWSIiP 

O otwarciu Centrum Mediacji poinformowali (od lewej) rektor Dariusz Surowik, prezes Sądu Rejonowego w Łomży 
Ewa Kłapeć-Kalinowska oraz dr Marta Skrodzka z PWSIiP
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- Po latach wracamy do Łom-
ży. Wracamy, bo w 2000 roku 
mieliśmy już okazję realizować 
projekt dotyczący współpracy 
samorządu, organizacji pozarzą-
dowych i biznesu. Tym razem 
chcemy zaproponować nowe 
rozwiązanie współpracy między 
trzecim sektorem i partnerami. 
Zadaniem Szkoły Liderów jest 
wzmacnianie życia publicznego, 
politycznego i samorządowego. 
Ten projekt dedukujemy liderom 
miejskim, bo wierzymy, że będzie 
on wzmacniał obecnych włoda-
rzy dając im możliwość rozmowy 
z innymi liderami – mówił pod-
czas konferencji inaugurującej 
projekt Przemysław Radwan-
-Röhrenschef, wiceprezes funda-
cji Szkoła Liderów 

Program adresowany jest do 
aktywnych liderów miejskich 
i liderów wpływu reprezentują-
cych różne sektory, różne wizje 
i interesy: przedstawicieli samo-
rządu,  instytucji publicznych, 
ruchów miejskich i nieformal-
nych grup, przedsiębiorców, or-
ganizacji pozarządowych i me-
diów lokalnych. 

- Szkoła Liderów Miast to 
program kształcenia z uwzględ-
nieniem lokalnej diagnozy i inte-
resów społeczności. Opiera się na 
uznaniu, że przywództwo w mie-
ście jest w wielu rękach. Program 
powstał w wyniku współpracy 
z New Memphis Institute przy 
wsparciu Ambasady Stanów 
Zjednoczonych. To właśnie tam 

zrodziły się inspiracje do tego, 
żeby taki projekt powstał w Pol-
sce. Dotychczas relizowaliśmy go 
w 6 miastach. W tym roku do-
łącza także Łomża – tłumaczy 
Agnieszka Muras, koordynatorka 
programu. 

Inicjatywa Szkoła Liderów 
Miast realizowany będzie we 
współpracy z Fundacją Veolia 
Polska oraz miastem Łomża. 

- Jestem przekonana, że pro-
jekt reliazowany w tym mieście 
będzie wizytówką doskonałej 
współpracy międzysektorowej, 
między lokalnym samorządem 
a organizacjami pozarządowy-
mi – mówi Izabela Rakuć-Ko-
chanek, prezes zarządu fundacji 
Veolia Polska. 

Podczas seminariów i warsz-
tatów zostaną opracowane reko-
mendacje rozwojowe dla miasta, 
jako odpowiedzi na najważniej-
sze wyzwania. 

- Liczymy na to, że ten pro-
jekt pozwoli wyłonić liderów 
i rozwinąć ich kompetencje, 
które z kolei przełożą się na roz-
wój naszego miasta – przyznaje 
Andrzej Stypułkowski, zastępca 
prezydenta Łomży. 

Rekrutacja do pionierskiego 
programu Szkoła Liderów Miast, 
który realizowany będzie w Łom-
ży już ruszyła. Do programu za-
kwalifikowanych będzie 12-16 
osób, które aktywnie włączają się 
w życie miasta i są przedstawicie-
lami samorządu, organizacji spo-
łecznych i biznesu. 

Dlaczego warto zgłosić się do 
Szkoły Liderów?  

- Udział w 60 godzinach 
szkoleniowych prowadzonych 
przez specjalistów (trenerów 
i ekspertów), w ramach któ-
rych rozwijane będą kompeten-
cje w zakresie wiedzy o mieście 
i umiejętności przywódcze;

- nawiązanie lub wzmocnie-
nie relacji z lokalnymi liderami, 
w tym z przedstawicielami sa-
morządu i jednostek miejskich, 
co w przyszłości może zaowo-

cować realizacją wspólnych ini-
cjatyw:

- Znalezienie wspólnego dia-
logu z osobami, które wcześniej 
wydawały się poza zasięgiem 
i stworzenie wspólnych rekomen-
dacji rozwojowych dla Łomży;

- Możliwość zabrania gło-
su w sprawie problemów miasta 
i jego większa słyszalność;

- Znalezienie sojuszników 
w ważnych sprawach;

- Uzyskanie certyfikatu po-
twierdzającego udział w projek-
cie;

- Dołączenie do ogólnopol-
skiej sieci absolwentów Fundacji 
Szkoła Liderów. 

Rekrutacja potrwa do 23 
kwietnia. Szczegóły dotyczące 
rekrutacji oraz formularz zgło-
szeniowy dostpne na stronie inte-
rentowej:  http://www.szkola-li-
derow.pl/rekrutacja-slm-lomza/. 

region

Łomżyńscy 
liderzy 

poszukiwani 

PiS 
z pełnią władzy 

w Sejmiku 
Zambrów rządzi. W prezydium Sejmi-
ku województwa podlaskiego są aż 
dwie osoby związane z tym miastem. 
Nowym przewodniczącym samorządu 
województwa został Bogusław Dęb-
ski, dyrektor zambrowskiego szpitala 
powiatowego. Jednym z wiceprze-
wodniczących jest już od miesięcy 
Marek Komorowski, prawnik z Zam-
browa.

Marek Komorowski był 
zresztą rekomendowany do funk-
cji przewodniczącego zaraz po 
ubiegłorocznych wyborach. We-
wnętrzne przetasowania w PiS 
sprawiły jednak, że większościo-
wy klub oddał ważną pozycję 
przedstawicielowi opozycji, a za-
mbrowianin musiał się zadowolić 
funkcją wiceprzewodniczącego.    

Minęło kilka burzliwych ty-
godni - doszło m. in. do chwi-
lowej dymisji zarządu woje-
wództwa - i klub PiS postanowił 
skonsolidować władzę przejmu-
jąc także całe prezydium Sejmi-
ku. Odwołani zostali przewod-
niczący Karol Pilecki z Koalicji 
Obywatelskiej i wiceprzewod-
niczący Cezary Cieślukowski z  
PSL. Na ostatniej oba wakaty 
zostały uzupełnione.          

Jak relacjonuje portal Wrota 
Podlasia, radni opozycji wspólnie 
zgłosili dr Annę Augustyn jako 
kandydatkę na przewodniczą-
cego Sejmiku. Natomiast Klub 
Prawa i Sprawiedliwości reko-
mendował wieloletniego radnego 
województwa – Bogusława Dęb-
skiego.

Tajne głosowanie przynio-
sło zwycięstwo właśnie dyrek-
torowi szpitala w Zambrowie. 
Uzyskał poparcie 16 radnych. 
Na jego rywalkę wskazało 13 
osób.    

- Mam nadzieję, że wspólnie 
będziemy się starali, by przede 
wszystkim wypełniać główny cel 
zawarty w ślubowaniu. Dziękuję 
za wybór – cytują Wrota Pod-
lasia krótki komentarz nowego 
przewodniczącego. Już jego rolą 
stało się zarządzenie wyboru 
wiceprzewodniczącego Sejmiku. 
Wspólnym kandydatem opozy-
cyjnych radnych KO i PSL stał 
się ludowiec Cezary Cieślukow-
ski, a klubu PiS - Aleksandra 
Szczudło.  

Jak relacjonuje samorządowy 
portal,  po przeprowadzeniu taj-
nego głosowania przewodniczący 
komisji skrutacyjnej radny Paweł 
Wnukowski stwierdził: Ceza-
ry Cieślukowski – otrzymał 12 
głosów, Aleksandra Szczudło – 
otrzymała 17 głosów.

- Bardzo dziękuję za za-
ufanie, ze swojej strony obie-
cuję, że będę starannie wypeł-
niać swoje obowiązki i działać 
obiektywnie – powiedziała po 
wyborze wiceprzewodnicząca 
Szczudło.

Po uzupełnieniu składu pre-
zydium sejmiku radny Mikołaj 
Janowski z PSL zgłosił  zaska-
kujący postulat z argumentami...  
geograficznymi. Zaapelował 
mianowicie   do wiceprzewodni-
czących, aby zrzekli się jednego 
z mandatów na rzecz kandydata 
opozycji.

- W prezydium nie ma re-
prezentantów poszczególnych 
rejonów naszego województwa 
- stwierdził Mikołaj Janowski. - 
Większość prezydium związana 
jest z Zambrowem bądź Wyso-
kiem Mazowieckiem.

Nowym przewodniczącym Sejmiku został Bogusław Dębski z prawej obok radny 
Romuald Łanczkowski

Działasz na rzecz naszego miasta? Interesuje Cię punkt widzenia na lo-
kalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wpro-
wadzenia zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przy-
szłością Łomży? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz 
kompetencje w zakresie wiedzy o mieście i mieć realny wpływ na jego 
rozwój? Zgłoś się do bezpłatnego programu Szkoła Liderów Miast.
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Marlena Siok: - Mlekpol ambasado-
rem polskiego eksportu, Liderem 
Rynku Spożywczego, uhonorowany 
nagrodą podczas XI Forum w War-
szawie, czy Hit Serowy – na Ogólno-
polskim Święcie Sera w Olsztynie- to 
tylko część nagród które otrzymał 
Mlekpol w ostatnim czasie. Czy wy-
soka jakość wyrobów to podstawa 
w biznesie, także spożywczym?

Małgorzata Cebelińska: - 
Jakość produktów zdecydowa-
nie pomaga w biznesie. Jest to 
wartość, która przekłada się na 
popyt i na naszych konsumen-
tów. Obserwujemy, że społe-
czeństwo jest coraz bardziej 
świadome tego, co je oraz war-
tości, jakie niosą ze sobą kon-
kretne produkty. Wolimy zjeść 
mniej, a zdrowo. Niezwykle 
nas to cieszy, bo w Mlekpolu 
możemy pochwalić się pro-
duktami wysokiej jakości. Nie 
tylko w Polsce, ale także poza 
granicami naszego kraju. Z po-
wodzeniem sprzedajemy nasze 
produkty na cały świat. Jest to 
w tej chwil ponad 100 krajów, 
na większości kontynentów. 
Wielu odbiorcom Spółdzielnia 
Mleczarska Mlekpol kojarzy się 
z dobrą jakością surowców i ich 
pochodzeniem, bezpieczeń-
stwem oraz powtarzalnością 
produktów, które im oferujemy. 
Oczywiście, podstawą jakości 
jest mleko, które skupujemy 
od naszych rolników. Oni też 
mają ogromną świadomość, iż 
surowiec, który dostarczają ma 
przełożenie na finalny produkt 
oraz sukces spółdzielni. Dlate-
go z solidną dbałością zabiega-
ją o to, by był on jak najlepszy, 
a także chętnie rozwijają swoje 
gospodarstwa wraz z naszą spół-
dzielnią. Podstawą do dalszego 
przetworzenia są laboratoria, 
zaawansowana technologia, 
a także działalność marketin-
gowo-promocyjna. Są to rów-
nieź elementy, o które zabiega-
my i wdrażamy. Zależy nam na 
tym, by rozwijały się zgodnie 
z trendami światowymi. Warto 
dodać, iż jako jedyni w świecie 
mleczarstwa posiadamy własny 
Instytut  Innowacji Przemysłu 
i Mleczarstwa. Jest on niezastą-
piony jeśli chodzi o wdrażanie 
nowych produktów, a także ich 
modyfikacje pod kątem różno-
rodnych potrzeb rynków krajo-
wych i zagranicznych. 

M.S: - W dziedzinie handlu Mlekpol 
to firma globalna, co potwierdza naj-
wyższa w historii Spółdzielni wartość 
eksportu  Wyroby mleczarskie dostar-
czane są do Chin, Korei, Singapuru, 
na Filipiny, do Libii i Maroka. Czy zda-
rzają się „lokalne” upodobania konsu-
mentów?

M.C: - Zdarza się, że do-
stosowujemy nasze produkty do 
potrzeb i specyfiki danego rynku. 
Poddajemy nawet modyfikacji 
pojemność opakowania. Oka-
zuje się, iż jest to bardzo ważny 
aspekt, szczególnie w nacjach 
azjatyckich, które tak napraw-
dę dopiero uczą się spożywania 
mleka. Na ten moment jest ono 
jeszcze stosunkowo niskie, w po-
równaniu do krajów Europy. Ta 
porcja mleka dla dziecka jest na 
znacznie niższym poziomie. Do-
stosowanie takiego opakowania, 
do pojedynczej konsumpcji jest 
zatem niezwykle istotne, by móc 
funkcjonować na tym rynku. 
Warto dodać, iź posiadamy nie-
zwykle szeroki asortyment, który 
pozwala nam oferować bardzo 
szeroką paletę produktów. Jest 
to z całą pewnością coś, co nas 

wyróżnia i owocuje długofalową 
współpracą. Nasi klienci, znając 
już jakość tych produktów, czu-
ją się pewnie i bezpiecznie, a to 
z kolei zachęca ich, by rozwijać 
asortyment zakupów. 

M.S: - Czy te specyficzne potrzeby wy-
magają innej receptury, innych me-
tod produkcji?

M.C: - Zdecydowanie. Spo-
tykamy się z sytuacjami, w któ-
rych musimy sprostać konkret-
nym normom jakościowym. Są 
one nierzadko nadrzędnie usta-
lane przez władze danego pań-
stwa. Z uwagi na to, że mleko 
to żywność bardzo specyficzna, 
a każdy kraj dba o bezpieczeń-
stwo swoich konsumentów je-
steśmy zobligowani do tego, by 
stosować się do wszystkich za-
leceń. Takie standardy dotyczą 
głównie krajów, które są uza-
leżnione od importu, które nie 
posiadają wystarczających za-
sobów własnego surowca. I jest 
to prawdą, że na różne rynki 
musimy wykonywać często do-
datkowe, specyficzne badania 
i umieszczać je w dokumentacji. 

Tylko w ten sposób możemy 
sprawnie przejść odprawę im-
portową. Te specyficzne potrze-
by dotyczą również oznakowa-
nia czy dodatków. Musimy znać 
bardzo dobrze specyfikę danego 
kraju nim nawiążemy z nim 
współpracę. 

M.S: - Z jakimi firmami, producentami 
wyrobów mleczarskich, na global-
nych rynkach konkuruje Mlekpol? 

M.C: - Trudno wymieniać 
marki. Naotmiast jeśli chodzi 
o konkurencję, ona rzeczywi-
ście nie jest mała, zwłaszcza 
jeśli myślimy o Europie. Funk-
cjonujemy na tych samych wa-
runkach i zasadach. Dlatego 
bacznie przyglądamy się na-
szym działaniom. Uczymy się 
tego, co pozytywne. Niemniej 
jednak konsekwentnie realizu-
jemy własną politykę, w któ-
rej kierujemy się ważnymi dla 
naszych klientów wartościami. 
Jest to niezwykle istotne, by 
dostarczyć im wiarygodność 
i wspomóc rozwój. Nie byłoby 
to moźliwe, gdyby nie jakość 
surowca. Jest to gwarant lokal-

nego, jak i globalnego sukcesu. 
Każdy, kto interesuje się danym 
produktem zawsze ostatecznie 
zapyta o jego pochodzenie. Czy 
jesteśmy w stanie skontrolować 
i zapewnić, że jest ono bez-
pieczne.   Ta świadomośc jako-
ści jest wartością, którą możemy 
się pochwalić. Tak naprawdę 
właśnie nad tym przez lata pra-
cował zarząd Spółdzielni Mle-
czarskiej Mlekpol, żeby rozwi-
nąć tę bazę do tego stopnia, by 
móc skontrolować surowiec na 
każdym etapie. Zachęcamy rol-
ników, by zwiększali produkcję 
oraz dbali o właściwe żywienie 
zwierząt. Służymy radą i wska-
zówkami. Pomagamy, a także 
gratyfikujemy, za osiąganie tych 
celów i efektów, w postaci do-
brej jakości mleka, co później 
znajduje przełożenie w warto-
ściach odżywczych produktów. 

