
Pogoda  
dla seniorów

Już po raz 5. do wspólnego świętowa-
nia zaprosił seniorów Prezydent Łom-
ży. Impreza zorganizowana z okazji 
obchodów Łomżyńskiego Dnia Se-
niora zgromadziła kilkaset osób. 
Wypełniły ją: prezentacja twórczości 
osób starszych, zabawa przy muzyce, 
trening ciała i umysłu, a także porady 
zdrowotne i badania profilaktyczne. 

Jak relacjonuje portal lomza.
pl, w  imieniu prezydenta Ma-
riusza Chrzanowskiego uczest-
ników Seniorady powitał jego 
zastępca Andrzej Garlicki. 

- Dziękuję za Państwa obec-
ność, codzienną współpracę, ak-
tywność poprzez Radę Seniorów 
i rożne inne działania. Jesteście 
środowiskiem, które bardzo 
wspiera inicjatywy podejmowane 
przez władze miasta i za to ser-
decznie dziękujemy - powiedział.

Władzom Łomży za przy-
jęcie pomysłu organizacji wyda-
rzenia integrującego seniorów 

z naszego miasta podziękowała 
Grażyna Czajkowska, przewod-
nicząca Łomżyńskiej Rady Se-
niorów. 

- To impreza przeznaczona 
dla osób starszych, pokazująca 
ich aktywność. Jak do tej pory 
niebo nad nami czuwa i wesoło 
oraz przyjemnie możemy spędzić 
czas na Starym Rynku – mówiła 
przewodnicząca przypomina-
jąc, że wydarzenie organizowane 
jest w związku z Ogólnopolskim 
Dniem Seniora i Międzynarodo-
wym Dniem Osób Starszych.
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Dokończenie na str. 4

Prezydent Łomży zaprasza na 
wydarzenie władze rządowe, re-
gionalne i samorządowe, przed-
stawicieli instytucji rządowych, 
radców handlowych z kilkudzie-
sięciu krajów świata oraz przed-
siębiorców. Obecność potwier-
dzili przedstawiciele ministerstw 
i agencji rządowych oraz radco-
wie handlowi m.in. z  Albanii, 
Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, 
Bułgarii, Kanady, Chin, Cypru, 
Kongo, Dani, Egiptu, Estonii, 
Francji, Mołdawii, Czarnogóry, 
Maroko, Panamy, Portugalii, Ro-
sji, Senegalu, Słowacji, Szwajca-
rii, Holandii, Ukrainy. Celem jest 
zaprezentowanie Łomży jako 
innowacyjnego i kreatywnego 
miasta, otwartego na nowe inwe-
stycje. 

- Chcemy pokazać potencjał 
miasta i jego możliwości  go-
spodarcze przez pryzmat firm 
działających w Łomży i regionie. 
Mamy się czym pochwalić - pod-
kreśla prezydent Mariusz Chrza-
nowski.

Podczas konferencji plano-
wane są m.in.: debata pt. „Open 

to new investment”, z udziałem 
ekspertów i przedstawicieli in-
stytucji rządowych, prezentacja 
możliwości finasowania inwesty-
cji i rozwoju eksportu ze środków 
unijnych, sesje prezentacji bły-
skawicznych lokalnych przedsię-
biorców oraz sesje spotkań B2B. 

Za sprawą obecności radców 
handlowych z kilkudziesięciu 
krajów chcemy pokazać  zagra-
nicznym podmiotom, że Łomża 
to dobre miasto na ich inwesty-
cje - dodaje zastępca prezydenta 
miasta Andrzej Garlicki. 

W przerwach, zamiast tra-
dycyjnego cateringu, organi-
zatorzy planują wystawę stoisk 
lokalnych producentów spo-
żywczych z ich produktami oraz 
częstowanie niepowtarzalnymi 
smakołykami gości konferencji. 
Zatem zmysł smaku włączony 
zostanie do promocji regional-
nych wyrobów.  

Swoje prezentacje przygotują 
też  firmy z innych branż, m.in. 
budowlanej, meblowej, automa-
tycznej, elektroenergetycznej, 
zielonych technologii. Firmy te 

będą się prezentowały w dwóch 
sesjach błyskawicznych. Każda 
z firm będzie miała do 3 minut, 
aby zainteresować potencjalnych 
partnerów.

- Zdecydowaliśmy się nadać 
naszej konferencji również wy-
miar edukacyjny. Zaprosimy 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych. Poprzez prezentację firm 
odnoszących sukcesy w kraju  i za 
granicą mamy nadzieję zainspi-
rować młodzież  i w ten sposób 
promować przedsiębiorcze po-
stawy, a także zachęcać do po-
dejmowania własnych przedsię-
wzięć gospodarczych - informują 
organizatorzy.

Łomżyńskie  wydarzenie bę-
dzie  preludium do Wschodniego 
Kongresu Gospodarczego, który 
rozpoczyna się 25 września.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w konferencji wszystkich 
przedsiębiorców, przedstawicie-
li instytucji otoczenia biznesu, 
władze samorządowe i wszystkie 
osoby zainteresowane. 

Dokończenie na str. 4

Zainwestuj w Łomży
Konferencja "Invest in Łomża" odbędzie się 24 września 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki 

i Przedsiębiorczości w Łomży (Aula im. Prof. Antoniego Jakubczaka, ul. Akademicka ).  
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W siedzibie Parku Przemysłowe-
go Łomża towarzyszył obojgu prezy-
dent Mariusz Chrzanowski. Zbigniew 
Ziobro wystąpił podczas tego spotka-
nia w jeszcze jednej roli - lidera ugru-
powania Solidarna Polska, które two-
rzy wraz z Prawem i Sprawiedliwością 
oraz Porozumieniem Jarosława Gowi-
na obóz Zjednoczonej Prawicy.

- Dziękowałem właśnie dzisiaj na 
uroczystościach dożynkowych rolni-
kom za ich trud. Moje „pole” działal-
ności to sprawy związane z bezpie-
czeństwem państwa i jego obywateli. 
Często splata się to z realizacją socjal-
nej polityki naszego rządu. Odbiera-
my przestępcom pieniądze. Niedaw-
no tylko w jednej sprawie było to 1,4 
miliarda zlotych, czyli tyle, ile trzeba 
w całym kraju na program wyprawek 

szkolnych „300+”. Na podstawie prze-
pisów o tzw. konfiskacie rozszerzonej, 
odbieramy przestępcom tę siłę, którą 
mogliby wykorzystać do kolejnych 
przestępstw – mówił minister spra-
wiedliwości podkreślając zaniedbania 
w tej dziedzinie, a także np. związa-
ne z”mafią VAT-owską”, poprzednich 
rządów PO – PSL.

Zbigniew Ziobro podkreślał także 
inne skuteczne działania rządu i orga-
nów ścigania  w sprawie patologii go-
spodarczych i przestępców „w białych 
kołnierzykach”.

- Trzeba chcieć, a jak się chce, to 
można – stwierdził minister.

Mówił również o zaostrzaniu ko-
deksu karnego w przypadkach szcze-
gólnie niebezpiecznych przestępstw, 

„wojnie” o reformę sądownictwa. Za-
chęcał do udziału w wyborach, waż-
nych wyborach, które zadecydują o dal-
szych szansach na realizację programu 
dobrej zmiany.

Aleksandra Szczudło, związana 
rodzinnie z Ciechanowcem, zadekla-
rowała zamiar wspierania prezydenta 
Łomży Mariusza Chrzanowskiego 
w jego działaniach, jeżeli zdobędzie 
mandat poselski. Mówiła obszernie 
o inicjatywach sejmikowej większości 
PiS po objęciu przez nią władzy w re-
gionie w ubiegłym roku.

- W parlamencie chciałabym jesz-
cze mocniej oddziaływać na to, co 
się dzieje w naszym województwie, 
w Łomży – powiedziała Aleksandra 
Szczudło.                      
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Z nami  
te numery

Jeżeli w piątek 13 odbywa się jakieś losowanie to teo-
retycznie przynajmniej część uczestników powinna 
uważać, że miała pecha. Loterie, gry liczbowe i wszelkie 
inne działania, w których główna rola przypada „ślepe-
mu trafowi”, mogą mieć wprawdzie więcej niż jednego 
zwycięzcę, ale jednak raczej nie wszystkich. Jest jednak 
wyjątek – losowanie numerów komitetów wyborczych.

Kilka dni temu Państwowa Komisja Wybor-
cza przeprowadziła publiczne losowanie nume-
rów, według których na karcie do głosowania 
ułożone zostaną listy kandydatów na posłów. 
Jeśli wierzyć wygłaszanym później komentarzom 
przedstawicieli sił politycznych, wszyscy są po 
prostu zachwyceni, a każda liczba wróży im suk-
ces. No i bardzo dobrze. Wszystkim życzymy po-
myślności. Bo i tak najważniejszy werdykt PKW 
zapadł nie w drodze losowania – członkowie tego 
gremium zadecydowali, że wszystkie nazwiska 
kandydatów do Sejmu znajdą się na jednej stro-
nie karty, jaką otrzymamy w lokalu wyborczym. 
Nie będzie „książeczki” czy dwustronnie zadru-
kowanego spisu. 

A zatem PKW najpierw rozlosowała nume-
ry komitetów wyborczych, które  zgłosiły listy 
kandydatów we wszystkich okręgach głosowa-
nia, a później tych., które ubiegają się o mandaty 
w więcej niż jednym okręgu. 

Ta pierwsza grupa to zaledwie 5 partii czy 
większych bloków politycznych, druga - to ko-
lejne 4 

„Podczas pierwszej części publiczne losowa-
nie polegało na losowaniu kul z dwóch szklanych 
przezroczystych pojemników. W pierwszym z nich 
znajdowały się białe kule. W każdej z nich została 
umieszczona kartka z nazwą jednego z uprawnio-
nych do wzięcia udziału w losowaniu komitetów 
wyborczych. W drugim szklanym pojemniku znaj-
dowały się czerwone kule, a w każdej z nich kartka 
z odpowiednią liczbą (od 1 do 5). 

I tak w pierwszej części losowania traf wskazał, 
że: 
Numer 1 to  KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE; 
Numer 2 to KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ;  
Numer 3 to  KOMITET WYBORCZY SOJUSZU LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ;
Numer 4 to KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA 
WOLNOŚĆ  
I NIEPODLEGŁOŚĆ;
Numer 5 to KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.

Druga część losowania sprawiła, że:  

Numer 6 to KOMITET WYBORCZY PRAWICA;
Numer 7 to KOMITET WYBORCZY AKCJA 
ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW; 
Numer 8 to KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA 
BEZPARTYJNI  
I SAMORZĄDOWCY;
Numer 9 to KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA 
LIROYA-MARCA.

Zbigniew Ziobro i Aleksandra 
Szczudło na spotkaniu w Łomży 

Pochwałę działań resortu sprawiedliwości i całego 
rządu „dobrej zmiany” oraz zalet Aleksandry Szczudło, 

wiceprzewodniczącej Sejmiku województwa jako kandydatki 
do Sejmu, przedstawił goszczący w Łomży Zbigniew Ziobro, 

minister sprawiedliwości, prokurator generalny.   

Przyjazd ministra sprawiedliwości wzbudził zainteresowanie mieszkańców Łomży



3polityka

Trudne chwile przechodzi Kornel Morawiecki. Oj-
ciec premiera Mateusza Morawieckiego, legenda 
antykomunistycznej opozycji, kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości do Senatu w  okręgu łomżyńsko 
- suwalskim walczy z rakiem trzustki. 

Kilka dni temu na łamach "Super 
Expressu" opowiedział o swoim stanie 
zdrowia i o zbliżających się wyborach. Pre-
zentujemy  fragment tej publikacji.   

"Ci, których dotyka ta choroba, przeży-
wają najczęściej załamanie. Ale nie Kornel 
Morawiecki. Polityk po przerwie spowo-
dowanej leczeniem, pojawił się wczoraj 
w Sejmie. - Po serii chemioterapii pojawi-
ły się kolejne problemy zdrowotne. Mam 
kłopot z nerkami, odezwało się też serce. 
Ale nie poddaję się, nie mam tego w zwy-
czaju – mówi nam marszałek senior. - Przy 
życiu trzyma mnie rodzina, no i polityka 
– dodaje.

Poseł Morawiecki opowiada nam, że 
gdy poinformował syna, że zamierza zostać 
senatorem, ten odparł „tato, a po co to to-
bie?”. - Odparłem, że skoro żyję, to mogę 
jeszcze popracować dla Polski – słyszymy 
od polityka.

Morawiecki, choć ma już swoje lata, a do 
tego ciężko choruje, jest w dobrej formie. - 

Gdy tylko mogę, uciekam ze szpitala. Sta-
ram się dużo ruszać, to mi pomaga – mówi.

Morawiecki zapowiedział, że ma zamiar 
czynnie prowadzić kampanię wyborczą. 
- Będę jeździł po Podlasiu. Chcę poznać 
mieszkańców, dowiedzieć się, jakie mają 
problemy, co ich trapi. Mam już zaplano-
wane pierwsze spotkania – dodaje polityk.

Czym ma zamiar zająć się, gdy uzyska 
mandat senatora? - Oprócz pracy na rzecz 
zwykłych ludzi, chciałbym zająć się zagad-
nieniami polityki zagranicznej. Uważam, 
że Polska powinna szukać porozumienia 
z Rosją. Mówiłem już zresztą o tym Ma-
teuszowi, że nie możemy sobie pozwolić na 
konflikt z tym krajem. To Polsce nic nie da 
– słyszymy".

*  *  *
Kornelowi Morawieckiemu życzymy 

oczywiście pokonania choroby, zdrowia i sił. 
Martwi nas jednak jego zapowiedź: "Będę 
jeździł po Podlasiu" , bo to chyba oznacza, 
że z mieszkańcami Łomży, Suwałk, Kolna, 
Zambrowa czy Augustowa, czyli swojego 
okręgu wyborczego, się nie spotka. Żaden 
z tych ośrodków nie leży na Podlasiu, choć 
rzeczywiście znajdują się w województwie 
podlaskim.               

Koalicja  
w Zambrowie

Z udziałem przewodniczącego PO 
w województwie podlaskim posła 
Roberta Tyszkiewicza, Doroty Sasi-
nowskiej i Jacka Piorunka odbyło się 
w Zambrowie kolejne z cyklu spotkań 
kandydatów Koalicji Obywatelskiej do 
parlamentu. 

 - Przyjechałem do Zambrowa, 
by wesprzeć kandydaturę Doroty 
Sasinowskiej,  która  startuje, aby 
reprezentować mieszkańców Za-
mbrowa i powiatu zambrowskiego 
w Warszawie - mówił  Robert Tysz-
kiewicz. - Zambrów to ważne mia-
sto dla regionu podlaskiego, miejsce 
ożywionego wzrostu gospodarcze-
go, handlu i jest to miejsce, które 
dalej powinno się rozwijać i mieć 
szansę rozwijać się szybciej. 

Szef Platformy na Podlasiu 
w samych superlatywach przedsta-
wiał Dorotę Sasinowską – rolniczkę, 
przedsiębiorcę, człowieka niebywa-
łej aktywności, znakomitego charak-
teru i niesamowitej dynamiki. 

Jednym z głównych tematów 
spotkania było zdrowie. Koalicja 
Obywatelska tak mocno stawia 
na program europejskiej ochro-
ny zdrowia, co powinno przynieść 
"radykalne skrócenie kolejek do 
specjalistów do 21 dni, a czas ocze-
kiwania na SOR-ze do 60 minut".

Wsparcia kandydaturze Do-
roty Sasinowskiej udzielił także 
Jacek Piorunek, radny Sejmiku 
i kandydat do Sejmu oraz Karol 
Kossakowski, szef lokalnych struk-
tur Platformy Obywatelskiej. 

Można 
zrobić 

własny prąd 
Miasto Łomża zaprasza 

osoby zainteresowane wy-
konaniem instalacji  foto-
woltaicznej lub kolektorów 
słonecznych do wypełnienia 
ankiety dostępnej na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Łomży  pod ad-
resem http://www.lomza.pl/
index.php?wiad=9294.  

Ma ona na celu spraw-
dzenie stopnia zainteresowa-
nia mieszkańców tego typu 
inwestycjami z możliwością 
dofinansowania z Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020, 
w ramach planowanego na-
boru  wniosków (grudzień 
2019 r. – styczeń 2020 r.). 

Wypełnione ankiety na-
leży  dostarczyć w terminie 
do 15.10.2019 r. do Urzędu 
Miejskiego w Łomży.

Przy życiu trzyma mnie rodzina i polityka 
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Konferencja Invest in Łomża

Data: 24 września 2019 r. godz. 10.00

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Aula im. Prof.
Antoniego Jakubczaka, ul. Akademicka 1, 18-400 Łomża.

Zaproszeni goście: Przedstawiciele ministerstw i agencji rządowych, władz samorządowych,

przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, radcowie handlowi.

PROGRAM 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników.

10.00–10.30 Rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości.

10.30–10.45

Wspólnie o Funduszach Europejskich - możliwości finasowania rozwoju 
przedsiębiorstw z funduszy unijnych Mirosław Jóźwicki – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UM WP

10.45 – 10.55 Finansowanie eksportu oraz inwestycji zagranicznych polskich firm –   
Feliks Kobierski Banku Gospodarstwa Krajowego)

11.00 – 12.00 Moderowana  debata  na  temat  „Łomża  otwarta  na  nowe  inwestycje -
Open  to  new  investments” z  udziałem  przedstawicieli  Polskiego
Funduszu Rozwoju, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Agencji Rozwoju
Przemysłu, Krajowej Izby Gospodarczej.

12.00 – 12.40 Przerwa – poczęstunek we foyer, zwiedzanie stoisk lokalnych firm

12.40 – 12.55 Zainwestuj  w  Łomży  /  Invest  in  Łomża  –  prezentacja  potencjału
gospodarczego i inwestycyjnego miasta.

13.00 – 13.30 I sesja prezentacji błyskawicznych – 3 min prezentacje 7 lokalnych firm. 

13.35 – 14.05 II  sesja  prezentacji  błyskawicznych  –  3  min  prezentacje  7  lokalnych
firm. . 

14.05 – 15.00 Zwiedzanie stoisk wystawców.

Na konferencję można się zgłosić wysyłając 
zgłoszenie na adres konferencja@um.lomza.
pl lub poprzez stronę internetową http://fo-
rum.um.lomza.pl/ . Więcej informacji można 
uzyskać w Centrum Obsługi Przedsiębiorców 
Urzędu Miejskiego w Łomży pod nr telefonu 86 
2156852 lub mailowo cop@um.lomza.pl. 

