
Wakacyjna trasa dwójki po raz ko-
lejny odwiedziła Łomżę. Kilka tysię-
cy osób bawiło się na łomżyńskiej 
muszli, przy ulicy Zjazd. Wydarzenie 
prowadzone przez Małgorzatę Toma-
szewską, Izabellę Krzan, Aleksandrę 
Sikorę oraz Norbiego było na żywo 
transmitowane na antenie TVP2. Pu-
bliczność przed sceną oraz 2,5 miliona 

widzów przed telewizorami bawiło 
się do największych hitów Miłego 
Pana, Zespołu Defis, Bayer Full, Zen-
ka Martyniuka, czy grupy Ich Troje. 
Muzykom towarzyszyła imponują-
ca scenografia oraz taneczna rewia 

w wykonaniu energetycznych tance-
rzy Agustina Egurroli.

- Ta energia wyrażona ha-
łasem może oznaczać jedno, że 
w końcu dotarliśmy do Łomży, 
niezwykle urokliwego, tętniące-
go życiem miasteczka – mówił ze 

sceny jeden z prowadzących kon-
cert Aleksander Sikora. - Znaj-
dujemy się w centrum zielonych 
płuc Polski. I muszę powiedzieć, 
że bardzo przyjemnie tu u Pań-
stwa. Kiedy tak szliśmy z Gosią na 
scenę spotkaliśmy bardzo sym-

patycznego mieszkańca Łom-
ży, który powiedział nam krót-
ko, ale jakże treściwie: ,,Witamy 
w domu! Tutaj trzeba pamiętać 
o jednej rzeczy, w Łomży smaku-
je się życie”. Będziemy smakować 
i kosztować. Obiecuję!  – konty-
nuował Aleksander Sikora.

We wczesny poranek 1 sierpnia z Łom-
żyńskiej Katedry wyruszyła 38. Piesza 
Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną 
Górę, do Sanktuarium i domu Królo-
wej Polski. W tym roku pątnicy piel-
grzymują pod hasłem: „Posłani w po-
koju Chrystusa”. Tak jak każdego roku 
pielgrzymkę rozpoczęła Msza Święta 
w Katedrze Łomżyńskiej, której prze-
wodniczył ks. bp Janusz Stepnowski, 
ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej. 

- Dzisiejsza ewangelia pro-
wadzi nas nad brzeg jeziora Ga-
lilejskiego. Jak mówi ewangeli-
sta Mateusz; Jezus oddalił się. To 
słowo oddalił, to greckie słowo 
anachōreō. W klasyce było ono 
związane szczególnie z potyczką 
wojskową. Kiedy wojsko widzia-
ło, że przegrywa oddalało się, aby 
uratować to co możliwe było do 
uratowania. 
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„Posłani w pokoju Chrystusa”
38. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska wyruszyła na Jasną Górę  

Wakacyjna trasa dwójki w Łomży 



Grzegorz Braun to zdecydowanie 
jedna z barwniejszych postaci na pol-
skiej scenie politycznej. Znany jest 
z wyrazistych poglądów. Przeciwnik 
Unii Europejskiej (nazywa ją „euro-
kołchozem”), segregacji sanitarnej, 
a także narodowej pomocy Ukrainie. 
Obrońca wolności, swobód obywatel-
skich oraz tradycji narodowej. Poseł, 
reżyser i dokumentalista, który od 
kilku lat podnosi temperaturę dys-
kusji politycznych w naszym kraju. 
Na zaproszenie lokalnych działaczy 
Konfederacji Korony Polskiej Grze-
gorz Braun przyjechał do Łomży. Sala 
konferencyjna Parku Przemysłowego 
zapełniła się po brzegi. Poseł Rzeczy-
pospolitej Polskiej jak to ma swoim 
zwyczaju przywitał się z sympatyka-
mi obecnymi na sali bardzo po polsku, 
zwrotem: - Szczęść Boże! W zamian 
otrzymał gromkie brawa. 

Z narracji Grzegorza Brau-
na wyłania się świat pełen za-
grożeń dla Polski oraz całej cy-
wilizacji łacińskiej. Siły wroga są 
przeważające, zdeterminowane 
i wszechobecne, bo wiedzione 
geniuszem zła.

- Takie ma się wrażenie, że 
mamy tutaj do czynienia z ja-
kąś bardzo wyrachowaną inteli-
gencją, która nas osacza i ogłu-
pia - mówił podczas spotkania 
w Łomży Grzegorz Braun. - 
Gdzie szukać tej inteligencji? 

Rzecz jasna ojcem tego wszyst-
kiego jest ojciec kłamstwa, głów-
ny nieprzyjaciel Pana Boga, ale 
on na tej ziemi dobiera sobie 
podwykonawców i współpra-
cowników, którzy niestety bar-
dzo chętnie się do tego garną 
i znajdują sobie frontmanów, 
którzy następnie nam się pokazu-
ją w telewizji i wydają jakieś ko-
mendy, trochę nas łudzą, a trochę 
straszą - mówił Braun. 

Polska to Tytanic
Według Grzegorza Brauna  

„nawa państwowa” to jest taki 
lepszy czy gorszy Tytanic, który 
mocno już nabrał wody, a na gór-
nym pokładzie wszyscy udają, że 
to jest jeszcze państwo, że ono 
jeszcze jest kierowane przez wła-
dze najwyższe Rzeczypospolitej. 
Tymczasem władze te już daw-
no abdykowały, bo żaden kapitan 
czy oficerowie nie dowodzą, oni 
tylko odbierają wytyczne – tłu-
maczył poseł. - Dlaczego? Bo nie 
mamy własnej polityki, a Sejm ją 
tylko implementuje. Rząd Mora-
wieckiego i Kaczyńskiego zgodził 
się na nałożenie bezpośrednich 
podatków przez „euro kołchoz”, 
a rząd jest nominatem Pfizera 
i towarzyszy, jedyna prerogatywa 
jaka mu została to pobór do woj-
ska – wyjaśnił poseł Braun. Pod-
dał to jednak w wątpliwość, bo 
w razie konfliktu dowództwo by-
łoby oczywiście amerykańskie, 
a oni przecież nie składają przy-
sięgi na wierność Rzeczypospoli-
tej Polskiej ani na wierność Kon-
stytucji.

Ministerstwo jednej choroby i nagłej 
śmierci

Kwestia segregacji sanitarnej 
to kolejny temat rzeka poruszany 
na spotkaniu w Łomży. 

- W ostatnich latach okazało 
się, że super urzędem, super rzą-
dem jest Ministerstwo Zdrowia – 
mówił Grzegorz Braun.

Według niego to ”minister-
stwo jednej choroby i nagłej 
śmierci”, bo władzę ma ten, kto 
innym wydaje polecenia, a Ci 
je wykonują. Obrońca swobód 

obywatelskich uważa, że z Mini-
sterstwa Zdrowia przy Miodowej 
w Warszawie wychodziły dyrek-
tywy, które bez szemrania wy-
konywali wszyscy: Ministerstwo 
Edukacji, Ministerstwo Obrony 
Narodowej i Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. 

- Często ministrowie nie cze-
kali nawet na “listek figowy” lub 
na nielegalne, ale jednak akty 
prawne tworzące złudzenie legal-
ności - mówił Braun.

Tłumaczył, że termin obo-
strzenia nie jest kategorią praw-
ną, a literacko-publicystyczną, 
która weszła do języka polityków, 
publicystów i dlatego zdaje się, że 
cały naród przyjął to, jako prawo-
mocne. 

- Pseudo akty prawne na-
bierały mocy prawnej poprzez 
publikacje na pasku informa-
cyjnym w telewizji i na tej pod-
stawie przymuszano Polaków 
do maskowania, testowania, 
szprycowania się i dorabiano do 
tego rozmaite teorie 
i wszystkie te teorie 
okazywały się wie-
rutnym kłamstwem 
– dobitnie podkreślał to poseł 
Braun.

Jak mówił warto na to zwrócić 
uwagę - bo jesteśmy już w trzecim 
roku domniemanej pandemii - że 
to naprawdę od początku do koń-
ca wszystko jest kłamstwem.  

- Kłamstwem jest także to, co 
mówiono na temat konieczno-
ści przesłaniania twarzy, i to co 
mówiono na temat testów, któ-
re niczego nie testują. To zna-
czy one testują tylko dokładnie 
nie wiadomo co i dlatego można 
manipulować dowolnie ich wy-
nikami - tłumaczył poseł Kon-
federacji RP. - Dzisiaj znowu 
medycy mają zachęty do testo-
wania zamiast ratowania zdro-
wia i życia – mówił.

Dlatego zbrodnią przeciw 
ludzkości Grzegorz Braun nazwał 
liczbę nadmiarowych zgonów 
podczas pandemii Covid-19.

- Ani Jaruzelski ani ludzie, 
przez całe trwanie peerelowskiej 
komuny, dominacji sowieckiej, 
nie odebrali życia, w takim tem-
pie, takiej liczbie Polaków – mó-
wił Braun. - Rządzą Polakami 
ludzie, którzy popełnili zbrod-
nie przeciw ludzkości, zbrodnie 
na narodzie Polskim. Zabloko-
wali system opieki medycznej, 
zamknęli szpitale, przychodnie. 
Polecili ludziom leczyć się przez 
klamkę, przez zamknięte drzwi, 
przez słuchawkę telefoniczną 
i 200 tysięcy, więcej niż statysty-
ka przewidywała, Polaków ode-

szło przedwcześnie na tamten 
świat. To był holokaust pande-
miczny Polaków, który za chwile 
ponownie się rozpocznie – skwi-
tował poseł Konfederacji.

Zjednoczenie Towarzyszy Polaków
Obce państwa, służby specjal-

ne, media oraz elity jawnie lub 
drogą spisku dążą do zakończe-
nia polskiego bytu państwowego, 
zmarginalizowania kościoła ka-
tolickiego oraz wyzysku ekono-
micznego obywateli Polski.

Na swoja obronę przypo-
mniał obecnym na sali, że koło 
poselskie Konfederacji nie po-
parło ani jednej z ustaw covido-
wych, podwyżek podatków czy 
opłat i nie poprze żadnej ustawy 
z cyklu Ukrainiec +. 

- Jesteśmy jedyną formacją, 
która nie popiera procederu do 
mistrzostwa doprowadzonego 
przekupywania Polaków ich wła-
snymi pieniędzmi – z dumą pod-
kreślił Grzegorz Braun. 

Czy jest sposób 
na zjednoczenie Po-
laków? 

- Ja bym nie li-
czył na jakieś wielkie zjednocze-
nia, ja liczę, może nawet i nie na 
masowe ruchy, ale na zdetermi-
nowane grupy i środowiska ludzi, 
którzy w ostatnich latach już się 
poznali i wypróbowali we wspól-
nej walce o wolność, godność 
i normalność oraz zachowanie 
zdrowia i majętności – przekony-
wał Grzegorz Braun.

Według posła pandemia 
i „szprycowanie” nie jest celem sa-
mym w sobie, mimo „iż kasy przy 
tym przewala się co niemiara”. 

- Na testach, na maseczkach 
na wszystkim ktoś zarobił - tłu-
maczył Braun. – Ale celem jest 
totalne postawienia świata na 
głowie i wyeliminowanie wol-
nych ludzi, a przedsiębiorca, 
zwłaszcza MiŚ, małego i średnie-
go przedsiębiorstwa, to jest wol-
ny człowiek – mówił. - MiŚ do 
następnej wiosny przeżyje i nie 
tylko sobie, ale też innym potra-
fi dać pracę i możliwość spełnie-
nia potrzeb rodziny. I takich ludzi 
ten system nienawidzi, bo wszy-
scy mamy wylądować na etacie 
albo w korporacji, albo w admi-
nistracji bo wolnych ludzi wielki 
brat nie znosi - tłumaczył Braun.

Jego zdaniem pandemia, woj-
na w Ukrainie, nakręcanie spi-
rali inflacyjnej, są różnymi ob-
liczami tego samego Wielkiego 
Brata, który dąży do „zaorania” 
Polaków. Przykładem takiego 
działania jest według Brauna ak-
tualnie uruchomiony “buldożer 

ukraiński”. Jaka konstrukcja bę-
dzie zbudowana na tym oczysz-
czonym placu budowy to czas 
pokaże. 

Wolność, zdrowie, godność i majątek
Na koniec swojego wykła-

du o stanie państwa i kondycji 
Polaków zaapelował o sprzeciw 
wobec systemu i zachęcił, by nie 
płynąć z prądem, a w obronie 
wolności, zdrowia, majętności 
i godności. 