M.S: - Czy to właśnie dzięki temu 
udało się pobić rekord w 2018 roku? 
Mam tu na myśli ilość skupionego 
mleka. Ponad 1 miliard 800 milionów 
litrów… 

M.C: - Bardzo się cieszy-
my, ponieważ rolnicy mają do 
nas zaufanie. Zauważają nasz 
konsekwentny  rozwój, pew-
ną przewidywalność i wartości, 
którymi się kierujemy. To, że 
czują się bezpiecznie sprawia, że 
znacznie chętniej decydują się 
na rozwój swoich gospodarstw. 
Natomiast jeśli chodzi o cenę, 
to zawsze jest ona wypadkową 
tegoż właśnie rozwoju. Staramy 
się utrzymywać ją na rozsądnym 
poziomie, a nawet wyższym niż 
ta rynkowa. 

M.S: - A skoro mówimy o upodoba-
niach, okazuje się, że obecnie w mle-
czarstwie najważniejszym trendem 
jest powrót do naturalności, czyli 
produktów, których skład jest jak 
najmniej zmieniony. A jak to wygląda 
jeśli chodzi o SM Mlekpol? Czy obser-
wuje Pani inne trendy?  

M.C: - Jest to rzeczywiście 
trend, który także potwierdza-
my. On bardzo prężnie się roz-
wija i będzie się rozwijał. Mu-
szę przyznać, że jest to bardzo 
pozytywny trend. Powinniśmy 
dążyć do prostoty i jak najbar-
dziej naturalnych składników. 
Na szczęście ten przemysł 
mleczarski pozwala na to, że 
można to całkiem szybko 
osiągnąć, co bardzo nas cieszy. 
Natomiast obserwując świato-
we trendy widzę, że ten trend 
powrotu do naturalności funk-
cjonuje już od dawna i coraz 
mniej spożywamy produktów 
z dodatkami. Zastępujemy je 
tymi czystymi. I dotyczy to 
zarówno mleka, jak i kefirów, 
jogurtów czy serów. 

Jakość gwarantem lokalnego  
i globalnego sukcesu 

O podboju zagranicznych rynków, o którym decyduje w głównej mierze jakość surowca. Globalności przekładającej się na lokalność, a także aktualnych  
trendach, czyli powrocie do naturalności z Małgorzatą Cebelińską, dyrektor handlu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol rozmawia Marlena Siok. 

Dokończenie na str. 8



Daleko od nieba 

„Grzeszne” 
namiętności

Film Todda Haynesa to melodramat, ale nie mający wiele wspólnego 
z ckliwymi opowieściami o miłości dawnego Hollywood. 

Zaglądamy za szczęśliwą fasadę „amerykańskiego snu" lat 50. W tym czasie Stany Zjedno-
czone przeżywają rozkwit, ludzie się bogacą, każdy ma prawo do szczęścia – ale pod pewnymi 
warunkami. 

Trzeba respektować niepisane, ale rygorystyczne zasady, trzeba zawsze się uśmiechać i pod 
żadnym pozorem nie wolno przekraczać niewidzialnych, ale pilnie strzeżonych granic płci, rasy 
i pozycji społecznej. 

Jesteśmy w Connecticut – podmiejskim amerykańskim raju zamożnej klasy średniej. Jest rok 
1957. Cathy Whitaker ma wszystko o czym kobieta w jej wieku i w jej czasach może marzyć: 
piękny dom, o który dba służąca, grono przyjaciół i poważanie w lokalnej społeczności, dwójkę 
dobrze wychowanych dzieci oraz przystojnego i kochającego męża, Franka, zarabiającego niemałe 
pieniądze w reklamie. 

Pewnego dnia ta perfekcyjna egzystencja zostaje brutalnie zakłócona. Cathy nakrywa swojego 
męża na zdradzie, w dodatku z innym mężczyzną. Niewierność małżeńska – pod warunkiem, że 
dyskretna – da się jeszcze zmieścić w ramach mieszczańskich reguł obowiązujących Whitakerów. 
Homoseksualizm wykracza jednak poza wszelkie dopuszczalne granice – w Ameryce lat 50. wciąż 
jest oficjalnie traktowany jako choroba umysłowa i ścigany przez prawo.

Przerażona i zdezorientowana Cathy znajduje niespodziewane oparcie w osobie czarnoskóre-
go ogrodnika Raymonda (Dennis Heysbert). Przyjaźń z tym wrażliwym, inteligentnym mężczy-
zną zmienia się wkrótce w coś więcej. 

W ten sposób Cathy również znajduje się poza granicami świata, do którego należy, być może 
nawet jeszcze dalej niż jej mąż, bo w rasistowskiej rzeczywistości bogatego białego przedmieścia 
relacja z Afroamerykaninem to coś więcej niż skandal. 

 Od strony aktorskiej „Daleko od nieba" jest majstersztykiem: subtelne, ale mocne kreacje 
Julianne Moore i Dennisa Quiada są klasą samą dla siebie

Julianne Moore potrafiła oddać rozterki targające jej bohaterką i mimo iż jej postać – jak 
przystało na melodramat – rysowana była grubą kreską, nie straciła na realizmie i była bardzo 
przekonująca. Za te rolę otrzymała nominację do Oscara. 

Dla Dennisa Quaida postać Franka była życiowym wyzwaniem. Aktor, który dotychczas 
znany był z ról „twardych facetów", tym razem dał się poznać z zupełnie innej strony, dodając 
wiarygodności swemu borykającemu się z ukrywaniem prawdziwej seksualności bohaterowi. Zna-
komicie zagrał homoseksualistę, zagubionego, dręczonego strachem i niepewnością.

Pewnie nie wiesz...
• Gdy zaczynała kręcenie tego filmu była w czwartym miesiącu ciąży 
z córką Liv (2002 rok). Co ciekawe, kiedy pracowała na planie filmu „Big 
Lebowski” była w ciąży z synem Calebem (1998 rok).

• Suknia, w której występuje w filmie, była specjalnie uszyta tak, by można było ją powiększać.
• Aktorka kupiła za 2,65 miliona dolarów dwupoziomowy penthouse w Greenwich Village w No-
wym Jorku. Stamtąd w 2012 roku skradziono jej biżuterię o wartości 127 tys. dolarów.
• Za ten film otrzymała dwie nagrody (jury i publiczność) dla najlepszej aktorki na festiwalu fil-
mowym w Wenecji. 
• Jest leworęczna.

• Gdy przedawkował narkotyki i znalazł się w klinice, w walce z nało-
giem pomagała mu jego przyszła żona, aktorka Meg Ryan. Ich małżeń-
stwo trwało od lutego 1991 r. do lipca 2001 r. Mają jedno dziecko.

• Oprócz aktorstwa zajmuje się również muzykowaniem. Jest autorem kilkunastu piosenek filmo-
wych. Grał ze swoim zespołem „The Sharks”, występował boso.
• Posiada licencję pilota, regularnie lata odrzutowcem do swojej posiadłości w Montanie.
• Jest znakomitym golfistą.
• Walczył z anoreksją. Schudł ponad 20 kilogramów, „a jak spojrzałem w lustro ciągle widziałem 
90 kilogramowego faceta, choć ważyłem naprawdę niecałe 70 kilo”. Terapia pozwoliła mu wrócić 
do równowagi.
• Jest leworęczny
• „Czy chcę wyglądać jak amant? Nie. Myślę, że świetnie wyglądam z plamami wątrobowymi”.

Daleko od nieba, TVP Kultura piątek 20.25
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Mieszkania 
za (prawie) 

darmo
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkow-
ski podpisał w łomżyńskim Ratuszu 
zarządzenie, które reguluje zasady 
przyznawania w mieście bonifikat 
przy  przekształceniu prawa wieczy-
stego użytkowania gruntów Skarbu 
Państwa w prawo własności. Ulga bę-
dzie wynosiła, podobnie jak na grun-
tach należących do miasta, 99,9 proc.

- To najwyższa bonifika-
ta, z jaką się zetknąłem - przy-
znał wojewoda, który, jak dotąd 
ośmiokrotnie, wypełniał ten 
obowiązek dla samorządów wo-
jewództwa.     

Prezydent Mariusz Chrza-

nowski przypomniał, że 28 
grudnia 2018 roku Rada Miej-
ska, na jego wniosek, przyjęła 
uchwałę wprowadzającą boni-
fikatę w wysokości 99,9 proc. 
dla gruntów należących do 
miasta.

 - Łomża jest w kraju jed-
nym z nielicznych, a w woje-
wództwie podlaskim chyba je-
dynym z tak wysoką bonifikatą. 
W mieście w przypadku działek 
Skarbu Państwa, sprawa dotyczy 
20 nieruchomości i około 230 
podmiotów, z czego około 210 
podmiotów skorzysta z udzielo-
nej przez wojewodę bonifikaty 
– poinformował prezydent Ma-
riusz Chrzanowski.

To niewielki odsetek wszyst-
kich nieruchomości w Łomży, 
których użytkownicy będą mo-
gli skorzystać z tak atrakcyjnych 

bonifikat. Według szacunków 
Urzędu Miejskiego, około 5,5 ty-
siąca działek wykorzystywanych 
na cele mieszkaniowe to terenu 
komunalne. Jak dotąd około 900 
mieszkańców miasta osób otrzy-
mało odpowiednie zaświadcze-
nia. 

Jak głoszą przepisy, prze-
kształceniu podlegają grun-
ty zabudowane budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinny-
mi, mieszkalnymi wielorodzin-
nymi, w których co najmniej 
połowę liczby lokali stano-
wią lokale mieszkalne, wraz 
z budynkami gospodarczymi, 
garażami, innymi obiektami 
budowlanymi lub urządzenia-
mi budowlanymi, umożliwia-
jącymi prawidłowe i racjonal-
ne korzystanie z budynków 
mieszkalnych.  Podstawą ujaw-

nienia prawa własności grun-
tu w księdze wieczystej oraz 
ewidencji gruntów i budynków 
jest zaświadczenie potwierdza-
jące przekształcenie, wydawane 
przez właściwego miejscowo 
prezydenta miasta na prawach 
powiatu lub starostę wykonują-
cego zadanie z zakresu admini-
stracji rządowej – w przypadku 
gruntów stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa.

O sposobie wniesienia opłaty 
decyduje właściciel gruntu. Moż-
na ją uiszczać przez 20 lat lub 
wnieść jednorazowo, korzystając 
z bonifikaty 99,9 proc. Wydanie 
zaświadczenia potwierdzającego 
przekształcenie nie wymaga zło-
żenia wniosku. Zaświadczenie 
wydaje Prezydent Miasta Łomża 
w terminie 12 miesięcy od dnia 
przekształcenia. Wniosek o wy-

danie zaświadczenia składa się 
w sytuacji uzasadnionej potrzebą 
dokonania czynności prawnej. 
(sprzedaż/darowizna nierucho-
mości lokalowej lub gruntowej, 
postępowanie spadkowe). Do 
wniosku należy dołączyć po-
twierdzenie dokonania opłaty 
skarbowej w wysokości 50 zł. 
Zgłoszenie zamiaru wniesienia 
opłaty jednorazowej w pierw-
szym roku przekształcenia wy-
maga formy pisemnej.

Dodatkowych informacji 
w Urzędzie Miejskim w Łomży, 
w godz. 7.30 – 15.30 udzielają:

Anna Mazur pok. 209, tel. 86 
2156823

Małgorzata Chludzińska pok. 
212, tel. 86 2156825

Monika Szczytkowska, pok. 
212, tel. 86 2156826

Setki uczestników uroczystości ża-
łobnych pożegnało w Łomży księdza 
Henryka Gołaszewskiego zmarłego 
w ubiegłym tygodniu. Na mszy świę-
tej koncelebrowanej przez biskupa 
pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej 
Tadeusza Bronakowskiego i biskupa 
seniora Stanisława Stefanka w Kate-
drze łomżyńskiej zgromadziły się  tak-
że poczty sztandarowe i reprezentanci 
parafii, w których zmarły kapłan pełnił 
posługę duszpasterską.

Po śmierci księdza dra Hen-
ryka Gołaszewskiego, Diecezja 
Łomżyńska przypomniała w spe-
cjalnym komunikacje drogę życio-
wą kapłana: 

„Ks. prał. dr Henryk Goła-
szewski, urodził się 9 sierpnia 
1933 w Wdziękoniu I w parafii 
Zambrów. Święcenia kapłańskie 
przyjął 8 września 1957 w Łomży 
z rąk bpa Czesława Falkowskiego. 
Po święceniach podjął pracę jako 
wikariusz w parafii Jelonki. Po 
rocznej pracy duszpasterskiej zo-
stał skierowany na studia z prawa 
kanonicznego w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim w Lublinie, 
gdzie uzyskał stopień magistra, 
a następnie doktora prawa kano-
nicznego.

Po powrocie ze studiów zo-
stał skierowany jako wikariusz do 
parafii Myszyniec, a następnie do 
parafii katedralnej w Łomży gdzie 
w trakcie swego posługiwania peł-
nił również funkcję koresponden-
ta biura prasowego Sekretariatu 
Episkopatu Polski i diecezjalnego 
referenta duszpasterstwa młodzie-
ży pozaszkolnej.

1 września 1970 biskup Miko-
łaj Sasinowski ustanowił ks. Hen-
ryka notariuszem Kurii i Sądu 
Biskupiego, a w latach 1972-1979 
skarbnikiem Kurii i prokuratorem 
mensy biskupiej. W tym czasie 
ks. Henryk Gołaszewski podej-
muje różne kursy i dokształca 

się w zakresie odnowionego pro-
cesowego prawa kanonicznego. 
W 1975 roku biskup łomżyński 
ustanawia ks. Gołaszewskiego 
wiceoficjałem Sądu Biskupiego 
i wykładowcą w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Łomży, 
a w 1976 roku oficjałem Sądu Bi-
skupiego w Łomży dla I instancji 
i II instancji Sądu Arcybiskupiego 
w Białymstoku.

Poza pracą w Sądzie Biskupim 
ks. Henryk Gołaszewski zaangażo-
wany jest w wiele dzieł misyjnych. 
Jest członkiem komisji misyjnej 
Episkopatu Polski, a w diecezji 
łomżyńskiej jest dyrektorem Papie-
skich Dzieł Misyjnych, delegatem 
biskupa ds. misji jak również człon-
kiem diecezjalnej komisji ds. kon-
troli działalności charytatywnej. 
Jest członkiem Rady Kapłańskiej 
i Kolegium Konsultorów.

W dowód uznania za ogrom-
ną pracę i zaangażowanie w 1976 
roku bp Mikołaj Sasinowski na-
daje ks. Gołaszewskiemu tytuł 
kanonika honorowego, a w 1984 
roku bp Juliusz Paetz kanonika 
gremialnego Kapituły Katedralnej 
Łomżyńskiej.

27 marca 1986 roku bp Juliusz 
Paetz mianuje ks. Henryka Goła-

szewskiego proboszczem parafii 
katedralnej pw. św. Michała Ar-
chanioła w Łomży, dziekanem de-
kanatu Łomża św. Michała Arch. 
oraz kustoszem Sanktuarium Ma-
ryjnego w Łomży.

8 sierpnia 1994 roku ks. Go-
łaszewski otrzymuje tytuł prałata 
honorowego Jego Świątobliwości.

W czasie swojej posługi pro-
boszczowskiej w Łomży ks. Hen-
ryk jest członkiem komisji głów-
nej i przewodniczącym komisji ds. 
pracowników Kościelnych I Syno-
du Diec. Łomżyńskiej, prałatem 
Kustoszem Kapituły Katedralnej 
Łomżyńskiej, członkiem komite-
tu organizacyjnego Peregrynacji 
Figury MB Fatimskiej w diecezji 
i członkiem zespołu proboszczów 
występujący przy usuwaniu lub 
przenoszeniu proboszczów. Nadal 
też pełni funkcję sędziego Sądu 
Biskupiego w Łomży, a w latach 
1995-2008 sędziego Sądu Bisku-
piego diec. ełckiej.

Posługa ks. Gołaszewskiego 
kończy się w parafii katedralnej 
1 lipca 1998 roku kiedy to bp 
Stanisław Stefanek ustanawia go 
proboszczem parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Zambrowie 
i dziekanem dekanatu Zambrów 
oraz dziekanem rejonowym za-
mbrowskiego rejonu duszpaster-
skiego. Swoją pięcioletnią posługę 
w Zambrowie ks. Gołaszewski 
kończy 1 lipca 2004 roku kiedy 
przechodzi na emeryturę i wraca 
do Łomży by zamieszkać w Domu 
Wspólnoty Kapłańskiej.