Organizatorem wydarzenia jest Miasto 
Łomża. 

Współorganizatorem jest Państwowa Wyż-
sza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży. Wydarzenie uzyskało patronat hono-
rowy i wsparcie Ministerstwa Inwestycji i Roz-
woju, patronaty Polskiej Agencji Informacji i 
Handlu i Krajowej Izby Gospodarczej. Partne-
rami konferencji są Agencja Rozwoju Przemy-
słu, Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronatu 
medialnego udzieliły TVP3 Białystok i Polskie 
Radio Białystok. Działanie jest współfinansowa-
ne ze środków Funduszu Spójności z Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uroczystym podsumowaniem konferencji 
będzie wieczorem 24 września gala konkursu 
gospodarczego  Łomżyńskie Anioły Biznesu. 

Inicjatywa realizowana jest od dwóch lat 
przez Urząd Miejski  Łomży we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym. Nagrody honorują  
przedsiębiorców działających na Ziemi Łom-
żyńskiej, którzy swoją działalnością przyczynia-
ją się do rozwoju gospodarczego oraz promocji 
Miasta Łomża i regionu. 

Intencją organizatorów jest to, aby nagroda 
stała się Gospodarczą Marką Ziemi Łomżyń-
skiej. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

W roku 2017 Anioły Biznesu odbyły się po 
raz pierwszy. Nagroda została przyznana w 6 ka-
tegoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut 
Roku, Firma z sercem, Pracodawca Jutra, Amba-

sador Ziemi Łomżyńskiej. W II edycji przybyły 
dwie nowe - Kobieta Biznesu oraz Super Anioł. 

Konkurs cieszy się rosnącym prestiżem 
wśród przedsiębiorców. Drugą galę uświetnili 
swoją obecnością radcowie handlowi z kilku-
dziesięciu krajów świata. - Sukces spotkania 
lokalnych przedsiębiorców z przedstawiciela-
mi środowisk gospodarczych z całego świata w 
roku ubiegłym zainspirował nas przy organiza-
cji tegorocznej konferencji "Invest in Łomża".  
To kontynuacja tamtego spotkania w rozbu-
dowanej formule – dodaje zastępca prezydenta 
miasta Andrzej Garlicki.

W 2019 r. nagroda zostanie przyznana w 
7 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, 
Kobieta Biznesu, Firma z Sercem, Pracodawca 
Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej, Super 
Anioł.

Konkurs budzi coraz większe zainteresowa-
nie. W 2017 roku w 136 wnioskach, zgłoszono 
46 podmiotów, w tym  ponad 10 w więcej niż 
jednej kategorii. Rok 2018 to już 170 zgłoszeń 
i 57 podmiotów, a 14 podmiotów w więcej niż 
jednej kategorii. W roku 2019 organizatorzy 
przyjęli 251 wniosków, zgłoszonych zostało 
74 przedsiębiorców, przy czym 26 w więcej niż 
jednej kategorii.

Konkurs Łomżyńskie Anioły Biznesu jest 
rozpoznawalny nie tylko w subregionie łom-
żyńskim. W 2019 r. Izba Przemysłowo - Han-
dlowa w Białymstoku zgłosiła wydarzenie do 
nagrody Podlaska Marka Roku.

Trzecia edycja konkursu została objęta pa-
tronatem honorowym przez: Polską Agencję 
Inwestycji i Handlu, Krajową Izbę Gospodarczą  
oraz Podlaski Związek Pracodawców. Sponso-
rem głównym jest PKO Bank Polski. Partnera-
mi konkursu są: Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Hexa 
Bank Spółdzielczy, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Piątnicy, Kino Millenium. 

Patronatu medialnego udzieliła TVP 3 Bia-
łystok. 

Zainwestuj 
w Łomży

Senioradę 2019 rozpoczęło 
wspólne odtańczenie poloneza. 
Następnie swoje umiejętności 
przedstawiali na scenie seniorzy 
skupieni w Dziennym Domu Se-
nior Plus oraz w Klubie Seniora.   
Zaśpiewała „Maryna”, a kujawiaka 
zatańczył działający przy Klubie 
zespół „Radość”. Fundacja „Czas 
lokalny” pochwaliła się projektem 
ABC Zdrowego Seniora na scenie 
i w specjalnym namiocie. Do tańca 
i ćwiczeń zachęcały seniorów in-
struktorki z Elite Strefa Kobiet, 
które przeprowadziły trening pila-
tes z kijkami (Katarzyna Danow-
ska) oraz pokaz Zumby (Elżbieta 
Komorowska).

Seniorzy mogli też sprawdzić 
swoją wiedzę o Łomży. Konkurs 
z cennymi nagrodami przepro-
wadziła Łomżyńska Rada Senio-
rów.

Następnie Stary Rynek wy-
pełnił się tańczącymi parami, do 
czego zachęcił występ Roberta 
Kossakowskiego. Muzycznie roz-
grzewała publiczność także para 
- Renata i Arkadiusz Korytkow-
scy - która wykonała rozrywkowe 
szlagiery i zakończyła biesiado-
wanie swoim występem.

Przez całą imprezę w namio-
tach ustawionych wokół Starego 
Rynku można było badać poziom 
cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie 
i porozmawiać z dietetykiem, na 
seniorów czekały zaproszenia na 
konsultacje i badania, prezentacja 
sprzętu medycznego i wkładek do 
butów. Panie z Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Po-
łożnych za symboliczną złotówkę 
sprzedawały ciasta, a dochód chcą 
przeznaczyć na zakład opiekuńczy 
w Gaci. Filharmonia Kameralna 
im. Witolda Lutosławskiego w 
swoim kąciku melomana rozdawa-
ła losy, spośród których rozlosowa-
ne były zaproszenia na koncerty i 
płyty z muzyką. 

Zadowoleni i roztańczeni se-
niorzy pili kawę i herbatę, a także 
jedli pożywne leczo, przygotowane 
przez podopiecznych i opiekunów 
z Bursy Szkolnej nr 1. Orzeźwia-
jące napoje z wody z łomżyńskie-
go wodociągu przygotowały dla 
uczestników imprezy pracownice 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji.

Senioradę 2019 poprzedziło 
uroczyste posiedzenie Rady Senio-
rów w Domku Pastora.

Pogoda dla seniorów

Seniorki mogły zadbać nie tylko 
o zdrowie, ale także o urodę
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Sztandar wojskowy to symbol 
wierności, honoru i męstwa. To 
wielka chwila, dlatego, że rok 

po podjęciu przeze mnie decyzji 
o powołaniu 18. Dywizji, mamy dziś 
uroczystość nadania jej sztandaru. 
To jest wydarzenie, które zostanie 

zapamiętane w Siedlcach, ale także 
w całej Polsce na bardzo długi czas 

- powiedział Mariusz Błaszczak, 
minister obrony narodowej. Na 

pewno będzie pamiętane w Łomży, 
bo na tym sztandarze znajduje się 

herb miasta.  

Uroczystość
Jak relacjonują  służby pra-

sowe MON, minister wziął 
udział w uroczystości wręczenia 
sztandaru 18. Dywizji Zmecha-
nizowanej im. gen. broni Tade-
usza Buka. Minister przekazał 
sztandar z herbem Łomży do-
wódcy jednostki, generałowi 
dywizji Jarosławowi Groma-
dzińskiemu. 

- Od dziś żołnierze 18. Dy-
wizji Zmechanizowanej są połą-
czeni tym chwalebnym znakiem. 
Sztandar wojskowy jest symbo-
lem wierności,  honoru i męstwa. 
Sztandar wyróżnia żołnierzy. 
Jestem przekonany, że żołnierze 
18. Dywizji, zasługują na miano 
tych obrońców Ojczyzny, którzy 
tak jak w 1920 roku żołnierze 
18. Dywizji Piechoty, Żelaznej 
Dywizji wyróżniali się męstwem 
broniąc naszej Ojczyzny - mówił 
podczas uroczystości minister 
Mariusz Błaszczak.

Sztandar, który otrzymała 
18 Dywizja Zmechanizowana 
ufundowała społeczność Siedlec, 
gdzie stacjonuje dowództwo jed-
nostki oraz społeczność Łomży, 
gdzie mieściło się dowództwo 
18 Dywizji Piechoty. Rodzicami 
chrzestnymi sztandaru zosta-
li minister Mariusz Błaszczak, 
a także Elżbieta Buk, córka gen. 
broni Tadeusza Buka, patrona 
dywizji i byłego dowódcy wojsk 
lądowych, który zginął w kata-
strofie lotniczej pod Smoleń-
skiem. To właśnie oni wręczyli 
sztandar gen. dyw. Jarosławowi 
Gromadzińskiemu, dowódcy 18 
Dywizji. – Wyszyte na sztanda-
rze słowa Bóg, honor, ojczyzna 
oddają sprawy dla żołnierza naj-
ważniejsze – zaznaczył generał.

Przypominając sylwetkę ge-
nerała Tadeusza Buka i jego 
służbę w Wojsku Polskim szef 
MON powiedział: - To jest to 
patron, który pokazuje, że w dzi-
siejszych czasach Wojsko Polskie 
może poszczycić się odważnymi 
dowódcami. Kiedy po raz pierw-

szy złożyłem wizytę w Białym 
Domu w styczniu ubiegłego roku, 
miałem sposobność rozmawiać 
z generałem McMasterem, któ-
ry w Iraku służył ramię w ramię 
z generałem Bukiem. Pamiętał 
go i było to niewątpliwie dobre 
rozpoczęcie naszej rozmowy.

- Bardzo dziękuję wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do 
tego, że 18. Dywizja Zmechani-
zowana powstała. Bardzo dzię-
kuję tym, którzy na co dzień pra-
cują właśnie na rzecz tego dzieła 
- mówił minister.

Uroczystość zakończyło ode-
granie Pieśni Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego oraz defilada 
pododdziałów. Minister spotkał 
się również z żołnierzami 18. 
Dywizji Zmechanizowanej, któ-
rzy brali udział w pikniku woj-
skowym.

Nowa dywizja
Jak czytamy na stronie 

MON, minister Mariusz Błasz-
czak w 2018 roku podjął decy-
zję o utworzeniu 18. Dywizji 
Zmechanizowanej. Jej formo-
wanie jest jednym z kluczowych 
elementów procesu realnego 
wzmocnienia i odbudowy poten-
cjału obronnego na tzw. ścianie 
wschodniej.

Nowo formowany związek 
taktyczny będzie spełniał wszyst-
kie standardy NATO i będzie go-
towy do wykorzystania w ramach 
wzmocnienia sojuszniczego.  Jego 
podstawowym zadaniem będzie 
obrona terytorium RP. 

W skład 18. Dywizji Zme-
chanizowanej wchodzą trzy 
brygady: 1. Warszawska Bry-

gada Pancerna, 21. Brygada 
Strzelców Podhalańskich, 19. 
Brygada Zmechanizowana 
z Lublina (której formowanie 
rozpoczęło się w czerwcu tego 
roku), oraz pułki: logistyczny 
(którego formowanie rozpoczy-
na się we wrześniu tego roku), 
artylerii, przeciwlotniczy i  ba-
talion rozpoznawczy. Sformo-
wany zostanie także pułk inży-
nieryjny, z przeznaczeniem do 
wykonywania zadań na rzecz 18 
Dywizji Zmechanizowanej.

Poszukiwani żołnierze
Według zapowiedzi władz 

wojskowych, 17 września zapla-
nowane jest w Łomży uroczyste 
przedstawienie rozkazu doty-
czącego formowania pułku logi-
stycznego, który wejdzie w skład 
"Żelaznej Dywizji". 

– Na bazie Warsztatów 
Technicznych w Łomży będzie 
utworzony 18 Pułk Logistyczny, 
w skład którego wejdą bataliony: 
remontowy, transportowy i za-
bezpieczenia. Chcemy zwiększać 
zdolności jednostki, ale zależy 
nam również na tym, aby nie 
stracić tych dotychczasowych – 
mówił kilka miesięcy temu por-
talowi polska-zbrojna.pl  gen. 
dyw. Jarosław Gromadziński, do-
wódca 18 Dywizji Zmechanizo-
wanej. – Aby pułk mógł funkcjo-
nować, musimy też przygotować 
odpowiednią infrastrukturę. Dla-
tego w Łomży powstaną między 
innymi nowe magazyny, garaże 
oraz – co bardzo ważne – nowa 
hala remontowa. Jednak najważ-
niejsi są dla nas ludzie. Zadbamy 
o to, aby w związku z restruk-
turyzacją warsztatów nie stracić 

ani jednego pracownika, bo to są 
świetni fachowcy, którzy dosko-
nale znają się na tym, co robią 
– dodaje. Dowódca podkreśla, że 
docelowo w pułku znajdą się eta-
ty zarówno dla cywilów, jak i żoł-
nierzy, ale ich liczba kilkukrotnie 
się zwiększy. Obecnie warsztaty 
zatrudniają 130 osób – głównie 
pracowników cywilnych, nato-
miast kadra nowo powstającej 
jednostki ma liczyć 650 osób.

Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień w Łomży zaprasza kan-
dydatów do służby w nowym 
pułku na kwalifikacje "żołnierzy 
rezerwy do zawodowej służby 
wojskowej": 24 września od go-
dziny 9:00 w jednostce przy alei 
Legionów 133.  

Zainteresowani kandydaci 
w dniu kwalifikacji powinni po-
siadać przy sobie:
dowód osobisty;
aktualne zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań do 
odbycia sprawdzianu sprawności 
fizycznej;
strój sportowy;
książeczkę wojskową z wpisem 
o złożeniu przysięgi wojskowej;
świadectwo ukończenia szkoły;
dokumenty potwierdzające 
dodatkowe kwalifikacje 
kandydata (prawo jazdy, 
certyfikaty ukończenia kursów 
itp.);
świadectwa pracy;
świadectwo lub zaświadczenie 
ukończenia służby 
przygotowawczej (dotyczy 
wyłącznie osób, które ukończyły 
ten rodzaj służby);
świadectwo służby i ostatnią 
opinię służbową (dotyczy 
wyłącznie byłych żołnierzy 
zawodowych);
Zakres kwalifikacji obejmować 
będzie:
wypełnienie karty statystycznej 
kandydata;
sprawdzian sprawności fizycznej;
rozmowę z psychologiem;
rozmowę kwalifikacyjną.

Herbowy jeleń na sztandarze  
18 Dywizji Zmechanizowanej    
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Kazimierz Gwiazdowski to jeden 
z najbardziej doświadczonych i roz-
poznawalnych polityków na Podlasiu, 
wiceprzewodniczący sejmowej Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, blisko 
związany z b. ministrem rolnictwa 
i europosłem Krzysztofem Jurgielem.

Od ponad trzech dekad ak-
tywny działacz samorządowy, 
sportowy, druh Ochotniczej 
Straży Pożarnej i poseł na Sejm 
RP trzech kadencji.

Na podlaskiej liście kandyda-
tów PiS do Sejmu znalazł się na 
4. miejscu. 

Na  pytanie, czy jest czło-
wiekiem sukcesu, nie odpowia-
da wprost tylko wspomina okres 
z 1990 r., kiedy został Wójtem 
Gminy Radziłów: - Funkcja wój-
ta nauczyła mnie, ze trzeba kon-
sekwentnie dążyć do celu, który 
sobie się wyznaczy. Jak obejmowa-
łem to stanowisko miałem 28 lat. 
Jedną z pierwszych moich decyzji 
było rozpoczęcie budowy szkoły.

Niektórzy mówili, że kak-
tus im wyrośnie na dłoni, jak ja 
zbuduję tę placówkę. Tymcza-
sem z mojej inicjatywy szybko 
powstał społeczny komitet bu-
dowy, a na potrzeby inwestycji 
wykupiłem 4 ha ziemi. Coraz 
więcej mieszkańców zgłaszało się 
do pomocy: nieodpłatnie zwozili 
żwir, drewno z pobliskiego lasu, 
wykonywali prace budowlane. 
Z pomocą finansową przyszło 
kuratorium z Łomży. Cztery lata 
później powstał piękny obiekt. 
Czy to mój sukces? Pewnie tak, 
ale bez pomocy dobrych ludzi 
niewiele da się zrobić.

Człowiek od spraw przyziemnych
Przez następne lata konse-

kwentnie realizował zamierzone 
cele. I tak powstawały nowe drogi 
gminne, wybudowano wysypisko 
śmieci, oczyszczalnię ścieków, sieć 
wodociągową czy halę sportową. 
- W pracy pojawiał się zawsze 

o 7.30. Wcześniej objeżdżał wy-
brane wsie. Plan swoich podróży 
układał tak, aby raz w miesiącu 
dotrzeć do każdego sołectwa. Na 
bieżąco wiedział wszystko, co się 
dzieje na terenie gminy Radziłów 
– wspominają mieszkańcy wójta, 
który przez 16 lat kierował urzę-
dem. Być może ta kariera trwa-
łaby dłużej, gdyby nie nieocze-
kiwany incydent na krajowym 
podwórku politycznym.

Oto jego kolega partyjny, po-
seł Roman Czepe w 2006 r. zaraz 
po ogłoszeniu wyników wyborów 
samorządowych, zrzekł się man-
datu poselskiego i został Burmi-
strzem Łap. Kazimierz Gwiaz-
dowski, którego piąty raz z rzędu 
wybrano na wójta, zdecydował 
się opuścić stanowisko i zastąpić 
dotychczasowego posła w Sejmie. 
- O polityce nigdy nie myślałem, 
ale była to dla mnie szansa , żeby 
sprawdzić się na „głębszych wo-
dach” – wspomina poseł.

Na pewno był to udany debiut 
w roli parlamentarzysty, bo w na-
stępnym roku, w wyniku przerwa-
nej kadencji Sejmu, wystartował 
ponownie w wyborach, uzyskując 
mandat poselski /zdobył 7545 

głosów – red./. Po czterech latach 
pracy parlamentarnej wrócił do 
pracy zawodowej w prywatnym 
przedsiębiorstwie, następnie był 
wiceprezesem komunalnej spółki 
w Łomży i radnym wojewódzkim. 
W 2015 r. po raz trzeci został po-
słem, uzyskując 6787 głosów.