- Trudno walczyć w poje-
dynkę, dlatego: Wstępujcie to-
warzysze i towarzyszki do partii, 
bądźcie z nami, kandydujcie do 
parlamentu, do samorządów i do 
sejmiku wojewódzkiego, do rad 
waszych gmin. Kandydujcie na 
burmistrzów, prezydentów miast 
i wtedy zmienimy Polskę. Na dziś 
to znaczy uratujmy Polskę przed 
ludźmi, którzy wszytko chcą nam 
odebrać pod rozmaitymi pretek-
stami – apelował Grzegorz Braun. 

Grzegorz Braun wielokrotnie 
sam siebie charakteryzuje jako 
przedstawiciela prawicy – kato-
lika, konserwatystę i zwolennika 
wolnego rynku. Wszystkie naj-
istotniejsze elementy jego świa-
topoglądu i programu najzwięź-
lej wyrażone zostały w jednym ze 
spotów z kampanii prezydenckiej 
z 2015 roku.

Nazywam się Grzegorz Braun. 
Jestem niezależnym reżyserem. 
Nie należę do żadnej partii. Nie 
wierzę w demokrację, bo za jej 
fasadą rządzą mafie, służby i loże. 
Jestem monarchistą, bo cenię 
wolność i szanuję tradycję. Socja-
lizm to dla mnie kradzież, aborcja 
to zbrodnia. Normalna rodzina 
to podstawa. „Nie” dla promocji 
sodomii. Podatki – proste i ni-
skie. Kara śmierci dla morderców 
i zdrajców stanu. Polacy gospo-
darzami we własnym kraju. „Nie” 
dla żydowskich roszczeń. Dość fi-
nansowania partii z budżetu. Pra-
wo do posiadania broni należy 
się każdemu wolnemu Polakowi. 
Emigranci, tu jest wasz dom.

Jako prezydent nigdy nie zre-
zygnuję z suwerenności. Nie wy-
przedam polskiej ziemi. Nie wy-
ślę Polaków na wojnę ukraińską. 
Będę zabiegał o wolność gospo-
darczą, o broń jądrową dla pol-
skiej armii i o intronizację Chry-
stusa Króla. Doprowadzę do 
zmiany konstytucji, ordynacji wy-
borczej i podatkowej, i do wzno-
wienia ekshumacji w Jedwabnem. 
Upomnę się o pamięć pomordo-
wanych i godność żywych. Dość 
eksperymentów na narodzie. Na 
1050 rocznicę chrztu Polski wy-
bierz normalność i neutralność.
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wiara

W Ewangelii Świętego Ma-
teusza to słowo pojawia się kilka 
razy. Kiedy Józef widzi, że Chry-
stusowi grozi śmierć oddala się 
do Egiptu. Ale także, kiedy Mę-
drcy ze Wschodu widzą, że po-
wrót przez Jerozolimę będzie po-
wrotem bardzo trudnym oni też 
oddalają się. Proces pielgrzymki 
jest również takim  anachōreō, 
oddaleniem się od tej naszej co-
dziennej rzeczywistości, aby po-
wrócić do tego co najbardziej 
istotne, aby tak jak prorok Je-
remiasz przepowiadał praw-
dę, odryć w nas Drodzy Bracia 
i Siostry prawdę, przed Bogiem, 
przed Matką Bożą w Częstocho-
wie  - mówił podczas Mszy Świę-
tej ks. bp Janusz Stepnowski. - 
Tak jak tym pierwszym słowem 
jest to oddalenie się, tak tym 
drugim  jest; litowanie się. Lito-
wanie się nad tłumem głodnych 
ludzi. Apostołowie mają jedyne 
rozwiązanie oddalić tych ludzi, 
oddalić ten problem. Chrystus 
proponuje aby jednak rozwiąza-
li go. I w tej drodze pielgrzymiej, 
Drodzy Bracia i Siostry, będzie-
cie obdarowywani przez ludzi 
gościnnością. Będziecie przyj-
mowani do domów, czy przed 
Wami tak jak przed tym tłumem 
nad jeziorem Galilejskim, poja-
wi się pożywienie, które będzie 
przygotowane przez te gościnne 
osoby. Drodzy Bracia i Siostry, 
w tej pielgrzymiej drodze na Ja-
sną Górę zapewne ten cud roz-
mnożenia będzie dokonywał się, 
przynajmniej w tej pierwszej fa-
zie pielgrzymki. Będziecie doty-
kać gościnności drugiego czło-
wieka. Zanieście do Matki Bożej 
nasze modlitwy, nasze błagania 
i prośby. Odczytujcie Wasze ży-

cie przed Bogiem i przed Matką 
Bożą, aby ten moment zatrzyma-
nia, moment rekolekcji, był ta-
kim czasem, który umocni Was 
w wierze – kontynuował ordyna-
riusz Diecezji Łomżyńskiej.

Na tegoroczny pątniczy szlak 

z Łomży wyruszyło około 200 
pielgrzymów.  Idą oni jako jed-
na grupa pielgrzymkowa. Opie-
kę nad nimi sprawuje 11 kapła-
nów. Pątnicy przez dwa tygodnie 
do pokonania mają ponad 400 
kilometrów. Trasa biegnie przez 
następujące miejscowości nocle-
gowe: Łomża - Sulęcin Szlachec-
ki - Sadowne - Pniewnik - Huta 
Mińska - Piotrowice - Grzego-
rzewice - Wyśmierzyce - Zycho-
rzyn - Kazanów Nowy - Pilczyca - 
Rudniki - Żuraw – Częstochowa. 

- Jest to jedna z najdłuższych 
pielgrzymek w Polsce, jedne 
z najdłuższych rekolekcji w dro-
dze. Pątnicy przez dwa tygodnie 
maszerują w różnych warunkach 
pogodowych. Nie mniej jed-
nak na pątniczy szlak wyrusza-
ją z ogromną nadzieją. Ja z piel-
grzymami spotkam się trzeciega 

dnia, by odprawić Mszę Świętą, 
ale także tradycyjnie dołączę do 
łomżyńskich pątników, i nie tyl-
ko, w miejsowości Żuraw, będę 
z nimi pielgrzymował cały dzień 
i wspólnie wejdziemy na Jasną 
Górę – mówił ks. bp Janusz Step-
nowski. 

Pielgrzymka łączy w sobie 
trud pokonywania kilometrów 
oraz indywidualną duchową dro-
gę do zbawienia. Udział w niej to 
budowanie więzi z Bogiem oraz 
innymi ludźmi. Każdy pątnik nie-
sie swoją własną intencję. Tak 
jak chociażby Justyna i Mateusz 
Męczkowscy, którzy na pątniczy 
szlak wyruszyli po raz drugi. Kie-
dy w 2019 roku przeżywali swoje 
pierwsze rekolekcje w drodze byli 
parą, dziś są już małżeństwem, 
i między innymi właśnie za to pra-
gną podziękować Matce Bożej. 

- Dla nas to niezwykle waż-
ne. Chcemy podziękować za 
dar małżeństwa, ale nie tylko. 
Mamy także takie codzienne 
sprawy, za które chcemy po-
dziękować na szlaku – opo-
wiada Justyna Męczkowska.

Wielu tych, którzy przeszli 
pątniczy szlak wraca na niego 
z powodu głębokich przeżyć 
i wielu łask, jakie otrzymali, 
zarówno pielgrzymując, jak 
też już po powrocie do swoich 
rodzin i bliskich. Są to Ci sami 
ludzie, ale już nie tacy sami. 
Dla Zofii Zaniewskiej 38. Pie-

sza Pielgrzymka Łomżyńska na 
Jasną Górę, to 12. pątniczy szlak. 

- Byłam na pierwszej Pie-
szej Pielgrzymce Łomżyńskiej 
na Jasną Górę ze swoimi mały-
mi dziećmi. Miały wówczas po 
dwa lata. Później byłam z synem, 
który miał rok i osiem miesięcy. 
W moim sercu po prostu jest ta 
potrzeba. Taką szczególną piel-
grzymką była dla mnie ta, któ-
rą odbyłam ze swoją trzyletnią 
córką. Wówczas była chora. Dzi-
siaj ma trzydzieści trzy lata i jest 
w pełni zdrową kobietą. Myślę, że 
to zasługa właśnie Matki Bożej. 
Dziś niosę do niej prośby swoje, 
mojej rodziny, mam piątkę dzieci 
i męża, i bliskich mi osób – mówi 
Zofia Zaniewska.

Z kolei dla Anny Chojnow-
skiej tegoroczna pielgrzymka to 
15. rekolekcje w drodze. W tym 

roku na pątniczy szlak wyruszyła 
z ośmioletnią córką Natalką, któ-
ra także nie jest nowicjuszką. Ze 
swoją mamą pielgrzymuję już po 
raz szósty. 

- Każda pielgrzymka to nie-
zwykłe duchowe umocnienie, 
napełnienie Duchem Świętym – 
przekonuje Anna Chojnowska, 
dla której ten pielgrzymi szlak to 
także forma pokuty. - Pokuty za 
grzechy własne, rodziny, ale tak-
że całego świata – tłumaczy Anna 
Chojnowska, i dodaje, że do ple-
caka zabiera nie tylko swoje in-
tencje, ale także rodziny i bliskich. 
Jest on wypełniony po brzegi. 

Emocje, które towarzyszą po 
pokonaniu pielgrzymiego szlaku 
są wyjątkowe. 

- Tego nie da się opisać. To 
jest tak ogromna radość… Zu-
pełnie nie czuje się zmęcze-
nia. Zapomina się kompletnie 
o wszystkim, o każdym trudzie. 
Na Jasnej Górze każdy po pro-
stu się cieszy i jest przepełniony 
wdzięcznością – tłumaczy Zofia 
Zaniewska.

Przed tronem Jasnogórskiej 
Matki pielgrzymi staną 13 sierp-
nia około godziny 18:30. Roz-
wiązanie pielgrzymki następi 14 
sierpnia po Mszy Świętej o go-
dzinie 9:00 na Wałach Jasnogór-
skich.

„Posłani w pokoju Chrystusa”
38. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska wyruszyła na Jasną Górę  
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Wakacje 
Kredytowe

Zaczyna funkcjonować ustawa wprowadzają-
ca wakacje kredytowe. To rządowa propozycja 
dla osób posiadających kredyty hipoteczne 
w złotówkach. Na mocy ustawy, przez cztery 
miesiące tego roku można zatrzymać spłacanie 
zobowiązań. W 2023 r. będzie to jeden miesiąc 
na kwartał. O szczegółach wakacji kredytowych 
podczask konferencji prasowej mówił Poseł Ka-
zimierz Gwiazdowski oraz Senator Marek Komo-
rowski.

Wakacje kredytowe – dla kogo?
Ustawa jest próbą pomocy osobom, 

których raty kredytów wzrosły z powodu 
podnoszenia – a dzieje się to od jesieni 
2021 – stóp procentowych. Kredytobior-
cy płacą obecnie co znacznie więcej, niż 
jeszcze kilka miesięcy temu.

Z wakacji kredytowych może skorzy-
stać każdy posiadający zobowiązanie ban-
kowe zaciągnięte przed 1 lipca 2021 r., ale 
tylko w przypadku gdy termin zakończe-
nia kredytowania przypada co najmniej 6 
miesięcy po tej dacie.

Jeżeli ktoś ma kilka mieszkań kupio-
nych na kredyt, to może rozwiązanie waka-
cji zastosować tylko w jednym przypadku. 
Trzeba także pamiętać, że mieszkanie lub 
dom muszą być kupione do „zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych”. Z wa-
kacji nie można skorzystać w przypadku 
lokalu przeznaczonego na wynajem.

- W okresie zawieszenia spłaty kredy-
tu hipotecznego kredytobiorca nie jest 
zobowiązany do dokonywania płatności 
wynikających z umowy. Nie płaci więc 

raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak 
kredyt jest ubezpieczony, to będzie pono-
sił w tym okresie opłaty z tytułu umowy 
ubezpieczenia - tłumaczy poseł Kazimierz 
Gwiazdowski.

Te instrumenty mają pomóc osobom 
posiadającym kredyty hipoteczne. To 
wsparcie dla kredytobiorców, którzy nie są 
w stanie spłacać rat kredytów z uwagi na 
podwyższone stopy procentowe.