W trakcie swojej posługi ka-
płańskiej ks. Henryk Gołaszewski 
przez wiele kadencji był człon-
kiem Rady Kapłańskiej i Kole-
gium Konsultorów. Był też ka-
pelanem łomżyńskiego Obwodu 
SZŻ Armii Krajowej".

Ciało Śp. Księdza dra Prałata 
Henryka Gołaszewskiego zostało 
pochowane na cmentarzu para-
fialnym w Łomży.

Pożegnanie kapłana 

Nasze technologie od zawsze 
były bardzo proste, dlatego nie 
wymaga to większych modyfika-
cji. Wyłącznie przeniesienia do 
klienta informacji, wyróżnienia 
jej, po to by czuł się pewnie. Jeśli 
natomiast chodzi o inne trendy, 
to są one związane z wszelki-
mi alergiami. Mam tu na myśli 
chociażby o nietolerancji lakto-
zy. I ta baza produktów wciąż się 
rozwija, choć już nie tak bardzo 
dynamicznie. Nie wiemy na ile 
nietolerancja laktozy jest rzeczy-
wistym problem czy przypusz-
czeniem powodu złego samopo-
czucia. Niemniej jednak klienci 
szukają takich produktów. Dla-
tego, wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom chcemy, by kon-
sumenci mieli do wyboru pro-
dukty naszej marki. W naszej 
spółdzielni zwracamy równieź 
uwagę na opakowania i ich mo-
dyfikacje. Chcemy, by były one 
wygodne, a ich zawartość mogła 
być łatwa do spożycia. Dzisiaj  
tempo życia jest znacznie bar-
dziej dynamiczne, a wciąż chce-
my jeść zdrowo. Stąd opakowa-
nia “On the go” czy małe porcje, 
które możemy spożyć na raz. 

M.S: - Jeśli chodzi o zdrowy styl życia, 
w te działania doskonale wpisuje 
się cykl wyścigów kolarskich Mazury 
MTB, które już drugi rok wspiera Spół-
dzielnia Mleczarska Mlekpol…

M.C: - Tak, zgadza się. Moż-
na powiedzieć, że dzisiaj global-
ność przekłada się na lokalność. 
Mlekpol to Spółdzielnia Mle-
czarska zbudowana na warto-
ściach. Jesteśmy firmą społecznie 
odpowiedzialną. Oznacza to, że 
podejmujemy konkretne działa-
nia równieź w naszym najbliż-

szym otoczeniu, Dlatego z jednej 
strony wspieramy lokalne inicja-
tywy, zaś z drugiej angażujemy 
się w ogólnopolskie projekty, 
ponieważ promujemy aktywny 
tryb życia. Już drugi rok będzie-
my strategicznie wspierać Milko 
MTB Mazury. Milko to jedna 
z naszych marek, która mówi lu-
dziom jak ważna jest aktywność 
fizyczna. Rower to wspaniały 
środek transportu I narzędzie 
do rekreacji. A zdrowe odżywia-
nie i aktywny tryb życia to duet 
idealny. Gdy dołożymy do tego 
kontakt z naturą powstaje pa-
kiet szerokiej promocji. Dlatego 
Mlekpol mocno go wspiera. 

M.S: - Przed nami również Święto Ma-
ślanki Mrągowskiej… 

M.C: - Nasza kampania z ha-
słem “Nie jem byle czego” prze-
kłada się na codzienne wybory. 
Owszem są w życiu sprawy, na 
które nie mamy wpływu, ale na to 
co jemy wpływ zawsze mieć mo-
żemy. Dlatego warto się nad tym 
zastanowić. Zauważamy, że kon-
sumenci przestają liczyć kalorie, 
a bardziej skupiają się na warto-
ściach odżywczych. Chcą mieć 
też pewność, co do składu czy po-
chodzenia wyrobów. Wpisane już 
w kalendarz mazurskich wydarzeń 
Święto Maślanki Mrągowskiej to 
z kolei piknik rodzinny podczas 
którego oddajemy się wspólnemu 
gotowaniu I zabawie. Pokazujemy 
przy tym, że wspólne aktywności 
łączą pokolenia. Dodajemy do 
tego garść cennej wiedzy od eks-
pertów I wychodzi z tego idealnie 
spędzony dzień i wcielenie no-
wych, dobrych nawyków. Serdecz-
nie zapraszamy do uczestniczenia 
w tych wydarzeniach. 

Jakość gwarantem lokalnego  
i globalnego sukcesu 



Daleko od nieba 

„Grzeszne” 
namiętności

Film Todda Haynesa to melodramat, ale nie mający wiele wspólnego 
z ckliwymi opowieściami o miłości dawnego Hollywood. 

Zaglądamy za szczęśliwą fasadę „amerykańskiego snu" lat 50. W tym czasie Stany Zjedno-
czone przeżywają rozkwit, ludzie się bogacą, każdy ma prawo do szczęścia – ale pod pewnymi 
warunkami. 

Trzeba respektować niepisane, ale rygorystyczne zasady, trzeba zawsze się uśmiechać i pod 
żadnym pozorem nie wolno przekraczać niewidzialnych, ale pilnie strzeżonych granic płci, rasy 
i pozycji społecznej. 

Jesteśmy w Connecticut – podmiejskim amerykańskim raju zamożnej klasy średniej. Jest rok 
1957. Cathy Whitaker ma wszystko o czym kobieta w jej wieku i w jej czasach może marzyć: 
piękny dom, o który dba służąca, grono przyjaciół i poważanie w lokalnej społeczności, dwójkę 
dobrze wychowanych dzieci oraz przystojnego i kochającego męża, Franka, zarabiającego niemałe 
pieniądze w reklamie. 

Pewnego dnia ta perfekcyjna egzystencja zostaje brutalnie zakłócona. Cathy nakrywa swojego 
męża na zdradzie, w dodatku z innym mężczyzną. Niewierność małżeńska – pod warunkiem, że 
dyskretna – da się jeszcze zmieścić w ramach mieszczańskich reguł obowiązujących Whitakerów. 
Homoseksualizm wykracza jednak poza wszelkie dopuszczalne granice – w Ameryce lat 50. wciąż 
jest oficjalnie traktowany jako choroba umysłowa i ścigany przez prawo.

Przerażona i zdezorientowana Cathy znajduje niespodziewane oparcie w osobie czarnoskóre-
go ogrodnika Raymonda (Dennis Heysbert). Przyjaźń z tym wrażliwym, inteligentnym mężczy-
zną zmienia się wkrótce w coś więcej. 

W ten sposób Cathy również znajduje się poza granicami świata, do którego należy, być może 
nawet jeszcze dalej niż jej mąż, bo w rasistowskiej rzeczywistości bogatego białego przedmieścia 
relacja z Afroamerykaninem to coś więcej niż skandal. 

 Od strony aktorskiej „Daleko od nieba" jest majstersztykiem: subtelne, ale mocne kreacje 
Julianne Moore i Dennisa Quiada są klasą samą dla siebie

Julianne Moore potrafiła oddać rozterki targające jej bohaterką i mimo iż jej postać – jak 
przystało na melodramat – rysowana była grubą kreską, nie straciła na realizmie i była bardzo 
przekonująca. Za te rolę otrzymała nominację do Oscara. 

Dla Dennisa Quaida postać Franka była życiowym wyzwaniem. Aktor, który dotychczas 
znany był z ról „twardych facetów", tym razem dał się poznać z zupełnie innej strony, dodając 
wiarygodności swemu borykającemu się z ukrywaniem prawdziwej seksualności bohaterowi. Zna-
komicie zagrał homoseksualistę, zagubionego, dręczonego strachem i niepewnością.

Pewnie nie wiesz...
• Gdy zaczynała kręcenie tego filmu była w czwartym miesiącu ciąży 
z córką Liv (2002 rok). Co ciekawe, kiedy pracowała na planie filmu „Big 
Lebowski” była w ciąży z synem Calebem (1998 rok).

• Suknia, w której występuje w filmie, była specjalnie uszyta tak, by można było ją powiększać.
• Aktorka kupiła za 2,65 miliona dolarów dwupoziomowy penthouse w Greenwich Village w No-
wym Jorku. Stamtąd w 2012 roku skradziono jej biżuterię o wartości 127 tys. dolarów.
• Za ten film otrzymała dwie nagrody (jury i publiczność) dla najlepszej aktorki na festiwalu fil-
mowym w Wenecji. 
• Jest leworęczna.

• Gdy przedawkował narkotyki i znalazł się w klinice, w walce z nało-
giem pomagała mu jego przyszła żona, aktorka Meg Ryan. Ich małżeń-
stwo trwało od lutego 1991 r. do lipca 2001 r. Mają jedno dziecko.

• Oprócz aktorstwa zajmuje się również muzykowaniem. Jest autorem kilkunastu piosenek filmo-
wych. Grał ze swoim zespołem „The Sharks”, występował boso.
• Posiada licencję pilota, regularnie lata odrzutowcem do swojej posiadłości w Montanie.
• Jest znakomitym golfistą.
• Walczył z anoreksją. Schudł ponad 20 kilogramów, „a jak spojrzałem w lustro ciągle widziałem 
90 kilogramowego faceta, choć ważyłem naprawdę niecałe 70 kilo”. Terapia pozwoliła mu wrócić 
do równowagi.
• Jest leworęczny
• „Czy chcę wyglądać jak amant? Nie. Myślę, że świetnie wyglądam z plamami wątrobowymi”.

Daleko od nieba, TVP Kultura piątek 20.25
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dla siebie
Likwidator

TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Z konwoju FBI zostaje odbity boss 

narkotykowy. Mafioso kieruje się w stronę sennego 

miasteczka przy granicy z Meksykiem. Szeryf Ray Owens 

wraz z zastępcą oraz grupą policjantów dostaje zadanie 

zatrzymania bandyty i jego ludzi. Dynamiczna akcja, nuta 

humoru i niezrównany Arnold Schwarzenegger.

Mamuśka
Stopklatka TV piątek 20.00, sobota 15.00

Dramat obyczajowy. Paryż. Piękna, odnosząca sukcesy 

zawodowe Nathalie popada w rozpacz po śmierci męża. 

Mijają trzy lata. Uwagę wdowy przykuwa pochodzący 

ze Szwecji Markus – niepozorny, nieśmiały i niezdarny. 

Związek tak różnych osób budzi skrajne reakcje otoczenia.

Za wszelką cenę 
TV4 sobota 14.05

Dramat obyczajowy. Maggie Fitzgerald ma trzydzieści 

lat, pracuje jako kelnerka i marzy o uprawianiu boksu. 

Wszystkie pieniądze odkłada na lekcje, odżywiając się 

resztkami po klientach. Legendarny trener, Frankie Dunn, 

u którego Maggie chciałaby się szkolić, nigdy nie trenował 

kobiet i nie zamierza tego zmieniać.

Furia
TV Puls sobota 22.00

Dramat wojenny. Kwiecień 1945 r. Wojska alianckie 

maszerują na Berlin. W Niemczech napotykają fanatyczny 

opór oddziałów SS. „Furia” – jeden z czołgów 2. Dywizji 

Pancernej – dostaje misję za linią frontu. 

Kapitan Ameryka:  
Pierwsze starcie

TVN7 niedziela 21.30

SF. Rok 1940. Powodowany patriotyzmem student Steve 

Rogers stara się zaciągnąć do amerykańskiej armii. 

Jego podanie zostaje odrzucone ze względu na niezbyt 

dobry stan zdrowia. W zamian otrzymuje propozycję 

uczestniczenia w tajnym eksperymencie rządowym 

mającym na celu stworzenie żołnierza do zadań 

specjalnych. 

Lot 93 z Newark

Pokonać 
terrorystów

11 września 2001 r. 19 porywaczy wykupiło bile-
ty na 4 różne loty na terenie USA. Każda z maszyn 
miała uderzyć w budynki, które są znakiem amery-
kańskiej władzy i potęgi. 

Terroryści porywają samolot lecący z Newark 
w stanie New Jersey, w kierunku San Francisco. 
Z rozmów telefonicznych pasażerowie lotu 93 do-
wiadują się, że inne porwane tego dnia samoloty, 
rozbite zostały o budynki WTC i Pentagonu. 

Zachowały się strzępki rozmów telefonicznych 
prowadzonych między pasażerami i ich bliskimi. Na 
ich postawie można się było domyślić, iż zdespero-
wani pasażerowie, porzuciwszy nadzieję na bezkoli-
zyjny i bezpieczny powrót na lotnisko i na ocalenie, 
zachęceni do działania przez rodziny, nie czekają 
biernie na rozwój wypadków, lecz decydują się za-
atakować porywaczy i… nie dopuścić do rozbicia się 
maszyny w terenie o znaczeniu strategicznym dla 
kraju.

Zmuszają terrorystów do rozbicia samolotu na 
południowy wschód od Pittsburgha, w hrabstwie 
Somerset.

Lot 93 z Newark
Super Polsat piątek 23.25

Perypetie dwojga rozwiedzionych 
i zabieganych rodziców, którzy muszą 

na sobie polegać, gdy okazuje się, że nie 
mają z kim zostawić swoich pociech
Melanie Parker (Michelle Pfeiffer), zdolna pani 

architekt, samotnie wychowuje kilkuletniego Sam-
my'ego. 

Jack Taylor (George Clooney), dziennikarz no-
wojorskiej gazety, ma córeczkę Maggie, którą do tej 
pory zajmowała się jego była żona. Pewnego ranka 
mama dziewczynki oddaje ją pod opiekę ojcu. 

Dzień, w którym dzieci jadą na klasową wyciecz-
kę, rozpoczyna się niefortunnie – cała czwórka spóź-

nia się na statek. Zajęci zawodowymi problemami 
Jack i Melanie muszą zaopiekować się dwójką po-
ciech.

Pewnie nie wiesz...
Pod koniec filmu, Melanie w swoim mieszkaniu 

wpada na stół. Tej sceny nie było w scenariuszu. 

George Clooney poznał Michelle Pfeiffer kilka lat 
przed kręceniem tego filmu, umawiał się wtedy na 
randki z jej siostrą, Dedee Pfeiffer.

Szczęśliwy dzień
TV6  sobota 15.55

Szczęśliwy dzień

Niefortunna 
wycieczka



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Likwidator

TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Z konwoju FBI zostaje odbity boss 

narkotykowy. Mafioso kieruje się w stronę sennego 

miasteczka przy granicy z Meksykiem. Szeryf Ray Owens 

wraz z zastępcą oraz grupą policjantów dostaje zadanie 

zatrzymania bandyty i jego ludzi. Dynamiczna akcja, nuta 

humoru i niezrównany Arnold Schwarzenegger.

Mamuśka
Stopklatka TV piątek 20.00, sobota 15.00

Dramat obyczajowy. Paryż. Piękna, odnosząca sukcesy 

zawodowe Nathalie popada w rozpacz po śmierci męża. 

Mijają trzy lata. Uwagę wdowy przykuwa pochodzący 

ze Szwecji Markus – niepozorny, nieśmiały i niezdarny. 

Związek tak różnych osób budzi skrajne reakcje otoczenia.

Za wszelką cenę 
TV4 sobota 14.05

Dramat obyczajowy. Maggie Fitzgerald ma trzydzieści 

lat, pracuje jako kelnerka i marzy o uprawianiu boksu. 

Wszystkie pieniądze odkłada na lekcje, odżywiając się 

resztkami po klientach. Legendarny trener, Frankie Dunn, 

u którego Maggie chciałaby się szkolić, nigdy nie trenował 

kobiet i nie zamierza tego zmieniać.

Furia
TV Puls sobota 22.00

Dramat wojenny. Kwiecień 1945 r. Wojska alianckie 

maszerują na Berlin. W Niemczech napotykają fanatyczny 

opór oddziałów SS. „Furia” – jeden z czołgów 2. Dywizji 

Pancernej – dostaje misję za linią frontu. 

Kapitan Ameryka:  
Pierwsze starcie

TVN7 niedziela 21.30

SF. Rok 1940. Powodowany patriotyzmem student Steve 

Rogers stara się zaciągnąć do amerykańskiej armii. 

Jego podanie zostaje odrzucone ze względu na niezbyt 

dobry stan zdrowia. W zamian otrzymuje propozycję 

uczestniczenia w tajnym eksperymencie rządowym 

mającym na celu stworzenie żołnierza do zadań 

specjalnych. 

Lot 93 z Newark

Pokonać 
terrorystów

11 września 2001 r. 19 porywaczy wykupiło bile-
ty na 4 różne loty na terenie USA. Każda z maszyn 
miała uderzyć w budynki, które są znakiem amery-
kańskiej władzy i potęgi. 