Minister pod ostrzałem
Podlascy posłowie podkreśla-

ją, że Kazimierz Gwiazdowski to  
parlamentarzysta, który z mównicy 
sejmowej potrafi zadać kłopotliwe 
pytania nawet dla partyjnych kole-
gów z rządu. - Pamiętam jego inter-
pelacje do ministra infrastruktury 
i budownictwa w sprawie remontu 
drogi krajowej nr 65 na odcinkach 
Knyszyn – Mońki i Grajewo – Ełk 
oraz budowy ścieżki rowerowej na 
odcinku Grajewo – Prostki. On po 
prostu walczy jak lew o inwestycje, 
które dla mieszkańców obiecał  lub 
został  poproszony o pomoc przy 
ich realizacji – mówi anonimowo 
jeden z posłów.

Sprawdziliśmy w archi-
wum Sejmu wątek  tej sprawy 
z 09.03.2007 r. /interpelacja nr 
10993/. O co i jak pytał  Kazi-
mierz Gwiazdowski?:

„Szanowny Panie Ministrze!
1.Czy przewiduje Pan pod-

jęcie działań zmierzających do 
remontu drogi krajowej nr 65 
na odcinkach: Knyszyn – Moń-
ki oraz Grajewo – Ełk i kiedy to 
nastąpi?

2.Czy przewiduje się budowę 
ścieżki pieszo- rowerowej w pasie 
drogowym na odcinku Grajewo – 
Prostki i kiedy ona nastąpi?

3.Czy zostały już podjęte ja-
kiekolwiek działania zmierzające 
do realizacji powyższych inwesty-
cji?” - pytał stanowczo w Sejmie.

 
Jak obiecał – tak zrobił

Takich przykładów w działal-
ności posła można znaleźć więcej. 

A jakie są efekty jego pracy w tej 
kadencji Sejmu?  Sam  opisał 
to w obszernym sprawozdaniu 
skierowanym do swoich wybor-
ców. Na początku przypomniał, 
że jako poseł PiS  głosował za: 
obniżeniem wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn, innowacyjnymi pro-
gramami – Rodzina 500+, Dobry 
Start 300+. Mama 4+. Nadmie-
nił, że seniorzy mogą korzystać 
z darmowych leków i otrzymali 
„trzynastą emeryturę”, wprowa-
dzono ulgi dla przedsiębiorców 
i „zerowy” PIT dla młodych Po-
laków. Powstał Fundusz Dróg 
Samorządowych, z którego wo-
jewództwo podlaskie otrzymało 
414 mln zł.

A jako były samorządowiec 
wie, jak ważne są bezpieczeństwo 
i zdrowie mieszkańców. Dlatego 
zaangażował się w pozyskiwanie 
dofinansowania na zakup samo-
chodów  ratowniczo-gaśniczych 
i wyposażenia dla OSP m.in. 

w Kolnie, Grajewie, Rydzewie, 
Szczuczynie czy Mońkach oraz 
wielu innych Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.

Dzięki działaniom podjętym 
przez posła powstało lądowisko 
dla helikopterów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego przy 
Szpitalu Ogólnym w Grajewie, 
na budowę którego pozyskał 600 
tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa. Jako wojewódzki koor-
dynator Programu „Czyste Po-
wietrze”

we współpracy z samorzą-
dowcami i Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białym-
stoku organizował liczne spotka-
nia dla mieszkańców, udzielając 
informacji o zasadach i rodzaju 
dofinansowania.

Ważnym odniesieniem 
w pracy posła są drogi, które mają 
usprawnić szybkie i bezpieczne 

przemieszczanie się z małych 
miejscowości do tras ekspreso-
wych i międzynarodowych. I tak 
– wspomniana już wcześniej – 
S16 z Ełku do Knyszyna przez 
Mońki i Grajewo docelowo zo-
stała ujęta w sieci dróg ekspreso-
wych  przyjętej przez Radę Mini-
strów. Ta trasa ma połączyć ważne 
szlaki komunikacyjne w regionie 
– Via Baltica i Via Carpatia oraz 
Rail Baltica/kolej/ , Do tego 
trzeba dodać oddaną do użytku 
w tym roku obwodnicę Suwałk, 
o którą polityk walczył od 2009 
r. W sumie na swoje konto może 
zaliczyć powstanie wiele dróg 
gminnych, mostów, ścieżek rowe-
rowych, które w znacznym stop-
niu ułatwiły życie mieszkańców 
np. Kolna, Wąsosza i Grajewa. 
Dzieje się tak m.in. dlatego, że 
poseł – co jest tajemnicą poliszy-
nela - ma dobre kontakty z mini-
strem infrastruktury Andrzejem 
Adamczykiem.

Chłop na zagrodzie
W bieżącej kadencji Sejmu 

jest wiceprzewodniczącym Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
To niezwykle ważna funkcja, bo 
od początku swego istnienia Pra-
wo i Sprawiedliwość uznaje spra-
wy rolnictwa, produkcji żywności 
i rozwoju obszarów wiejskich jako 
zadania o strategicznym znacze-
niu dla Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wcześniej wspólnie z byłym  mi-
nistrem rolnictwa Krzysztofem 
Jurgielem tworzył Program Rol-
ny, na bazie którego powstał Plan 
dla Wsi. - Jak odpowiedzialność 
rządu za rolnictwo i obszary 
wiejskie wygląda w praktyce, 
mogliśmy się przekonać podczas 
Europejskiego Forum Rolnicze-
go w Jasionce – mówi Kazimierz 
Gwiazdowski. I wylicza: - Pre-
mier Mateusz Morawiecki zapo-
wiedział przygotowanie ustawy 
utrudniającej dużym sklepom 

O POLITYCE NIGDY NIE MYŚLAŁEM

Maria i Kazimierz Gwiazdowscy z dziećmi: Robertem, Bogdanem, Karoliną, Izą 
oraz zięciami

Robocze spotkanie z Burmistrzem Miasta Kolno Andrzejem Dudą na terenie 
realizowanej inwestycji modernizacji Domu Kultury w Kolnie

Spotkanie z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim  w Biebrzańskim Parku 
Narodowym
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sprzedaż produktów pod ich 
marką, utworzenie Krajowego 
Holdingu Spożywczego, zwięk-
szenie dofinansowania do paliwa 
rolniczego, w tym dla hodowców 
bydła, uporządkowanie gospo-
darki wodnej i przeciwdziałanie 
suszy w rolnictwie, rozszerzenie 
możliwości sprzedaży bezpośred-
niej produktów rolnych – skróce-
nie łańcuchów dostaw, wsparcie 
produkcji żywności wysokiej ja-
kości - szczególnie ekologicznej 
i tradycyjnej. I dodaje: - Wspie-
ramy rozwój obszarów wiejskich 
także poprzez program „Rodzina 
500+”, z którego 12 mld zł rocz-
nie trafia do 1,3 mln dzieci wiej-
skich oraz wstrzymaliśmy speku-
lacyjny obrót polską ziemią.

Nasz poseł
A jak oceniają posła jego wy-

borcy? O to zapytaliśmy telefo-
nicznie osoby, które na co dzień 
z nim współpracują na różnych 
płaszczyznach zawodowych.

Andrzej Duda, Burmistrz 
Kolna: „ Popieram posła, bo jest 
bardzo zaangażowany w spra-
wy lokalnych samorządów. Ma 
ogromne doświadczenie w reali-
zacji projektów z ochrony środo-
wiska, sportu i rolnictwa. W na-
szym mieście ma wielkie zasługi 
przy realizacji wielu inwestycji, 
pozyskując dofinansowanie na 
budowę pełnowymiarowego bo-
iska piłkarskiego ze sztuczną na-
wierzchnią, oczyszczalni ścieków 
i przebudowę DK 63 w Kolnie. 
Cenię go za to, że jest normalnym, 
oddanym dla województwa pod-
laskiego posłem”.

Szymon Żochowski, delegat 
Izby Rolniczej z powiatu łom-
żyńskiego: „ Współpracowaliśmy 
z posłem przy różnych projektach 
związanych z poprawą sytuacji 
polskiego rolnictwa. Dał się po-
znać jako osoba o wysokiej kul-
turze osobistej oraz przyjaznym 
usposobieniu. To człowiek bardzo 
konkretny, który umie słuchać lu-
dzi i szybko ocenia ich potrzeby. 
Na jego zaproszenie byłem w Sej-
mie jako członek delegacji, która 
brała udział w pracach Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad 
prawem łowieckim. Jak przysta-
ło na prawdziwego gospodarza 
podjął nas obiadem, podczas któ-
rego mogliśmy swobodnie wy-
powiadać nasze opinie dotyczące 
poszczególnych punktów ustawy. 
Bez wahania oddam swój głos na 
Kazimierza Gwiazdowskiego”.

Iwona Aponik, sołtys wsi 
Smolany: „ Popieram posła, po-
nieważ jest osobą niezwykle 
skromną, prostą, doskonale ro-
zumiejącą problemy i potrzeby 
zwykłych ludzi. Byliśmy zaszczy-
ceni, kiedy swoją obecnością 
uświetnił IV Powiatową Spar-
takiadę w Smolanach i obchody 
Święta Matki Boskiej Zielnej 

w Puńsku. Kiedyś zaprosił grupę 
seniorów z powiatu sejneńskie-
go i członków stowarzyszenia 
Aktywna Ziemia Smolańska do 
zwiedzenia Sejmu i zobaczenia 
na żywo na sali plenarnej obrad. 
Trzeba w naszej  polityce więcej 
takich ludzi jak on”.

Czesław Ołdakowski, Wójt 
Gminy Wąsosz: „Poznałem  po-
sła ponad 30 lat temu, podczas 
turniejów tenisa stołowego. Pa-
miętam jak w latach 1997 – 98 
wspólnie modernizowaliśmy 
w naszych gminach linie tele-
foniczne, likwidując centrale 
i wprowadzając połączenia bez-
pośrednie dla mieszkańców. Kie-
rując wiejską gminą ze skromny-
mi środkami budżetowymi, wciąż 
muszę zabiegać o pieniądze 
z zewnątrz, I wtedy przypomi-
nam sobie o Kazimierzu Gwiaz-
dowskim, bo na niego zawsze 
można liczyć. To człowiek, który 
znajdzie czas dla każdego i nie 
szuka poklasku. Taki swój chłop”.

Z wielkim uznaniem o pośle 
wyrażają się sami działacze PiS. 
W strukturach partii ma moc-
ną pozycję, co potwierdza jego 4 
pozycja na tegorocznej podlaskiej 
liście w wyborach do Sejmu. Pra-
cowity i kompetentny – podsumo-
wuje europoseł Krzysztof Jurgiel, 
z którym w latach 90. zakładał na 
Podlasiu Porozumienie Centrum , 
przekształcone później w PiS.

Postscriptum
Jest początek września, wtor-

kowe popołudnie. Kawiarnia 
w Białymstoku. Od  ponad go-
dziny rozmawiam z posłem. Ten 
z ukrywanym uśmiechem odpo-
wiada o swojej karierze zawo-
dowej. Gdy czegoś nie pamięta, 
sięga do notatek. Prezentuje się 
jako  polityk ambitny, który za-
razem odczuwa pewien niedo-
syt ze swojej pracy. Ale z tego 
co już zrobił, jest zadowolony. 
Mówi, że wiele jego poselskich 
działań zmaterializuje się w nie-
dalekiej przyszłości, jak remont 
Dworca PKP w Grajewie czy 
rozpoczęte inwestycje budowy 
dróg w różnych miejscowościach 
województwa podlaskiego. Opo-
wiada o XIX -wiecznym dwor-
ku rodziny Wagów w Grabowie, 
którego remont wspiera od 2017 
r. Podobnie jest z remontami kil-
ku parafii, w różnych miejscowo-
ściach województwa.

A gdy pytam o rodzinę, wspo-
mina, że jest żonaty z Marią od 
1985 r., jest ojcem dorosłych 
dwóch córek i dwóch synów oraz 
od 10 lipca dziadkiem wnucz-
ki Antoniny. Nic więcej, bo ceni 
prywatność.

Jak ocenia swoje szanse 13 
października?- dociekam. „ Każ-
dy oddany na mnie głos, będzie 
dla mnie wartością dodaną”- od-
powiada dyplomatycznie.

Zgodnie z tradycją podlascy posłowie, 
samorządowcy, przedstawiciele du-
chowieństwa, władz wojewódzkich, 
instytucji branży rolnej, a przede 
wszystkim rolnicy, zebrali się w Tyko-
cinie, by podziękować za tegoroczne 
plony. Błogosławieństwa uczestni-
kom udzielił biskup łomżyński Janusz 
Stepnowski.  

Jak relacjonuje portal Wro-
ta Podlasia, dożynki obfitujące 
w tradycyjne ceremoniały, liczne 
konkursy i atrakcje otworzył ich 
gospodarz Artur Kosicki, mar-
szałek województwa podlaskiego.

– Dożynki to niezwykle ważna 
uroczystość. Dziś, tu w pięknym 
mieście Tykocinie, dziękujemy 
rolnikom za ich pracę i tegorocz-
ny plon – mówił marszałek..

Dożynki Wojewódzkie roz-
poczęło nabożeństwo o godz. 
9.00 w cerkwi pw. Świętego Du-
cha w Białymstoku, gdzie liturgię 
sprawował biskup supraski An-
drzej. Z kolei msza święta polo-
wa na placu przy kościele pw. św. 
Trójcy w Tykocinie rozpoczęła 
się o godz. 11.00. Przewodni-
czył jej biskup łomżyński Janusz 
Stepnowski. Swoją homilię sku-
pił na symbolice krzyża.

- I wy drodzy rolnicy pod tym 
krzyżem po całodziennej pra-
cy nieraz zginacie wasze kolana, 
aby dziękować Bogu za to, co 
daje. Nieraz te lata są chude, jak 
i ten był raczej rokiem chudym 
dla rolnictwa, ale i za to trzeba 
dziękować – mówił ordynariusz 
łomżyński.

Ceremoniały dożynkowe
Po zakończeniu liturgii od-

były się ceremoniały dożynkowe. 
Starostowie tegorocznego Woje-
wódzkiego Święta Plonów – Beata 
i Antoni Sowińscy z Dobek w gm. 
Tykocin oraz Dorota i Mirosław 
Wildowiczowie z Bielewicz w gm. 
Gródek, przekazali marszałkowi 
Arturowi Kosickiemu i wicemar-
szałkowi Stanisławowi Derehajło 
chleby dożynkowe.

Głos zabrali gospodarze Do-
żynek – marszałek Artur Kosicki, 

wicemarszałek Stanisław De-
rehajło, Jan Perkowski, starosta 
powiatu białostockiego oraz wi-
cestarosta Roman Czepe, a także 
Mariusz Dudziński, burmistrz 
Tykocina.

- Dziękuję rolnikom ziemi 
podlaskiej za to, że codziennie 
ciężko pracują po to, by nie za-
brakło chleba, by ta ziemia ro-
dziła – podkreślił wicemarszałek 
Derehajło. 

List od premiera Mateusza 
Morawieckiego odczytał Dariusz 
Piontkowski, minister Edukacji 
Narodowej.

Następnie, po modlitwie eku-
menicznej odbył się obrzęd dzie-
lenia chlebem. Gospodarz uroczy-
stości marszałek Artur Kosicki, 
wicemarszałkowie, członkowie za-
rządu województwa: Wiesława 
Burnos i Marek Malinowski, mi-
nister Dariusz Piontkowski, woje-
woda podlaski Bohdan Paszkow-
ski, posłowie: Bernadeta Krynicka, 
prof. Henryk Wnorowski, rad-
ni wojewódzcy, m.in. Bogusław 
Dębski oraz Paweł Wnukowski, 
a także starostowie, duchowni, 
rolnicy i goście uroczystości prze-
łamali się chlebem dożynkowym.

Marszałek Artur Kosicki 
i wicemarszałek Marek Olbryś 
wręczyli najlepszym podlaskim 
rolnikom pamiątkowe grawer-
tony w imieniu Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego.

Przygrywała muzyka
Po części oficjalnej rozpoczę-

ła się część rozrywkowa. To wy-
stępy zespołów folklorystycznych 
– m.in. Kurpi Zielonych, Mal-
wianek ze Studzianek, Wrzo-
sów w Moniek, czy Wasiloczek 
z Bielska Podlaskiego.

Poznaliśmy też laureatów 
konkursów. Najpiękniejszy wie-
niec tradycyjny zdaniem komisji 
konkursowej przygotowało Koło 
Gospodyń Wiejskich Ogrod-
niczki z gm. Supraśl, a współcze-
sny przedstawiciele gminy Koby-
lin Borzymy. Za najpiękniejsze 
stoisko uznano stoisko przygo-
towane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Orlikowianki” z Or-
likowa.

Amatorzy regionalnej kuchni 
mogli skosztować tradycyjnych 
lokalnych przysmaków. Na ty-
kocińskim placu nie zabrakło też 
straganów z ludowym rękodzie-
łem. W godzinach popołudnio-
wych marszałek Artur Kosicki 
poczęstował uczestników Doży-
nek gigantycznym tortem. 

Wieczorną część Dożynek 
uświetniły koncerty Janusza La-
skowskiego i zespołu Focus.

Dożynki Wojewódzkie w Ty-
kocinie zostały objęte patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Dożynki  
w Tykocinie

Rolnicze dary pobłogosławił łomżyński 
biskup Janusz Stepnowski

Od lewej Marek Olbryś, Artur Kosicki, Stanisław Derehajło, 
Wiesława Burnos i Bogusław Dębski



Genialna muzyka, cudowny, 
absurdalny humor, anarchistyczny 

wydźwięk, świetne sceny 
taneczne, najdłuższy,  

najbardziej „karambolowy" 
pościg w historii kina.

Usiłując zrealizować szczytne zamie-
rzenie, dwaj bracia bracia narażają się całej 
masie osób – policjantom, członkom partii 
nazistowskiej, grupie country... Prześladu-
je ich także tajemnicza kobieta z bazooką.

Jake ( John Belushi) jest sprawny jak 
akrobata, nie stroni od alkoholu i uwiel-
bia kobiety. Elwood (Dan Aykroyd) ma 
spokojniejsze usposobienie, jest bardzo 
religijny i tylko za kierownicą samochodu 
budzą się w nim uśpione demony. 

Jedną cechę mają wspólną, są fenome-
nalnymi muzykami i grają z niewiarygod-

ną wprost pasją. Muzyka jest ich sposo-
bem na życie. 