- Pomagamy kredytobiorcom w trud-
nym czasie agresji Rosji na Ukrainę i pu-

tinflacji. Dbamy również o stabilność kra-
jowego sektora finansowego i bankowego. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzi nie 
będzie stać na spłacanie rosnących rat kre-
dytów, dlatego przygotowujemy rozwią-
zania, które pomogą polskim rodzinom 
przetrwać ten najtrudniejszy okres. Wpro-
wadziliśmy m.in.: wakacje kredytowe, fi-
nansowe wsparcie z Funduszu  Wsparcia 
Kredytobiorców czy procedurę wyznacze-
nia zamiennika za wskaźnik WIBOR - wy-
jaśniał senator Marek Komorowski.

Wakacje kredytowe - wniosek
Aby ubiegać się o wakacje kredytowe 

trzeba, od 29 lipca, zgłosić się do swojego 
banku (przez internet lub osobiście) i zło-
żyć wniosek. Muszą się w nim znajdować 
takie dane jak:

- oznaczenie umowy,
- okres (lub okresy) zawieszenia spłaty,
- oświadczenie, że wniosek dotyczy 

umowy zawartej w celu zaspokojenia wła-
snych potrzeb mieszkaniowych,

- klauzula: „Jestem świadomy odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia”.

Wakacje kredytowe – banki
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów już wszczął postępowanie, pod-
czas którego UOKiK będzie obserwował 
banki podczas udzielania wakacji kredy-
towych.

Pod lupą znalazło się 16 banków:
Alior Bank,
Bank Handlowy w Warszawie,
Bank Millennium,
Bank Ochrony Środowiska,
Bank Pocztowy,
Bank Polska Kasa Opieki,
Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS),
BNP Paribas Bank Polska,
Credit Agricole Bank Polska,
ING Bank Śląski,
mBank,
Pekao Bank Hipoteczny,
PKO Bank Hipoteczny,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski,
Santander Bank Polska, SG Bank.

UOKiK będzie sprawdzał, jak banki 
informują konsumentów o wakacjach kre-
dytowych.

Syreny alarmowe o godz. 17:00 przypomniały 
o 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Przed pomnikami Żołnierzy Armii Krajowej 
Obwodu Łomżyńskiego oraz Żołnierzy Podzie-
mia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej przy Szkole 
Muzycznej, a następnie w Dolinie Pamięci przy 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego kwiaty złożyli 
przedstawiciele władz miasta, powiatu, wojska 
i łomżyńskiego oddziału Związku Żołnierzy NSZ. 
W ten sposób upamiętniono w Łomży poświe-
cenie uczestników największego zbrojnego 
wystąpienia przeciwko okupującym Warszawę 
wojskom niemieckim podczas drugiej wojny 
światowej.

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Kra-
jowej, gen. Tadeusza Komorowskiego 
„Bora” Powstanie Warszawskie rozpoczęło 
się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzi-
nie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy 
spod niemieckiej okupacji przed wkrocze-
niem do niej Armii Czerwonej. Było zry-
wem ludzi młodych, a większość żołnierzy 
wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. 
Tylko 40 proc. powstańców przeszło peł-
ne wyszkolenie bojowe, większość z racji 
młodego wieku nie zdążyła odbyć szkole-
nia wojskowego przed wybuchem wojny.

O ile pod względem militarnym po-
wstanie zakończyło się klęską, o tyle pod 
względem politycznym miało znaczenie 
ogromne. Rozpoczynając je, Polacy za-
demonstrowali dążenie do odzyskania 
i utrzymania niepodległości. Jak pisał po 
wojnie Jan Nowak-Jeziorański, uczestnik 
tego niepodległościowego zrywu, legen-
darny „kurier z Warszawy”, „walka nie była 
daremna”, a Powstanie Warszawskie spra-
wiło, że „państwo polskie, chociaż znie-
wolone i wasalne, zachowało swoją odręb-
ność, przetrwało Stalina, który w swych 
zamysłach prawdopodobnie chciał z niego 
z czasem uczynić część ZSRS”.

Chociaż osobiste motywy udziału 
w powstaniu były rozmaite, w relacjach 
wielu uczestników powtarzały się podob-
ne dążenia: przede wszystkim spełnienie 
patriotycznego, żołnierskiego obowiązku 
i wyzwolenie stolicy spod władzy znie-
nawidzonego okupanta. Pułkownik Ka-
zimierz Iranek-Osmecki, szef Oddziału 
II (informacyjno-wywiadowczego) Ko-
mendy Głównej AK, tak opisywał po-
trzebę wzięcia udziału w patriotycznym 
zrywie: „Trzeba było przeżyć 5 lat oku-

pacji w Warszawie, aby czuć to, co czuła 
ludność i żołnierze. Trzeba było żyć dzień 
po dniu, godzina po godzinie przez pięć 
lat w cieniu więzienia na Pawiaku, trze-
ba było w ciągu tych miesięcy widzieć, 
jak znikają przyjaciele jeden po drugim, 
odczuć za każdym razem skurcz serca 
w piersi, trzeba było codziennie słyszeć 
odgłosy salw tak, że się już przestawało je 
słyszeć, przyzwyczaić się do nich, jak do 
dzwonów kościelnych, trzeba było mil-
cząco asystować na rogu ulicy w smutny 

zimowy wieczór lub świetlisty poranek 
wiosenny, przy egzekucji dziesięciu, dwu-
dziestu, pięćdziesięciu przyjaciół, braci 
lub nieznajomych, wziętych przypadko-
wo z tłumu, spędzonych pod mur, z usta-
mi zaklejonymi gipsem i oczami wyraża-
jącymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to 
wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że War-
szawa nie mogła się nie bić”.

Opis pochodzi z broszury  
„Powstańcy warszawscy”, wyd. IPN.

78 lat temu wybuchło 
Powstanie Warszawskie

Kazimierz Gwiazdowski 
podczas konferencji prasowej 

w biurze senackim w Łomży
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- Panie Prezydencie, Łomża jako jeden z nielicz-
nych samorządów pozyskała dofinansowanie 
z tzw. funduszy norweskich. To niewątpliwie 
sukces.

I to ogromny. Prace zmierzające do 
ubiegania się o dofinansowanie rozpoczę-
liśmy już w 2019 roku od opracowania za-
rysu projektu w ramach Programu „Roz-
wój Lokalny”. Nim otrzymaliśmy wsparcie 
musieliśmy przejść przez szereg różnego 
rodzaju ankiet, analiz i seminariów, które 
były realizowane przy wsparciu ze strony 
ekspertów Związku Miast Polskich oraz 
Instytutu Miast i Regionów. Pierwotnie 
złożono ponad 200 wniosków, a do ko-
lejnego etapu zakwalifikowano tylko 54 
z nich. Ostatecznie nasz projekt pn. „Łom-
ża – Miasto w którym żyję i pracuję” został 
bardzo dobrze oceniony, bo sklasyfiko-
wano go na wysokim drugim miejscu. To 
świadczy o ogromie pracy, jaki musieliśmy 

wykonać i wysokiej jakości przygotowanej 
przez nas dokumentacji. 
- Jaki jest cel tego projektu?

Cel projektu jest bardzo szeroki i obej-
muje wzmocnienie spójności gospodar-
czej i społecznej miasta poprzez działania 
nakierowane na   podniesienie komfor-
tu życia mieszkańców i wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w życiu mia-
sta,  wzrost gospodarczy Łomży bazujący 
na wiedzy swoich mieszkańców, poprawę 
stanu ochrony środowiska oraz podniesie-
nie poziomu kompetencji i jakości świad-
czonych usług administracji publicznej. 
- Jakie działania zostaną podjęte, aby ten cel 
osiągnąć? 

W ramach tego projektu planujemy 
budowę odcinka bulwarów nad rzeką 
Narew, obejmującą zagospodarowanie 
plaży miejskiej. Jesteśmy na etapie po-
szukiwania wykonawcy na realizację tej 
inwestycji. Dotyczy on także przygoto-
wania dokumentów strategicznych do-
tyczących rozwoju miasta oraz doku-
mentacji na kolejne inwestycje miejskie, 
uwzględniające rozwiązania poprawiają-
ce stan środowiska, promocję gospodar-
czą miasta, politykę szkolnictwa zawo-
dowego, senioralną, a także wdrażanie 
standardów dostępności. Ponadto pla-
nowane działania będą ukierunkowane 

na wspieranie i rozwój usług z zakresu 
kultury, rekreacji i turystyki, usprawnie-
nie oraz podniesienie standardów funk-
cjonowania Urzędu Miejskiego. Część 
tych działań już jest realizowana. 
- Realizacja projektu wiąże się także ze współ-
pracą pomiędzy samorządami. 

Projekt przewiduje nawiązanie 
współpracy międzysektorowej, mię-
dzysamorządowej i międzynarodowej, 
zmierzającej do wymiany wiedzy eks-
perckiej i skuteczniejszego przygotowy-
wania i wdrażania w miastach działań 
strategicznych i rozwojowych oraz roz-
powszechnienie idei kompleksowego 
i zintegrowanego podejścia do rozwoju 
miasta. Dlatego dla potrzeb jego reali-
zacji w ubiegłym roku zawarliśmy umo-
wy o współpracy z Gminą Piątnica oraz 
Miastem Bydgoszcz, zaś już w tym roku 
umowę z partnerem Państw Darczyń-
ców, czyli norweskim Nordland. Dzięki 
temu możemy spodziewać się kilkuwy-
miarowych efektów tej współpracy i re-
alizacji całego projektu. 
- Jakie konkretnie będą te efekty?

W wymiarze środowiskowym to 
podniesienie stopnia adaptacji do zmian 
klimatu, poprawa jakości powietrza, 
podniesienie świadomości społeczeń-
stwa w zakresie ekologii. Jeżeli chodzi 

o wymiar społeczny to przede wszystkim 
zastosowanie standardów dostępności 
m.in. w nowych inwestycjach, zwiększo-
na aktywność osób starszych, integracja 
osób wykluczonych społecznie. W wy-
miarze gospodarczym możemy spodzie-
wać się powiązania oferty kształcenia 
z rynkiem pracy, promocji gospodarczej 
i postaw przedsiębiorczych oraz opra-
cowania dokumentacji na moderniza-
cję Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. Te działania będą  miały 
bezpośredni wpływ na deficyty  gospo-
darcze poprzez powstawanie nowych 
przedsiębiorstw oraz powiązanie oferty 
kształcenia z rynkiem pracy, co przełoży 
się na rozwój gospodarczy miasta. Efek-
ty projektu będą również miały skutki 
w wymiarze kulturowym w postaci  po-
prawy jakości oferty i infrastruktury cza-
su wolnego, zwiększenie rodzajów usług, 
w tym wykorzystujących technologie 
ICT oraz opracowanie dokumentacji na 
obiekty kulturowe.   W wymiarze insty-
tucjonalnym podejmowane w ramach 
projektu przedsięwzięcia mają na celu 
podniesienie poziomu usług i lepsze do-
stosowanie administracji publicznej do 
potrzeb obywateli. Całość ma przełożyć 
się na to, by naszym mieszkańcom żyło 
się w Łomży jeszcze lepiej.

- Mr. Mayor, Lomza was one of the few local go-
vernments to obtain funding from the so-called 
Norwegian funds. This is undoubtedly a success.

And it's a huge success. We started 
our work to apply for funding back in 
2019 with the development of a pro-
ject outline under the "Local Develop-
ment" programme. Before we received 
support, we had to go through a series of 
various surveys, analyses and seminars, 
which were carried out with the sup-
port of experts from the Union of the 
Polish Cities and the Institute of Urban 
and Regional Development. Originally 
more than 200 applications were sub-
mitted, and only 54 of them qualified 
for the next stage. In the end, our project 
entitled "Lomza - the City where I live 
and work" was very highly evaluated, as 
it was assigned a high second place. This 
testifies to the amount of work we had to 
do and the high quality of the documen-
tation we prepared. 
- What is the goal of this project?

The aim of the project is very broad 
and includes strengthening the economic 
and social cohesion of the city through ac-
tivities aimed at increasing the living com-

fort of its residents and the use of modern 
technologies in the life of the city, econo-
mic growth of Lomza based on the know-
ledge about its residents, improving the 
state of environmental protection and ra-
ising the level of competence and quality 
of public administration services. 
- What measures will be taken to achieve this 
goal? 