Terroryści porywają samolot lecący z Newark 
w stanie New Jersey, w kierunku San Francisco. 
Z rozmów telefonicznych pasażerowie lotu 93 do-
wiadują się, że inne porwane tego dnia samoloty, 
rozbite zostały o budynki WTC i Pentagonu. 

Zachowały się strzępki rozmów telefonicznych 
prowadzonych między pasażerami i ich bliskimi. Na 
ich postawie można się było domyślić, iż zdespero-
wani pasażerowie, porzuciwszy nadzieję na bezkoli-
zyjny i bezpieczny powrót na lotnisko i na ocalenie, 
zachęceni do działania przez rodziny, nie czekają 
biernie na rozwój wypadków, lecz decydują się za-
atakować porywaczy i… nie dopuścić do rozbicia się 
maszyny w terenie o znaczeniu strategicznym dla 
kraju.

Zmuszają terrorystów do rozbicia samolotu na 
południowy wschód od Pittsburgha, w hrabstwie 
Somerset.

Lot 93 z Newark
Super Polsat piątek 23.25

Perypetie dwojga rozwiedzionych 
i zabieganych rodziców, którzy muszą 

na sobie polegać, gdy okazuje się, że nie 
mają z kim zostawić swoich pociech
Melanie Parker (Michelle Pfeiffer), zdolna pani 

architekt, samotnie wychowuje kilkuletniego Sam-
my'ego. 

Jack Taylor (George Clooney), dziennikarz no-
wojorskiej gazety, ma córeczkę Maggie, którą do tej 
pory zajmowała się jego była żona. Pewnego ranka 
mama dziewczynki oddaje ją pod opiekę ojcu. 

Dzień, w którym dzieci jadą na klasową wyciecz-
kę, rozpoczyna się niefortunnie – cała czwórka spóź-

nia się na statek. Zajęci zawodowymi problemami 
Jack i Melanie muszą zaopiekować się dwójką po-
ciech.

Pewnie nie wiesz...
Pod koniec filmu, Melanie w swoim mieszkaniu 

wpada na stół. Tej sceny nie było w scenariuszu. 

George Clooney poznał Michelle Pfeiffer kilka lat 
przed kręceniem tego filmu, umawiał się wtedy na 
randki z jej siostrą, Dedee Pfeiffer.

Szczęśliwy dzień
TV6  sobota 15.55

Szczęśliwy dzień

Niefortunna 
wycieczka

będzie się działo

Królestwo

Schwytać 
szaleńca

Laureat Oscara Jamie Foxx, w jednej z najbardziej re-
alistycznych wizji wojny z terrorem, jaka trafiła na ekrany 
kin. 

„Królestwo” zaczyna się imponująco i imponująco 
kończy – początkowe sekwencje i długi finał naprawdę 
wbijają w fotel. 

W ataku terrorystycznym w stolicy Arabii Saudyj-
skiej, zginęło ponad 100 i ranionych zostało  200 pra-
cowników kompanii naftowej. Do akcji wkracza agent 
specjalny Ronald Fleury ( Jamie Foxx) i jego zespół: ana-

lityk wywiadu, specjalista od materiałów wybuchowych 
i biegła w medycynie sądowej Janet ( Jennifer Garner). 
Mają pięć dni na to, aby odnaleźć sterującego zamachami 
bombowymi szaleńca i powstrzymać go przed kolejnym 
atakiem.

Pewnie nie wiesz...
Na planie miał miejsce tragiczny wypadek, w którym 

zginął asystent scenografa Nick Papac. Jego samochód zde-
rzył się z autem, w którym jechał reżyser Peter Berg.

Wersja reżysera filmu trwała około dwóch i pół godzi-
ny. Universal zmusił Berga, by go skrócił do 110 min.

Królestwo
TVN piątek 23.00

W pogoni za zemstą

Nie ma 
przebaczenia

Kierowca (Dwayne Johnson) opuszcza więzienie, gdzie spędził 
dziesięć lat. Ma tylko jeden cel – zemścić się na ludziach 

odpowiedzialnych za śmierć brata. 

Z zimną krwią eliminuje kolejne osoby zamieszane w sprawę, nie bacząc na 
świadków i dowody, jakie pozostawia.

Szalejącego po mieście Kierowcę stara się zlokalizować piękna policjantka Cicero, 
a także odchodzący na emeryturę, nadużywający narkotyków, dziwnie zaaferowany 
całą sprawą bezimienny starszy policjant (Billy Bob Thornton). Na byłego skazańca 
poluje również płatny zabójca.

Pewnie nie wiesz...
Scenę walki w klubowej toalecie Dwayne Johnson trenował przez kilka dni, ucząc 

się stylu walki, który powstał w więzieniach na Zachodnim Wybrzeżu USA.
Chociaż Kierowca nie zmienia swojego ubrania podczas pięciu dni, o których opo-

wiada film, kupiono 30 identycznych zestawów ubrań dla Johnsona na czas kręcenia 
filmu.

W pogoni za zemstą
TV Puls piątek 22.10

Misery

W szponach 
pielęgniarki

Trzymający w napięciu thriller psychologiczny ze wspaniałą kreacją 
Kathy Bates, za którą otrzymała Oscara. Ekranizacja powieści 

Stephena Kinga.
Pisarz Paul Sheldon ( James Caan) jest autorem cyklu powieści o losach Misery.

Jedzie do wydawcy. Samochód wypada z drogi. Annie Wilkes – pielęgniarka, udziela 
mu pomocy, zawozi do swego domu i otacza troskliwą opieką. 

Okazuje się, że jest fanatyczną wielbicielką twórczości Sheldona. Gdy wychodzi 
na jaw, że Sheldon uśmiercił Misery, troskliwa opiekunka zmienia się nie do pozna-
nia.

Pewnie nie wiesz...
Propozycję zagrania roli Paula Sheldona odrzucili: Warren Beatty, Robert De 

Niro, Jack Nicholson, Michael Douglas, Harrison Ford, Mel Gibson, Gene Hackman, 
Dustin Hoffman, Kevin Kline, Al Pacino, William Hurt oraz Robert Redford.

Annie Wilkes (Kathy Bates) zajęła 5. miejsce w plebiscycie ogłoszonym na czarny 
charakter wszech czasów.

Rob Reiner, reżyser, gra rolę pilota helikoptera.
Scena wypadku samochodowego była kręcona przez dziewięć kamer.

Misery
TVP1 sobota 23.35



tradycje i zwyczaje

Wraz z setkami osób, które odwiedziły Ziołowy 
Zakątek, został ugoszczony przez reprezentantki po-
nad 70 Kół Gospodyń Wiejskich na drugim w historii 
konkursie „Tradycyjny Stół Wielkanocny”.           

- Oczywiście to, co mamy tu nowego jeszcze nie 
stanowi tradycji, ale nawet, gdy przepisy na kulinaria są 
łamane. To zawsze na podłożu tradycji. Zachęcam do 
rejestrowania produktów regionalnych, abyśmy mogli 
je promować – dodaje wicemarszałek. Koła gospodyń 
i straże pożarne uważam za najważniejszych strażni-
ków tradycji wsi i jej fantastycznych smaków  - dodaje 
wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Chleb, żurek na zakwasie, kiełbasa, drób, mięsa, 
wędliny, sery, jajka faszerowane,  jajka z sosem chrza-
nowym korowaj, pascha, zawijaniec Mazura, kwiat 
drożdżowy, „basieski nieudacznik”, ozorki w galarecie, 
rolada cielęca, szynka pieczona, czarnina, szynka okra-
śna w cieście gryczanym, ozorki w sosie jałowcowym, 
kliny podlaskie, kaczka nadziewana pęczakiem z wa-
rzywami, różki chrzanowe, sałatka jarzynowa, mazurki, 
babka drożdżowa, babka czekoladowa – wylicza portal 
Wrota Podlasia. To tylko część z tego, co znalazło się 
na stołach, pięknych i pachnących Wielkanocą.

Jurorzy mieli nieprawdopodobnie trudny wybór. 
- Ogólnie mieści się to w tradycji polskiej i chrześci-

jańskiej, głównie katolickiej i prawosławnej. Z drugiej 
strony, mamy już wymieszanie tradycji włościańskiej 
z tą, którą czasami określa się – nie do końca słusznie 
- jako dworską, ale też i mieszczańskiej. Konia z rzę-
dem mógłbym zaoferować komuś, kto w wiejskiej chacie 
mazurka by zobaczył, bo to typowe ciasto z wyższych 

grup społecznych, ale oczywiście z tradycji polskiej. Naj-
ważniejsze, aby zachować charakter i tradycję współną 
i o tym jest ten konkurs - mówi jeden z jurorów Andrzej 
Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego. - Zachęcam 
przy okazji do udziału w programie „Czyste powietrze”. 
Ale magnesem jest przede wszystkim jest przecudowna 
tradycja stołu wielkanocnego – dodaje jurorka Magda-
lena Tymińska, zastęca prezesa Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Kolejny z „arbitrów” Marcin 
Sekściński, zastęca dyrektora Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
podkreśla jeszcze inny aspekt konkursu.

Fantastyczne  
gospodynie i ich stoły 

Kto nie był tego dnia w Ziołowym Zakątku w Korycinach niech żałuje. - Nie mamy morza, 
nie mamy gór, ale mamy to, co najlepsze i najpiękniejsze: fantastyczne smaki – mówi roz-

promieniony Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa.



- Obserwujemy wspaniały wzrost aktywności Kół 
Gospodyń Wiejskich, a najcenniejsze jest to, że są one 
znakomitym przykładem łączenia pokoleń. Oby więcej 
takich inicjatyw.

Pięknym – nomen omen – potwierdzeniem jego 
słów okazuje się Iwona Mocarska. Od kilku tygodni 
Miss Ziemi Łomżyńskiej przyjechała wspierać swo-
je sąsiadki i znajome z rodzinej wsi Poniat w gminie 
Piątnica biorące udział w konkursie. Krząta się wraz 
z innymi. 

- Studiuję i większość czasu spędzam w Warszawie. 
To chociaż w weekendy pomagam, a teraz nie chcę zo-
stawiać rodziców samych ze świątecznymi obowiązka-
mi. A tu zachęcam do spróbowania kaczki nadziewanej 
kaszą gryczaną, którą przygotowałam razem z ciocią - 

mówi miss Iwona.
Joanna Karpowicz, rektor Uczelni Jańskiego 

w Łomży, podobnie wspomaga reprezentację swoich 
rodzinnych Karakul.

- To, co wynosimy z domu jest niezbędnie potrzeb-
ne do życia  – tłumaczy. Skutecznie wsparła krajanki. 
Zdobyły wyróżnienie w konkursie.

Jak podaje portal Wrota Podlasia, „bezkonkuren-
cyjne okazały się gospodynie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Lemanie (gm. Turośl) – panie zdobyły nagro-
dę specjalną konkursu. Pierwsze miejsce przyznano 
KGW „Wisienki” z Wiśniewa (gm. Zambrów). Tuż za 
„Wisienkami” znalazły się gospodynie ze Starych Żoch 
i Skłodów Borowych (gm. Nowe Piekuty) – reprezen-
tantki KGW „Przyjazna Wieś”. Trzecią lokatę w sma-

kowitej konkurencji zdobyło KGW z Andryjanek (gm. 
Boćki) Przyznano też trzy wyróżnienia. Otrzymały 
je gospodynie z KGW „Hołodzianki”, panie z KGW 
w Karakulach. Wyróżniono też Koło Gospodyń Wiej-
skich z gminy Rajgród.

tradycje i zwyczaje

Wiosenny zawrót głowy w Kinie 
Millenium 
Repertuar 5 – 11 kwietnia 2019

Piątek 5 kwietnia 
Duża sala: Miłość i miłosierdzie – 
godz. 9:30; Dumbo – godz. 12:30, 
15:00 i 17:30; Kafarnaum  - godz. 
20:00.
Mała sala: Manu. Bądź sobą – 
godz. 14:00; Miłość i miłosierdzie 
-  godz.16:00; Shazam – godz. 
18:00 i 20:40. 
Sobota 6 kwietnia
Duża sala:  Dumbo – godz. 10:00, 
12:30, 15:00 i 17:30; Córka trenera 
– godz. 20:00.

Mała sala: KLUB MALUCHA Basia 
2 – godz. 10:00; Manu. Bądź sobą 
– godz. 12:00 i 14:00; Miłość i mi-
łosierdzie -  godz.16:00; Shazam 
– godz. 18:00 i 20:40.
Niedziela 7 kwietnia
Duża sala:  Dumbo – godz. 10:00, 
12:30, 15:00 i 17:30; Córka trenera 
– godz. 20:00.
Mala sala: Basia 2 – godz. 10:00; 
Manu. Bądź sobą – godz. 12:00 
i 14:00; Miłość i miło-
sierdzie -  godz.16:00; 
Shazam – godz. 18:00 
i 20:40.
Poniedziałek 8 kwietnia
Duża sala:  Dumbo 
– godz.12:30, 15:00 
i 17:30.
Mala sala: Basia 2 – 
godz. 12:00; Manu. Bądź 
sobą – godz. 14:00; 
Miłość i miłosierdzie 
-  godz.16:00; Shazam – 

godz. 18:00 i 20:40.
Wtorek 9 kwietnia
Duża sala: Dumbo – godz. 12:30, 
15:00 i 17:30; Córka trenera – 
godz. 20:00.
Mała sala: DKF KURIER; Manu. 
Bądź sobą – godz. 14:00; Miłość 
i miłosierdzie - godz.16:00; Sha-
zam – godz. 18:00 i 20:40.
Środa 10 kwietnia
Duża sala:  Dumbo – godz. 12:30, 

15:00 i 17:30; Córka trenera – 
godz. 20:00.
Mała sala: Manu. Bądź sobą – 
godz. 14:00; Miłość i miłosierdzie 
- godz.16:00; Shazam – godz. 
18:00 i 20:40.
Czwartek 11 kwietnia
Duża sala:  Dumbo – godz. 12:30, 
15:00 i 17:30; Córka trenera – 
godz. 20:00.
Mała sala: Basia 2 – godz. 12:00; 

Manu. Bądź sobą 
– godz. 14:00; Mi-
łość i miłosierdzie 
-  godz.16:00; Shazam 
– godz. 18:00 i 20:40.
Kino Millenium zaprasza 
w sobotę 6 kwietnia 
o godz. 10:00 do Klubu 
Malucha 
BASIA to główna postać 
ukochanych przez dzieci 
książek autorstwa Zofii  Sta-
neckiej i Marianny Oklejak. 

To cudowne, że przygody tej rezolutnej  
pięciolatki zostały przeniesione na wielki 
ekran i w końcu najmłodszy  widz otrzy-
mał bohaterkę, z którą może się w pełni 
utożsamić. W kwietniu  2018 roku po-
wstała pierwsza seria animacji o Basi i po 
tak entuzjastycznym przyjęciu - przyszła 
pora na kolejne przygody. W nowej  od-
słonie serialowych przygód dziewczynka 
uczy się tańca – zapoznaje się  z dyscy-
pliną i aktywnością fizyczną; w gotowa-
niu szuka nie tylko smaku, ale uczy się 
współpracy i pracy w zespole; podczas 
zakupów poznaje  wartość pieniądza 
i mierzy się z trudną sztuką oporu przed 
reklamą, a w  epizodzie o telewizorze – że 
istnieje świat ekranu, który może zastąpić 
wyobraźnię.
„BASIA 2” składa się z 4 odcinków: Taniec, 
Gotowanie, Pieniądze, Telewizor.
„BASIA 2” to w sumie 50 minut wybornej 
zabawy i edukacji!
Spotkanie poprowadzi Asia Chludzińska.
Bilety tylko 10 złotych! Zapraszamy!



a to ciekawe

plac zabaw
Krudowie

Trzęsienie ziemi  
w życiu Gruga

Animowany przebój światowych kin, opowieść o rodzinie jaski-
niowców sprzed milionów lat, którzy borykają się z problemami zna-
nymi współczesnym rodzicom i dzieciom. 

W przytulnej jaskini mieszkała rodzina Krudów, której głową był 
Grug.