Gdy Jake wychodzi z więzienia, jego 
brat Elwood czeka na niego pod bramą. 
Wspólnie jadą odwiedzić miejsce, w któ-
rym się wychowali, sierociniec prowa-
dzony przez siostry. Zakonnica Mary 
Stigmata, nazywana przez wdzięcznych 
wychowanków pieszczotliwie Pingwi-
nicą, oznajmia im, że zmuszona będzie 
zamknąć przybytek, jeżeli nie wpłaci ty-
tułem zaległego podatku 5000 dolarów 
w ciągu 11 dni. 

Bracia stwierdzają, że pieniądze moż-
na zdobyć bardzo łatwo – okradając ko-
goś, co ochoczo podejmują się zrobić, bo-
wiem to potrafią robić najlepiej. Po ostrej 
reprymendzie siostry przełożonej, która 
nie zgodziła się na przyjęcie takich pie-
niędzy, postanawiają pomóc sierocińcowi 
w sposób zgodny z prawem. Początkowo 
nie mają pomysłu jak to zrobić. Woźny, 
opiekun i przyjaciel chłopców, od którego 
obaj nauczyli się uwielbienia dla muzyki, 
poleca im, aby poszli się pomodlić. Wtedy 

to właśnie Jake doznaje objawienia – on 
i jego brat stworzą zespół, dadzą koncerty, 
a zarobione pieniądze przeznaczą na sie-
rociniec. 

Ruszają, aby odszukać i namówić do 
współpracy muzyków, z którymi kiedyś 
występowali. Nagle, z błahego powodu 
bracia Blues znów narażają się policji. 
Drobny incydent pociąga za sobą lawi-
nę o wiele poważniejszych nieporozu-
mień. Niebawem bracia Blues i ich zespół 
przewracają do góry nogami całe miasto. 
Wszystkie służby porządkowe w Chicago 
rzucają się w pościg za nimi, a oni mają 
tylko jeden cel – zagrać koncert, zebrać 
pieniądze i zdążyć wpłacić je do kasy 
miejskiej, nim będzie za późno, aby urato-
wać ich sierociniec.

To jest film kultowy. Dziś każdy dys-
trybutor reklamując kolejny film odmie-
nia to słowo we wszystkich przypadkach. 
Jednak w przypadku „Blues Brothers" 
nie mam żadnych obiekcji – to naprawdę 
jest kultowy film z udziałem kultowego 
zespołu – pisze w recenzji Piotr Radecki 

w portalu Filmweb. Choć określenie, co 
konkretnie powoduje ową „kultowość" 
byłoby trudne do ustalenia: fantastyczna 
muzyka, humor, a może po prostu wszech-
ogarniająca atmosfera radosnej anarchii, 
która powoduje, że dla dwójki głównych 
bohaterów nie ma rzeczy niemożliwych?

Pewnie nie wiesz...
John Belushi uzależnił się od kokainy, 

co było bezpośrednią przyczyną jego śmier-
ci. Zmarł 5 marca 1982, tydzień przed 
uroczystością rozdania Oscarów, na której 
razem z Danem Aykroydem mieli wręczyć 
statuetkę w kategorii „najlepsze wizualne 
efekty specjalne". Zrobił to sam Aykroyd 
zaczynając przemówienie od słów: „Mój 
partner byłby zaszczycony możliwością 
bycia tu i wręczenia tej nagrody, tym bar-
dziej, że sam był swoistym efektem wizu-
alnym…"

Znakiem rozpoznawczym Braci Blues 
stały się przyciemnione okulary (w filmie 
Belushi zdejmuje je tylko raz, Aykroyd ani 
razu) oraz kapelusze (zdejmują je trzy 
razy).

Za każdym razem, gdy widać okno po-
koju Elwooda, przejeżdża za nim pociąg.

John Belushi zniknął podczas kręcenia 
jednej z nocnych scen. Dan Aykroyd po-
szedł do pobliskiego domu, by go poszukać. 
Właściciel spojrzał na niego, uśmiechnął się 
i powiedział: „Jesteś tu dla Johna Belushi, 
prawda?” Belushi wszedł do jego domu, 
zapytał, czy może wypić szklankę mleka 
i zjeść kanapkę, a potem rozłożył się na ka-
napie. 

W czasie kręcenia filmu, w 1980 roku, 
rozbito 103 samochody. To był rekord świa-
ta. Pobił go „Junkman” (1982) niszcząc 150 
samochodów i samolot. Rekord trwał dwie 
dekady, aż do zniszczenia ponad 300 sa-
mochodów podczas kręcenia filmu „Matrix 
Reaktywacja” (2003).

John Belushi otrzymał przydomek 
„Czarna dziura”, ponieważ podczas krę-
cenie filmu, zgubił ponad 100 okularów 
przeciwsłonecznych.

The Blues Brothers, soulowo-bluesowy 
zespół, został założony w 1977 r. przez 
dwóch artystów komediowych Johna Be-
lushi i Dana Aykroyda. Pomysł na powsta-
nie filmu pojawił się w 1978 r. po nieocze-
kiwanym sukcesie ich płyty „Briefcase of 
Blues”. 

W 1998 r. powstała kontynuacja filmu 
zatytułowana „Blues Brothers 2000” rów-
nież w reżyserii Johna Landisa oraz z Da-
nem Aykroydem w jednej z głównych ról. 
Film poniósł klapę.

Blues Brothers
TVN7 niedziela 14.55

HALO TV NA WEEKEND 20–22.09
Blues Brothers 

Uczciwie zdobyć 5 tys. dolarów
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Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.

Marlena Siok: - Panie dyrektorze, za 
Panem pierwsze miesiące zarządza-
nia łomżyńskim szpitalem. Można 
chyba dokonać już pierwszych podsu-
mowań i rozliczeń z podejmowanych 
decyzji? 

Mariusz Obrycki: - To zbyt 
krótki okres na szczegółową ana-
lizę. Jest to tak duża jednostka 
i złożony organizm, że te kilka 
miesięcy to za mało czasu by móc 
dokładnie zapoznać się z syste-
mem jego funkcjonowania. Jest 
wiele spraw do załatwienia, jesz-
cze więcej problemów, ale mam 
nadzieję, że z każdym miesiącem 
będzie coraz lepiej. 

M.S: - Początek nie należał chyba do 
najłatwiejszych? Mam tu na myśli 
chociażby formalny spór zbiorowy, w 
który weszli rehabilitanci… 

M.O: - Rzeczywiście. Szpi-
tal był w sporze zbiorowym. Tak 
naprawdę z trzema związkami 
zawodowymi. Na tę chwilę mogę 
powiedzieć, że doszliśmy do po-
rozumienia ze Związkiem Zawo-
dowym Fijzoterapeutów. Mam 
nadzieję, że dzięki temu wrócimy 
do normalnego funkcjonowania i 
osiągniemy niezwykle potrzebną 
stabilizację, która pozwoli nam 
skupić się na dalszym rozwoju 
szpitala. 

M.S: - Czy mimo trudności udaje się 
kierunkować działalność szpitala na 
rozszerzenie zakresu świadczonych 
usług? 

M.O: - Jest to bardzo trudny 
okres nie tylko dla łomżyńskiego 
szpitala, ale w ogóle dla polskiej 
służby zdrowia. W całym kraju 
placówki zmagają się z brakiem 
lekarzy specjalistów. Tak więc, 
jeśli mówimy o rozwoju, to tak 
naprawdę musimy opierać się na 
tych specjalistach, których już 
mamy w naszym szpitalu. Są to 
bardzo dobrzy fachowcy. Gdy 
rozmawiam z lekarzami, którzy 
kierują poszczególnymi oddzia-
łami, słyszę wiele pomysłów na 
rozwój udzielanych świadczeń. 
Mamy pewna plany, ale są one 
na naprawdę wczesnym etapie, 
by móc o nich mówić. Niemniej 
jednak będziemy starali się pozy-
skać specjalistów, gdyż niemal na 
każdym oddziale mamy proble-
my kadrowe. Ponadto jeśli mó-
wimy o rozwoju i zabiegach wy-
konywanych w szpitalu,  musimy 
pamiętać, że niemal do każdego z 
nich potrzebny jest anestezjolog. 

A tych mamy, niestety, niewielu. 
I tutaj też staramy się znaleźć 
wzmocnienie naszej kadry. 

M.S: - Jakich specjalistów brakuje naj-
bardziej? 

M.O: - Teraz mogę wymienić 
wszystkie oddziały szpitalne, na 
których mamy zapotrzebowa-
nie na specjalistów. Szczególnie 
poszukujemy kardiologów, gdyż 
19 września otwieramy nowo 
wyremontowany oddział kar-
diologiczny, oddział rehabilitacji 
kardiologicznej i oddział inten-
sywnej opieki kardiologicznej. Są 
oni niezbędni, by móc rozwijać 
świadczenia w tym zakresie. A 
muszę przyznać, że moderniza-
cja tego pionu sprawiła, że jest 
on na naprawdę światowym po-
ziomie. Co prawda, oddział ofi-
cjalnie otwieramy 19 września, 
niemniej jednak funkcjonuje on 
od momentu, kiedy zakończyły 
się prace remontowe. Pracownicy 
bardzo zaangażowali się, by jak 
najszybciej przenieść się do no-
wych pomieszczeń. Jest to inwe-
stycja, która zamknęła się w kwo-
cie ponad 11 milionów złotych.  

M.S: - W ostanim czasie Najwyższa 
Izba Kontroli opublikowała raport 

dotyczący tzw. sieci szpitali. Wśród 
skontrolowanych placówek była 
także łomżyńska. Z ogólnej oceny 
wynika, iż zmiana finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej po 
utworzeniu sieci nie spowodowała 
znaczących zmian w sposobie ich 
funkcjonowania. Czy NIK miała ja-
kieś uwagi dotyczące Łomży?

M.O: - Kontrola nie wykazała 
żadnych nieprawidłowości. Nasz 
szpital został dobrze oceniony 
w zakresie udzielania świadczeń 
szpitalnych, ambulatoryjnych, jak 
i rehabilitacji. Jedyne zastrzeże-
nie Najwyższej Izby Kontroli do-
tyczyło niskiego obłożenia łóżek 
w szpitalu. I choć na to częściowo 
nie mamy wpływu, to pracujemy 
by łomżyński szpital pomagał jak 
największej liczbie pacjentów. 
Jeśli chodzi o sam system sieci 
szpitali, w naszej placówce wiele 
się nie zmieniło pod względem 
finansowania świadczeń. Jest ono 
na bardzo podobnym poziomie. 
Może nieco inczej je rozliczamy. 
Z jednej strony jest łatwiej, ale nie 
unikamy trudności związanych z 
realizacją posiadanych przez nas 
kontraktów. 

M.S: -  Według Najwyższej Izby Kon-
troli, zasadniczym powodem braku 

poprawy sytuacji finansowej placó-
wek medycznych są niskie nakłady 
w sytuacji wzrostu wynagrodzeń w 
służbie zdrowia. Czy znajduje to od-
zwierciedlenie także w sytuacji łom-
żyńskiego szpitala? 

M.O: - Jak najbardziej. Część 
świadczeń wyceniana jest na od-
powiednim poziomie. Jednkaże 
jest ich niewiele. Znaczna część 
jest, niestety, niedoszacowana. 
Biorąc pod uwagę nakłady po-
noszone na służbę zdrowia i 
oczekiwania finansowe pracow-
ników, nie udaje się tego w pełni 
bilansować. I to w konsekwencji 
przekłada sie na wynik finanso-
wy szpitala. Musimy regulować 
i spełniać te oczekiwania. Nie 
odbywa się to w takim zakresie, 
w jakim byśmy chcieli. Mamy 
ograniczone możliwości budże-
towe, dlatego musimy działać w 
pewnych ramach. 

M.S: - Panie dyrektorze, chciałabym 
wrócić także do tematu, myślę bar-
dzo ważnego z punktu widzenia 
mieszkańców Łomży, czyli oddziału 
geriatrycznego, o którego tworzeniu 
mówi się od kilku lat. Powstał także 
pomysł pójścia nieco dalej i utworze-
nia Centrum Zdrowia Psychicznego z 
oddziałemgeriatrii. W maju ubiegłe-

go roku odbyło się nawet w tej spra-
wie spotkanie z ministrem Łukaszem 
Szumowskim, z którego tchnęło opty-
mizem. Czy w Pańskiej perspektywie 
rozwoju łomżyńskiego szpitala od-
dział geriatryczny ma swoje miejsce? 

M.O: - Jako łomżyniak do-
skonale wiem, że problem porad-
ni czy oddziału geriatrycznego 
istnieje od wielu lat. Oczywiście 
przychylam się do pomysłu utwo-
rzenia takiej poradni czy oddzia-
łu w naszym szpitalu. Niemniej 
jednak chęci to połowa sukcesu. 
Podobnie jak w innych obszarach, 
tak również w dziedzinie geriatrii 
jest ogromny problem ze znale-
zieniem lekarzy specjalistów. Już 
kilka miesięcy temu zamieścili-
śmy ogłoszenia z ofertami pracy w 
ogólnopolskiej prasie, na portalach 
medycznych i na naszej stronie 
internetowej. Niestety, nie otrzy-
maliśmy ani jednego zgłoszenia i 
deklaracji chęci współpracy z na-
szym szpitalem. To właśnie brak 
specjalistów jest główną przyczy-
ną nieutworzenia jak dotąd porad-
ni czy też oddziału geriatrycznego. 
Jestem po rozmowie z dyrektorem 
Podlaskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, który również widzi 
konieczność wykonywania takich 
świadczeń. NFZ byłby w stanie je 
sfinansować, ale najpierw musimy 
pozyskać specjalistów. 

M.S: - Panie dyrektorze jaka jest za-
tem Pana wizja rozwoju szpitala?

M.O: - Przede wszystkim 
chciałbym zahamować straty, 
które generuje szpital. Tutaj nie 
ma żadnej tajemnicy, że jest w 
trudnej sytuacji finansowej. Na 
ten fakt złożył się szereg róż-
nych czynników, niemniej jednak 
staramy się ograniczać koszty. 
Dopiero gdy osiągniemy zado-
walający poziom, postaramy się 
rozwinąć działalność. Nie ozna-
cza to, że zamykamy się na roz-
szerzanie zakresu świadczonych 
usług. Intensywnie myślimy nad 
tym, by poprzez rozwój i doinwe-
stowanie niektórych oddziałów, 
zminimalizować te straty, które 
generuje szpital. Póki co zbieramy 
pomysły i przygotowujemy się do 
realizacji krótkoterminowych ce-
lów. Mamy nadzieję, że uda nam 
się wypracować takie rozwiązania, 
które pozwolą rozwinąć szpital. 

Ograniczenie kosztów, a potem rozwój
Jest dużo spraw do załatwienia i jeszcze więcej problemów, ale mam nadzieję, że z każdym miesiącem będzie coraz lepiej - przyznaje dyrektor 

łomżyńskiego szpitala. O najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, a także trudnej sytuacji kadrowej i przekazywanym 19 września,  
po modernizacji, oddziale kardiologicznym z Mariuszem Obryckim, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Łomży, rozmawia Marlena Siok.



Genialna muzyka, cudowny, 
absurdalny humor, anarchistyczny 

wydźwięk, świetne sceny 
taneczne, najdłuższy,  

najbardziej „karambolowy" 
pościg w historii kina.

Usiłując zrealizować szczytne zamie-
rzenie, dwaj bracia bracia narażają się całej 
masie osób – policjantom, członkom partii 
nazistowskiej, grupie country... Prześladu-
je ich także tajemnicza kobieta z bazooką.

Jake ( John Belushi) jest sprawny jak 
akrobata, nie stroni od alkoholu i uwiel-
bia kobiety. Elwood (Dan Aykroyd) ma 
spokojniejsze usposobienie, jest bardzo 
religijny i tylko za kierownicą samochodu 
budzą się w nim uśpione demony. 

Jedną cechę mają wspólną, są fenome-
nalnymi muzykami i grają z niewiarygod-

ną wprost pasją. Muzyka jest ich sposo-
bem na życie. 

Gdy Jake wychodzi z więzienia, jego 
brat Elwood czeka na niego pod bramą. 
Wspólnie jadą odwiedzić miejsce, w któ-
rym się wychowali, sierociniec prowa-
dzony przez siostry. Zakonnica Mary 
Stigmata, nazywana przez wdzięcznych 
wychowanków pieszczotliwie Pingwi-
nicą, oznajmia im, że zmuszona będzie 
zamknąć przybytek, jeżeli nie wpłaci ty-
tułem zaległego podatku 5000 dolarów 
w ciągu 11 dni. 

Bracia stwierdzają, że pieniądze moż-
na zdobyć bardzo łatwo – okradając ko-
goś, co ochoczo podejmują się zrobić, bo-
wiem to potrafią robić najlepiej. Po ostrej 
reprymendzie siostry przełożonej, która 
nie zgodziła się na przyjęcie takich pie-
niędzy, postanawiają pomóc sierocińcowi 
w sposób zgodny z prawem. Początkowo 
nie mają pomysłu jak to zrobić. Woźny, 
opiekun i przyjaciel chłopców, od którego 
obaj nauczyli się uwielbienia dla muzyki, 
poleca im, aby poszli się pomodlić. Wtedy 

to właśnie Jake doznaje objawienia – on 
i jego brat stworzą zespół, dadzą koncerty, 
a zarobione pieniądze przeznaczą na sie-
rociniec. 

Ruszają, aby odszukać i namówić do 
współpracy muzyków, z którymi kiedyś 
występowali. Nagle, z błahego powodu 
bracia Blues znów narażają się policji. 
Drobny incydent pociąga za sobą lawi-
nę o wiele poważniejszych nieporozu-
mień. Niebawem bracia Blues i ich zespół 
przewracają do góry nogami całe miasto. 
Wszystkie służby porządkowe w Chicago 
rzucają się w pościg za nimi, a oni mają 
tylko jeden cel – zagrać koncert, zebrać 
pieniądze i zdążyć wpłacić je do kasy 
miejskiej, nim będzie za późno, aby urato-
wać ich sierociniec.

To jest film kultowy. Dziś każdy dys-
trybutor reklamując kolejny film odmie-
nia to słowo we wszystkich przypadkach. 
Jednak w przypadku „Blues Brothers" 
nie mam żadnych obiekcji – to naprawdę 
jest kultowy film z udziałem kultowego 
zespołu – pisze w recenzji Piotr Radecki 

w portalu Filmweb. Choć określenie, co 
konkretnie powoduje ową „kultowość" 
byłoby trudne do ustalenia: fantastyczna 
muzyka, humor, a może po prostu wszech-
ogarniająca atmosfera radosnej anarchii, 
która powoduje, że dla dwójki głównych 
bohaterów nie ma rzeczy niemożliwych?