As part of this project, we are plan-
ning to build a section of boulevards on 
the Narew River, including the redeve-
lopment of the city beach. We are at the 
stage of looking for a contractor for the 
implementation of this investment. It is 
also related to the preparation of strate-
gic documents for the development of 
the city and documentation for further 
city investments, taking into account 
solutions to improve the environment, 
economic promotion of the city, voca-
tional education policy, senior citizen 
policy, as well as the implementation of 
accessibility standards. In addition, the 
planned activities will be aimed at sup-
porting and developing cultural, recre-
ational and tourism services, improving 
and upgrading the standards of City Hall 

functioning. Some of these actions are 
already being implemented. 
- The implementation of the project also involves 
cooperation between local governments. 

The project envisages establishing in-
ter-sectoral, inter-governmental and inter-
national cooperation aimed at exchanging 
expertise and more effectively preparing 
and implementing strategic and develop-
mental measures in cities, as well as spre-
ading the idea of a comprehensive and in-
tegrated approach to urban development. 
Therefore, for the purpose of its imple-
mentation, last year we concluded coope-
ration agreements with the Municipality 
of Piatnica and the City of Bydgoszcz, whi-
le already this year we have concluded an 
agreement with a partner from the Bene-
factor States, namely Nordland in Norway. 
As a result, we can expect multi-dimensio-
nal effects of this cooperation and imple-
mentation of the entire project. 
- What specifically will these effects be?

As for the environmental dimension, it 
is to increase adaptation to climate change, 
improve air quality, raise public awareness 
of ecology. As for the social dimension, it 
is primarily the application of accessibili-

ty standards in new investments, increased 
activity of the elderly, integration of social-
ly excluded people, among others. In the 
economic dimension, we can expect to see 
a link between the educational offer and 
the labor market, economic promotion and 
entrepreneurial attitudes, and the develop-
ment of documentation for the moder-
nization of the Center for Vocational and 
Lifelong Education. These activities will 
have a direct impact on economic deficits 
through the creation of new businesses and 
linking the educational offer to the labor 
market, which will translate into economic 
development of the city. The effects of the 
project will also have an impact in the cul-
tural dimension in the form of improving 
the quality of leisure offerings and infra-
structure, increasing the types of services, 
including those using ICT technologies, 
and developing documentation for cultural 
facilities.  In the institutional dimension, 
the projects undertaken within the frame-
work of the project aim to raise the level 
of services and better adapt public admini-
stration to the needs of citizens. The whole 
project is expected to translate into an even 
better life for our residents in Lomza.

Pod koniec grudnia 2021 roku Miasto Łomża podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. 
„Łomża – Miasto, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014-2021. Wartość wsparcia wynosi prawie 3,5 mln EUR, czyli ponad 15 mln zł.  
O tym, czego dotyczy projekt i na co zostaną przeznaczone te środki rozmawiamy  

z prezydentem MARIUSZEM CHRZANOWSKIM.

At the end of December 2021, the City of Lomza signed an agreement for funding of the project titled "Lomza - The city where  
I LIVE AND WORK", financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. The value of the grant totals almost EUR 3.5 million,  

or more than PLN 15 million. We are speaking with Mayor MARIUSZ CHRZANOWSKI about what the project  
is about and what the funds will be used for.
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- Dlatego mamy dla Pań-
stwa przepyszną folkową biesia-
dę. W menu Wakacyjnej Trasy 
Dwójki są gorące, świeże hity. 
Gwiazdki Michelin to nic dla-
tego, że u nas jest cała pleja-
da gwiazd. Wszyscy na tej sce-
nie. Oni są najlepsi. Ale przede 
wszystkim to Państwo jesteście 
najlepsi – przekonywała nato-
miast, również wprost ze sceny, 
Małgorzata Tomaszewska. 

Wakacyjna Trasa Dwójki to 
10 koncertów w dziewięciu pol-
skich miastach i Wilnie, które 
rozpoczęło cykl. Łomża była pią-
tym z kolei przystankiem na tra-
sie przedsięwzięcia. 

- Byliśmy na Wakacyjnej Tra-
sie Dwójki w 2019 roku, było bar-
dzo fajnie, więc postanowiliśmy 
przyjść także w tym roku. Trochę 
obawialiśmy się deszczu, który 
do godzin popołudniowych stra-
szył, ale na szczęście przestał pa-
dać i zabawa jest świetna – mówi-
ła Pani Klaudia. 

Publiczność przed sceną i wi-
dzowie przed telewizorami ba-
wili się do największych przebo-
jów Zenka Martyniuka, Miłego 
Pana, zespołów Defis i Bayer Full. 
W klimaty cygańskie publiczność 
przeniosła Patrycja Runo, zaś na 
góralską nutę zagrały Krywań 
i Kapela Pieczarki. Mariusz Ka-
laga zaprezentował swoje utwo-
ry w rytmie country. Michał Wi-
śniewski z Anią Świątczak i córką 
Etiennette Wiśniewską przy-
pomnieli zarówno największe 
przeboje grupy Ich Troje, jak też 
utwór z najnowszej płyty.

Widzowie TVP2 mogli wziąć 
udział w interaktywnej zabawie; 

pozdrowić bliskich, podzielić się 
wspólnymi zdjęciami lub prze-
słać krótkie filmy z wakacyjnego 
wypoczynku. Dla widzów i pu-
bliczności przygotowano niespo-
dzianki - koszulki z autografami 
gwiazd, atrakcyjne gadżety, a tak-
że wakacyjny konkurs, w którym 
do wygrania był samochód oso-
bowy Fiat 500. 

Koncert organizowany przez 
Telewizję Polską i World Media, 
przy współpracy samorządów 

województwa podlaskiego i Mia-
sta Łomża, można obejrzeć na 
stronie vod.tvp.pl. 

W kolejny weekend Wakacyj-
na Trasa Dwójki przeniesie się 
do Stężycy (7.08), następnie za-
wita do Elbląga (14.08) i Zabrza 
(21.08). Wielki finał odbędzie 
się 28 sierpnia w Sopocie, gdzie 
motywem przewodnim będzie 
jubileusz „Pytania na śniadanie”, 
które będzie tam hucznie obcho-
dzić swoje 20-lecie.

Wakacyjna trasa 
dwójki w Łomży 



W Warszawie zakończyły się 
ogólnopolskich obchody 1050-lecia 
zwycięskiej bitwy pod Cedynią. 
Wydarzenie zorganizowało 
Warszawskie Bractwo Kurkowe 
im. Jana Kilińskiego wspólnie 
ze Zjednoczeniem Organizacji 
Historycznych i Strzeleckich 
Bractwem Kurkowym 
Rzeczypospolitej.

- Cedynia to piękna miejsco-
wość, znana chyba wszystkim 
Polakom. Gdy Burmistrz Ce-
dyni Adam Zarzycki zapropo-
nował, aby Bractwo Kurkowe 
wystawiło poczet sztandarowy 
doszliśmy do wniosku, że to jest 
za mały wyraz uczczenia pamię-
ci bohaterskich wojów. Bractwa 
Kurkowe są po to, aby pielęgno-
wać tradycję, żeby przekazywać 
ją kolejnym pokoleniom, przy-
pominać o wydarzeniach, któ-
re ukształtowały naszą rzeczy-
wistość. Obchody 1050-lecia 
zwycięskiej bitwy pod Cedynią 
zapiszą się w historii jako mo-
ment niezwykle ważny – mówił 
Gniewomir Rokosz-Kuczyński 
z Bractwa Kurkowego Pospolite 
Ruszenie.

Uroczystości rozpoczęły się 
na Placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, gdzie gość hono-
rowy, ambasador RP w Repu-
blice Włoskiej, córka generała 
Andersa - Anna Maria Anders 
wręczyła odznaczenia Krzyży 
Oficerskich Victorii Cedyńskiej 
oraz Patenty Generała Brac-
twa Kurkowego. Odbył się tam 
również Apel Pamięci Oręża 
Polskiego Kompanii Reprezen-
tacyjnej 9. Brygady Wsparcia 
Dowództwa Generalnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych.

Anna Maria Anders z senty-
mentem mówiła o wydarzeniach 
związanych z uroczystością:

- Dzisiejszy dzień to uro-
czyste zakończenie obchodów 
1050-lecia zwycięskiej bitwy pod 
Cedynią, ale to nie tylko to. Grób 
Nieznanego Żołnierza dużo dla 
mnie znaczy, ponieważ wiem ile 
znaczyła Polska dla mojego ojca. 
Miałam zaszczyt wręczyć Krzyż 
Victorii Cedyńskiej ponad dwu-
dziestu osobom o różnych stop-
niach i tytułach – mówiła Anna 
Maria Anders. 

Krzyżem Victorii Cedyń-
skiej z rąk Anny Marii Anders 
odznaczony został Bernard 
Szymański,  który nie ukrywał 
wzruszenia. Bernard Szymań-
ski jest od 2019 roku królem 
Bernardem Krzewicielem Łom-
żyńskiego Bractwa Kurkowego 
"Pospolite Ruszenie". Cechu-
je go wewnętrzny obowiązek 
wspierania tradycji, patriotyzm, 
przywiązanie do wartości i mi-
łość do ojczyzny. W swoim wy-
stąpieniu Bernard Szymański 
podkreślał, że jest to wyróżnie-
nie nie tylko dla niego, ale dedy-
kowane Łomży i wszystkim jej 
mieszkańcom.

- Krzyż Victorii Cedyńskiej 
jest dla nas, Braci Kurkowych, 
bardzo ważny. Jest żywym przy-
kładem pielęgnowania przez nas 
tradycji, bliskości z kościołem, 
ojczyzną i dowodem na to jak 
bardzo chcemy, żeby Ci co po 
nas przyjdą mieli świadomość, 
że jesteśmy ludźmi, którzy robią 
wszystko, aby pamięć o bohate-
rach, o naszych przodkach nie 
umarła. Jestem bardzo szczęśli-
wy, że dostałem dzisiaj te odzna-
czenie, bo jest to w jakiś sposób 
odznaczenie dla wszystkich łom-
żyniaków. Ma ono bardzo dużą 
wartość, ponieważ otrzymałem 
je z rąk córki generała Andersa, 
tego generała, który chciał Pol-
ski sprawiedliwej, demokratycz-
nej przede wszystkim i dobrej dla 
obywateli – nie krył wzruszenia 
Bernard Szymański. 

Uczestnicy obchodów wzięli 
udział również w Pontyfikalnej 
Mszy Świętej wraz z Inwestytu-
rą Rycerzy św. Andrzeja Bobo-
li w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego, której przewodził ks. 
Wiesław Lechowicz, biskup po-
lowy Wojska Polskiego.

Zwieńczeniem obchodów 
1050 rocznicy zwycięskiej bitwy 
pod Cedynią był bal królewsko-
-marszałkowski z toastem imie-
ninowym ambasador Anny Ma-
rii Anders i Jaśnie Oświeconego 
Krzysztofa Konstantego Radzi-
wiłła, któremu towarzyszyło wy-
różnienie Pierścieniami Stulecia 
Niepodległości RP oraz prezen-
tacja książki "Pamiętnik znale-
ziony w Pile" autorstwa Generała 
Bractwa Kurkowego Arno Bodo 
Giese.

7historia

Zakończenie  
1050 rocznicy 

obchodów bitwy 
pod Cedynią
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Dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku 
Logistycznego płk. Paweł Gałązka 
oraz Prezydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski zapraszają do udziału w uro-
czystościach obchodów święta 18. 
Łomżyńskiego Pułku Logistycznego 
oraz święta Wojska Polskiego organi-
zowanego na terenie Łomży.

Obchody będą odbywały się 
według następującego harmono-
gramu:

11 sierpnia 2022
- godz. 11:30  złożenie kwia-

tów przed tablicą Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego- Domek Pastora, 
ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. 

12 sierpnia 2022
- godz.10:00 msza święta 

w intencji żołnierzy i pracowni-
ków 18. Łomżyńskiego Pułku 
Logistycznego- Katedra św. Mi-
chała Archanioła ul. Dworna 25 
w Łomży,

-godz. 11:00 uroczysty apel 

- Plac Niepodległości przy ul. 
Giełczyńskiej w Łomży,

- godz.13:10 defilada i zakoń-
czenie uroczystości.

14 sierpnia 2022
-godz. 12:00 uroczyste od-

słonięcie i poświęcenie grobu 
mjr Gwidona Mieczysława Bursy 
i Apel Pamięci- cmentarz przy ul. 
M. Kopernika,

-godz. 18:00 koncert patrio-
tyczny- sala koncertowa FKWL 
ul. Zawadzka 1.