Świat zewnętrzny stanowił dla niego zagrożenie, zakładał on, że 
wszystko, co nowe, jest złe i niebezpieczne. Przekonywał o tym trójkę 
dzieci, żonę i teściową. Pewnego dnia Krudowie zostali zmuszeni, by 
wyruszyć na poszukiwanie nowego miejsca zamieszkania. Podczas 
wyprawy Grug musi zmierzyć się z wynalazkami Guya, który skradł 
serce jego najstarszej córki. Musi także zmierzyć się z samym sobą 
i ze strachem, który kierował jego życiem.

Krudowie
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.40

Sezon na misia 3

Zamiana  
w cyrku

Boguś, Elliot oraz ich leśni przyjaciele prze-
żyją nową przygodę która tym razem rozegra 
się w wielkim cyrku. 

Gdy kumple Bogusia nie mogą wziąć 
udziału w męskiej wyprawie, miś decyduje się 

wyruszyć na wycieczkę sam. Napotykając na 
swojej drodze cyrk, Boguś zamienia się miej-
scami z występującym tam, podobnym do nie-
go niedźwiedziem grizzly i przejmuje jego rolę 
w przedstawieniu. 

Jednak gdy cyrkowcy decydują się na po-
wrót do Rosji, zaczyna się wyścig z czasem, 
podczas którego Elliot, wiewiór McSquizzy, 
Pan Kabanos i reszta paczki muszą uratować 
Bogusia zanim będzie za późno.

Sezon na misia 3
TV Puls2 sobota 18.35

Nagie miasto

Wielkie, 
nowoczesne, 
zaskakujące

Jak na piaskach pustyni powstało jedno z naj-
większych miast świata.

Jakim sposobem Dubaj rozkwitł w tak nie-
przyjaznym miejscu. Film pokazuje cuda inży-
nierii oraz siły przyrody, które na to pozwoliły. 

Za pomocą animacji komputerowej poznaje-
my sekrety architektury tamtejszych wieżowców 
i zaglądamy pod piaski rozciągającej się wokół 
pustyni, aby poznać jej historię. Miejscowi in-
żynierzy i geologowie zdradzają, co zabezpiecza 
budynki w Dubaju przed skutkami burz piasko-
wych, a zarazem chroni ich mieszkańców przed 
palącym upałem. 

W następnych odcinkach przedstawione zo-
staną m.in. miasto trzęsień ziemi – San Franci-
sco, miasto przystań –Sydney, lodowe miasto – 
Toronto. 

Nagie miasto
Focus TV sobota 19.00

Tajemnice Jowisza

Planeta potwór
Dokument o misji mającej na celu odkrycie tajemnic planety 

Jowisz. 
Jak dotąd ludzkość zaskakująco mało wiedziała o gazowym gi-

gancie. Zmieniło się to dzięki wysłaniu 5 sierpnia 2011 roku sondy 
kosmicznej Juno. Weszła ona na orbitę Jowisza 4 lipca 2016 r. Juno 
pracuje w ekstremalnym środowisku, dlatego delikatna elektronika 
jest zamknięta w 200 kg tytanu.

Jowisz jest planetą potworem. Wszystkie planety, asteroidy i ko-
mety naszego układu słonecznego zmieściłyby się w nim. 

Nie ma stałej powierzchni – składa się z gazów. Atmosferę two-
rzą wodór (90%) i hel (10%). 

Tajemnice Jowisza
TVP1 sobota 12.40

Wirujące gazowe 
chmury Jowisza, 

październik 2016 rok 
Foto NASA.

reklama
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O AUTORZE:

To książka o niezapomnianych programach dzieciństwa kilku milionów Polaków: „Ekranie z Bratkiem”, „Klubie Pancernych”, „Niewidzialnej 
Ręce”, „Latającym Holendrze”, „Piątku z Pankracym” i ludziach, którzy je tworzyli: Macieju Zimińskim, Michale Sumińskim i Bohdanie 

Sienkiewiczu. Są w niej góry faktów, opowieści, anegdot, wzruszających wspomnień i zatrzymane w starych fotografiach okruchy minionego 
czasu. To opowieść o kilku milionach maluchów, które przez kilkadziesiąt lat robiły rzeczy cudowne, wręcz niezwykłe. Dzisiaj jawią się niczym 

bajka Andersena. To opowieść o dziadku, ojcu, bracie, koledze z podwórka, koleżance z klasy. Być może także o Tobie.

 „Telewizja Dziewcząt i Chłopców  
– złota karta Telewizji Polskiej”
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W 2009 roku zrealizowałem dla stacji 
PLANETE+ cykl dziewięciu filmów 

o najlepszych programach Telewizji Dziewcząt 
i Chłopców oraz ich twórcach. 

Maciej Zimiński (od 1965 do 1978 zastępca i na-
czelny redaktor programów dziecięco-młodzieżowych, 
na zdjęciach powyżej) po pierwszej emisji filmów skre-
ślił na kartce swoje refleksje:

„…Są to filmy o nieprawdziwym świecie, który kiedyś 
istniał naprawdę. Bo Telewizja Dziewcząt i Chłopców 
istniała w rzeczywistości. „Zwierzyniec” ukazywał się na 
antenie 20 lat, „Ekran z Bratkiem” dwanaście, „Klub Pan-
cernych” działał w ogromnej skali, a „Niewidzialna Ręka” 
zrobiła kilka milionów dobrych uczynków.

TDC nie była kinem domowym, lecz była telewizją 
przyjacielską, tworzącą wspólnotę z widzami. Bawiliśmy 
się razem z nimi, tak samo jak oni przeżywaliśmy wszyst-
kie telewizyjne przygody. Prawie, że chodziliśmy w krót-
kich spodenkach.

Filmy zrobione przez Sławka Malinowskiego to fe-
nomenalna dokumentacja dwóch rzeczy: po pierwsze, że 
tak było, a po drugie, że tak można robić telewizję dla 

ludzi młodych, a nie spychać ich w świat reklam i filmów 
niekoniecznie wychowujących.

Wychowanie przez telewizję jest rzeczą możliwą. 
Ona oczywiście nie zastąpi rodziców, nie zastąpi doro-
słych, którzy dziecko wprowadzają w świat. Ale jeżeli taki 
młody chłopak czy młoda dziewczyna czuje, że po drugiej 
stronie ekranu są ludzie, którym można zaufać i że ta tele-
wizja im ufa, to są skłonni podjąć działania zainspirowane 
naszymi pomysłami. I poddawali się temu.

Ludzie, którzy nie oglądali TDC, przy odrobinie 
życzliwości i wykorzystaniu własnej wyobraźni, obejrzą 
ten cykl z przyjemnością. Pokazałem je niedawno mo-
jemu przyjacielowi, równolatkowi, również jak ja staru-
chowi. I on obejrzawszy film o „Niewidzialnej Ręce” za-
telefonował do mnie i powiada: „ Maciek, tego nikt nie 
zrozumie, to jest bajka Andersena, to jest w ogóle z innego 
świata, to jest dzisiaj niemożliwe!”.

A dlaczego jest niemożliwe? – to już nie mnie są-
dzić. Nie ja zmieniam świat. Ja kiedyś ten świat, mówiąc 
nieskromnie, współtworzyłem z naszymi widzami. Ów-
czesny świat wspólnoty, świat kształtowania dobra, świat 
służenia innym... 

To są fajne filmy. Po prostu... fajne filmy. Mówiące 
o tym, że można być dobrym człowiekiem, że TV może 
wpływać na to by ludzie byli lepsi, żeby przypomnieli sobie 
takie magiczne słowa jak: proszę, przepraszam, dziękuję.

Jakże by to było piękne, gdyby wróciły one do polsz-
czyzny?!

I o tym przede wszystkim filmy Sławka opowiadają, 
stanowiąc wartość samą w sobie, nie mówiąc już o rzetel-
nej dokumentacji jednej z najpiękniejszych kart Telewizji 
Polskiej”.

I wówczas podjąłem decyzję. Filmy filmami, ale to co 
zebrałem podczas wielomiesięcznej dokumentacji: te góry 
faktów, opowieści, anegdot, wzruszających wspomnień 
i zatrzymane w starych fotografiach okruchy minione-
go czasu, nie mogą pokryć się kurzem. Napiszę książkę 
o TDC!

Sławomir malinowSki
Następny odcinek za tydzień.

MOŻESZ WESPRZEĆ WYDANIE KSIĄŻKI. 
To ponad 300 stron tekstu oraz kilkadziesiąt fotografii. 

Jak można wesprzeć wydanie książki? Zaloguj się na zrzutka.pl i wpisz link: https://zrzutka.pl/tdc   
Możesz także napisać do autora: slawmal08@gmail.com

Piękne wspomnienia...

Wspaniały świat Telewizji 
Dziewcząt i Chłopców

Sławomir W. Malinowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę 
dziennikarską rozpoczynał w „Świecie Młodych”. 
Pracował w Polskim Radio i TVP. Od 1992 roku prowadzi 
wytwórnię filmów dokumentalnych „Leader Film”. 
Ma na swoim koncie ponad 80 filmów o świecie 
i historii Polski, w tym cykl „Śladami Arkadego Fiedlera” 
z niezapomnianym „Dywizjonem 303”.
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Zarząd Oddziału Rejonowego Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Łomży zor-
ganizował w Łomży Bal Jubileuszowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża. 

W imprezie tej uczestniczy-
ło ponad 70 osób. Byli to dzia-
łacze i wolontariusze Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Zasłużeni 
Honorowi Dawcy Krwi oraz 
osoby, którym bliskie są idee 
Czerwonego Krzyża. Stronę mu-
zyczną tej imprezy przygotował 
i pilotował Damian Matejkowski 
z Zambrowa – Honorowy Dawca 
Krwi PCK. 

Po powitaniu uczestników 
balu przez Jerzego Cichowi-
cza, prezesa Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Łomży 
i przedstawieniu krótkiej historii 
związanej z działalnością PCK 
wzniesiono toast symboliczną 
lampką szampana za zdrowie 
i dalsze sukcesy uczestników ju-
bileuszowego balu PCK i zapro-
szono wszystkich do tańca. 

- Organizując tę impre-
zę chcieliśmy uczcić jubileusz 
100-lecia działalności Polskie-
go Czerwonego Krzyża, który 
przypada w 2019 roku i jubileusz 
60-lecia Honorowego Krwio-
dawstwa PCK, który obcho-
dziliśmy w 2018 roku – mówi 
Jerzy Cichowicz, prezes Zarzą-

du Oddziału Rejonowego PCK 
w Łomży. 

W trakcie balu było szereg 
atrakcji. Między innymi odbyła 
się aukcja obrazów i rzeźb poda-
rowanych przez artystów z Ziemi 
Łomżyńskiej: Stanisława Cha-
berka z Piątnicy, Ryszarda Olku-
śnika z Łomży i Andrzeja Droz-
dowskiego z Łomży. Dyrekcja 
Liceum Plastycznego w Łomży 
przekazała na aukcję 4 obrazy 
wykonane przez uczniów tejże 

szkoły. Natomiast Helena Ci-
chowicz z Piątnicy przekazała na 
aukcję mandolinę. Jednym z dar-
czyńców był również wicemar-
szałek województwa podlaskiego 
Marek Olbryś, który przekazał 
na aukcję opowieść filmową - 
„Saga Prastarej Puszczy”. Z ko-
lei prezes Zarządu Łomżyńskiej 
Rady Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, 
Bogdan Laskowski wraz z dyrek-
torem biura NOT, Piotrem Gra-

banim podarowali pięknie opra-
wiony obraz żywej natury. 

- Trzeba przyznać, że aukcja 
cieszyła się bardzo dużym za-
interesowaniemm. Wszystkie 
przedmioty zostały zlicytowane 
i sprzedane uczestnikom balu – 
przyznaje Jerzy Cichowicz. 

Zgodnie z ustaleniami Za-
rządu Oddziału Rejonowego 
PCK w Łomży pieniądze uzy-
skane z aukcji, w wysokości 3469 
złotych i 35 groszy przekazano 

Hospicjum pw. Ducha 
Świętego w Łomży. 

Najwyższą cenę 
podczas licytacji osią-
gnął obraz artysty, 
Stanisława Chaberka. 
Został sprzedany za 
810 złotych. Obraz ten 
wylicytował zasłużo-
ny Honorowy Dawca 
Krwi PCK, Andrzej 
Dobrowolski, który od-
dał już prawie 40 litrów 
krwi dla osób potrze-
bujących. 

Obrazy Stanisława 
Chaberka wykonane 
są techniką zdobniczą 
„Intarsja”polegającą 
na tworzeniu obra-
zu przez wykładanie 
powierzchni przed-

miotów drewnianych innymi 
gatunkami drewna, a czasem 
podbarwionymi, bejcowany-
mi lub podpalanymi. Wstawki 
umieszczane są tam, gdzie zo-
stały usunięte fragmenty z po-
wierzchni przedmiotu.

- W imieniu zarządu 
Oddziału Regionalnego 
PCK w Łomży chciałbym 
podziękować wszystkim 
uczestnikom balu, darczyń-
com i sponsorom za udział 
i pomoc w zorganizowaniu 
tej imprezy – kontynuuje 
prezes Zarządu Oddziału 
Rejonowego PCK w Łom-
ży – Szkoda tylko, że na balu 
pomimo zaproszeń nie było 
przedstawicieli władz miasta 
i powiatu – dodaje.

Uwzględniając wnioski 
i życzenia uczestników spo-
tkania postanowiono, że bale 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża organizowane przez ZOR 
PCK w Łomży będą konty-
nuowane w następnych latach 
w Hotelu „Gromada” w Łom-
ży. Zdaniem działaczy, wolon-
tariuszy, honrowych dawców 
krwi oraz osób, którym bliskie 
są idee Polskiego Czerwone-
go Krzyża, pozwoli to jeszcze 
bardziej zintegrować rodzinę 
czerwonokrzyską do dalszych 
owocnych działań na rzecz lu-
dzi potrzebujących.

Z przyjaźnią 
dla Obrony 

Terytorialnej 
Specjalne podziękowania  za „tworze-
nie warunków ułatwiających Pracow-
nikom pełnienie Terytorialnej Służby 
Wojskowej” otrzymał Andrzej Modze-
lewski, dyrektor Miejskiego Ośrodka  
Sportu i Rekreacji w Łomży. W War-
szawie odbył się finał konkursu „Pra-
codawca przyjazny WOT”. Na szczeblu 
województwa podlaskiego laureatem 
została firma ADAMPOL S.A.

Jak informuje porucznik Łu-
kasz Wilczewski, oficer prasowy  
1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej,  finał konkursu 
„Pracodawca przyjazny WOT” 
odbył się w Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie. Pa-
miątkowe statuetki z rąk dowód-
cy Wojsk Obrony Terytorialnej 
gen. dyw. Wiesława Kukuły ode-
brało trzynastu pracodawców, 
laureatów pierwszego – woje-
wódzkiego - etapu konkursu, 
który był ogłoszony  w połowie 
grudnia 2018 roku. Od tego cza-
su żołnierze WOT zgłaszali swo-
ich kandydatów wraz z krótkim 
uzasadnieniem.  

Witając uczestników gali ge-
nerał Kukuła podkreślił, że żoł-

nierze OT łączą pełnienie służby 
wojskowej z życiem rodzinnym 
i zawodowym. Uzyskanie wła-
ściwego balansu tych czynników 
jest możliwe tylko wtedy, jeśli 
pracodawca wspiera swojego pra-
cownika i rozumie znaczenie jego 
służby w wymiarze obronnym, 
społecznym, ale i biznesowym.

- Szkolimy naszych żołnierzy 
w taki sposób aby pozyskiwali 
specjalności podwójnego zasto-

sowania. Po pierwsze konieczne 
do realizacji naszej misji: obrony 
i wspierania lokalnych społecz-
ności. Po drugie jednak czyniące 
ich bardziej konkurencyjnymi 
na rynku pracy. Z jednej strony 
bowiem kształtujemy w naszych 
żołnierzach karność, obowiązko-
wość czy inicjatywę. Z drugiej, 
wielu z nich pozyskuje nowe, 
zwykle kosztowne kwalifikacje. 
Tym samym zatrudnianie żołnie-

rzy może być źródłem przewagi 
konkurencyjnej – powiedział ge-
nerał Kukuła.

Do uczestników gali finało-
wej konkursu list skierował mini-
ster obrony narodowej. 