Pewnie nie wiesz...
John Belushi uzależnił się od kokainy, 

co było bezpośrednią przyczyną jego śmier-
ci. Zmarł 5 marca 1982, tydzień przed 
uroczystością rozdania Oscarów, na której 
razem z Danem Aykroydem mieli wręczyć 
statuetkę w kategorii „najlepsze wizualne 
efekty specjalne". Zrobił to sam Aykroyd 
zaczynając przemówienie od słów: „Mój 
partner byłby zaszczycony możliwością 
bycia tu i wręczenia tej nagrody, tym bar-
dziej, że sam był swoistym efektem wizu-
alnym…"

Znakiem rozpoznawczym Braci Blues 
stały się przyciemnione okulary (w filmie 
Belushi zdejmuje je tylko raz, Aykroyd ani 
razu) oraz kapelusze (zdejmują je trzy 
razy).

Za każdym razem, gdy widać okno po-
koju Elwooda, przejeżdża za nim pociąg.

John Belushi zniknął podczas kręcenia 
jednej z nocnych scen. Dan Aykroyd po-
szedł do pobliskiego domu, by go poszukać. 
Właściciel spojrzał na niego, uśmiechnął się 
i powiedział: „Jesteś tu dla Johna Belushi, 
prawda?” Belushi wszedł do jego domu, 
zapytał, czy może wypić szklankę mleka 
i zjeść kanapkę, a potem rozłożył się na ka-
napie. 

W czasie kręcenia filmu, w 1980 roku, 
rozbito 103 samochody. To był rekord świa-
ta. Pobił go „Junkman” (1982) niszcząc 150 
samochodów i samolot. Rekord trwał dwie 
dekady, aż do zniszczenia ponad 300 sa-
mochodów podczas kręcenia filmu „Matrix 
Reaktywacja” (2003).

John Belushi otrzymał przydomek 
„Czarna dziura”, ponieważ podczas krę-
cenie filmu, zgubił ponad 100 okularów 
przeciwsłonecznych.

The Blues Brothers, soulowo-bluesowy 
zespół, został założony w 1977 r. przez 
dwóch artystów komediowych Johna Be-
lushi i Dana Aykroyda. Pomysł na powsta-
nie filmu pojawił się w 1978 r. po nieocze-
kiwanym sukcesie ich płyty „Briefcase of 
Blues”. 

W 1998 r. powstała kontynuacja filmu 
zatytułowana „Blues Brothers 2000” rów-
nież w reżyserii Johna Landisa oraz z Da-
nem Aykroydem w jednej z głównych ról. 
Film poniósł klapę.

Blues Brothers
TVN7 niedziela 14.55

HALO TV NA WEEKEND 20–22.09
Blues Brothers 

Uczciwie zdobyć 5 tys. dolarów
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„Uwaga, panie i panowie! Oto chwila, na któ-
rą czekaliście. Kuracja antystresowa z najwyższą 
dostępną na rynku dawką humoru – pisze Marcin 
Pietrzyk na Filmweb. Nie przegapcie okazji. Nie po-
zwólcie, by ominęła Was przednia zabawa z prostym, 
lecz bardzo życiowym przesłaniem”. 

Annie Walker, przeżywająca trudny okres trzy-
dziestoparolatka, ma zostać honorową druhną na 
ślubie najlepszej przyjaciółki. Pragnie jak najlepiej 
wywiązać się z powierzonego zadania. Niestety, na 
drodze staje jej inna druhna, Helen, która chce zająć 
miejsce Annie. Jedną z planowanych atrakcji ma być 
wieczór panieński w Las Vegas.

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

290 milionów dolarów. Kosztował 33 miliony.
Melissa McCarthy (Megan) i Ben Falcone (Air 

Marshall Jon) są w prawdziwym życiu małżeń-
stwem.

Suknia ślubna Lillian i sukienki druhen, które no-
szą w filmie, różnią się od sukien pojawiających się na 
plakacie filmowym.

Film jest na liście „1 001 filmów, które musisz zo-
baczyć, zanim umrzesz” pod redakcją Stevena Schne-
idera, czołowego amerykańskiego krytyka filmowego.

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Kula w łeb
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Młody policjant poznaje doświadczonego 

płatnego zabójcę (Sylvester Stallone). Mężczyzn łączy 

wspólny wróg, który jest winny śmierci ich najlepszych 

kumpli. Trop prowadzi od zniszczonych ulic Nowego 

Orleanu aż do najwyższych szczebli władzy Waszyngtonu.

Zimne światło dnia
TVP1 piątek 22.35

Sensacyjny. Makler z San Francisco, Will Shaw, wybiera się 

na wakacje do Hiszpanii. Na miejscu czeka na niego ojciec, 

który pracuje dla ambasady USA w Madrycie. Podczas 

wycieczki łodzią rodzice Willa, brat i jego narzeczona 

zostają uprowadzeni. 

Liberator
TV Puls sobota 20.00

Nominowany do Oskara film sensacyjny ze Stevenem 

Seagalem. Ryback, w przeszłości agent do zadań 

specjalnych, dziś jest kucharzem na statku USS „Missouri". 

Porywacze zamierzają przejąć statek, nie oszczędzając 

ludzi. 

Był sobie chłopiec
Metro sobota 20.10

Komedia romantyczna. Dobiegający czterdziestki Will 

Freeman (Hugh Grant) wymyśla wciąż nowe sposoby 

podrywania dziewczyn. Przy okazji poznaje 12-latka 

Marcusa. Chłopiec uświadamia Willowi, że żaden człowiek 

nie jest „samotną wyspą".

Butch Cassidy i Sundance Kid
TVP Kultura niedziela 21.15

Western. Film zdobył 4 Oscary. Na Dzikim Zachodzie grupa 

rabusiów napada na banki i pociągi. Przywódcy bandy, 

Butch Cassidy i Sundance Kid, uciekają przed wymiarem 

sprawiedliwości do Boliwii. Tam kontynuują przestępczy 

proceder.

Nowy-stary teleturniej

Wspomnień  
czar (par)

Rywalizacja odważnych, szalonych, a przede wszyst-
kim kochających się par, które w każdym odcinku „Czaru 

par” zostaną poddane różnorodnym próbom testują-
cym ich miłość, współdziałanie, poczucie hu-

moru i wiedzę o sobie nawzajem. 
Uczestnicy muszą popisać się wie-

dzą ogólną i sprawnością fizyczną. 
W 12 odcinku, odcinku finałowym 
spotkają się trzy najlepsze pary, 
które będą walczyć o nagrodę pie-
niężną – 300 tysięcy złotych. 

Zmagania będą oceniać dwa popularne małżeń-
stwa: Katarzyna Cichopek z Marcinem Hakielem, 
oraz Dorota Chotecka i Radosław Pazura. Program 
poprowadzą: Maciej Kurzajewski i Izabella Krzan.

Ten teleturniej emitowany był w telewizji w la-
tach 1993-1996 i 2019 roku. Wypromował Krzysz-
tofa Ibisza. Teleturniej został zdjęty z anteny po wy-
buchu skandalu. Wtedy najlepsza para otrzymywała 
w pełni wyposażone mieszkanie, samochód oraz eg-
zotyczną wycieczkę. Dwie pary, które szły łeb w łeb, 
postanowiły, że bez względu na to, która z nich zaj-
mie pierwsze miejsce, podzielą się główną wygraną. 
Zwycięzcy „zapomnieli” o umowie. Oszukana para 
chciała nawet skierować wniosek do sądu, jednak 
ostatecznie wycofała się z tego.

Czar par
TVP2 piątek 20.40, 21.50, 

sobota 18.25,19.30 odc. 1 i 2

Druhny

Kobiety  
przed ślubem

Druhny, TVN7 piątek 22.05
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zwólcie, by ominęła Was przednia zabawa z prostym, 
lecz bardzo życiowym przesłaniem”. 

Annie Walker, przeżywająca trudny okres trzy-
dziestoparolatka, ma zostać honorową druhną na 
ślubie najlepszej przyjaciółki. Pragnie jak najlepiej 
wywiązać się z powierzonego zadania. Niestety, na 
drodze staje jej inna druhna, Helen, która chce zająć 
miejsce Annie. Jedną z planowanych atrakcji ma być 
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Melissa McCarthy (Megan) i Ben Falcone (Air 

Marshall Jon) są w prawdziwym życiu małżeń-
stwem.

Suknia ślubna Lillian i sukienki druhen, które no-
szą w filmie, różnią się od sukien pojawiających się na 
plakacie filmowym.

Film jest na liście „1 001 filmów, które musisz zo-
baczyć, zanim umrzesz” pod redakcją Stevena Schne-
idera, czołowego amerykańskiego krytyka filmowego.

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Kula w łeb
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Młody policjant poznaje doświadczonego 

płatnego zabójcę (Sylvester Stallone). Mężczyzn łączy 

wspólny wróg, który jest winny śmierci ich najlepszych 

kumpli. Trop prowadzi od zniszczonych ulic Nowego 

Orleanu aż do najwyższych szczebli władzy Waszyngtonu.

Zimne światło dnia
TVP1 piątek 22.35

Sensacyjny. Makler z San Francisco, Will Shaw, wybiera się 

na wakacje do Hiszpanii. Na miejscu czeka na niego ojciec, 

który pracuje dla ambasady USA w Madrycie. Podczas 

wycieczki łodzią rodzice Willa, brat i jego narzeczona 

zostają uprowadzeni. 

Liberator
TV Puls sobota 20.00

Nominowany do Oskara film sensacyjny ze Stevenem 

Seagalem. Ryback, w przeszłości agent do zadań 

specjalnych, dziś jest kucharzem na statku USS „Missouri". 

Porywacze zamierzają przejąć statek, nie oszczędzając 

ludzi. 

Był sobie chłopiec
Metro sobota 20.10

Komedia romantyczna. Dobiegający czterdziestki Will 

Freeman (Hugh Grant) wymyśla wciąż nowe sposoby 

podrywania dziewczyn. Przy okazji poznaje 12-latka 

Marcusa. Chłopiec uświadamia Willowi, że żaden człowiek 

nie jest „samotną wyspą".

Butch Cassidy i Sundance Kid
TVP Kultura niedziela 21.15

Western. Film zdobył 4 Oscary. Na Dzikim Zachodzie grupa 

rabusiów napada na banki i pociągi. Przywódcy bandy, 

Butch Cassidy i Sundance Kid, uciekają przed wymiarem 

sprawiedliwości do Boliwii. Tam kontynuują przestępczy 

proceder.

Nowy-stary teleturniej

Wspomnień  
czar (par)

Rywalizacja odważnych, szalonych, a przede wszyst-
kim kochających się par, które w każdym odcinku „Czaru 

par” zostaną poddane różnorodnym próbom testują-
cym ich miłość, współdziałanie, poczucie hu-

moru i wiedzę o sobie nawzajem. 
Uczestnicy muszą popisać się wie-

dzą ogólną i sprawnością fizyczną. 
W 12 odcinku, odcinku finałowym 
spotkają się trzy najlepsze pary, 
które będą walczyć o nagrodę pie-
niężną – 300 tysięcy złotych. 

Zmagania będą oceniać dwa popularne małżeń-
stwa: Katarzyna Cichopek z Marcinem Hakielem, 
oraz Dorota Chotecka i Radosław Pazura. Program 
poprowadzą: Maciej Kurzajewski i Izabella Krzan.

Ten teleturniej emitowany był w telewizji w la-
tach 1993-1996 i 2019 roku. Wypromował Krzysz-
tofa Ibisza. Teleturniej został zdjęty z anteny po wy-
buchu skandalu. Wtedy najlepsza para otrzymywała 
w pełni wyposażone mieszkanie, samochód oraz eg-
zotyczną wycieczkę. Dwie pary, które szły łeb w łeb, 
postanowiły, że bez względu na to, która z nich zaj-
mie pierwsze miejsce, podzielą się główną wygraną. 
Zwycięzcy „zapomnieli” o umowie. Oszukana para 
chciała nawet skierować wniosek do sądu, jednak 
ostatecznie wycofała się z tego.

Czar par
TVP2 piątek 20.40, 21.50, 

sobota 18.25,19.30 odc. 1 i 2

Druhny

Kobiety  
przed ślubem

Druhny, TVN7 piątek 22.05

będzie się działo

W biegnącym pod rzeką tunelu łączącym Manhattan z New Jersey dochodzi do wy-
padku drogowego. Eksplozja rozsadza ciężarówkę wiozącą materiały wybuchowe. Kula 
ognia przetacza się przez tunel, zmiatając wszystko, co napotyka na swojej drodze. Oba 
końce tunelu zostają zasypane. 

Uwięzieni ludzie, pozbawieni pomocy, z pewnością wkrótce zginą z braku tlenu. Kit 
Latura (Sylvester Stallone), były pracownik nowojorskiego pogotowia postanawia wejść 
do tunelu i podjąć się próby ratowania ofiar. Jego podróż przypomina wyprawę do bram 
piekła. 

Pewnie nie wiesz...
Sylvester Stallone zgodził się grać w tym filmie,bo chciał pozbyć się klaustrofobii, lęku 

przed małymi, niskimi, wąskimi i zamkniętymi pomieszczeniami. Wcześniej film „Na kra-
wędzi” (1993) pomógł mu pokonać lęk wysokości.

Stallone otrzymał 17,5 miliona dolarów za udział w tym filmie.
Syn Sylvestra Stallone, Sage Stallone, gra Vincenta.
Podczas kręcenia zdjęć w Rzymie Sylvester Stallone nalegał na pobyt w luksusowym ho-

telu „Excelsior” (3600 dolarów za noc). Sesja w Rzymie trwała 3 miesiące.

Tunel
MetroTV piątek 20.45

Tunel

Bohater 
w piekle

Iceman: Historia mordercy

30 lat zabijania

Prawdziwa historia płatnego zabójcy mafii Richarda Kuklinskiego.
W ciągu niespełna trzydziestu lat zabija, na zlecenie mafijnej ro-

dziny Gambiano, co najmniej 200 osób. Z zimna krwią, bezlitośnie, 
przy użyciu rozmaitych narzędzi, ale też gołymi rękoma. Morduje nie 
tylko dla pieniędzy, ale również dla czystej przyjemności. Ciała ofiar 
często ćwiartuje i zamraża w lodówce, tak, aby policja miała kłopoty 
z określeniem czasu śmierci – dzięki czemu zyskuje przydomek Iceman 
– „człowiek z lodu".

Richard Kuklinski (Michael Shannon) w 1986 r. zostaje aresztowa-
ny. Okazuje się, że ani żona, ani córki, ani sąsiedzi nie mieli najmniej-
szego pojęcia, czym naprawdę się zajmował.

Dwa lata później sąd skazał go na podwójne dożywotnie pozba-
wienie wolności, co oznaczało możliwość wyjścia na wolność za dobre 
sprawowanie w 2046 roku. Zmarł nagle w więzieniu w 2006 roku.

Pewnie nie wiesz...
Aby grać rolę nieświadomej żony, Winona Ryder, gdy dostała scena-

riusz, zostawiła w nim tylko te strony, które dotyczyły jej postaci. Pozo-
stałe wyrzuciła.

Michael Shannon naśladował sposób mówienia Richarda Kukliń-
skiego, słuchając wywiadów telewizyjnych i filmu dokumentalnego 
HBO, w którym morderca występował.

Iceman: Historia mordercy
TVP1 sobota 23.40

48 godzin

Łapać złodzieja!
Doskonała komedia sensacyjna z aktor-

skim duetem: Nick Nolte i Eddie Murphy. 
Jack Cates (Nolte) jest jedynym policjan-
tem, który ocalał ze strzelaniny z poszuki-
wanym mordercą. Ma 48 godzin, żeby go 
złapać. Do pomocy „wypożycza" z więzie-
nia Reggie Hammonda (Murphy), czarno-
skórego złodzieja, który ukradł mordercy 
pieniądze i teraz obawia się o swoje życie, 
ma zatem solidną motywację, żeby pomóc 
policji. Początkowo partnerzy czują do sie-
bie niechęć, jednak wkrótce nawiązuje się 
między nimi nić przyjaźni.

Zestaw: małomówny biały twardziel – 
wygadany czarnoskóry cwaniaczek, należy 
do najbardziej znanych duetów filmowych . 
Film otworzył drogę do kariery debiutują-
cemu na dużym ekranie Murphy’emu.

48 godzin
Polsat niedziela 23.20



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Projekt pn. Łomżyński senior = aktywny i zdrowy jest od-
powiedzią na rozpoznane i zdiagnozowane  problemy osób 
starszych związane ze sferą aktywności fizycznej i profilaktyki 
zdrowotnej seniorów, czyli wiekowej grupy 60+. 

Projekt realizowany jest w Łomży od pierwszych 
dni stycznia 2019 roku i zakończy się we wrześniu Jest 
systemem wsparcia edukacyjnego 20 osób w wieku 60+ 
w zakresie szeroko rozumianej i wielowymiarowej pro-
filaktyki prozdrowotnej. Celem jest poprawianie jakości 
życia osób starszych. Projekt obejmuje szereg działań, 
które przyczyniają się do zmniejszenia zdrowotnych 
i ekonomicznych skutków procesu starzenia się popu-
lacji: zwiększanie wiedzy na temat starzenia się orga-
nizmu czy uświadamianie osobistej odpowiedzialności 
za zdrowie przejawiające się przestrzeganiem zasad 
zdrowego stylu życia (odpowiednia dieta oraz aktywo-
wanie sprawności fizycznej). Głównymi działaniami są: 
wykłady, warsztaty gastronomiczne, zajęcia sportowe, 
kawiarenki „Senior śpiewa!” oraz wycieczka edukacyj-
no - kulturalna do Drozdowa połączona z ogniskiem.  
Wycieczka będzie do nowogrodu.

Główny cel projektu „Łomżyński Senior = Aktyw-
ny i Zdrowy”, czyli aktywizacja społeczno - fizyczna tej 
grupy oraz zwiększenie różnorodności i poprawa jako-
ści oferty edukacyjnej dla 20 osób w wieku 60+ z Łom-
ża zostanie osiągnięty poprzez  udoskonalenie szero-
ko rozumianej prozdrowotnej świadomości seniorów 
w ramach udzielania bezpłatnych usług społecznych. 