15 sierpnia 2022
-godz. 09:30 złożenie kwia-

tów przed pomnikiem żołnierzy 
33. pułku piechoty- Plac Jana 
Pawła II,

-godz. 10:00 msza święta- ka-
tedra św. Michała Archanioła ul. 
Dworna 25,

-godz. 15:00 piknik militarny 
,, Wojsko na Swojsko”- Park Jana 
Pawła II -Papieża Pielgrzyma, ul. 
KS. Kard. S. Wyszyńskiego.

Uroczyste obchody święta 
18. Łomżyńskiego Pułku 

Logistycznego oraz święta 
Wojska Polskiego

Odeszła Anna 
Starachowska 

W poniedziałek 25 lipca po wielolet-
niej chorobie odeszła Anna Starachow-
ska (+61). 

Anna Starachowska była z wykształ-
cenia muzykoterapeutką, ale równie 
dużo łączyło ją z literaturą i teatrem. 
W Warsztacie Terapii Zajęciowej zało-
żyła amatorską grupę teatralną, co miało 
dla podopiecznych WTZ być nie tylko 
formą terapii i dawać im kontakt ze sce-
ną, ale też przełamywać bariery i strach 
przed innością. Pisała scenariusze i reży-
serowała spektakle, takie jak: „Nie tylko 
w Tobie...”, „Gesty”, „Tu tam tam i tu”, 
„Trzy drzewa” czy „Poszukaj swojej ja-

błoni”, które były wystawiane nie tylko 
w Łomży, na przykład w MDK-DŚT czy 
w Teatrze Lalki i Aktora, ale też na kra-
jowych scenach.

Odnosiła liczne sukcesy i w pełni 
oddawała serce swojej pracy. Współ-
pracownicy mówią o Niej ciepło i pod-
kreślają, że mimo, iż mogła odejść na 
emeryturę w ubiegłym roku, to nie wy-
obrażali sobie tego, ponieważ była im 
potrzebna i lubiana. Wszyscy, którzy 
współpracowali z Panią Anną, zapa-
miętają Jej energię, entuzjazm i odda-
nie sprawie niesienia pomocy potrze-
bującym.

Uroczystość pożegnalna oraz po-
grzeb odbyły się w czwartek na zabytko-
wym cmentarzu w Łomży przy ul. Mi-
kołaja Kopernika. 

Rok 2022 Uchwałą Senatu RP został 
ogłoszony rokiem Władysława Bar-
toszewskiego. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Łomży chcąc uczcić wy-
bitną, nietuzinkową postać, ogłasza 
konkurs literacki ph. ,,Czy warto być 
przyzwoitym człowiekiem”? nawią-
zujący do wartości głoszonych przez 
profesora. Władysław Bartoszewski 
swoich tekstach niejednokrotnie za-
wierał ciekawe i pouczające myśli, 
które mogłyby stanowić życiowe mot-
to dla każdego z nas.

Celem konkursu jest zaintere-
sowanie zagadnieniami dotyczą-
cymi etyki, kształtowanie wraż-
liwości społecznej, zwrócenie 
uwagi na wieloaspektowość po-
jęcia przyzwoity oraz poznanie 
twórczości i osiągnięć Władysła-
wa Bartoszewskiego.

- Poprzez konkurs chcemy za-
chęcić młodzież i dorosłych do 
pisania i prezentowania własnej 
twórczości literackiej - mówi Te-
resa Fromelc-Pawelczyk, dyrek-
tor MBP w Łomży.

Konkurs adresowany jest do 
mieszkańców Łomży i powiatu 
łomżyńskiego, zarówno młodzie-
ży, jak i osób dorosłych.

Praca zgłoszona do konkursu 
nie może przekraczać 4 stron wy-
druku komputerowego. Tekst na-
leży napisać czcionką Times New 
Roman o wielkości 12 punktów, 
interlinia 1,5 wiersza.

Pracę konkursową wraz z kar-
tą zgłoszenia należy:

- złożyć osobiście w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Długa 13, pok. 105

- przesłać na adres e-mail: bi-
blioteka@mbp-lomza.pl do 20 
października 2022 r.

Oceny prac konkursowych 
dokona komisja powołana przez 
Organizatora. Zwycięzcy otrzy-
mają nagrody pieniężne.

Informacje o konkursie pod 
nr tel.: 86-216-54-81 wew. 24, 
na stronie  www.mbp-lomza.pl 
oraz Facebooku (www.facebook.
com/mbplomza).

Zmarła Teresa 
Gołębiewska 

25 lipca w wieku 83 lat zmarła Te-
resa Gołębiewska - wieloletnia prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
w Łomży. Od lat uczyła również chemii 
w łomżyńskiej "Wecie". Na działanie 
społeczne i profilaktykę, aby mieszkań-
cy naszego miasta jak najdłużej ustrze-
gli się zawału czy cukrzycy, poświęciła 
w sumie 40 lat. 

Wiele osób zawdzięczało jej wiedzę, 
którą chętnie dzieliła się, aby diabetycy wie-
dzieli jak żyć z tą chorobą. Członkowie Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków przez 
ponad 25 lat spotykali się w SP 10, gdzie 
PSD miało swoją siedzibę i uczyli się odpo-
wiedniego dbania o swoje zdrowie, higienę 
organizmu, ciśnienie czy masę ciała. 

Msza Święta w intencji zmarłej oby-
ła się 3o lipca w kaplicy św. Józefa przy 
Domu Pogrzebowym Marczyk. Teresa 
Gołębiewska spoczęła na cmentarzu pa-
rafialnym przy ulicy Kopernika w Łomży.

Czy warto być przyzwoitym człowiekiem?  
– konkurs literacki
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Nigdy nie spodziewałem się, że 
podejmę pracę w jakimkolwiek 
hospicjum, a tym bardziej 
dziecięcym. Przed pierwszym 
spotkaniem z Oliwią, Adrianem 
i Michaliną miałem duże obawy 
– mówi Krzysztof Lutrzykowski, 
pielęgniarz Fundacji ,,Pomóż 
Im”, opiekującej się nieuleczalnie 
chorymi dziećmi i ich rodzinami 
z Ziemi Łomżyńskiej. 

– Ale te wątpliwości szyb-
ko się rozwiały dzięki wsparciu 
załogi fundacji i pozytywnemu 
nastawieniu rodziców naszych 
podopiecznych. Jest to misja ab-
solutnie wyjątkowa – dodaje. 

Dom, a w nim mama, lekarz, 
pielęgniarka

Fundacja ,,Pomóż Im” prowa-
dzi domowe hospicjum dla dzie-
ci. Duża część jej działalności 
prowadzona jest na Ziemi Łom-
żyńskiej, a mimo to fundacja nie 
jest tu dosyć dobrze znana. 

- Dlaczego tak się dzieje? Być 
może dlatego, że siedziba naszej 
fundacji mieści się w Sochoniach 
pod Białymstokiem. A przecież 
jej pracownicy codziennie do-
jeżdżają do domów małych pa-
cjentów mieszkających w Łomży, 
Kolnie oraz w mniejszych miej-
scowościach, jak Śniadowo, Gra-
bowo, Nowogród czy Jedwabne 
– tłumaczy Miłosz Karbowski, 
media manager Fundacji ,,Po-
móż Im” i dodaje, że czasem trze-
ba pokonać kilometry grunto-
wych dróg do malutkiej wsi, bo 
akurat tam dziecko dotyka nie-
uleczalna choroba.

Słowo klucz w działalności ho-
spicjum to dom. Pacjenci przeby-
wają we własnych czterech ścia-
nach, gdzie czują się najlepiej, 
a otaczają ich nie tylko najbliżsi 
i fachowa opieka, ale także specja-
listyczny sprzęt dostarczony przez 
fundację. Dyżur trwa 24 godziny 
na dobę, przez okrągły rok. O każ-
dej porze dnia i nocy, gdy dzieje 
się coś niepokojącego, pod telefo-
nem czuwa pielęgniarka dyżurna.

W całym województwie fun-
dacja ma pod opieką zwykle 35 
- 40 dzieci, z czego około jedna 
trzecia mieszka na Ziemi Łom-
żyńskiej. Krzysztof jest jedną 
z osób z Łomży zatrudnionych 
przez fundację. Dzięki temu, że 

część ekipy pochodzi stąd, do-
jazdy są krótsze i szybciej moż-
na pomóc rodzinom, gdy zajdzie 
taka potrzeba. Obecnie dojeżdża 
do pacjentów w Kolnie, Śniado-
wie i Grabowie. 

- Jest kilka procedur specjali-
stycznych, przy których przydaje 
się moje doświadczenie z oddzia-
łu intensywnej terapii czy zespo-
łów ratownictwa medycznego. 
Dzięki temu, że wykonujemy je 
w domach podopiecznych nie 
muszą oni tak często szukać po-
mocy w szpitalach. Natomiast 
największą rolą personelu pielę-
gniarskiego jest utrzymywanie 
ciągłego kontaktu z rodziną, kon-
trolowanie problemów pielęgna-
cyjnych czy interwencje w razie 
pogorszenia stanu zdrowia dzie-
ci – tłumaczy Krzysztof. - Razem 
z lekarzami, psychologiem i fizjo-
terapeutą tworzymy zespół, dzię-
ki czemu jesteśmy w stanie za-
pewnić kompleksową opiekę i to 
jest główne zadanie naszej fun-
dacji. Dla rodziców bardzo waż-
na jest też sama świadomość, że 
w trudnych momentach mogą 
liczyć na wsparcie z zewnątrz, że 
nie są pozostawieni sami sobie 
z tak wielką odpowiedzialnością, 
która na nich ciąży – dodaje fun-
dacyjny pielęgniarz.

Do każdej rodziny – poza 
pielęgniarką lub pielęgniarzem - 
przypisany jest lekarz. W fundacji 
jest ich w sumie czworo. Dojeż-
dża też psycholog i fizjoterapeuta. 
Wizyty pielęgniarskie odbywają 
się co najmniej dwa razy w tygo-
dniu, a lekarskie minimum dwa 
razy w miesiącu. Fizjoterapeuta 
zwykle odwiedza dziecko w ty-
godniu dwukrotnie, o ile maluch 

wymaga takich zabiegów. Czę-
stotliwość wizyt psychologa jest 
dostosowana do indywidualnych 
potrzeb rodziny, podobnie jak 
odwiedziny asystentki rodziny 
i pracownika socjalnego. 

W 2021 roku fundacyjna eki-
pa zanotowała 7170 wizyt, czyli 
około 20 dziennie! Mniej więcej 
jedna trzecia odbywa się w Ziemi 
Łomżyńskiej. Liczba ta pokazu-
je, jak kompleksowej opieki wy-
maga dziecko, a także jego rodzi-
na niosąca brzemię nieuleczalnej 
choroby. 

- Łomża i okolice, to obok 
Białegostoku, teren do którego 
nasz zespół dociera najczęściej – 
podkreśla doktor Eryk Latoch, 
jeden z lekarzy, a także wicepre-
zes Fundacji „Pomóż Im”. - To-
warzyszymy nieuleczalnie cho-
rym dzieciom w najtrudniejszym 
dla nich i ich rodzin czasie. Na-
sze działania mają na celu przede 
wszystkim poprawienie komfor-
tu ich krótkiego życia m.in. przez 

całodobowy dostęp do profesjo-
nalnej opieki medycznej, inten-
sywną rehabilitację, zapewnienie 
środków medycznych niezbęd-
nych w codziennej pielęgnacji, 
dostarczenie specjalistycznego 
sprzętu oraz leków – dodaje dr 
Latoch, który osobiście opieku-
je się obecnie kilkorgiem pod-
opiecznych z Łomży i Kolna. 

Rzadkie choroby są… najczęstsze

Jakie choroby są nieuleczal-
ne? Bywają to wyjątkowo zło-

śliwe nowotwory, w momencie, 
gdy współczesne metody lecze-
nia nie są w stanie ich pokonać. 
Co prawda, dzięki rozwojowi 
medycyny są to coraz rzadsze 
przypadki, jednak wciąż pod 
opiekę hospicjum trafiają dzieci 
z rozpoznaniem choroby nowo-
tworowej, której nie da się już 
wyleczyć. Poza opieką nad dzieć-
mi w domach fundacja aktywnie 
wspiera też Klinikę Pediatrii On-
kologii i Hematologii Uniwer-
syteckiego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku. Do-
starcza cenny sprzęt (m.in. spe-
cjalistyczne łóżka), wybudowała 
tam piękny plac zabaw oraz orga-
nizuje regularne wydarzenia dla 
dzieci i rodziców.