"Wsparcie ze strony praco-
dawców może odgrywać kluczo-
wą rolę przy podejmowaniu de-
cyzji  o przystąpieniu do WOT. 
Konkurs jest wyrazem wielkiego 
znaczenia jakie mają dla Tery-

torialsów relacje z pracodawca-
mi. Dzisiejsi laureaci wiedzą, że 
oprócz formalności, ważne jest 
wzajemne zrozumienie" – napisał  
Mariusz Błaszczak.

***
Celem konkursu „Pracodawca 

przyjazny WOT” było wyłonie-
nie i wyróżnienie pracodawców, 
którzy swoją postawą i warun-
kami panującymi w miejscach 
pracy, wspierają pracowników-
-żołnierzy OT, rozumieją istotę 
budowy formacji, w tym stojące 
przed nią cele i zadania szcze-
gólnie w aspekcie lokalnym oraz 
doceniają korzyści jakie wynikają 
z zatrudniania Terytorialsów. 

Pierwszy etap konkursu był 
prowadzony na szczeblu brygad 
OT. Zgłaszani przez żołnierzy 
pracodawcy byli zapraszani na 
spotkania informacyjne organi-
zowane w brygadach. Podczas 
tych spotkań mogli poszerzyć 
swoją wiedzę w zakresie rozwią-
zań i regulacji prawnych, a także 
samego funkcjonowania Wojsk 
Obrony Terytorialnej, wypełnia-
li też ankietę oraz rozwiązywali 
quiz wiedzy o WOT. 

W drugim etapie konkursu, 
komisja dowództwa WOT wyło-
niła zwycięzcę konkursu, którym 
został Pan Tomasz Kądziołka 
prezes Portu Lotniczego Olsz-
tyn-Mazury.

Jubileusz Tych, którzy pomaganie mają we krwi

Jerzy Cichowicz, prezes zarządu oddziału rejonowego PCK w Łomży powitał na Balu 
zgromadzonych gości
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„Meandry losu” 
– powieść z nieznaną historią w tle

Zenon 
Krajewski

Odc. 20  (t.I)

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie XX 
wieku na wschodnim Mazowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym ukaza-
ne zostały pogmatwane losy Polaków 
i Żydów w obliczu wojny, okupacji so-
wieckiej, a potem niemieckiej. Autorem 
jest Zenon Krajewski. W tym wydaniu 
Tygodnika Narew publikujemy kolejny 
fragment powieści. 

ROK 1940

25

Wysławiajcie Pana, bo dobry,
bo na wieki Jego łaskawość.

Ps 107,1

Pewnego popołudnia pod ko-
niec lipca Elian i Hannah sie-
dzieli przytuleni w swoim pokoju 
i rozmawiali, czasem żartobliwie 
się sprzeczając.

- No widzisz, nic takiego się nie 
stało – mówił z pewną satysfakcją 
w głosie Elian. –  Nauczyłem się 
już panować nad tym dereszem. 
Moja bryczka jest lekka dla niego 
do ciągania i wygodna dla mnie 
do podróżowania. Zaprzęgnięcie 
wałacha do tego pojazdu nie spra-
wia mi już żadnych trudności. Na 
początku miałem sporo strachu co 
to może zdarzyć się na drodze, ale 
chłopi mnie nie zaczepiali. Nikt 
mnie nie zaatakował ani słownie, 
ani czynnie. Nikt nie rzucił we 
mnie kamieniem. Nic z tych rzeczy.

- Pewnie ludzie byli tak zdu-
mieni twoim widokiem, że nie 
zdążyli zareagować, a ciebie już nie 
było – zbagatelizowała jego słowa 
Hannah. 

Nie czuła się dobrze. Odczu-
wała jakiś niepokój przed czymś, 
co szybko się do niej zbliżało. Elian 
nie zauważył jej napięcia i spokoj-
nie kontynuował.

- Nie jeździłem przez wsie 
galopem. Puszczałem konia stępa 
i kłaniałem się wszystkim napo-
tkanym ludziom, a nie było ich na 
drodze wielu, bo teraz chłopi mają 
dużo roboty. Nawet odważyłem się 
zajść do sołtysów w tych wsiach po 
drodze do Wilamowa, ale zastałem 
na podwórku tylko tych z Roman 
i Wilamowa. Ten z Roman nawet 
nie raczył mi się przedstawić. Nie 
chciał ze mną rozmawiać, jakby 
obawiał się, że ktoś doniesie miej-
scowemu księdzu o jego dziwnych 
kontaktach, bo to przecież kościel-
na wieś. Inaczej było w Wilamo-
wie. Okazało się, że sołtys mieszka 

w pierwszym domu, na skraju wsi. 
Gdy się przedstawiłem, on także 
podał swoje nazwisko. Jakieś takie 
niemieckie. Begier? Tak, na pewno 
Begier. Imienia nie dosłyszałem. 

- I porozmawiał z tobą, wysłu-
chał co masz do zaproponowania?

- Zaprosił na ławkę przy domu. 
Spytałem czy mogę wjechać na po-
dwórko. Zgodził się. Powiedziałem 
mu, że mieszkam w Stawiskach 
i chciałbym leczyć miejscową spo-
łeczność za to co kto da. Popatrzył 
na mnie spod oka i powiedział, że 
porozmawia z ludźmi. Niczego 
jednak nie może obiecać. To trudne 
czasy.

- Miał rację – przyznała Han-
nah. – Ja osobiście nie liczę na to, 
że wiele zwojujesz. I radzę ci jak 
najlepszy twój przyjaciel…

- Jesteś nim, moje kochanie – 
zapewnił Elian, wyciskając na jej 
policzku soczysty pocałunek. Ona 
aż jęknęła, gdy ją mocniej przytulił 
do siebie. – Co ci jest? Zabolało? – 
Zaniepokoił się.

- Dziś nie czuje się najlepiej. 
Odczuwam jakiś niepokój. Ale ty 
się nie martw na zapas. Pogadajmy 
jeszcze. Taka rozmowa mnie trochę 
uspokaja.

- Masz dla mnie jakąś radę?
- A tak – pogładziła go delikat-

nie po policzku. - W tych wsiach 
najbliżej Stawisk nie ujawniaj jesz-
cze swoich zamiarów. To mogłoby 
jednak dojść do Mejera. Trudno 
przewidzieć jakby zareagował. Jeśli 
chcesz coś robić naprawdę, w tej 
chwili współpraca z nim nie ma 
alternatywy. Masz swoje pomysły, 
podtrzymuj je, ale realizuj powoli 
i ostrożnie. 

- Przede wszystkim muszę po-
szukać kompetentnego zielarza. 
Bez środków medycznych mogę 
przeprowadzać tylko podstawowe 
zabiegi chirurgiczne, a chyba nie-
zbyt często jest na nie zapotrze-
bowanie. Schorzeń za to jest mnó-
stwo. 

Hannah nagle jęknęła i złapała 
się za brzuch.

- Co ci, kochanie? – zaniepoko-
ił się Elian.

- To chyba już to. Miałam 
skurcz. Nie bój się – spojrzała na 
niego uważnie. – Rób teraz tylko to, 
co ci powiem. Przynieś mi miedni-
cę i biegnij po ciocię Lewentową.

- To twoja kuzynka, żadna cio-
cia.

- Mniejsza o to. Jest znacznie 
ode mnie starsza i inaczej jej nie 
nazywam. Idź już.

Elian najpierw przyniósł żonie 
miskę, po czym poszukał kuzynki, 
która natychmiast rzuciła wszyst-
ko i przybiegła do Hannah, a jemu 
kazała poczekać za drzwiami. Po 
chwili wyszła, mówiąc, że wygląda 
na to, iż zaczyna się poród, więc 
dobrze by było gdyby sprowadził 
Mejera. Elian nie czekał ani chwili 
i podenerwowany natychmiast wy-
szedł z domu, udając się szybkim 
krokiem w kierunku domu lekarza.

- Co to, zamieszki jakieś? – 
spytał lekarz, widząc zmęczonego i  
spoconego Wiernika.

- Zdaje się, że moja żona zaczy-
na rodzić. Czy mogę prosić pana 
o pomoc? - odpowiedział Elian.

- Właściwie to sam mógłbyś 
odebrać ten poród. Asystowałeś 
przecież już przy kilku – Mejer za-
żartował, chcąc trochę podręczyć 
Eliana.

- To absolutnie wykluczone – 
Wiernik gwałtownie zaprotesto-
wał. – Tak naprawdę nie mam żad-
nego doświadczenia. Usilnie proszę 
pana doktora o pomoc.

- Dobrze, już idę – Mejer 
z miejsca spoważniał. - Ale nie bę-
dziesz miał tak łatwo, że poczekasz 
sobie na zewnątrz. Będziesz przy 
tym od początku do końca – Mejer 
ubrał się i obaj nie zwlekając poszli 
szybkim krokiem w kierunku domu 
Samuela Lewenta.

Okazało się, że dziecko Elia-
na wcale tak bardzo nie śpieszyło 
się z przyjściem na świat. Mejer 
zapoznał się z sytuacją i oznajmił 
wszystkim domownikom, że to 
jeszcze długo potrwa, poinstruował 
więc Wiernika co ma robić, gdy-
by proces narodzin wszedł w bar-
dziej decydująca fazę, oczywiście 
poza wysłaniem po niego któregoś 
z dzieci Lewentów, po czym po-
szedł do domu. 

Rozwiązanie nastąpiło jednak 
dopiero około północy. Elian mu-
siał poradzić sobie bez Mejera, tylko 
z pomocą kuzynki. Po lekarza wy-
słano Samuela, ale zbyt późno. I tak 
spocony z przejęcia Elian przeszedł 
swój chrzest bojowy przyjmując na 
ten najlepszy ze światów, wpraw-
dzie nie w pełni samodzielnie, ale 
jednak, swojego pierworodnego 
syna, któremu zdecydował nadać 
imiona Nataniel Samuel. Kuzynka 
szybko obmyła dziecko i przyniosła 
je matce. Dopiero wtedy pojawił się 
Mejer.

- Widzę, że poradziliście so-
bie beze mnie – powiedział lekarz 

wchodząc do pokoju.
- Hannah uznała, że już nie 

może dłużej czekać – odparł Wier-
nik żartobliwie. Odreagował w ten 
sposób kilkugodzinne napięcie.

- To wy zbyt długo czekaliście 
z powiadomieniem mnie – ripo-
stował Mejer.  - Całe szczęście, 
że wszystko w porządku.  To twój 
pierwszy samodzielny kontakt 
z porodem i od razu twojego wła-
snego dziecka. Zuch chłop - klep-
nął Eliana w plecy i podszedł do 
Hannah i dziecka, odchylając pie-
luszkę. – I z dzieckiem wszystko 
w porządku. Wygląda na zdrowe 
i nic mu nie brakuje. – odwrócił 
się do Wiernika. – Moje gratulacje, 
Elian. A teraz przed tobą stoi jesz-
cze jedno bojowe zadanie. Twoja 
żona jest wyczerpana. Nie pozwól 
jej zasnąć przynajmniej przez naj-
bliższe trzy godziny, bo mógłbyś jej 
nie dobudzić. Przynieś wody, skra-
piaj jej twarz co jakichś czas i mów 
do niej. Jak nie wiesz co, to czytaj 
poezje. Puszkina, Heinego, Le-
śmiana, Norwida. Wiem, że two-
ja żona to lubi. Nie, lepiej recytuj. 
A do mnie jutro, to znaczy dzisiaj, 
bo już przecież po północy, możesz 
przyjść później, a jak nie przyj-
dziesz też nic się nie stanie. Takie 
sytuacje są w życiu nadzwyczajne. 
Polacy upijają się ze szczęścia, gdy 
mają syna, a my to co, gorsi?

- Będę się cieszył później – 
oznajmił Elian. - Jak wszystko bę-
dzie dobrze z matką i dzieckiem. 
Dziękuję doktorze – mocno, po 
męsku uścisnął Mejerowi rękę. - Jak 
będę już mógł, zechcę odespać tą 
ciężką noc. Ten nadchodzący dzień 
poświęcę tylko żonie i dziecku.

- No więc czuwaj, Elianie, żeby 
wszystko dobrze się zakończyło – 
Mejer poklepał poufale młodzieńca 
po plecach. - Zajdę po południu 
obejrzeć Hannah i dziecko – od-
wrócił się do Lewenta. – A teraz, 
Samuelu, idziemy spać. 

Lekarz razem z Lewentem wy-
szli z pokoju. Elian został sam na 
sam z Hannah.

- Mów, jeśli czegoś będziesz 
potrzebować, kochanie.  Cały czas 
będę obok – zapewnił z troską 
w głosie.

- Daj mi pić – wyszeptała pa-
trząc na męża półprzytomnym 
wzrokiem. 

- Zimne czy ciepłe ma być to 
picie? 

- Daj mi szklankę zimnej wody.
- Już biegnę. Nie zasypiaj – po-

groził jej palcem ostrzegawczo.

- Postaram się. Jestem wam po-
trzebna – uśmiechnęła się słabo. - 
Jemu i tobie, ale jemu teraz chyba 
bardziej.

- Mówisz jak każda matka. 
Wracam za minutę.

Wyszedł, aby po chwili wrócić 
z wodą. Siadł obok wezgłowia łóż-
ka i podał jej szklankę do ust. Upiła 
kilka łyków i opadła na poduszkę.

- Postaw obok. Sięgnę sama. 
Poród to nie choroba, ale na pewno 
nie mniej wyczerpuje.

- Może rzeczywiście poczytam 
wam poezje. Wydaje mi się, że Me-
jer nie żartował.

- Jednak mówił, żebyś recyto-
wał, a nie czytał.

- A to jest szkopuł. Chyba prę-
dzej zadeklamuję ci przysięgę Hi-
pokratesa.

- Pamiętam tę cudowną chwi-
lę…

- To Puszkin. Wolę go po ro-
syjsku.

- Piereda mnoj jawiłaś ty, kak 
mimolotnoje widzieńje, kak genij 
czystoj krasoty … - mówiła co-
raz ciszej, powieki jej opadły, ale 
niemal natychmiast otrząsnęła się 
z ogarniającego ją snu, z wysiłkiem 
podejmując recytację kolejnej stro-
fy - …W tomlenijach grusti bie-
znadzieżnoj, w trowogach szumnoj 
sujety, zwuczał mnie dołgo gołos 
nieżnyj i sniliś miłuje czerty... – 
mówiła coraz wolniej i wolniej. 

- Tak, tak. Na razie nie ma 
mowy o sennych marzeniach – za-
protestował Elian, zdecydowanie 
jej przerywając. - Nie zasypiaj, ko-
chanie! – potrząsnął nią delikatnie, 
po czym skropił jej twarz wodą ze 
szklanki.

- Melorecytacje to chyba nie 
najlepszy pomysł na dzisiejszą 
noc – z trudem podniosła powieki, 
uśmiechając się słabo. 

- Tak, zdecydowanie. Chyba 
lepiej opowiem ci o moich planach 
na starość.

- Nie denerwuj mnie. Jestem 
młoda i nie chcę myśleć o staro-
ści. Chcę cieszyć się życiem z tobą, 
Elianie, i naszym synem, Natanem.

- Przeżyjemy jeszcze wiele cu-
downych chwil, młodzi i piękni. 
Tylko nie zasypiaj, proszę.

- Daj mi się napić wody i skrop 
mi twarz jeszcze raz.

Elian wykonał jej prośbę na-
tychmiast.

- Chyba przyniosę więcej wody. 
I  szmatkę, żeby przecierać ci twarz.

- Zrób to – poprosiła ponagla-
jąco. 



19literatura

Znów wyszedł z pokoju. Gdy 
wrócił, Hannah wpatrywała się 
w twarz dziecka śpiącego snem 
sprawiedliwego. Wyglądało na to, 
że szybko pójdzie w jego ślady.

- Ma twoje oczy i nos, a nawet 
czoło i podbródek. 

- To mój syn. Przekazałem 
swoje geny następnemu pokoleniu. 
Nasz ród nie zaginie… - po chwili 
dodał nostalgicznie – to chyba je-
dyny sposób na nieśmiertelność, 
dać życie i zadbać o to, aby ono dało 
następne życie. 

- To dbaj o to nowonarodzone 
dziecko, żeby urosło i dało następ-
ne życie, przedłużając tym samym 
nasze.

- Przyrzekam ci, że tak będzie. 
Ty i on to dla mnie wszystko, co 
najdroższe w życiu.

- Cieszę się, Wierniku, że już 
wiesz, że nas kochasz.

- Wiem to od dawna. I ty o tym 
wiesz, że wiem – przetarł jej czoło 
i twarz wilgotną ściereczką.