Promocja zdrowia w tym programie składa się 
z takich elementów jak: wykłady z profilaktyki proz-

drowotnej (ochrona zdrowia, edukacja zdrowotna 
i profilaktyka, proces starzenia się, bezpieczeństwo 
i higiena życia, stres,relacje społeczne, relacje pacjent 
– lekarz); wykłady z zakresu zdrowego odżywiania 
wraz z praktycznymi warsztatami gastronomicz-
nymi; zajęcia sportowe na basenie z dodatkowymi 
atrakcjami - jacuzzi, sauna sucha, mokra i na pod-
czerwień;  wycieczka rekreacyjna do Drozdowa. 

Wszystkie te działania przyczyniają się do po-
głębienia wiedzy na temat profilaktyki prozdrowot-
nej, uznania osobistej odpowiedzialności za zdrowie 
przejawiającej się przestrzeganiem zasad zdrowego 
stylu oraz przyjęciem współodpowiedzialności za 
proces leczenia w formie ścisłego przestrzeganiem 
zaleceń i stosowania metod leczenia o udowodnionej 
naukowo skuteczności. Ponadto, dzięki możliwości 
korzystania z zajęć sportowych, które poprzez kon-
sultacje określają potrzeby i predyspozycje seniorów, 
uczestnicy przełamują lęk i opór przed ćwiczeniami.

Równocześnie następuje integrowanie się 
uczestników projektu. Realizacja spotkań zmienia 
dotychczasową ich bierną postawę, przeciwdziała 
poczuciu pustki i samotności, sprzyja podtrzymy-
waniu kontaktów, podnosi ich samoocenę i wiarę 
w możliwości wpływania na jakość życia. 

W celu zapewnienia trwałości rezultatów 
stosowane będą środki wzmocniające  motywa-
cję seniorów do działania. Podczas praktycznych 
i informacyjnych zajęć (np. gastronomicznych czy 
sprawnościowych) uczestnic seniorzy otrzymują 

Pierwsze 
przedszkole  

z kortem tenisowym 
Kort przy Przedszkolu nr 2 w Łomży, który 
uroczyście został otwarty w obecności władz 
samorządowych, kościelnych, sponsorów, 
pasjonatów i sympatyków tenisa oraz przyja-
ciół przedszkola, jest jedynym przedszkolnym 
kortem tenisowym nie tylko w Łomży, ale 
i w województwie podlaskim. 

- Jego budowa o wartości 75 tysię-
cy złotych, została sfinansowana z bu-
dżetu naszego miasta, za co serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy o tym 
zdecydowali rozumiejąc i doceniając 
jego znaczenie dla rozwoju psychicznym 
i fizycznym małych dzieci – podkreśliła 
Maria Mikołajewska, dyrektor Przed-
szkola.

Kort o powierzchni 153 metrów 
kwadratowych, ogrodzony siatką wyso-
kości 3 metrów, to obiekt piękny, nowo-
czesny i funkcjonalny. Posiada wysokiej 
klasy syntetyczną nawierzchnię poliu-
retanową, która zapewnia komfort gry 
i jest łatwa w utrzymaniu. Został prze-
kazany dzieciom już przed tegorocznym 
Dniem Dziecka.

- A wszystko zaczęło się w roku 
2014. Właśnie wtedy zrodził się w na-

szym przedszkolu pomysł wprowadze-
nia dodatkowych zajęć rekreacyjnych 
i ruchowych w postaci nauki gry w te-
nisa. Dr Tomasz Waldziński, ceniony 
w Polsce trener tej dyscypliny sporto-
wej, dzisiaj współorganizator naszej 
uroczystości, zaproponował bezpłatną 
naukę dla sześciolatków, co z wielkim 
zainteresowaniem i radością przyjęli 
ich rodzice – zaakentowała Maria Mi-
kołajewska.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, 
w dwóch dziesięcioosobowych grupach, 
na korcie III Liceum Ogólnokształcące-
go. Za ten piękny gest życzliwości przed-

szkolna społeczność serdecznie dziękuje 
dyrektor Grażynie Chodnickiej, a Zbi-
gniewowi Kalinowskiemu - prezesowi 
Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Piątnicy - za sfinansowanie 
przejazdów małych tenisistów.

Z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego 2019/2020, przedszkolaki będą 
korzystały już z własnego kortu, a do 
tego codziennie. Obiekt ten służyć bę-
dzie przede wszystkim nauce gry w te-
nisa, ale także zabawom ruchowym, roz-
wijającym dziecięcą motoryczność. Bo 
właśnie nadrzędnym celem jest zarówno 
popularyzacja tenisa wśród dzieci przed-

szkolnych, zgodnie z zasadami progra-
mu Polskiego Związku Tenisowego „Te-
nis 10“, jak i propagowanie aktywnego 
trybu życia.

- Na zajęciach ruchowych chcemy 
zapewnić dzieciom bezpłatny dostęp 
do tenisa, a tym samym wyrównywać 
ich szanse społeczne poprzez dostęp 
do dyscypliny sportowej, która wciąż 
postrzegana jest jako elitarna. Chcemy 
przekonać je także, że tenis to znakomi-
ta zabawa, rekreacja, atrakcja; że jest do-
stępny dla każdego i można go uprawiać 
niemal całe życie – zapewniła Maria 
Mikołajewska.

Bo wczesne uprawianie sportu za-
spokaja nie tylko potrzebę ruchu dzie-
ci, ale także pomaga im rozwijać swo-
je umiejętności fizyczne i orientację 
w przestrzeni. Mamy także nadzieję, że 
tym samym skutecznie zachęcimy jak 
najwięcej naszych przedszkolaków do 
odejścia od komputerów; do ruchu na 
świeżym powietrzu, do uprawiania także 
innych dyscyplin sportowych. Wierzy-
my, że dzięki temu nauczą się zdrowej 
rywalizacji, umiejętności przegrywania 
i szacunku dla przeciwnika oraz poko-
ry po zwycięstwie i sukcesie nie tylko 
w życiu sportowym; że także sportowa 
rywalizacja będzie kształtować ich cha-
rakter i wyzwalać nie tylko hart ducha, 
ale również i wrażliwość.

Łomżyński Senior = Aktywny i Zdrowy  



Wielka historia, 
przerażenie i 
skomplikowane życie 
nielotów w Kinie 
Millenium     
Repertuar 20 – 26 września 

Piątek 20 września 
Duża sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Polityka – godz. 20:30.   
Mała sala: Angry Birds Film 2 
- godz. 10:00; Legiony  - godz. 
13:00; Piłsudski - godz. 15:00; To 
2 - godz. 17:30 i 20:30  

Sobota 21 września 
Duża sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 
18:00; Polityka – godz. 20:30.   
Mała sala: Legiony  - godz. 13:00; 
Piłsudski - godz. 15:00; To 2 - godz. 
17:30 i 20:30.

Niedziela 22 września 
Duża sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 
18:00; Polityka – godz. 20:30.   
Mała sala: Legiony  - godz. 13:00; 
Piłsudski - godz. 15:00; To 2 - godz. 
17:30 i 20:30.

Poniedziałek 23 września
Duża sala: Próba gali Anioły Bizne-
su;  Legiony  - godz. 13:00; Piłsud-
ski - godz. 15:00; To 2 - godz. 17:30 
i 20:30.
Mała sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 
18:00; Polityka – godz. 20:30.   
Wtorek 24 września 
Duża sala: Gala Anioły Biznesu.  
Mała sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 10:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Polityka – godz. 20:30.   
Środa 25 września 

Duża sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 
18:00; To 2 – godz. 20:00.   
Mała sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 12:00; Piłsudski - godz. 
15:00;  Legiony  - godz. 17:00; Poli-
tyka – godz. 21:00.   
Czwartek 26 września
Duża sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 
18:00; Polityka – godz. 20:30.  
Mała sala: Piłsudski - godz. 15:00; 
Legiony - godz. 17:00; To 2 - godz. 
20:00. 

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
Zwierzęta nocy nad 

Biebrzą 

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza 
w sobotę 21 września do udziału w wydarzeniu  
"Zwierzęta nocy".
W programie:
Część wykładowa 
Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzań-
skiego Parku Narodowego, Osowiec-Twier-
dza 8, 
godz.15:00 - 15:50:  "Kto nie może w nocy 
spać - nocne życie ssaków" - dr Joanna Sto-
jak, Instytut Biologii Ssaków PAN w Biało-
wieży;
godz. 15:50 - 17:20:  "Moje proszki na sen" 
- Tomasz Kłosowski, fotograf, filmowiec, 
dziennikarz.
Część terenowa
godz. 18:00 - 18:30 - przejazd autokarem 
spod siedziby Parku do miejsca wycieczki.
godz. 18:30 - 20:30: wycieczka terenowa 
na Bagno Ławki w celu nasłuchiwania 
odgłosów bukowiska i rykowiska, pod 
przewodnictwem Piotra Dombrowskiego 
(BbPN). Start - początek ścieżki eduka-
cyjnej "Długa Luka" (tzw. "kładka" przy 
Carskiej Drodze); 
20:30 - 21:00: nocne wabienie motyli za 
pomocą światła z dr Krzysztofem
Frąckielem (BbPN),  okolice wieży wi-
dokowej na Bagnie Ławki (przy Carskiej 
Drodze).
Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 20 zł 
(opłata za udział w części wykładowej oraz 
koszt przejazdu autokarem). Opłatę należy 
uiścić organizatorowi w dniu wydarzenia.
Przyjmowanie zgłoszeń udziału: Beata 
Głębocka, Dział Edukacji BbPN, tel. 085 
738 30 09.

Pupile Wety 
Zebranie funduszy na rehabilitację Dominiki, absolwentki 

szkoły oraz wsparcie działalności stowarzyszenia Wszystkie 
Zwierzęta Duże i Małe. To cele, które w tym roku przyświe-
cają organizatorom festynu z okazji święta Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w  Łomży. 

Tradycyjnie z okazji święta ZSWiO, dyrekcja oraz ucznio-
wie zapraszają na  niezwykłe wydarzenie – „Pupile Wety”. 
19 września, już od godziny 10:00 będzie można wysłuchać 
wykładów absolwentów szkoły: dr. Bogdana Konopki, lek. 
wet.  Andrzeja Czerniawskiego  i  lek. wet. Leszka Woje-
wody. Ponadto zaplanowano także m.in. pokaz kaskaderki 
konnej, tresury psów policyjnych,  mini zoo, czy występy ze-
społu ludowego, cheerliderek, grupy „Kids Dance” i „Gwiazdy 
i Gwiazdeczki” oraz wiele innych atrakcji. 

Przyjdź do „Wety” 19 września – zapraszają uczniowie 
Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 
w Łomży. 

wskazówki jak samodzielnie wykonywać ćwiczenia nie 
narażając się na kontuzje, dowiadują się  o możliwości 
korzystania z darmowych sprzętów do ćwiczeń, gdzie 
znajdują się tego typu miejsca oraz z czego mogą ko-
rzystać, bez lęku przed urazami czy kontuzjami.

Projekt przeciwdziała skutkom starzenia się, 
uczuciu samotności, sprzyja utrzymawaniu kontak-
tów z otoczeniem, zaspokojaniu potrzeby rozrywki 
i spędzania czasu wolnego, podnosi samoocenę i wiarę 
uczestników w możliwość wpływania na jakość wła-
snego życia. 



a to ciekawe
Podbój oceanów

Opłynąć świat

Wyprawy dwóch słynnych żeglarzy, odkrywców 
i awanturników epoki Renesansu – wielkiego po-
dróżnika Magellana i korsarza Drake'a.

Dwóch mężczyzn ma wspólny cel: opłynąć cały 
świat. To ich sukcesy i porażki na morzach i oce-
anach decydowały o nowym porządku świata. 

Dwuodcinkowy dokument pokazuje współcze-
snych badaczy, którzy próbują odkryć, jakie były 
prawdziwe cele wypraw tych dwóch wilków mor-
skich. Znalezione archiwa potwierdzają, że obaj że-
glarze byli wysyłani przez swoich władców na tajne 
misje: Magellan miał za zadanie znaleźć najkrótszą 
drogę do Wyspy Korzenne, a Drake został wysła-

ny, aby odkryć legendarne Przejście Północno-Za-
chodnie.

Flota Magellana opuściła Hiszpanię 10 sierp-
nia 1519 r. Magellan został zabity na Filipinach 27 
kwietnia 1521 r. Pozostałe dwa statki wróciły do 
Hiszpanii we wrześniu 1522 r. – trzy lata i miesiąc 
od rozpoczęcia podróży.

Podbój oceanów
Focus TV sobota 12.10

Bitwa na wyspie Mactan w cieśninie Cebu, w której zginął Ferdynand Magellan 
(mural na pomniku upamiętniającym zwycięskiego wodza Lapu-Lapu).

The Paedophile Next Door

Dzieci same się 
nie obronią

Prawie każdego ty-
godnia w Wielkiej Bry-
tanii media odkrywają 
kolejny skandal pedofil-
ski. Dewianci pochodzą 
z różnych sfer społecz-
nych i przez lata byli 
praktycznie bezkarni. 
System, który ma chronić 
dzieci, okazuje się zupeł-
nie nieskuteczny. 

Twórca filmu Steve 
Humphries – historyk 
i dokumentalista, który 
ujawnił skandal pedofil-
ski w Kościele katolickim w latach 90. XX wieku – szuka 
sposobów walki z tymi, którzy krzywdzą bezbronnych. 
W tym celu przenika do podziemnego świata pedofilów. 
Spotyka się również z ofiarami molestowania i rozmawia 
z ekspertami

Twórca przedstawił 39-letniego Eddiego, mężczyznę, 
który twierdzi, że nigdy nie miał kontaktu seksualnego 
z dzieckiem, ale przyznaje, że pociągają go seksualnie 
dziewczynki w wieku czterech lat. Z rozmowy z nim wy-
nika, że potrzebne są radykalne zmiany w ochronie dzieci, 
w tym terapia osób, które chcą się leczyć, mimo że nigdy 
nie popełniły żadnych przestępstw seksualnych. Obecnie 
taki model działa w Niemczech, w Wielkiej Brytanii taka 
pomoc jest dostępna tylko dla osób, które popełniły prze-
stępstwo.

The Paedophile Next Door
Focus TV piątek 22.50

Borelioza, cicha epidemia

Miniaturowy 
wampir

Borelioza lub krętkowica kleszczowa, zwana też cho-
robą z Lyme, jest infekcją bakteryjną przenoszoną przez 
kleszcze. Zakażenie człowieka następuje poprzez ślinę 
lub wymiociny kleszcza. Objawy zakażenia to m.in. para-
liż twarzy i bóle stawów. Borelioza może wywołać zapale-
nie opon mózgowych i mięśnia sercowego.

W obliczu tej choroby lekarze są często zagubieni, na-
wet bezsilni. W 2017 roku w Polsce roczna liczba zacho-
rowań wynosiła 21 516, zapadalność 56 osób na 100 000. 

Kleszcz cierpliwie – nawet przez wiele tygodni czeka 
na okazję. Jest uzbrojony w parę szczękoczułków oraz hy-
postom, przypominający harpun. Szczękoczułkami prze-
bija skórę, a dzięki hypostomowi dostaje się do naczynia 
krwionośnego i żywi się krwią. Posiłek może trwać wiele 
dni. Kleszcz wtedy pęcznieje, osiągając nawet rozmiar 
orzeszka ziemnego. 

Ten miniaturowy wampir staje się groźny, dopiero 
gdy jest zakażony bakterią, a dokładniej krętkami borrelia 
burgdorferi. Właśnie to połączenie – kleszcz i bakteria – 
powoduje rozprzestrzenianie się boreliozy. 

Bakterie mogą latami się nie ujawniać, by nagle dać 
o sobie znać, gdy z jakiegoś powodu układ odpornościo-
wy osłabnie. Naukowcy na całym świecie wypowiedzieli 
wojnę boreliozie. Nieustannie szukają nowych narzędzi do 
walki z bakterią: testy diagnostyczne, szczepienia, komórki 
macierzyste, genetyka, preparaty roślinne. Ofensywa trwa. 

Borelioza, cicha epidemia
TVP1 sobota 12.40

39-letni Eddi, 
który przyznał 

się na filmie 
do swoich 

skłonności.

reklama
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Familijne kino akcji z Antonio Bande-
rasem. Pełen niespodziewanych zwrotów 
akcji, dynamiczny, szybki, zaskakujący efek-
tami specjalnymi film sensacyjny. Najpotęż-
niejsi tajni agenci świata zostają porwani. Je-
dynie dzieci uprowadzonych są w stanie ich 
uratować. Uzbrojone w najnowsze gadżety, 
wraz ze swoimi kolegami wyruszają ratować 
rodziców.

Carmen i Juni Cortez, siostra i brat, po-
dejmują się dwóch niebezpiecznych i arcy-
trudnych misji.

Pierwsza to ocalić świat przed różnymi 
groźnymi stworami. Druga – jeszcze trud-
niejsza! – ocalić jedność rodziny.

Mali agenci
TV4 sobota 14.35

plac zabaw

Mali agenci

James Bond  
dla najmłodszych

Scooby Doo i cyberpościg

Dziesięć poziomów 
przygód

Scooby Doo i jego przy-
jaciele przeżywają najbardziej 
emocjonującą z wypraw, tra-
fiając do supernowoczesnej gry 
komputerowej. Próbują pojmać 
Wirusa Widmo, który w trakcie katastrofy przeniósł ich do gry 
video opartej na przygodach Brygady Detektywów. 

W trakcie pogoni za Wirusem pokonują dziesięć niewyobra-
żalnie trudnych poziomów gry i przemierzają czas od prehistorii 
do epoki lotów kosmicznych. Grupa przyjaciół wplątuje się także 
w zatarg z hordą wirtualnych złoczyńców pochodzących z naj-
słynniejszych przygód Brygady Detektywów!

Scooby Doo i cyberpościg Polsat sobota 8.45

Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów

Pokonać piratów
Następna część 

przebojowej anima-
cji. Poprzednie ko-
lejno opowiadały 
o epoce lodowcowej, 
jej zmierzchu i erze 
dinozaurów.Czwar-
ta część przedstawia 
późniejszy ważny etap 
rozwoju Ziemi, czyli 
podział kontynentów. 

Po wielkim trzę-
sieniu ziemi mamut 
Maniek, leniwiec Sid i tygrys szablozębny Diego lądują na krze, 
która unosi ich na ocean. Tam łapie ich banda piratów pod do-
wództwem gigantopiteka, kapitana Flaka. W sidła rozbójników 
wpadła też Shira, tygrysica szablozębna. Dogaduje się ona z Mań-
kiem, Sidem i Diegiem. Razem próbują przejąć statek, aby wrócić 
do stada. 