Najczęstsze w hospicjum są 
jednak choroby i wady rzadko 
spotykane. Dziecko bardzo czę-
sto przychodzi już z nimi na świat. 
Tak jak chociażby Adrian spod 
Grabowa, u którego w 35 tygo-
dniu ciąży wykryto tętniaka. Uro-

dził się z wieloma wadami rozwo-
jowymi. Chłopczyk pierwsze 4 
miesiące życia spędził w szpitalu, 
a potem trafił pod skrzydła funda-
cji. I tak jest już z nią 7 lat. 

- Nie wyobrażam sobie sytu-
acji, że w pewnym momencie za-
braknie ludzi z hospicjum. Były 
takie momenty, że nie miałam 
pojęcia co robić. Nigdy nie od-
mówiono nam pomocy, a kiedy 
przerażona dzwoniłam w środ-
ku nocy i prosiłam o ratunek, za-
wsze ktoś odebrał telefon - mówi 
z ulgą w głosie Agnieszka, mama 
Adriana.

Taki sam czas z fundacją spę-
dziła już Oliwia, która cierpi na 
porażenie mózgowe. W jej przy-
padku przez pierwszych 11 lat 
życia mama opiekowała się nią 
samotnie, co było niezwykle 
trudnym doświadczeniem. Te-
raz może liczyć w każdej chwili 
na pomoc. 

- Ci ludzie mi pomogli, oni 
wszystkiego nauczyli i są z nami 
przez cały czas – przyznaje  nato-
miast mama Oliwii, Marzena.

Opieka na lata

W drodze do pacjentów ze-
spół fundacji miesięcznie poko-
nuje około 40 tysięcy kilome-
trów. Wiele z długich wyjazdów 
przypada na Ziemię Łomżyńską. 

- Na tym terenie jesteśmy je-
dynym hospicjum, które opie-
kuje się nieuleczalnie chorymi 
dziećmi w ich własnych domach. 
To właśnie w domu, przy od-
powiednim sprzęcie i persone-
lu, można zrobić bardzo wiele, 
co pozwala uniknąć pobytów 
w szpitalu a w konsekwencji na-
rażania dziecka na dodatkowy 
stres i niepotrzebne cierpienie. 
Doświadczenia, które posiada-
my, jednoznacznie pokazują, że 
tylko w domu dzieci są szczęśli-
we i czują się bezpiecznie w gro-
nie najbliższych. Dla niektórych 
z nich to tygodnie lub miesiące 
krótkiego życia, ale wielu małych 
pacjentów pozostaje pod naszą 
opieką przez lata – mówi dr Eryk 
Latoch.

Fundacja w głównej mie-
rze pracuje dzięki wsparciu dar-
czyńców. Jeśli, drogi Czytelniku, 
chcesz wesprzeć to niezwykłe 
dzieło, możesz dorzucić swoją 
cegiełkę. Pod poniższym linkiem 
utworzona jest zbiórka na szereg 
wymienionych w niej potrzeb. 

Link do zbiórki: 
pomagam.pl/pomozdzieciom

Więcej o fundacji na stronie 
pomozim.org.pl. W razie pytań 
o pracę organizacji, w tym możli-
wość trafienia pod jej opiekę, pro-
simy o kontakt mailowy: biuro@
fundacja.pomozim.org.pl lub te-
lefoniczny pod nr: 85 66 22 003.

24 godziny na dobę 
Tak na Ziemi Łomżyńskiej działa dziecięce hospicjum domowe 

Iza i Krzysztof to ekipa pielęgniarska  
z Łomży. Na zdjęciach podczas  

wizyty w Śniadowie u Jasia
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Jak informuje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad oddział 
w Białymstoku, obecnie w wojewódz-
twie podlaskim w systemie Projektuj 
i buduj realizowane są dwie drogi 
ekspresowe - S61 oraz S19. Ponadto 
w realizacji są także obwodnice Su-
chowoli i Sztabina z rządowego Pro-
gramu budowy 100 obwodnic. Jeszcze 
w tym roku GDDKiA planuje oddać do 
ruchu ponad 24-kilometrowy odcinek 
S61 Suwałki - Budzisko oraz rozpocząć 
roboty budowlane na ostatnim odcin-
ku S61 Łomża Zachód - węzeł Kolno 
(obwodnica Łomży).

S61 na półmetku
Droga ekspresowa S61 ma 

około 220 kilometrów. Zaczy-
na się na węźle Podborze koło 
Ostrowi Mazowieckiej i kończy 
w Budzisku na granicy państwa 
z Litwą. Przecina trzy wojewódz-
twa: mazowieckie, podlaskie 
i warmińsko - mazurskie. Łącz-
nie na ich terenie gotowych jest 
około 111 km tej drogi. Budowa 
S61 dofinansowana jest z Progra-
mu operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko oraz z Funduszu 
“Łącząc Europę” (CEF). 

Do już istniejących fragmen-
tów S61 (odc. obwodnicy Au-
gustowa, obwodnice Suwałk 
i Szczuczyna) zostały oddane 
do ruchu w ubiegłym roku frag-
menty S61 o długości 71,6 km. 
W woj. podlaskim - 51,4 km. 
Były to odcinki: Śniadowo - 
Łomża Południe, Kolno - Stawi-
ski i Stawiski - Szczuczyn. Z ko-
lei w marcu tego roku GDDKiA 
zakończyła jeszcze budowę odc. 
Łomża Południe - Łomża Zach 
(7,2 km). 

W nadchodzących miesią-
cach przybędzie ponad 47 km 
tej „eski”. Oddane do ruchu zo-
staną odcinki: Szczuczyn – Ełk 
Południe (woj. warmińsko - ma-

zurskie) oraz Suwałki - Budzi-
sko (woj. podlaskie). Na tym 
drugim trwa obecnie układanie 
nawierzchni z betonu cemento-
wego, a tam, gdzie to możliwe - 
montaż barier energochłonnych, 
ekranów akustycznych i siatek 
ogrodzeniowych. Puszczenie ru-
chu planowane jest na jesień bie-
żącego roku.

Natomiast, jak już wyżej 
wspomnieliśmy, od marca tego 
roku gotowy jest, choć nieuży-
wany, fragment S61 Łomża Po-
łudnie - Łomża Zachód o dł. 7,2 
km. Kierowcy skorzystają z niego 
po wybudowaniu węzła Łomża 
Zachód, który będzie realizowa-
ny w ramach sąsiedniego kon-
traktu na realizację obwodnicy 
Łomży. Właśnie rozpoczęły się 
prace przygotowawcze (drogi 
dojazdowe, techniczne itp.). 

Na koniec bieżącego roku go-
towych będzie łącznie około 165 
km S61, z tego 158,4 w użytko-
waniu. 

Obwodnica Łomży w budowie
Nowy wykonawca, z którym 

umowę GDDKiA podpisała 19 
maja, ma w ciągu roku zbudować 
węzeł Łomża Zachód. Planowa-
ne udostępnienie do ruchu to 
maj 2023 r. To umożliwi oddanie 
do ruchu odcinka Łomża Połu-
dnie – Łomża Zachód. 

Z kolei w połowie 2024 roku 
harmonogram zakłada zapewnie-
nie przejezdności całej obwod-
nicy Łomży, czyli udostępnienie 
do ruchu minimum jednej jezd-
ni S61 (w przekroju 1x2) na ca-
łej długości trasy głównej. W ten 
sposób pierwsi kierowcy mogli-
by przejechać obwodnicą Łomży 
w połowie 2024 r. 

Cały odcinek S61 od węzła 
Łomża Zachód do węzła Kolno 
- z dwoma jezdniami i całą in-

frastrukturą towarzyszącą plano-
wany jest do oddania w połowie 
2025 r. Wtedy też zakończy się 
budowa drogi ekspresowej S61, 
która na całej długości będzie 
drogą dwujezdniową.

Kolejne fragmenty S61 w 2023
Oprócz obwodnicy Łomży 

i pozostałych odcinków S61, któ-
re będą udostępnione kierow-
com w tym roku, w budowie są 
jeszcze dwa fragmenty tej trasy: 
Ełk Południe – Wysokie (woj. 
warmińsko – mazurskie) oraz 
Podborze – Śniadowo (woj. ma-
zowieckie). Będą oddane do ru-
chu odpowiednio wiosną i je-
sienią 2023 r. uzupełniając S61 
o kolejne 42,4 km.

Na odcinku Podborze - Śnia-
dowo trwa przebudowa koli-
zji oraz roboty przy korpusach 
obiektów inżynierskich. W ra-
mach prac drogowych prowadzo-
ne są roboty ziemne oraz ukła-
dane są warstwy ulepszonego 
podłoża i mrozoochronne. Za-
kończenie inwestycji przewidzia-
ne jest na IV kwartał 2023 r.

S19 - 10 odcinków w realizacji
Na terenie województwa 

podlaskiego droga ekspresowa 
S19 będzie mieć około 175 kilo-
metrów. W realizacji – po pod-
pisaniu umów z wykonawcami 
w systemie Projektuj i buduj - 
jest 10 odcinków. Ich łączna dłu-
gość to około 135 km z tego 130 
km klasy „S” oraz 5 km dwujez-
dniowej drogi klasy GP (głów-
na ruchu przyspieszonego) przy 
przejściu granicznym w Kuźnicy. 
Wartość podpisanych kontrak-
tów na te 10 odcinków przekra-
cza 4,3 mld zł. 

Aktualnie wykonawcy złoży-
li już wnioski o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwe-

stycji drogowej (ZRID) - doty-
czy to siedmiu odcinków. Dla 
trzech są w trakcie przygotowa-
nia dokumentacji do złożenia ta-
kich wniosków. 

Wszystkie odcinki, na które 
zostały podpisane umowy, miały 
być oddawane do ruchu w latach 
2024 i 2025. Niestety, w związku 
z uchyleniem w lutym br. przez 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny ostatecznej decyzji o uwa-

runkowaniach środowiskowych 
na fragment S19 od węzła Biały-
stok Zachód do Plosek, realizacja 
czterech kontraktów się przedłu-
ży. GDDKiA złożyła skargę kasa-
cyjną do NSA i trwa procedura 
odwoławcza. 

Poza odcinkami, na które już 
podpisano umowy, pozostaje 
45-kilometrowy fragment S19 
od Sokółki do Dobrzyniewa (po 
tzw. starodrożu DK19). Wyda-
na pod koniec września ubie-
głego roku przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowi-
ska decyzja o uwarunkowaniach 
środowiskowych (DŚU) dla 
tego przedsięwzięcia została za-
skarżona. Obecnie sprawa jest 
rozpatrywana przez Generalne-
go Dyrektora Ochrony Środo-
wiska. 

Obwodnice – dwie z pięciu w realizacji
Rządowy Program budowy 

100 obwodnic na lata 2020-2030 
zakłada wykonanie pięciu inwe-
stycji na terenie woj. podlaskiego. 
Dwie z nich są już w fazie reali-
zacji w systemie Projektuj i buduj 
– to obwodnice Suchowoli (15 
km) i Sztabina (4,2 km). 

Po podpisaniu umów na ich 
realizację ruszyły prace projekto-
we. Złożenie wniosku o wydanie 
ZRID dla obu obwodnic plano-
wane jest w III kwartale w 2022 r. 
Roboty budowlane realizowane 
będą w latach 2023-2025. 

Drogowe Podlaskie.  
Przybywa kilometrów nowych dróg
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Łomżyńscy policjanci zatrzymali 
czterech złodziei sklepowych. Męż-
czyźni wyjechali ze sklepu trzema 
pełnymi towarów wózkami, prze-
pakowali artykuły do toreb i uciekli. 
Szybko zostali zatrzymani przez 
funkcjonariuszy. Policjanci odzyska-
li też cały skradziony towar, który 
poszkodowany oszacował na ponad 
900 złotych. Cała grupa usłyszała 
zarzuty kradzieży, za co grozi 5 lat 
więzienia.