Rozmawiali tak sobie półgło-
sem, aż w pewnej chwili zajrzała 
kuzynka, sprawdzając czy się nie 
pospali i wygoniła Eliana do salo-
nu, aby tam zdrzemnął się na ka-
napie. 

Minęło kilka dni od narodzin 
pierworodnego syna Eliana Wier-
nika i powiadomieni o tym szczę-
śliwym fakcie Rozencwajgowie 
przysłali prośbę o ich jak najszyb-
szy przyjazd do Łomży. Elian nie 
chciał z tym zwlekać i gdy tylko 
Hannah poczuła, że wraca do sił, 
zdecydował odwieźć dwie swoje 
najdroższe istoty do teściów tak, 
jak to było uzgodnione już wcze-
śniej. Zdawał on sobie sprawę, że 
Hannah z dzieckiem będzie wy-
godniej u mamy, która zadba o cór-
kę i wnuka najlepiej jak potrafi, a on 
sam jakoś przetrwa ten trudny dla 
siebie czas, pracując u Mejera i jeż-
dżąc po okolicy, aby poznawać lu-
dzi. Na piątkowe popołudnie miał 
zamiar zjeżdżać do Łomży i spę-
dzać szabas z najbliższą rodziną. 
W niedzielę z kolei zamierzał wra-
cać do Stawisk, po drodze rozpytu-
jąc o zielarzy.

Z miasteczka, w którym spę-
dzili razem pół roku swojego życia, 
Wernikowie wyjechali w ciepły, 
słoneczny poranek i około południa 
dojechali do Łomży. Widok miasta 
od strony Piątnicy zaparł im dech 
w piersi. Tarasowo zabudowane na 
wzgórzu wśród żywej, bujnej jesz-
cze zieleni wydawało im się wprost 
przepiękne i jakby na nowo odzy-
skane. Kochali to swoje rodzinne 
miasto. Hannah do tysiąc dziewięć-
set czterdziestego roku nigdy nie 
wyjeżdżała z Łomży na dłużej niż 
kilka dni. Elian ostatnie kilka lat 
studiował w Warszawie, ale każdy 
wolny czas także spędzał w swoim 
rodzinnym mieście.

- Bardzo brakowało mi tej pa-
noramy – Wiernik odetchnął pełną 

piersią wjeżdżając na most, który 
był ostatnim etapem ich podróży.

- Z każdym krokiem twoje-
go rumaka zbliżam się do tego, 
co oprócz ciebie i tego tu brzdąca 
mam najdroższego - mojego ro-
dzinnego domu.

- Ja też się cieszę, bo wiem, że 
będzie ci tu dobrze – Elian wyci-
snął pocałunek na policzku Han-
nah.

- No, uważaj jak prowadzisz 
swojego narwańca, bo z tej radości 
wpadniemy do rzeki – ofuknęła go 
żartobliwie.

- Nie utopilibyśmy się w niej. 
Niewiele ma wody. 

- Ale prędzej połamalibyśmy 
kręgosłupy.

- Niebezpieczeństwo, jeśli było, 
już minęło. Jesteśmy w Łomży.

- Teraz szybko do domu – Han-
nah zachęciła Eliana do pogonienia 
konia.

- Za dziesięć minut będziemy 
już na podwórku przed domem 
twoich rodziców. Wio, narwań-
cu! – trząchnął lejcami, zachęcając 
wałacha do żwawszego biegu.- No 
widzisz – uśmiechnął się do żony – 
dzięki tobie mam w końcu imię dla 
tego wałacha. Nazwę go Narwan. 
To takie niepodobne do tej leniwej 
chabety, że aż śmieszne – roześmiał 
się jak z dobrego żartu.

Cała rodzina wyległa im na 
spotkanie, gdy wreszcie zajechali 
na posesję Rozencwajgów. Hannah 
podała siostrze zawiniątko z dziec-
kiem i powoli zsiadła z dwukółki. 
Ojciec troskliwie podał jej rękę. 

- No, już jestem – z radością 
objęła obojga rodziców. – Mojra, 
oddaj mój skarb najsłodszy - zwró-
ciła się do siostry. – Wreszcie mogę 
odetchnąć pełną piersią – powie-
działa całując siostrę i przejmując 
od niej synka. – Jestem w domu.

Jakiś czas potem wszyscy do-
mownicy i młodzi Wiernikowie 
zasiedli w obszernym salonie Ro-
zencwajgów, popijając herbatę. 
Cieszyła się, że znów wróciła na 
stare śmieci, chociaż jej radość mą-
ciła trochę świadomość konieczno-
ści rozłąki z Elianem przez więk-
szość dni tygodnia. Elian siedział 
z ponurą miną, bo z kolei dla niego 
powrót Hannah do domu rodziców 
sprawiał sporo problemów. „Przed 
południem zajmie mi czas Mejer, 
a po południu będę wyruszać na re-
konesansowe przejażdżki po bliż-
szej i dalszej okolicy” - obiecywał 
sobie w myślach. 

- No, dość tego strojenia min, 
opowiadajcie – przerwał milczenie 
Samuel Rozencwajg.

- Ale co chcesz wiedzieć, tatku 
– zapytała Hannah.

- Jaki miałaś poród? Czy lekki?
- Spytajcie Eliana, on cały czas 

był ze mną.
- No nie – zaprotestował Wier-

nik – przecież poszedłem po Me-
jera.

- To na samym początku - uści-
śliła Hannah - potem już byłeś cały 
czas. Mejer przyszedł, zakręcił się 
i poszedł, bo uznał, że zawołano go 
za wcześnie. Potem z kolei przy-
szedł za późno.

- To kto odebrał dziecko? – 
spytała zdziwiona Rachela Rozen-
cwajg.

- Elian, oczywiście – z dumą 
spojrzała na męża. - Stanął na wy-
sokości zadania i mimo, że drżały 
mu ręce, wykonał wszystko jak 
trzeba.

- Gwoli prawdzie trzeba przy-
znać, że pomagała mi kuzynka. 
Bez niej pewnie bym spanikował 
– skromnie bagatelizował sprawę 
Wiernik. 

- Ale udało ci się wszystko 
zrobić jak należy.  Zdolnego mam 
mężusia, co? – Hanna z czułością 
pogładziła dłoń Eliana, na co zare-
agował on z lekkim zażenowaniem.

- Przesadzasz moja droga. 
Myślałem, że doznam ataku serca, 
w taką wpadłem panikę. Pierwszy 
raz odbierałem samodzielnie poród 
i to własnej żony.

- A o której przyszedł na świat 
mój wnuk? – spytał Rozencwajg.

- Za kwadrans dwunasta, dwu-
dziestego szóstego jeszcze lipca 
– pośpieszyła z odpowiedzią Han-
nah. – Mamo, pomóc ci z obiadem?

- Pewnie się przydasz. Chodź-
my do kuchni.

- Elian, zaopiekuj się naszym 
brzdącem – podała mu dziecko. 

Kobiety wyszły z pokoju. Dołą-
czyła do nich Mojra.

- Pojedziesz do rodziców 
do Śniadowa? – spytał Samuel 
z uśmiechem obserwując jak Elian 
zajmuje się dzieckiem.

- Nie tym razem. Nie wziąłem 
od Mejera wolnego dnia. Może za 
tydzień uda mi się do nich poje-
chać.

- Ułatwię ci sprawę sprowadza-
jąc ich do siebie na szabas. W ten 
sposób wszyscy twoi najbliżsi będą 
w jednym miejscu. Nikogo nie za-
niedbasz, starając się pamiętać o in-
nych.

- Dziękuję. To rzeczywiście 
uprości sprawy – przyznał Wiernik.

- Jak sprawuje się pojazd, który 
dla ciebie nabyliśmy?

- Świetnie. Z konika też jestem 
zadowolony, chociaż mógłby być 
zrywniejszy. Na przekór faktom na-
zwałem go już Narwan. To Hannah 
podsunęła mi to zawołanie.

- Już tam kuzyn Lewent wy-
brał dla ciebie najstosowniejszego 
- zawyrokował z pełnym przekona-
niem teść. - Z jednej strony pewnie 
dlatego, aby nie poniósł tak niedo-
świadczonego woźnicę, a z drugiej, 
niezbyt starego, aby mu się chciało 
jeszcze czasem reagować na ko-
mendy i podbiec trochę, jeśli taka 
twoja wola.

- Mam wrażenie, że tata jakby 
tam był przy naszych rozmowach 
i przy targu. 

- Szczerze mówiąc podziwiam 
cię, synu – Rozencwajg wygodniej 
umieścił swoje niemałe ciało w fo-
telu. – Twoje przedsięwzięcie ma 
znamiona niezłej awantury. Chcesz 
pomagać polskim chłopom, leczyć 
ich z chorób skórnych na przykład, 
które wynikają przecież z braku 
higieny i pewnie liczysz na ich 
wdzięczność i może szczodrość. 
Nie odniesiesz tu sukcesu – pokrę-
cił głową. – To nie może się udać.

- To nie tak, tato – spojrzał sta-
remu Samuelowi w oczy. – Chciał-
bym mieć poczucie sensu życia. 
Jakąż mogę mieć satysfakcję, jeśli 
tylko sprzedaję zioła u Mejera. 
Skoro u Chaima stawiam czasem 
diagnozę, to mogę to równie do-
brze robić na własne konto i od-
powiedzialność, lecząc tych, którzy 
do lekarzy nie chodzą, najczęściej 
z braku pieniędzy, a tym bardziej 
potrzebują pomocy. Nie uszczęśli-
wię całego świata, ale jeżeli komuś 
pomogę, będę miał satysfakcję i po-
czucie, że jestem komuś potrzebny, 
że moje życie ma sens.

- Życzę ci, abyś nie ucierpiał 
w tych swoich eskapadach, bo 
masz rodzinę, żonę, dziecko. Mu-
sisz o nich myśleć i nie narażać się 
bez potrzeby. Prymitywnych chło-
pów jest wielu i ktoś może zrobić 
ci krzywdę. 

- Nie dam im ku temu żadnych 
podstaw. Chcę pomagać, nieść do-
bro, a nie zło. 

- Giną nie tylko ludzie źli, ale 
także dobrzy z rąk tych złych, więc 
nie dziw się, że mam tak wiele 
obaw.

Ktoś zapukał. Z kuchni wy-
biegła Mojra i szybko otworzyła 
drzwi. Wszedł Icchak.

- Masz już swojego przyjacie-
la – poinformował Eliana siedzą-
cy na wprost drzwi Rozencwajg. 
– Pozwól zatem, że zostawię was 
samych. 

Samuel przywitał się z Wajs-
bergiem i skierował do swojego ga-
binetu. Icchak podszedł do Eliana 
i serdecznie się uściskali. 

- Ile to już czasu nie widzieli-
śmy się, przyjacielu? – spytał Wajs-
berg.

- Kilka tygodni.
- Sporo się w tym czasie zmie-

niło. Jesteś już ojcem. Kto by pomy-
ślał.

- Mam te swoje dwadzieścia 
kilka lat. Nie znasz tak młodych 
ojców?

- Nie o to chodzi. Po prostu 
nie wyobrażałem sobie ani ciebie, 
ani tym bardziej mnie jako mę-
żów i ojców. O sobie myślałem 
jako o naukowcu, który spędzi ży-
cie nad równaniami, a tu przyszła 
miłość, zakochałem się jak sztu-
bak i…

- …będziesz mężem i pewnie 
też kiedyś ojcem – wpadł mu w sło-
wo Elian. 

- Mężem już wkrótce, ale ojcem 
nieprędko.

- Myślałem, że z Mojrą już 
miałeś jakieś doświadczenia.

- Ależ nic z tych rzeczy - za-
pewnił go gwałtownie Icchak. - 
Ona jest pilnowana niczym księż-
niczka angielska, a i ja nie z tych, co 
najpierw coś robią, a potem dopiero 
myślą - dodał.

- No wiem, wiem – Elian pokle-
pał przyjaciela po kolanie. – Znam 
cię przecież, a dopytuję tylko dlate-
go, aby się upewnić. Ślub odbędzie 
się w wyznaczonym terminie?

- Tak. Będzie cichy i skromny. 
Nie tak jak twój z Hannah. Dziś 
warunki są inne. Lepiej oszczędzić 
na codzienne życie, niż wydać na 
niecodzienne zbytki.

- Zawsze byłeś bardziej odpo-
wiedzialny niż ja. Nawet poszedłeś 
do ciężkiej i znojnej roboty.

- Bo miałem takie możliwości. 
Ty zniszczyłbyś sobie ręce, a może 
kiedyś przydadzą ci się do skompli-
kowanych operacji. 

- Obyś był dobrym proro-
kiem. Co tam w okolicach naszego 
domu? – Elian chciał usłyszeć ja-
kiekolwiek wieści o swoim domu 
rodzinnym, który stracili na skutek 
intrygi Awnera.

- Nie mam dobrych wieści. 
Ruscy najwyraźniej już się tam do-
brze zagospodarowali. Wykurzyć 
ich stamtąd mogliby chyba tylko 
Niemcy, a przecież są oni teraz ich 
najlepszymi przyjaciółmi. 

Elian podparł rękoma głowę 
tak, jakby mu bardzo ciążyła. Oczy 
mu się zaiskrzyły i pojawiły w nich 
łzy.

- Ten Chaim … - Wajsberg 
uznał, że nie może dopuścić, aby 
przyjaciel całkiem się rozkleił, więc 
szybko przerwał milczenie.

- …zostaw Chaima w spokoju 
– przerwał mu nazbyt gwałtownie 
Elian. - To moja wina, wyłącznie 
moja, że cała rodzina poszła na 
poniewierkę, a taki dom dostał się 
jakiemuś ruskiemu aparatczykowi. 
Nie powinniśmy byli go opuszczać. 
Należało spróbować przetrwać 
tam jakoś do wiosny. Szukaliśmy 
szczęścia gdzie indziej, to w efekcie 
straciliśmy swoje największe dobro. 
Ciężko mi spojrzeć ojcu w oczy.

- Nie obwiniaj się. Może tak 
właśnie miało być? Nie mogłeś 
wiedzieć, że ktoś tylko czyha, aby 
zająć wasz dom. I Awner jest tu 
najbardziej winien. 

Weszła Mojra i zaprosiła ich do 
stołu. W domu pojawiło się więcej 
ludzi i musieli jeść na dwie tury. 

Elian powrócił do Stawisk 
w niedzielne popołudnie. Cho-
ciaż słońce sprawiało, że dzień był 
przyjemnie ciepły, dla niego ów 
dzień nie zapisał się dobrze w pa-
mięci. Ciężko mu było rozstawać 
się z Hannah. Kiedy się pobierali, 
zapewniali siebie, że zawsze będą 
razem, ale życie ma swoje prawa 
i czasem należy poddać się jego 
dyktatowi. 



20 www.narew.infopo godzinach

Wzorem lat poprzednich, Między-
redakcyjny Komitet Dziennikarski 
postanowił przyznać Nagrody PROPU-
BLIKABENY już po raz siódmy.

Przypomnieć wypada, że 
wszystkie są równorzędne, 
a przyznane zostały tym, którzy 
kryjąc się za hasłem „pro publico 
bono”, czyli „dla dobra ogólnego”, 
czynili wręcz przeciwnie, dostar-
czając tym samym ciekawych te-
matów do dziennikarskiej pracy 
w roku ubiegłym.

I tak nagrody za A.D. 2018 
postanowiono przyznać:

Prezydenckiej parze po-
przedniej kadencji – za przez 
lata demonstrowaną przyjaźń 
gwałtownie zakończoną serią 
energicznych i zaskakujących, 
ale spektakularnych wykopów: 
w jednym przypadku ze stano-
wiska, w drugim z ugrupowania 
partyjnego.

Lokalnemu parlamentarzy-
ście „w stanie wyższej koniecz-
ności”, za zwiększenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, 
poprzez pozbycie się uprawnień 
do samodzielnego kierowania 
pojazdami mechanicznymi. 

Twórcy okresowego kąpie-

liska miejskiego nad Narwią za 
odkrycie, że woda w rzece płynie, 
a tym samym stanowi zagrożenie 
dla zdrowia i życia mieszkańców. 
W ogóle to wakacje nad wodą 
były zdecydowanie za długie.