Sid odnajduje babcię, a tygrys Diego zakochuje się w Shirze.
Film zarobił w kinach na świecie prawie 900 milionów dola-

rów, kosztował niecałe 100.
Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów

Polsat sobota 20.10, niedziela 13.55

Angry Birds

Latające nieloty
Animowana komedia przygodowa daje w końcu odpowiedź 

na pytanie, czemu ptaki są tak rozzłoszczone. 
Na rajskiej wyspie zamieszkałej całkowicie przez szczęśliwe 

nieloty – Red, ptak o wybuchowym temperamencie, szybki Chuck 
i zmienny Bomba zawsze trzymali się na uboczu. Ale kiedy na 
wyspę przybywają tajemnicze zielone świnki, to właśnie do trójki 
tych dziwnych, niedobranych wyrzutków należy odkrycie jakie za-
miary mają i co tak naprawdę knują zieloni goście.

Zobaczycie napad 
na świńską wyspę, procę 
i strzelające z niej samy-
mi sobą ptaki. Każdy 
z nich ma jakąś specjal-
ną umiejętność.

Od premiery 
w 2009 roku gra Angry 
Birds została pobrana 
ponad trzy miliardy 
razy na wszystkie wer-
sje i platformy urządzeń 
mobilnych.

Angry Birds
TV Puls 2 sobota 18.00, 

niedziela 12.05
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Szlachetna paczka. Przygotowania 
cza zaczynać

O bożonoarodzeniowym klimacie serdeczności i pomocy jeszcze niewiele myśli-
my. To jednak wcale nie jest tak odległa perspektywa. Szczególnie dla organi-
zatorów takich akcji jak "Szlachetna Paczka", której finał zbiega się ze świątecz-
nym krajobrazem Polski i Łomży.     

Corocznie setki darczyńców decydują pomóc wybranym rodzinom 
objętym "szlachetnymi" działaniami. Istnym łącznikiem pomiędzy 
nimi są wolontariusze, którzy koordynują cały proces – od znalezienia 
potrzebujących do przekazania paczki i dalszej współpracy z rodziną.

Organizatorzy łomżyńskiej edycji „Szlachetnej Paczki” właśnie 
rozpoczęli nabór wolontariuszy do grudniowego finału. 

- Cieszy nas fakt, że oprócz osób uczestniczących w poprzednich 
edycjach, zgłaszają się do nas także ci, dla których udział w akcjach 
charytatywnych jest czymś całkowicie nowym. Gwarantujemy peł-
ną satysfakcji pracę w bardzo miłej atmosferze! - mówi Małgorzata 
Mieczkowska, która w „Szlachetnej Paczce” obecna jest już od kilku 
lat.

Wśród wielu charytatywnych przedsięwzięć „Paczka” jest wyjątko-
wą akcją, która ściśle łączy darczyńców i potrzebujące rodziny. Bardzo 
często obie strony utrzymują kontakt jeszcze długo po finale. Osobą, 
która inicjuje tę więź, jest wolontariusz będący swoistym przewod-
nikiem. Organizatorzy przyznają, że corocznie szkolą kolejne oso-
by niosące pomoc, ale zaznaczają, że więcej osób skupionych wokół 
„Szlachetnej Paczki” to również możliwość dotarcia i pomocy większej 
ilości rodzin.

- Osób, które mogłyby być objęte wsparciem „Paczki”, szukamy 
m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, parafiach, u zaprzyjaźnionych 
dzielnicowych, wśród zgłoszeń na naszym facebookowych profilu. 
Następnie wolontariusze odwiedzają każdą ze zgłoszonych rodzin 
i ustalają jakiego wsparcia potrzebują tworząc równocześnie jedno-
lity dokument, który będzie czytelny dla ewentualnych darczyńców 
– mówi Sebastian Chrzanowski uczestniczący w akcji już trzeci rok, 
w tym roku główny koordynator przedsięwzięcia w Łomży i na Ziemi 
Łomżyńskiej .

Więcej informacji o przedsięwzięciu i formularz zgłoszenia 
na stronie:  https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/wolonta-
riat-w-paczce?action=superw&place=kafel_dzieki_tobie 

Doczekaliśmy czasów, kiedy nie ma 
jeszcze domów, a gotowe są już drogi. 
To cieszy, bo na tym polega standard 
europejski i światowy podobnych in-
westycji - podkreślił wicemarszałek 
województwa podlaskiego Marek Ol-
bryś. Wziął w Łomży udział w otwar-
ciu ulicy Kazimierza Wielkiego. To klu-
czowa droga na powstającym Osiedlu 
Wschód. Będzie to "królewska" część 
miasta, bo swoje ulice będą tam mieli 
monarchowie m. in. Królowa Jadwi-
ga. Władysław Jagiełło czy Stefan 
Batory.

Nie tylko jednak adresów 
będzie można zazdrościć miesz-
kańcom nowej części Łomży. 
Będą mieli także mieli za oknami 
pejzaż doli Narwi.

- Widok zapiera dech w pier-
siach, władze miasta mogą ogła-
szać: zapraszamy inwestorów  
- dodał wicemarszałek Marek 
Olbryś. - Jedyne, czego nie za-
zdroszczę, mając wieloletnie do-
świadczenie kierowania komu-
nalną firmą, do której należało m. 
in. utrzymanie dróg, to właśnie 
pracy, jaką trzeba będzie wyko-
nywać zimą, aby zapewnić bez-
pieczeństwo  na drodze o takim 
spadku. Wierze jednak, że komu-
nalne służby sobie poradzą.

Ulica Kazimierza Wielkiego 

to zupełnie nowa droga łącząca 
historyczne w tej części miasta 
ulice Kierzkową i Wąską.  

- Widzimy jak pięknie jest 
położona. Otwiera nam przy tym 
cały teren pod zabudowę i za-
sadniczo skraca połączenia ko-
munikacyjne  z centrum miasta 
do dzielnic nad Narwią. Koszt 
inwestycji to 4,4 miliona złotych 
z dofinansowaniem w wysokości 
blisko 2,7 miliona z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Tempo było imponują-
ce, bo zaczynaliśmy w grudniu, 
a w pierwszych dniach września 
otwieramy gotową drogę - poin-
formował Andrzej Garlicki, za-
stępca prezydenta Łomży.   

Za decyzje dotyczące do-
finansowania podziękował 
premierowi Mateuszowi Mo-
rawieckiemu  i wojewodzie Boh-
danowi Paszkowskiemu. Wyrazy 
wdzięczności przekazał także  
przedstawicielom grupy PGE, 
która w błyskawicznym tempie 
zrealizowała  przebudowę swoich 
sieci. Specjalne podziękowania 
otrzymała poseł Bernadeta Kry-
nicka (zresztą także od wicemar-
szałka Marka Olbrysia)  za kon-
sekwentnie i skuteczne zabiegi 
o ważne dla miasta i wojewódz-

twa inwestycje. 
- Myślę, że chociaż podob-

nych wydarzeń będziemy mieli 
sporo, także w związku z zada-
niami realizowanymi przez wo-
jewództwo, to jednak się nam nie 
znudzą -  Marek Olbryś nawiązał 
do sytuacji sprzed kilku dni, gdy 
w Łomży brał udział w otwarciu  
zmodernizowanej ulicy Niemce-
wicza, ważnej drogi w centrum 
wielkiego "blokowiska". Tam 
właśnie padły słowa Bernadety 
Krynickiej, że otwierania nowych 
dróg będzie w najbliższych mie-
siącach naprawdę wiele.   

*  *  *
Ulica Kazimierza Wielkiego 

na Osiedlu Wschód  to ponad 
635 metrów długości i 6 sze-
rokości,  obustronne chodniki 
z kostki brukowej oraz zjazdy do 
przyległych działek. Dodatkowo 
powstało pełne uzbrojenie tech-
niczne: kanalizacja, sieć oświetle-
nia ulicznego, sieci teletechnicz-
ne oraz przebudowano istniejące 
na osiedlu sieci energetyczne SN 
i NN. W latach poprzednich wy-
konano też sieci wodociągowe 
oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Roboty wykonała wyłoniona 
w przetargu firma Przedsiębior-
stwo Budownictwa Komunika-
cyjnego Sp. z o.o.

Królewska część Łomży  
ma swoją arterię
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Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

“Stawiski od zarania dziejów do 
wielkiej wojny”, to najnowsza pra-
ca Zenona Krajewskiego, znanego 
czytelnikom Tygodnika Narew, jako 
autora sagi „Meandry Losu”. Pisarz 
zaproponował naszej redakcji kilka 
tygodni przerwy w publikowaniu 
kolejnych części powieści, w zamian 
chce zaprezentować fragmenty Tomu 
I monografii nieodległych od Łomży 
Stawisk, ukazującej historię miasta 
na tle dziejów Mazowsza. W 532 wy-
daniu Tygodnika Narew publikujemy 
dziewiąty odcinek monografii.

Wiek XIX na Mazowszu
Liczba ludności całego Kró-

lestwa Polskiego według danych 
urzędowych wzrosła między ro-
kiem 1820  a 1860 z 3520 tys. do 
4840 tys. Powolne tempo zwięk-
szania się liczby ludności było 
spowodowane głównie częstymi 
w tym okresie klęskami elemen-
tarnymi (największe „żniwo” zbie-
rały epidemie chorób zakaźnych, 
głównie cholera. Z drugiej stro-
ny w tym okresie notowano lata 
silnego wzrostu liczby ludności. 
Rosła też ludność województwa 
augustowskiego, które dwa mazo-
wieckie obwody (łomżyński i au-
gustowski)  liczyły w 1828 r. odpo-
wiednio 136 tys. i 104 tys. „dusz”, 
co stanowiło 45,8% ogółu. Po re-
gresie w rozwoju demograficznym 
w latach 1845-1855, wynikającym 
z klęsk żywiołowych, głodu i epi-
demii, nastąpił silny wzrost liczby 
ludności, który utrzymał się w la-
tach 60 XIX w. W 1870 r. ludność 
Królestwa Polskiego liczyła już 
ponad 6 mln, czyli o 36% więcej, 
niż w 1860 r. Nadal jednak utrzy-
mywała się wysoka śmiertelność, 
szczególnie wśród dzieci.

W strukturze narodowościo-
wej i wyznaniowej ówczesnego 
Mazowsza dominował układ 
dwudzielny: Polacy – Żydzi, ka-
tolicy – wyznawcy judaizmu. 
W Warszawie odsetek ludności 
polskiej kształtował się na pozio-
mie 65,1%, Żydów – 26,4%, a lu-
teranów – 6,6%.

Mazowsze w XIX w. nadal 
było dzielnicą rolniczą. W 1859 
r. mieszkańcy wsi stanowili 80,4% 
ludności guberni płockiej i 77% 
guberni warszawskiej. Poziom 
kultury rolnej był zróżnicowa-
ny. Mazowsze zachodnie na ogół 
górowało pod tym względem nad 
wschodnią częścią tej dzielnicy 
(łomżyńskie). Pola obsiewano 
głównie żytem i – jeśli warunki 
glebowe na to pozwalały – także 

pszenicą na lepszej jakości gle-
bach. Największą rolę odgrywała 
ta uprawa w powiatach rawskim, 
stanisławowskim, mławskim, 
ostrołęckim i łomżyńskim. Psze-
nicę siały głównie folwarki, dys-
ponujące bardziej urodzajnymi 
gruntami. Z kolei silna pozycja 
ziemniaka wynikała ze wzrasta-
jącej roli tego warzywa w bilansie 
żywieniowym ludności. Nie mniej 
istotne było jego znaczenie dla ho-
dowli trzody chlewnej i gorzelnic-
twa. Ważne miejsce w gospodarce 
rolnej Mazowsza zajmowała ho-
dowla, chociaż jej znaczenie było 
mniejsze niż produkcji roślinnej.

Obok ludności chłopskiej 
drugim podstawowym kompo-
nentem ludności wiejskiej była 
szlachta. W sensie prestiżu jej 
pozycja była jednak nadal domi-
nująca. W życiu codziennym ogół 
mieszkańców odróżniał jednak 
możną i utytułowaną arystokrację, 
obywateli ziemskich od drobnej 
szlachty, wyższych i niższych klas 
miejskich oraz Żydów. Szlachta 
w zależności od zamożności mo-
gła posiadać klucze, folwarki lub 
fortuny. Pierwsze i drugie liczyły 
częstokroć setki i tysiące hektarów. 
W powiecie łomżyńskim w 1865 r. 
zanotowano 91 posiadłości dwor-
skich, które zajmowały obszar po-
nad 62 tys. hektarów. Najbardziej 
rozległe włości znajdowały się 
w rękach Kisielnickich – ponad 
13,5 tys. ha i Rembielińskich – 8,6 
tys. ha. Jedność stanu szlachec-
kiego była fikcją. Utrzymywały 
się podziały, odwołujące się do 
swoiście pojmowanej hierarchii 
prestiżu. Wiele znaczyły koligacje 
rodzinne, sprzyjające tworzeniu 
się struktur jakby klanowych.

Ludność ówczesnego Mazow-
sza była w swej przeważającej ma-
sie ludnością wiejską. Wzrastało 
jednak znaczenie miast i liczba ich 
mieszkańców, co było prostą kon-
sekwencją ogólnych trendów roz-
wojowych i celowej polityki sfer 
rządowych Królestwa Polskiego. 
Między 1814 r. a 1862 r. liczba 
miast w woj. mazowieckim zwięk-
szyła się z 81 do 85, czyli nie-
znacznie, ale więcej niż w płockim 
czy augustowskim. Miasta Kon-
gresówki były jednak w swej prze-
ważającej masie nadal drewniane. 
Na początku drugiej połowy XIX 
w. w woj. płockim domy muro-
wane stanowiły  13,2%, a w woj. 
mazowieckim – 13,1% ogółu.  Np. 
w miastach powiatu łomżyńskie-
go na 2362 domy drewniane przy-

padało 273 murowanych, czyli 
10,4%. Pożary stanowiły zatem 
nadal plagę niezwykle trudno do 
przezwyciężenia i zwalczenia. Ist-
niał wprawdzie już wymóg budo-
wania tylko murowanych domów, 
ale ze względu na warunki mate-
rialne ludności nie mógł być i nie 
był przestrzegany.

Uwarunkowania rozwoju 
miast były zróżnicowane. Płock, 
stanowiący duże centrum admi-
nistracyjne, rozwijał się w tem-
pie niezbyt dużym. W 1832 r. li-
czył niemal 9,5 tys., podczas gdy 
w 1859 r. nadal nie osiągnął 13 
tys., a w 1863 r. – 14 tys. miesz-
kańców. Inaczej było z Łomżą, 
która rozwijała się dynamicznie 
od końca lat 40-tych, kiedy po-
wstały tam pierwsze liczące się 
inicjatywy gospodarcze. W 1866 
r. ludność grodu nad Narwią prze-
kroczyła 10 tys. ludności, co ozna-
czało 2,5 krotny wzrost w ciągu 
ćwierćwiecza. 

Procesy urbanizacyjne na Ma-
zowszu dotyczyły wszystkich grup 
narodowościowo-wyznaniowych, 
jednak absolutne pierwszeństwo 
należy przyznać ludności żydow-
skiej. Był to zresztą trend ogól-
nokrajowy. W całym Królestwie 
polskim (bez Warszawy) odsetek 
ludności żydowskiej w ośrodkach 
miejskich w latach 1827-1865 
zwiększył się z 37% do ponad 
49%. W tym czasie w wojewódz-
twie mazowieckim odsetek ludno-
ści żydowskiej wzrósł z 32,4% do 
41,6%, podczas gdy w wojewódz-
twie płockim z 43,3% do 52,9%. 
Najwyższy odsetek ludności ży-
dowskiej ustalono dla wojewódz-
twa augustowskiego – 65,6%, co 
oznacza, że w północno-wschod-
niej części Królestwa, w miastach, 
Żydzi mieli bezwzględną prze-
wagę. Dwa wspomniane wyżej 
województwa miały najwyższe 
wskaźniki urbanizacji ludności 
żydowskiej w całym Królestwie 
Polskim.

Mazowsze w okresie popowstaniowym 
(1865-1915)

Po stłumieniu ostatniego 
w XIX w., jak się później okaza-
ło, polskiego zrywu narodowo-
wyzwoleńczego, władze rosyjskie 
diametralnie zmieniły politykę 
wobec Królestwa Polskiego. Od-
sunięto reprezentujących kurs 
ugodowy wielkiego księcia Kon-
stantego i margrabiego Wielo-
polskiego. Zlikwidowano wszelkie 
przejawy odrębności Królestwa. 

Rada Stanu, Sekretariat Stanu, 
Rada Administracyjna i komi-
sje rządowe Królestwa Polskiego 
przestały istnieć. Nazwa „Króle-
stwo Polskie” została urzędowo 
zniesiona i wprowadzono nową 
„Kraj Przywiślański”. Miał on sta-
nowić jedno z generał-guberna-
torstw Cesarstwa Rosyjskiego. 

W 1866 r. wprowadzono nowy 
podział administracyjny. Kongre-
sówkę podzielono na 10 guberni 
i 85 powiatów. Zwiększenie licz-
by guberni z 5 do 10, zaś powia-
tów z 39 do 85, a zatem zmniej-
szenie ich obszaru miało na celu 
ułatwienie nadzoru politycznego 
wciąż buntującym się polskim 
społeczeństwem. Na Mazowszu 
powstały trzy gubernie (płocka, 
łomżyńska i warszawska). Z części 
Mazowsza i Lubelszczyzny wy-
krojono gubernię siedlecką.

Gubernia łomżyńska powstała 
z podziału guberni augustowskiej 
i dołączeniu powiatów pułtuskiego 
i ostrołęckiego, wcześniej należą-
cych do guberni płockiej. W skład 
guberni łomżyńskiej wchodziły 
powiaty: kolneński, łomżyński, 
makowski, (wysoko)mazowiecki, 
ostrołęcki, ostrowski i szczuczyń-
ski. Na północy gubernia opierała 
się o granicę Prus Wschodnich, 
zaś na południu – o rzekę Bug, na 
wschodzie graniczyła z gubernią 
suwalską i byłym obwodem bia-
łostockim wchodzącym w skład 
guberni grodzieńskiej.