Łomżyńscy policjanci po-
jechali na wezwanie, gdzie kie-
rownik jednego z podłom-
żyńskich marketów zgłaszał 
kradzież. Mężczyzna oświad-
czył, że czterech klientów bez 
płacenia wyjechało ze sklepu 
trzema pełnymi towaru wóz-
kami. Podejrzani pod sklepem 
przepakowali produkty do to-
reb i uciekli. Policjanci ruszyli 
w kierunku wskazanym przez 

zgłaszającego. Już po chwili 
zobaczyli czterech mężczyzn, 
którzy na widok policjantów, 
rozdzielili się i zaczęli uciekać, 
pozostawiając skradziony towar 
na chodniku. Mundurowi szyb-
ko zatrzymali dwóch z nich. 
Byli to 29 i 32 letni mieszkań-
cy Łomży dobrze znani poli-
cjantom z wcześniejszych in-
terwencji. Mężczyźni byli pod 
wyraźnym wpływem alkoho-

lu. Pierwszy z nich miał ponad 
3,7 promila alkoholu w organi-
zmie, drugi 1,3 promila alko-
holu w organizmie. Trzeciego 
z uciekinierów zatrzymał inny 
patrol. Okazał się nim 51-latek, 
również dobrze znany ze swojej 
przestępczej działalności. On 
także był pod wpływem alko-
holu. U niego badanie wykazało 
blisko 1,4 promila. Kilkanaśnie 
minut później, policjanci w po-

bliskich zaroślach wypatrzyli 
czwartego z podejrzanych. Był 
nim 32-latek. W jego przypad-
ku badanie na zawartość alko-
holu wykazało ponad promil 
alkoholu w organizmie. Odzy-
skany towar, który został wy-
cieniony na ponad 900 złotych 
trafił z powrotem do sklepu. 
Mężczyźni natomiast trafili do 
policyjnego aresztu. Po wy-
trzeźwiniu każdy z nich usłyszał 
zarzut kradzieży, za co zgodnie 
z kodeksem karnym grozi mi po 
5 lat pozbawienia wolności.

Zrobili zakupy nie płacąc za towar. Zostali zatrzymani 

Tym razem ofiarą oszustów padła 
mieszkanka Łomży. Niestety 92-lat-
ka uwierzyła w ich historię. Przeję-
ta faktem, że jej wnuczek rzekomo 
spowodował wypadek przekazała 
"kurierowi" biżuterię o wartości 
około 30 tysięcy złotych. Policja 
kolejny raz apeluje o rozsądek przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji 
finansowych.

Tym razem oszuści uaktywni-
li się na terenie Łomży. Ich ofia-
rą padła 92-latka. Do kobiety za-
dzwonił mężczyzna, podający się 
za policjanta. Rozmówca powie-
dział, że wnuczek kobiety spowo-
dował wypadek i chcąc uniknąć 
aresztu potrzebuje pilnie pienię-
dzy. W trakcie rozmowy z rzeko-
mym mundurowym kobieta po-

wiedziała, że nie ma gotówki ale 
posiada biżuterię. Mężczyzna po-
lecił spakować ją w metalowe pu-
dełko po zegarku i nie rozłączając 
się z 92-latką udzielał jej kolejnych 
wskazówek. Polecił jej między 
innymi przekazać biżuterię oso-
bie, która za moment zapuka do 
jej drzwi. Kobieta tak też zrobiła. 
Swoje kosztowności - warte około 

30 tysięcy złotych - oddała męż-
czyźnie, który podał się za kuriera 
wysłanego przez jej wnuczka.

O tym, że została oszukana 
dowiedziała się w rozmowie z sy-
nową, której to opowiedziała całą 
historię.

Funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży kolej-
ny już raz apelują o zachowanie 

szczególnej ostrożności przy po-
dejmowaniu decyzji finansowych. 
Słysząc w słuchawce historię, że 
bliski spowodował wypadek czy 
pieniądze na koncie są zagrożo-
ne, powinniśmy przede wszystkim 
rozłączyć się i zweryfikować tę in-
formację. O takich sytuacjach na-
tychmiast należy informować poli-
cjantów, dzwoniąc na numer 112.

92-latka przekazała 
oszustom biżuterię 

o wartości 30 tysięcy 
złotych 

Policjanci łomżyńskiej pa-
trolówki zatrzymali forda, któ-
rym podróżowała 6 osobowa 
rodzina z Augustowa. Pojazd 
przystosowany był jednak tyl-
ko do przewozu trzech osób. 
Ojciec z dwoma synami sie-
dział z przodu, a matka z pozo-
stałymi dziećmi w przestrzeni 
ładunkowej na prowizorycz-
nie zamontowanych fotelach. 
Żaden z pasażerów nie miał 
zapiętych pasów bezpieczeń-
stwa, a młodsze dzieci podró-
żowały bez fotelików. Okazało 
się też, że auto nie miało ak-
tualnych badań technicznych. 
41-letniemu kierowcy poli-
cjanci zatrzymali prawo jazdy, 
a sprawę skierowali do sądu.

Policjanci z łomżyńskiej 
patrolówki na Alei Legio-
nów zauważyli forda, w któ-
rym pasażerowie podróżują 
bez pasów. Zatrzymali pojazd 

do kontroli. Za jego kierow-
nicą siedział 41-letni miesz-
kaniec Augustowa, obok sie-
dzieli jego synowie w wieku 
6 i 16 lat. Chłopcy nie mieli 
zapiętych pasów bezpieczeń-
stwa. Policjanci w trakcie 
sprawdzania pojazdu zoba-
czyli w przestrzeni ładunko-
wej kolejnych trzech pasaże-
rów. 38-latka podróżowała 
z 11-letnim synem i 5-letną 
córką na prowizorycznie za-
montowanych fotelach. Oni 
też nie mieli zapiętych pasów 
bezpieczeństwa. Kierowca 
w takim przewożeniu swojej 
rodziny nie widział żadnego 
problemu. Policjanci spraw-
dzajac pojazd w bazie danych 
ustalili, że nie ma aktualnych 
badań technicznych. Mężczy-
zna od razu stacił prawo jaz-
dy, a jego dalszym losem zaj-
mie się sąd.

41-latek przewoził rodzinę  
w przestrzeni ładunkowej 

busa 

Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń 
mundurowych, wśród nas są nadal 
tacy, którzy decydują się kierować 
pojazdami pod wpływem alkoholu. 
Tylko w niedzielę (31 lipca) łomżyń-
scy policjanci zatrzymali troje takich 
nieodpowiedzialnych kierowców. 
Funkcjonariusze niezmiennie apelują 
o zachowanie rozwagi.

Pomimo ciągłych apeli, nie-
którzy nadal decydują się kiero-
wać pojazdem będąc pod wpły-
wem alkoholu. Funkcjonariusze 
łomżyńskiej jednostki Policji, tyl-
ko w niedzielę (31 lipca) zatrzy-
mali troje takich kierowców.

Do pierwszej kontroli doszło 
przed południem w Starym Cy-
dzynie. Kierująca oplem przekro-
czyła dopuszczalną w tym miejscu 
prędkość o 34 kilometry na godzi-
nę. Bardzo szybko okazało się też, 
że 33-latka siedząca za kierowni-
cą jest nietrzeźwa.Badanie alko-
matem wykazało, że mieszkanka 
Łodzi prowadziła auto mając 1,6 
promila alkoholu w organizmie. 
Kobieta straciła prawo jazdy.

Po 19 policjanci dostali sygnał, 
że w kierunku Niwkowa jedzie de-
awoo, którego styl jazdy świadczyć 
może o tym, że kierowca jest pija-

ny. Policjanci zauważyli wskazany 
w zgłoszeniu pojazd w Bronowie. 
Kierujący nie potrafił utrzymać 
prostego toru jazdy. Mundurowi 
zatrzymali auto. W trakcie rozmo-
wy policjanci wyczuli od kierowcy 
alkohol, mimo to 52-letni kierowca 
nie wyraził zgody na poddanie się 
badaniom na zawartość alkoholu. 
Mężczyzna został przewieziony do 
szpitala, gdzie została pobrana mu 
krew, a następnie trafił do policyj-
nego aresztu. Do wyjaśnienia spra-
wy policjanci zatrzymali mu też 
prawo jazdy.

Kolejne zgłoszenie o najpraw-
dopodobniej nietrzeźwym kie-
rowcy wpłynęło tuż przed godziną 
23. Świadek oświadczył, że z par-
kingu przyległego do terenu, gdzie 
odbywał się koncert, próbuje wy-
jechać subaru, którego kierowca 
może być nietrzeźwi. O wszyst-
kim zostali powiadomieni pełnią-
cy tam służbę kryminalni. Badanie 
alkomatem wykazało u 49-letnie-
go kierowcy ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. Mężczyzna 
również stracił prawo jazdy.

Teraz wszyscy za swoje nieod-
powiedzialne zachowanie odpo-
wiedzą przed sądem.

Pijani na drogach powiatu.  
Policja apeluje o rozwagę 
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RÓŻNE/SPRZEDAM
SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA 
2. TEL. 698 947 100. 

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNICZE. 
ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 207.

Altany ogrodowe zadaszone z grubych 
bali o naturalnych kształtach wyposażo-
na w kpl.mebli stół podłoge drewniana 
pomieści 8/12 osób. Atrakcyjny orygi-
nalny i naturalny wygląd. Proszę o sms-
-a o treści altana wyśle foto mms-em 
jeszcze stara cena 13 tys. Tel. 737 164 200

Ule i opryskiwacz ciągnikowy. 
Tel 784 190 989.

AGROTURYSTYKA - WWW.AGRO-SZKWA.
PL Tel. 535 975 744, 
kontakt@agro-szkwa.pl

Sprzedam łódź wędkarską 340 x 150 
z przyczepką. Cena 6 tys. zł lyb najlepsza 
oferta. Tel. 664 085 925.

Sprzedam 0,85 ha lasu sosnowego. 
Tel: 694 474 029.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom w Białymstoku - stan su-
rowy zamknięty. 
Tel. 698 514 086 lub 604 215 441.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekarskie- Per-
fekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana 
konstrukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 17, 
Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir:  

instalacje CO, instalacje  
wodno-kanalizacyjne, montaż 

urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), 

kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 509 
981 956. Usługi wykończeniowe solidnie 
i szybko - szpachlowanie i malowanie. 
Tel. 503 969 530 

Usługa koparką oraz wywrotką, niwela-
cja, wykopy, karczowanie drzew, wyry-
wanie karp, robienie trawników od pod-
staw. Tel. 513 410 518.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunko-
we, Edyta Sokołow-
ska - twoja pewność 
w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: NOWY ADRES Łomża, 
ul. Nowogrodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 
Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. Prusa 
14 lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Zakład usługowy RTV – Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl 

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż sprzętu 
k o m p u te rowe g o. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 
Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 

Tel. 600 455 252. 

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

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

MOTORYZACJA 

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

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

ZDROWIE/ URODA 

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

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu 
Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038

ZEGARMISTRZ – STARY RYNEK 13.  
Zapraszam poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00.  
Sobota 10.00 – 14.00.

Wasz Zegarmistrz od 1981 roku

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

ZATRUDNIĘ  
KIEROWCĘ  

Piekarnia Piątnica, 
Stawiskowska 53b,  

kontakt w godz. 8–12 
 

tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

SPRZEDAM RENAULT LAGUNA,  
2.0 benzyna, 2006 rok,  

pierwszy właściciel, kupiona  
w salonie, serwisowana  
w salonie i garażowana.  

Przebieg 165 tys. kilometrów.  
Tel. 538 358 206



Po emocjonującym wyścigu i żywiołowym do-
pingu Mistrzem Nurtu Pradoliny Narwi  2022, 
okazał się wielokrotny wcześniejszy uczestnik 
wyścigów Mateusz Listowski. Pierwszym Wice-
mistrzem – Mariusz Butrymowicz, zaś drugim 
Wicemistrzem – Zbigniew Listowski.

Od kilku lat inicjatywa członka Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej Ziemia 
Łomżyńska Pawła Bełdowicza jest kon-
tynuowana i pychówki na łomżyńskim 
odcinku Narwi przeżywają swój rene-
sans. Rokrocznie dzięki współpracy sto-
warzyszenia LOT Ziemia Łomżyńska 
i MOSIR Łomża, organizowane są mię-
dzy innymi Wyścigi Pychówek o tytuł 
Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi. Udział 
w nich biorą potomkowie rodzin od po-
koleń zamieszkałych w nadrzecznych 
miejscowościach. Z uwagi na specyficzny 
i unikalny styl używania pychówkarskie-
go wiosła i pożądaną umiejętność zacho-
wania bezpieczeństwa na wąskich łód-
kach, do udziału w zawodach zapraszani 
są mieszkańcy nadrzecznych terenów, dla 
których pychówka jest często codzien-
nym środkiem transportu.