Pomysłodawcy kampanii 
wyborczej „Muzyka Łomży” za 
udowodnienie w praktyce, że in-
nowacyjnymi pomysłami można 
efektownie, a co ważniejsze: efek-
tywnie pognębić zleceniodawcę.

„Ministru” od dróg, za spe-
cjalne potraktowanie prezydenta 
Łomży podczas podpisywania 
umowy na obwodnicę miasta. 
Udzielano głosu kolejno wszyst-
kim z okolicy, a jemu nie.

Pomysłodawcom świętowa-
nia jubileuszu 600-lecia miej-
skości Łomży w stylu wiejskim 
(m.in. przez dobór muzyki i raut 
dla zaproszonych gości w pod-
łomżyńskiej wsi). Także za zmar-
nowanie stuletniej szansy na 
szerszą promocję miasta w kraju.

Nagrodzonym przysługuje 
prawo do posługiwania się tytu-
łem „laureat PROPUBLIKA-
BENY 2018”, jednak nagrody są 
absolutnie (nie)honorowe i nie 
wiążą się z żadnym materialnym 
dowodem ich otrzymania.

PROPUBLIKABENY 2018
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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. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien 
dachowych 
i włazów, 
mater iały. 
Łomża, Bo-
guszyce 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  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urzą-
dzeń sanitarnych, kotłownie (olejowe, 
gazowe, węglowe), kolektory słoneczne, 
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.  

układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956.

DOM
EDWAL – meble na zamówienie. Projekt 

gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 53, 601 
804 117. 

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

USŁUGI RTV AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 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”. Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 
698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam 9 ha łąki, okolice Łomży plus 

ciągnik 363 P z turem. Tel. 512 807 562.

Domki letniskowe. Promocja 15m 2-15 
tys, 18 m2-19tys, 24 m2 -23 tys montaż 
i transport gratis. Zatrudnie przy monta-
żu domków. Tel. 600-588-666.

Sprzedam dom piętrowy w zabudowie 
szeregowej, parter przeznaczony na 
działalność gospodarczą, Łomża, ul. Woj-
ska Polskiego. Tel. 572 345 607.

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

Sprzedam 1.28 ha pola, 2,76 ha lasu 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819

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

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

Lokal do wynajęcia Ks. Janusza 11, 40 m2, 
cena do uzgodnienia. Tel. 887 750 500.

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

Kupie 30 sztuk beczek 200, 220 litrów 
niebieskie lub czarne. Tel. 600-588-666.

Kupię ziemię las (również teren po wy-
ciętym lesie) nieużytki, zadatek w dniu 
oględzin. Tel. 600-588-666

Sprzedam wyposażone w materac i pilot 
łóżko rehabilitacyjne oraz toaletę trans-
portową (urządzenia bardzo ułatwiają 
prace przy obsłudze osoby chorej). Tel. 
510 32 92 22.

Sprzedam kanapę trzyosobową: 
235x90x90 i dwuosobową:140x90x90 
obie z funkcją spania, stan bardzo dobry 

- nowy styl, kolor stalowy. Tel. 696 022 
019.

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 
ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ MEBLI 
SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ SAMOCHO-
DOWĄ SKÓRZANĄ,ODNAWIANIEM KOM-
BINEZONÓW MOTOCYKLOWYCH ORAZ 
INNE USŁUGI. TEL. 882 621 247

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

MATRYMONIALNE
Poznam Panią (do lat 60) do stałego 
związku. Tel. 791 522 721.

MOTORYZACJA
Sprzedam Busa VW Transporter T4, 1995 
rok, cena 3000 zł. Do małej negocjacji, 
brak przeglądu. Tel. 609 108 027.

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

Sprzedam VW Passat B6, 1,9 D sedan, li-
stopad 2007, przebieg 323 tys km. Srebr-

ny metalik, cena 18 tys zł. do negocjacji. 
Tel. 604 225 062.

Sprzedam Saab 93 AERO Sport, 1,9 TTiD, 
2008 rok, full opcja, doinwestowany. Tel. 
600 680 455.

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

Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
rolnego, może być rencista lub emeryt.  
Tel. 784 497 101. 

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

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

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, 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
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Po dłuższej przerwie zawodniczki 
Klubu Uczelnianego AZS PWSIP Metal 
- Technik Łomża wróciły do rozgry-
wek I ligi kobiet w tenisie stołowym. 
Młodsza część zespołu udanie wystą-
piła w mistrzostwach województwa.

Liga  
Jak relacjonuje Weronika 

Łuba z PWSIiP, "Akademiczki" 
podejmowały we własnej hali 
drużynę GLKS II Nadarzyn. 
Przypomnijmy, że w I rundzie 
padł w spotkaniu tych zespołów 
remis 5:5. 

Tym razem gry były także od 
początku bardzo wyrównane, ale 
końcówki należały do gospodyń. 
Cały mecz zakończył się zwycię-
stwem łomżynianek   9:1. 

Punkty dla Łomży zdoby-
ły: Aleksandra Jarkowska  - 2.5, 
Weronika Łuba  - 1.5 pkt, Anna 
Zielińska - 2.5,  Lizaveta Kara-
siova  - 2.5.

Zespół KU AZS PWSIP 
Meta l- Technik Łomża zajmu-
je2 miejsce w tabeliz dorobkiem 

23 punktów.Kolejne spotkanie 
rozegra w kwietniu na wyjeździe 
z UKS CHROBRY Między-
zdroje.

Mistrzostwa
Silna reprezentacja KU AZS 

PWSIP Metal -Technik  Łomża 

wzięła z sukcesami udział w Indy-
widualnych i Drużynowych Mi-
strzostwach  Województwa Pod-
laskiego w Tenisie Stołowym.

Akademickich sportowców 
reprezentowało 12 zawodników 
w 3 kategoriach wiekowych: 
Młodzik, Kadet i Junior. Mi-

strzostwo województwa zdobyła 
drużyna Kadetek i Juniorek, któ-
re powalczą w turnieju półfinało-
wym o awans do Mistrzostw Pol-
ski. Awans na Mistrzostwa Polski 
Juniorów w grze indywidualnej 
zapewniły sobie Aleksandra Jar-
kowska i Joanna Sokołowska.

Wyniki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych:

MŁODZIK:
Eliza Modzelewska- III 

miejsce indywidualnie, III miej-
sce w grze podwójnej, III miejsce 
drużynowo;

Zuzanna Wierciszewska - III 
miejsce drużynowo;

Julia Obrycka - III miejsce 
drużynowo

KADET:
Magda Wierciszewska - III 

miejsce indywidualnie, II miej-
sce w grze podwójnej, III miejsce 
w grze mieszanej, I miejsce dru-
żynowo;

Katarzyna Mazur - IV miejsce 
indywidualnie, II miejsce w grze 
podwójnej, III miejsce w grze mie-
szanej, I miejsce drużynowo;

Natalia Gorela - I miejsce 
drużynowo;

Krystian Zawalich - III miej-
sce w grze mieszanej

Maciej Roszkowski- III miej-
sce w grze mieszanej

JUNIOR:
Aleksandra Jarkowska - II 

miejsce indywidualnie, I miej-
sce w grze podwójnej, II miejsce 
w grze mieszanej, I miejsce dru-
żynowo; 

Joanna Sokołowska - III 
miejsce indywidualnie, I miejsce 
w grze podwójnej, I miejsce dru-
żynowo;

Izabela Wysmułek - III miej-
sce w grze podwójnej, I miejsce 
drużynowo

Justyna Gutowska - III miej-
sce w grze podwójnej, III miejsce 
w grze mieszanej, I miejsce dru-
żynowo.

Udane końcówki gospodyń i młode sukcesy

Siła mistrzów 
Z workiem medali wrócili 

podopieczni Zbigniewa Turow-
skiego z Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w Trójboju 
Siłowym GPC - RAW, które od-
były się w Zalesiu. Łomżyńscy si-
łacze trenują w siłowni w Bursie 
Szkolnej nr 2 i serdecznie dzię-
kują  dyrektor placówki Barbarze 
Zawrotnej oraz firmie „DW Do-
mel” Elżbieta Zabielska i Łom-
żyńskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za możliwość spełniania 
marzeń.   

Zbigniew Turowski przekazał 
nam wyniki swoich zawodników 
(i własne): 

WOJCIECH  ŁADA 
w grupie wiekowej 16 - 17 
lat w „Przysiadzie” - I miejsce 
w kat. wag. 67,5 kg z wynikiem 
155 kg; II miejsce w kat. OPEN 
16-17 lat;

ARKADIUSZ  JAKUBIAK 
w grupie wiekowej 16-17 lat 
w „Wyciskaniu Sztangi

Leżąc” - I miejsce w kat. wag. 
67,5 kg z wynikiem 93 kg, 0II 
miejsce w kat. OPEN 16-17 lat, 
rekord Polski w kat. wag. 67,5 
kg w grupie wiekowej 16-17 lat 
z wynikiem

95 kg.
PRZEMYSŁAW  LIPSKI 

w grupie wiekowej 18-19 lat 
w „Wyciskaniu Sztangi”

Leżąc” - I miejsce w kat. wag. 
67,5 kg z wynikiem 90 kg, IV 
miejsce w kat. OPEN 18-19 lat;

ZBIGNIEW  TUROW-
SKI w grupie masters + 50 lat 
w „Przysiadzie” - I miejsce w kat. 
wag. 90 kg z wynikiem 250 kg, 
III miejsce w kat. OPEN masters 
+ 50 lat, rekord Polski w kat. wag. 
90 kg w grupie masters + 50 lat 
z wynikiem 250 kg (wcześniejszy 
wynosił170 kg).

Rośnie nam w Łomży wspaniałe 
pokolenie futbolistek. Młodziczki 
zespołu Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji awansowały do półfinałów 
klubowych mistrzostw Polski sezonu 
2018/2019 i w ten weekend powalczą 
o finał.  Półfinały oraz turniej finało-
wy prowadzone są przez Departa-
ment Rozgrywek Krajowych PZPN.

Jak informuje MOSiR, tur-
niej, który przyniósł sukces łom-
żyńskim dziewczętom rozegra-
ny został na boisku sztucznym 
Zespołu szkół Mechanicznych 
w Białymstoku. Brały w nim 
udział najlepsze drużyny wy-
łonione z gier grupowych wo-
jewódzkiej Ligi Młodziczek: 
MOSiR Łomża, Włókniarz 
Białystok, EkoSport Białystok 
i Forty Piątnica. Mecze odbyły 

się systemem każdy z każdym 
2x15 minut. 

Z czterech drużyn dwie awan-
sowały do półfinałów, które zapla-
nowane są 31 marca w Ząbkach. 
Nasze Młodziczki zmierzą się ze 
Stomilem Olsztyn, Tęczą Byd-
goszcz oraz Ząbkownią Ząbki.

Klasyfikacja turnieju w Bia-
łymstoku:

I miejsce Włókniarz Biały-
stok

II miejsce MOSiR Łomża
III miejsce Ekosport Biały-

stok
IV miejsce Forty Piątnica
Drużyna MOSiR Łomża 

grała w składzie: Ola Wyrzy-
kowska (bramkarka), Nina Mio-
duszewska, Wiktoria Konert, 
Oliwia Lubak, Wiktoria Ner-

kowska, Kasia Bukowska, Ola 
Grabowska, Ania Dzbeńska, Zu-
zanna Kowalczyk, Ola Bączek, 
Ania Popkowska, Gabriela Ra-
matowska, Natalia Chrzanowska. 
Bramki strzeliły: Nina Miod-
szewska i Oliwia Lubak.

- Zespół odniósł ogromny 
sukces-  cieszy się Dariusz Na-
rolewski, trener żeńskiej drużyny 
piłkarskiej MOSiR Łomża. – 
Dziewczyny trenują od niedawna, 
a w  sobotnich eliminacjach stra-
ciły tylko jedną bramkę. Już do 
pierwszego meczu wyszły na bo-
isko zmotywowane do walki i to 
pozytywne nastawienie utrzymały 
przez cały turniej - dodaje.

Zespołowi gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za dalsze sukcesy na 
murawie!

Piłkarskie perełki MOSiR w walce o finały 
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Fighterzy  
w akcji

Reprezentanci Fight Club Łomża 
wzięli udział w zawodowej Gali Spor-
tów Walki Sparta w Przasnyszu. 

Był to wieczór pełen emocji 
i widowiskowych walk. 

- Obydwaj nasi zawodni-
cy odnieśli zwycięstwa. Hubert 
Sulewski zadebiutował w for-
mule K1 gdzie pewnie zwycię-
żył z dużo starszym i bardziej 
doświadczonym. Krystian Nosek 
w formule MMA dał jedną z naj-
lepszych walk w swojej karierze 
i sędziowie orzekli jednogłośnie 
zwycięstwo naszego reprezen-
tanta. Gratulujemy naszym za-
wodnikom, a Wam kibice dzię-
kujęmy, że byliście tam razem 
z nami i wspieraliacie naszych 
chłopaków – podsumowuje Da-
mian Zorczykowski.

Karate na Mazowszu
Z trzema pucharmi wrócili zawodnicy z Łomżyńskiego Klubu Karate z VIII Piase-
czyńskiego Turnieju Karate Kyokushin IKO Mazovia Cup 2019.

Jak informuje Marek Czech, instruktor ŁKK, w zawodach uczest-
niczyło 464 zawodników z 39 klubów z całej Polski. Łomżę reprezen-
towali: Maciej Gawarecki, Bartłomiej Gawarecki, Hubert Kamiński, 
Kacper Zaczek, Wiktor Ustaszewski i Łukasz Michalak. 

Zdobyli  trzy puchary: Łukasz Michalak za zajęcie pierwszego 
miejsca w kumite (walki) młodzików z rocznika 2006 – 2007 do 55 
kg; Wiktor Ustaszewski za zajęcie drugiego miejsca w kumite junio-
rów młodszych, rocznik 2004-2005 + 65 kg; Kacper Zaczek w kumite 
młodzików, rocznik 2006–2007 do 35 kg. 

Aneta Gojko, studentka zarządzania 
Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 
została złotą medalistką mistrzostw 
Polski w boksie. – Tytuł mistrzowski 
w seniorkach to spełnienie jednego 
z moich marzeń. Emocje i adrenalina 
jeszcze nie opadły. Dziękuję wszyst-
kim na uczelni, którzy we mnie wie-
rzyli: kolegom, koleżankom, wykła-
dowcom – mówi Aneta Gojko, która 
jeszcze niedawno, jako młodzieżowa 
mistrzyni Polski w boksie, zapowiada-
ła, że zamierza przejść na zawodow-
stwo oraz podbić krajowe i światowe 
ringi. 

19. Mistrzostwa Polski Se-
niorek w Boksie odbyły się 
w Grudziądzu. Aneta Gojko 
(UKS Boxing Sokółka) w walce 

finałowej kategorii + 81 kg po-
konała Paulinę Sobieską (LKS 
Niedźwiedź Kętrzyn) 5:0. .

– To była dobra walka, 
wszystko układało się po mojej 
myśli. Pokonanie Pauliny to był 
mój rewanż za porażkę sprzed 
czterech lat – mówi dwudziesto-
letnia mistrzyni. 

Aneta Gojko urodziła się 
i wychowała w Sokółce, gdzie tre-
nuje pod okiem doświadczonego 
Tomasza Potapczyka w UKS 
Boxing Sokółka. W Łomży jest 
dodatkowo pod skrzydłami tre-
nera Zbigniewa Maleszewskiego, 
prezesa BKS „Tiger” Łomża. 

W październiku 2018 roku 
w Wałczu wywalczyła złoty pas 
w młodzieżowych mistrzostwach 

Polski. W tym samy roku roz-
poczęła studia w PWSIiP, jako 
sympatyczna, zabawna i rozpo-
znawalna studentka pierwsze-
go roku zarządzania. Studia to 
jej polisa na alternatywne życie, 
ubezpieczenie na wypadek nie-
przewidywalnych zdarzeń losu.

 – W 2014 roku na zgrupowa-
niu we Włoszech doznałam po-
ważnej kontuzji. Długo leczyłam 
przesunięty dysk i wiem, co zna-
czy smak  sportowej niepewności 
– mówi Aneta Gojko. 

O Anecie Gojko, jej pasji 
i kobiecej sile, pisaliśmy nie-
dawno w artykule „Tańcząca na 
ringu”: https://www.pwsip.edu.
pl/uczelnia/aktualnosci/973-tan-
czaca-na-ringu   

Mistrzyni 
Polski  
w boksie  
z PWSIiP 
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