Tegoroczne mistrzowskie wyścigi na 
Narwi odbyły się w dwóch konkurencjach 
indywidualnych oraz jednej zespołowej. 
23 lipca zawodników żywiołowo dopingo-
wała z nabrzeża bulwaru rzecznego grupa 
kibiców, a koronna dyscyplina zawodów tj. 
sprinterski wyścig pychówek na dystansie 
500 m. okazał się niezwykle wyrównanym 
i dostarczył obserwującym wielu emocji. 
O klasie zawodników świadczy różnica 

pomiędzy 1. i 2. miejscem, która na dy-
stansie 500 m. wyniosła zaledwie 0,47 s.

Mistrzem Nurtu Pradoliny Narwi 
2022 po emocjonującym wyścigu i żywio-
łowym dopingu, okazał się wielokrotny 
wcześniejszy uczestnik wyścigów Mate-
usz Listowski, pierwszym Wicemistrzem 
– Mariusz Butrymowicz, a drugim – Zbi-
gniew Listowski.

Wyścigi pychówek odbyły się pod ho-
norowym patronatem Prezydenta Miasta 
Łomży dra Mariusza Chrzanowskiego, 
a samo wydarzenie zostało dofinansowane 
ze środków budżetu miasta Łomży. Oka-

załe puchary oraz dyplomy zostały wrę-
czone uczestnikom wyścigów na sce-
nie tuż przed rozpoczęciem III festiwalu 
„Szanty nad Narwią”.

Organizatorzy wyrażają podziękowa-
nie za wodniacką asystę dla wyścigów, łom-
żyńskiemu posterunkowi Policji Rzecznej 
oraz załodze jednostki WOPR-u.

WYNIKI
Slalom indywidualny pychówką na dystansie 
500 m.
Marian Drozdowski (3 min. 28,20 s)
Mariusz Butrymowicz (3 min. 38,44 s)

Zbigniew Listowski (3 min. 39,06 s)
Mateusz Listowski (3 min. 41,19 s)
Jerzy Wojewoda (4 min. 00,90 s)
Rajmund Ścięgasz (4 min. 20,09 s)
Wyścig par pychówek na dystansie 500 m.
Mariusz Butrymowicz – Rajmund Ścięgasz (4 
min. 29,02 s.)
Marian Drozdowski – Jerzy Wojewoda (4 min. 
36,69 s)
Zbigniew Listowski – Mateusz Listowski (4 
min. 55,72 s)
Sprinterski wyścig finałowy pychówek na dy-
stansie 500 m. o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny 
Narwi – 2022
Mateusz Listowski (3 min. 01,03 s)
Mariusz Butrymowicz (3 min. 01,50 s)
Zbigniew Listowski (3 min. 11,25 s)
Marian Drozdowski (3 min. 24,60 s)
Jerzy Wojewoda (3 min. 33,87 s)
Rajmund Ścięgasz (4 min. 13,09 s)

Pychówka, to niepozorna łódź rzecz-
na, na której pływa się posługując długim 
łopatowym wiosłem. Łodzie te w bagni-
stych dolinach Narwi i Biebrzy od poko-
leń były podstawowym środkiem trans-
portu rzecznego. Używano ich zarówno 
w codziennych potrzebach gospodarskich 
przewożąc przez nurt rzeki rolnicze towa-
ry, a nawet zwierzęta, jak i w celach poło-
wu ryb lub w celu podróży. Umiejętności 
pływania pychówkami wymuszone życio-
wymi potrzebami, przechodziły w gospo-
darstwach nadrzecznych jako element ro-
dzinnej tradycji rzecznej z pokolenia na 
pokolenie.

Mateusz Listowski Mistrzem Nurtu Pradoliny Narwi 2022

Start VII Triathlonu MOSiR Łomża roz-
począł się w niedzielę 31 lipca punk-
tualnie o godzinie 12.00 na plaży, 
natomiast finisz miał miejsce na bul-
warach przy Porcie Rzecznym. Zawod-
nicy w drodze do mety mieli do poko-
nania odcinek 1200m w Rzece Narew, 
15km na rowerze oraz 3km bieg. 

Deszczowa pogoda nie ze-
psuła humoru sportowców, któ-
rzy podkreślali urok łomżyńskich 
bulwarów i możliwości wykorzy-
stania ich dla sportu i rekreacji. 
Punktualnie o 12.00 na sygnał 
startu 42. zawodników i zawod-

niczek ruszyło sprawdzić swoją wy-
trzymałość fizyczną i siłę charakteru. 
Wszyscy z sukcesem ukończyli zawo-
dy!

Zwycięzcą VII Triathlonu MO-
SiR Łomża został Jakubowski Tomasz 
z Augustowa, który na mecie stanął 
jako pierwszy z czasem 50.47.

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary 
i nagrody. Medal otrzymał każdy zawod-
nik, który ukończył Triathlon.

Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia 
Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Gru-
py Ratowniczej Nadzieja, Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe w Łom-
ży, Łomżyńskiego Klubu Płetwonurków 
"Podwodny Jeleń", Miejskiego Przed-

siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej oraz Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji.

Wydarzenie organizowane było 
w ramach projektu pt. "Łomża - Miasto, 
w którym żyję i pracuję" finansowanego 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego 2014-2021 - Program Rozwój 
Lokalny.

Zawodnicy z różnych stron Polski zmagali się  
w VII Triathlonie MOSiR Łomża 

14 www.narew.infosport
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Nie chcę kończyć kariery jako prze-
grany - powiedział Adam Kownacki 
w wywiadzie udzielonym po zakoń-
czeniu walki z Alim Demirezenem. 
Turek pokonał pochodzącego z Łomży 
boksera jednogłośnie na punkty. I jest 
to, niestety, trzecia z rzędu porażka 
33-letniego Kownackiego, którego 
zawodowy bilans wynosi teraz 20 
walk wygranych (15 przed czasem) i 3 
przegrane.   

Jak informuje portal ringpol-
ska.pl, sędziowie przyznali De-
mirezenowi zwycięstwo punk-
tami 96:94 i dwa razy 97:93. 
To oznacza, że Adam Kownac-
ki wygrał kilka z dziesięciu rund 
(jak wylicza portal, wyprowadził 
zresztą w całej walce więcej cio-
sów), ale jednak na całym dystan-
sie pojedynku okazał się słabszy.    

"Polak mocno rozpoczął po-
jedynek i był bardzo aktywny 
w pierwszych trzech rundach. 
Demirezen zachował spokój i od 
czwartego starcia zaczął zyski-
wać przewagę. Pięściarz z Turcji 
wchodził w wymiany z rywalem 
i najczęściej to on pozostawiał 
po sobie lepsze wrażenie. Ak-
tywność Kownackiego w drugiej 
połowie walki spadła. Obrona 
Polaka nie była najlepsza i prze-
puszczała sporo ciosów. Demi-
rezen boksował konsekwentnie, 
regularnie trafiał i często wyprze-
dzał przeciwnika swoimi akcja-
mi. Kownacki nie poddawał się, 
w ostatnich rundach próbował 
zrywów, ale nie potrafił znaleźć 

sposobu na odwrócenie losów 
walki" - opisuje ringpolska.pl.  

Jak podają media relacjonu-
jące walkę, Adam Kownacki "Ba-
byface" udzielił po walce krótkie-
go wywiadu telewizji Showtime. 
Powiedział m. in. 

- Czułem się w ringu zardze-
wiały. Miałem długą przerwę 
i czułem to w walce. Nie potrafi-
łem go wyprzedzać, tak jak chcia-
łem. Przyjąłem sporo ciosów, 
a sam nie siadałem tak na uderze-
niach, jak to sobie zakładaliśmy - 
powiedział "Babyface".

Po walce Adam Kownacki 
trafił do szpitala na badania do-
tyczące ewentualnego urazu ręki.

Przed pierwszą walką z Finem 
Robertem Heleniuserm (ma-
rzec 2020) pięściarz, który jako 
dziecko mieszkał w Konarzy-
cach, był o krok lub dwa od walki 
o najwyższe laury w zawodowym 
boksie. Nie tylko ze względu na 
umiejętności, ale także atrakcyj-
ny dla odbiorców styl oparty na 
ataku (kosztem, niestety, obro-
ny). Wiele ciosów zadawał, ale 
też wiele inkasował. Porażka ze-
pchnęła go w rankingu. Rewanż 
przegrany w kiepski sposób po-
grążył jeszcze bardziej, a kolej-
na przegrana, być może, oznacza 
jeszcze coś gorszego. Co zatem 
dalej? 

- Będę musiał odbyć rozmo-
wę z żoną. Nie chcę jednak koń-
czyć kariery jako przegrany - 
stwierdził Adam Kownacki.        

Adam Kownacki. 
Czy „Babyface” 

może jeszcze wrócić  
na ścieżkę mistrza? 

Znany łomżyniakom Maciek Tercjak 
to młody, ambitny chłopak, który 
nie zatrzymuje się i nie spoczywa na 
laurach. Cały czas zaskakuje swoją za-
wziętością i łączeniem pasji z życiem 
zawodowym. Ze swoją miłością do 
sportu i samodyscypliną, dotarł aż do 
Orlando, gdzie jako pierwszy Polak za-
walczy w największej organizacji walk 
profesjonalnego karate. Maciej Ter-
cjak zadebiutuje w "Karate Combat".

"Karate Combat" to amery-
kańska federacja karate promu-

jąca walki w formule full contact. 
Jest pierwszą na świecie profesjo-
nalną ligą karate, gdzie walki to-
czą się w formie sezonów.

- To wielkie wyróżnienie, na-
leżę do grona zawodników naj-
lepszej ligi na świecie. Moja mo-
tywacja do dalszej pracy dzięki 
temu jest jeszcze większa.  Mój 
wyjazd do USA nie był związany 
z kontraktem w Karate Combat, 
aczkolwiek o planach wpisania 
mnie jako ich zawodnika wie-

działem jeszcze przed wylotem, 
dlatego moja podróż do Stanów 
była dokładnie zaplanowana tak, 
żebym mógł budować swoją for-
mę do walki – mówi Maciej Ter-
cjak. - Klubem w Łomży zajmu-
ją się trenerzy, którzy również 
prowadzą swoje zajęcia w Hun-
terze. Moja rada dla wszystkich 
ludzi, którzy mają marzenia jest 
taka aby nigdy się nie poddawać, 
zawsze wierzyć w siebie, nie słu-
chać zawistnych ludzi, ale być 
wobec siebie samokrytycznym 
i wymagać od siebie więcej niż 
„norma”. Mieć cel i do niego dą-
żyć bez względu na czas jaki nas 
od niego dzieli. Jestem rodowi-
tym łomżyniakiem, dumnym 
z pochodzenia, dobrze życzę lu-
dziom ale skupiam się głównie 
na swoim życiu nie patrząc na 
to co robią inni. Jeżeli mogę to 
pomogę. Zawsze chciałem być 
inny niż wszyscy, nie podąża-
łem za tłumem. Wierzę, że bez 
względu na to czy jest dobrze 
czy źle - jestem w stanie stwo-
rzyć swój idealny świat – dodaje 
Maciej. 

Już niebawem poznamy na-
zwisko przeciwnika, z którym 
Maciek stoczy swoją walkę pod-
czas gali Karate Combat 35 w Or-
lando. Wydarzenie zaplanowano 
już na 27 sierpnia. 

Gratulujemy i trzymamy 
mocno kciuki!

Maciej Tercjak zawodnikiem 
Karate Combat

W Cekcynie, w niedzielę 24 lipca 
odbyła się I edycja zawodów Street 
Workout Straight Outta Battle. Wyda-
rzenie cieszyło się ogromnym zainte-
resowaniem. 

W zawodach tych wystarto-
wał 18-letni Filip Tyborowski 
pochodzący z Łomży. Po ciężkim 
boju Filip ostatecznie dostał się 
do półfinału w kategorii freesty-
le gdzie zajął 7 miejsce. Był to 
pierwszy większy start młodego 
zawodnika, więc można potrak-
tować go jako bardzo udany de-
biut. 

Podczas konkurencji prze-
widzianych dla publiczności na-
grody zdobyli Przemysław Gru-
żewski, który zajął I miejsce 
w pompkach na komendę oraz 
siostra Filipa Ola Tyborowska 
biorąca udział w zwisie na drąż-
ku na czas, która również zajęła 
I miejsce. 

Filip Tyborowski w Półfinale  
Street Workout Straight Outta Battle