Na czele guberni stał guber-
nator, wywodzący się z rosyjskiej 
szlachty. Głównym jego zadaniem 
było czuwanie nad porządkiem 
i bezpieczeństwem na powie-
rzonym mu terenie, nadzór nad 
sprawami wojskowymi oraz straży 
Ziemskiej, a z czasem także wło-
ściańskimi, kontrola wyboru wój-
tów i ławników sądu oraz obsady 
proboszczów i wikariuszów w pa-
rafiach. Z kolei w powiecie władza 
spoczywała w ręku naczelnika po-
wiatu i jego pomocników do spraw 
policyjnych oraz administracyj-
no-gospodarczych. Polacy mo-
gli pracować jedynie na niższych 
szczeblach administracji powiato-
wej i w urzędach gminnych. Wy-
magano od nich głównie lojalno-
ści i zaangażowanie w rusyfikację 
społeczeństwa. Niskie uposażenia 
urzędników powodowały zjawisko 
wszechobecnej korupcji, o czy cią-
gle raportowano do Petersburga. 
W 1868 r. wprowadzono język 
rosyjski w urzędach, a w 1876 r. 
– w sądownictwie. W ramach po-

lityki rusyfikacji, której poddano 
nie tylko szkolnictwo i admini-
strację Kraju, podporządkowane 
bezpośrednio wytycznym władz 
w Petersburgu, zlikwidowano tak-
że wiele zakonów, a dobra kościel-
ne skonfiskowano. Władze rosyj-
skie dokonały też przeglądu miast. 
Aż 338 miast i miasteczek w Kon-
gresówce utraciło swój miejski sta-
tus. Na Mazowszu 76 pozbawiono 
praw miejskich, w tym w guberni 
łomżyńskiej 21 (m.in. Stawiski, 
Śniadowo, Wąsosz, Wiznę i Zam-
brów), co stanowiło 70%.Władze 
carskie podjęły decyzję o usunię-
ciu Polaków ze wszystkich wyż-
szych stanowisk i zastąpieniu 
ich urzędnikami sprowadzonymi 
z Rosji.

Ludność Kongresówki obo-
wiązywała nadal służba w wojsku 
rosyjskim, ale w porównaniu do 
okresu międzypowstaniowego 
skrócono ją z 15 do 6 lat. Wój-
towie corocznie przygotowywali 
listy imienne mężczyzn w wie-
ku 20-30 lat zobligowanych do 
uczestniczenia w losowaniu. Do 
losowania przystępowali najpierw 
spisowi w wieku 20-22 lat, a gdy 
nie zdołano skompletować kon-
tyngentu określonego na dany 
okręg, do losowania przystępowali 
spisowi drugiej kategorii (w wieku 
23-30 lat). Od służby wojskowej 
można było się wykupić  po uisz-
czeniu opłaty w wysokości 400 
rubli. Korzystali z tej możliwości 
głównie zamożniejsi synowie szla-
checcy, co w praktyce oznaczało, 
że w ¾ armia carska składała się 
z synów chłopskich. Regułą było, 
że Polacy służyli w odległych rejo-
nach Rosji, a na ziemiach polskich 
stacjonowali Rosjanie.

Symbolem rosyjskiego pano-
wania nad Wisłą były cerkwie. 
Budowano je dla coraz liczniej 
przybywających na Mazowsze, 
zwłaszcza do miast gubernial-
nych, urzędników, wojskowych, 
policjantów, nauczycieli i przed-
siębiorców rosyjskich. Cerkwie 
wystawiano tez we wszystkich 
miastach garnizonowych, gdzie 
stacjonowali żołnierze wyznania 
prawosławnego. Szybko okazy-
wało się, że wiele cerkwi trzeba 
było przebudowywać, to znaczy 
powiększać. Przebudowano na 
bardziej okazałą cerkiew w Płoc-
ku. Były też plany powiększenia 
cerkwi w Łomży, których osta-
tecznie nie zrealizowano. Polacy 
w cerkwiach widzieli tylko sym-
bole rosyjskiego zniewolenia.
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Marlena Siok: - W niebieskim narożni-
ku reprezentujący Mazowsze i Dolny 
Śląsk, a właściwie cały kraj, zdobywca 
mistrzowskich pasów w działalności 
związkowej i politycznej – Kornel Mo-
rawiecki, zaś w narożniku zielonym 
Pan, reprezentujący Kurpie, Ziemię 
Łomżyńską i województwo podla-
skie, zdobywca mistrzowskich pasów 
samorządowych i strażackich! Jak się 
Pan czuje w tym starciu? 

Zenon Białobrzeski: - Przede 
wszystkim zielony narożnik, to 
bardzo dobry narożnik. Na ogół 
starcia, czy to na macie, czy to 
na ringu, odbywają się w bezpo-
średniej konfrontacji. W naszym 
przypadku, jak na razie spoty-
kamy się z mieszkańcami tego 
regionu i prezentujemy swoje 
programy i cele, które chcemy 
osiągnąć. Mam jednak nadzie-
ję, że przyjdzie jeszcze czas na 
spotkanie oko w oko, podczas 
którego będziemy mogli z panem 
Kornelem Morawieckim poroz-
mawiać  o przyszłości naszego 
regionu. 

M.S: - Wielu myślało, że rok 2018, kie-
dy to nie zdecydował się Pan po raz 
kolejny ubiegać o stanowisko wójta 
gminy Zbójnej, to moment, w którym 
uznał Pan, że czas odpocząć… 

Z.B: - Szczerze mówiąc, idąc 
na emeryturę, ja także sądziłem, 
że przyszedł czas wytchnienia i 
odpoczynku. Jednak te kilka mie-
sięcy przerwy sprawiło, że nała-
dowałem akumulatory i poczu-
łem, że jestem jeszcze potrzebny 
społeczeństwu, że jeszcze mógł-
bym do czegoś wykorzystać moje 
zdolności i umiejętności. Wydaje 
mi się, że Senat jest instytucją, w 
której mogę wykorzystać swo-
je wieloletnie doświadczenie. 
Oczywiście, jeśli taką decyzję po-
dejmą 13 października wyborcy. 

M.S: - Była to w pełni przemyślana 
decyzja? 

Z.B: - Do tej pory odpowia-
dałem za kilka tysięcy osób. Teraz 
będą to miliony ludzi. Czuję, że 
jest to ogromne wyzwanie, ale de-
cyzję o kandydowaniu do Senatu 
podjąłem w pełni świadomie. 
Wypocząłem i jestem zdolny do 
energicznego działania. Jestem 
człowiekiem odpowiedzialnym i 
jeżeli podejmuję się jakichś za-

dań, to w pełni biorę na siebie ich 
konsekwencje. Mam nadzieję, że 
jeżeli zostanę wybrany, to za 4 
lata nadal będę mógł przechodzić 
obok swoich sąsiadów spogląda-
jąc im w oczy i uśmiechając się. 

M.S: - Izba wyższa polskiego parla-
mentu i samorząd. Jest tu coś wspól-
nego? 

Z.B: - Między Senatem a sa-
morządem jest wiele wspólnego. 
Począwszy od wyborów. Podobnie 
jak samorządowcy, senatorowie 
wybierani są w wyborach bezpo-
średnich. Tutaj wygrywa najlepszy. 
Poza tym w Senacie konstytuuje 
się prawo dotyczące funkcjowania 
samorządów. Ponadto działania w 
różnorodnych komisjach, jak cho-
ciażby Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, sta-
nowiącej forum wypracowania 
pewnych rozwiązań, oddziałują 
na lokalne wspólnoty. Stwarzają 
możliwość poprawy ich funkcjo-
nowania, a trzeba przyznać, że jest 
co poprawiać. 

M.S: - O Senacie mowi się, że jest to 
“izba refleksji”. Jakimi zatem reflek-
sjami ze swojego 40-letniego do-
świadczenia samorządowego chciał-
by dzielić się Zenon Białobrzeski? 

Z.B: - Rzeczywiście, Senat 
określany jest ma takie miano. 
Nie wiem czy rzeczywiście tak 

jest, natomiast uważam jest to 
niezwykle ważny organ władzy 
ustawodawczej. Owszem sena-
tor musi z niezwykłą rozwagą 
podchodzić do podejmowanych 
działań, które niejednokrotnie są 
bardzo trudne. Ta refleksja po-
winna sprowadzać się do tego w 
jaki sposób poprawić nasze życie 
i prawo. Co zrobić, by życie każ-
dego z nas było lepsze? Jeśli ma 
to być właśnie taka refleksja, to 
owszem, tak można nazwać izbę 
wyższą polskiego parlamentu.

M.S: - “Byłem skuteczny w samorzą-
dzie, myślę że będę skuteczny także w 
Senacie”. To słowa, które padły z Pana 
ust na jednej z ostatnich konferencji. 
Skuteczny w jakich sprawach?

Z.B:- Tak, jak mówiliśmy 
wcześniej, w samorządzie dzia-
łałem blisko 40 lat. Poza tym, że 
sprawowałem funkcję wójta gmi-
ny Zbójna, działałem także na 
innych polach. Mam tu na myśli 
m.in. Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej, w któ-
rym należałem do rady regio-
nalnej, jako delegat wojewódz-
twa podlaskiego. To właśnie tam 
mieliśmy możliwość zgłaszania 
propozycji ustaw dotyczących 
samorządów gminych. Myślę, że 
dzięki działaniom Związku Gmin 
Wiejskich RP wiele pieniędzy 
pozostało w samorządach, czy to 

w szkolnictwie, czy to w ochronie 
zdrowia, czy też podatkach. Był 
taki okres, w którym gminy nie-
słusznie były obciążane podatka-
mi za posiadane drogi. Teoretycz-
nie podnosiło to dochody gminy, 
a w praktyce zmniejszało subwen-
cje. Nam udało się to zmienić. Jeśli 
chodzi o samorządy, tu jest jeszcze 
tak wiele do zrobienia, że nawet 
wieku byłoby za mało. Warto zdać 
sobie sprawę z zakresu działań, za 
które odpowiedzialny jest samo-
rząd. To właśnie na nim spoczy-
wają zadania z zakresu lecznictwa 
otwartego i nie tylko. Są to także 
szpitale. Ponadto również działa-
nia z zakresu edukacji. Tutaj też 
należałoby wiele zmienić. Mówi 
się o wspieraniu gmin w zakre-
sie inwestycji, a większości gmin 
wiejskich wystarczyłoby, gdyby 
nie musiały dokładać do oświaty, 
na którą przecież powinno łożyć 
państwo. Ja mogę odnieść się do 
gminy, którą przez wiele lat zarzą-
dzałem i do jej sytuacji. My przez 
ostatnie lata dokładaliśmy blisko 
2 miliony 800 tysięcy złotych 
do oświaty. Gdybyśmy mogli te 
środki przeznaczyć na inwestycje, 
nie potrzebowalibyśmy zupełnie 
wsparcia rządowego. Realizo-
walibyśmy swoje zadania i to w 
większym stopniu niż dotychczas. 
Bardzo trudno zrozumieć tę sy-
tuację na szczeblu centralnym. 

Rządzącym  trudno pozbyć się 
atutów, które pomagają zarządzać 
i kierować innymi. Samorządność 
sprawia, że środki wykorzystywa-
ne są w znacznie lepszym stopniu. 
Odnosząc się do swoich doświad-
czeń, mogę powiedzieć, że pierw-
sza i druga kadencja  polegała na 
prawdziwej samorządności. O 
najważniejszych sprawach  decy-
dowała rada i zarząd gminy. To 
one wskazywały obszary inwe-
stycyjne i najważniejsze do zreali-
zowania cele. Natomiast z każdą 
kolejną kadencją ograniczane jest 
swobodne działanie samorządów. 
Ogranicza się środki finansowe, 
a dodaje się zadań. To spowo-
dowało, że samorządy w obecnej 
chwili znalazły się w bardzo trud-
nej sytuacji. Wielu z nich brakuje 
środków na realizację programów, 
w których otrzymały wsparcie 
zewnętrzne. To niebezpieczna i 
trudna sytuacja. Jeszcze raz przy-
pomnę, że rozwój Polski w znacz-
nym stopniu opiera się na rozwo-
ju samorządności. To właśnie tu 
złotówka oglądana jest z każdej 
strony. Utworzono wiele instytu-
cji kontrolnych, co jest komplet-
nie niepotrzebne. Samorządowiec 
jest sprawdzany każdego dnia, 
przez sąsiada, przez wszystkich 
mieszkańców, którzy upomną się 
o swoje. Oni wiedzą najepiej, co 
jest im potrzebne i na co powinno 
się kierować środki. Tylko dzięki 
samorządności jesteśmy w stanie 
dalej rozwijać nasz kraj. 

M.S: - Czy to właśnie o interesy samo-
rządu będzie Pan zabiegał w Senacie? 

Z.B: - Zdecydowanie tak. 
Zechcę przedstawić swój punkt 
widzenia w Senacie, jeżeli tyl-
ko taka będzie wola wyborców. 
Ponadto zechcę się zapisać do 
komisji, które będą miały możli-
wość tworzenia prawa i wskazy-
wania kierunków działania.  

M.S: - Czy może to spowodować realne 
zmiany?

Z.B: - Jeżeli takich jak ja bę-
dzie więcej, to na pewno. Myślę, 
że znajdę takich, którzy zechcą 
mnie wesprzeć, albo ja ich, wła-
śnie w tych działaniach. 

Byłem skuteczny w samorządzie,  
będę skuteczny w Senacie 

Wielu myślało, że rok 2018, kiedy to nie zdecydował się ubiegać o stanowisko wójta gminy Zbójnej, będzie początkiem końca jego politycznej 
kariery. Jednak, jak twierdzi, nabrał siły i jest gotów na nowe wyzwania. O ubieganiu się o mndat parlamentarny, działaniach jakie chciałby podej-
mować na rzecz regionu i starciu z Kornelem Morawieckim, z Zenonem Białobrzeskim, kandydatem na senatora z ramienia Polskiego Stronnictwa 

Ludowego rozmawia Marlena Siok. 

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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Nocny pożar 
domu

Kilkunastu strażaków między innymi 
z Łomży,  Piątnicy  i Podgórza uczest-
niczyło w nocnej akcji gaszenia domu 
w Rybnie. 

Na miejsce wysłano kilka jed-
nostek  ratowniczo-gaśniczych.  
Po dotarciu służb na miejsce 

zdarzenia okazało się, że był to 
opuszczony dom, w którym nikt 
nie przebywał. 

Pożarem objęty został rów-
nież  kontener, który znajdował 
się obok budynku. Na szczę-
ście w wyniku pożaru nikomu 
nic się nie stało. Jak na razie nie 
wiadomo co było przyczyną po-
żaru, dokładne okoliczności wy-
jaśnia policja.

Imię Stanisława Moniuszki otrzyma Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie 
Centrum Sztuki w Białymstoku. 

Na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego radni podjęli uchwa-
łę o nadaniu największej instytucji kultury w regionie imienia ojca 
polskiej opery narodowej.

Moniuszko tak mówił o swoim pochodzeniu: "Wierzaj mnie, ko-
chany Józefie, nie jak Litwinowi (gdyż nim nie jestem - gniazdo nasze 
w Podlasiu, a z gałązki, która się stamtąd na Litwę zawieruszyła, ja 
jestem tylko drugim ledwie kolankiem)".

Już 4 października, na dużej scenie opery przy ul. Odeskiej za-
brzmi Halka, wersja wileńska jednej z najpopularniejszych oper Sta-
nisława Moniuszki. Orkiestrę poprowadzi Mirosław Jacek Błaszczyk, 
reżyseruje Agnieszka Glińska. Spektakl jest koprodukcją z Teatrem 
Wielkim w Warszawie.

To będzie tzw. "Halka wileńska". Halka-kobieta, Halka-kochan-
ka, Halka-matka. Halka – osoba znikąd. Obca, choć niby taka sama. 
Wykluczona, choć dopuszczona do życia w miłosnym duecie, we 
wspólnocie. Tytułowa bohaterka opery Moniuszki od czasu wileń-
skiej premiery w 1848 roku wracała na polskie sceny wielokrotnie. 
Bywała historią o mezaliansie panicza z chłopką i przypowieścią 
o rozwarstwieniu społecznym. Czym okaże się dzisiaj? W świecie zastanym po prześnionej rewolu-
cji, gdzie temat wykluczenia przeniósł się z rewirów pańszczyźnianej wsi na terytoria klasowości eko-
nomicznej? Z czym się zderzy bohaterka w nowej hierarchii społecznej, w świecie targanym sporami 
o przyszłość wielokulturowej Europy?

Moniuszkowskie zwieńczenie roku 

Miejsce pracy: Ziemia Łomżyńska
Grupa Medialna Narew werbuje w 
swoje szeregi  dwie osoby, które:
- mają doświadczenie w 
przygotowywaniu materiałów 
reporterskich;
- dbają o ich poprawność 
merytoryczną oraz prezentowanie 
ich w profesjonalny sposób, 
zgodnie z linią Grupy: TYLKO 
DOBRE INFORMACJE;
- będą uczestniczyły w 
wydarzeniach na terenie Łomży i 
Ziemi Łomżyńskiej;

Jeśli Ci to pasuje, to dobrze się 
składa, czytaj dalej….
Od osób dołączających do 
naszego zespołu oczekujemy:
- pełnego zaangażowania w pracę;
- odpowiedzialności;
- znajomości lokalnych realiów, 
wrażliwości i otwartości na sprawy 
lokalnej społeczności;
- kreatywności i rzetelności w 
realizacji materiałów reporterskich;
- wysokiej kultury;
Dotarłeś już tutaj? 
W takim razie zobacz co możemy 

Ci zaoferować:
- ciekawą, kreatywna pracę w 
zgranej i bardzo przyjacielskiej 
redakcji;
- elastyczne formy zatrudnienia;
- szkolenia;
Prześlij nam swoje CV wraz z 2 
-3 materiałami reporterskimi 
żebyśmy mogli wspólnie 
tworzyć TYLKO DOBRE 
INFORMACJE.

Grupa Medialna Narew,  
18 – 400 Łomża, Stary Rynek 13, 

e-mail: redakcja@narew.info

Poszukujemy rePortera lokalnego
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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. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r n e 
i C.O. mon-
taż kotłow-
ni, grzejników, ogrzewanie 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, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i  i ogrodniczego:
- 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 urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, 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 Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-

dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: 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 zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, 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 WIDEOFILMOWANIE, 
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.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 

Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897

Wynajmę dobry lokal w Centrum na dzia-
łalność handlowo - usługową, Łomża, ul. 
Sienkiewicza 2. Tel. 508 051 512

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

Wynajmę mieszkanie wyłącznie dla stu-
dentów lub uczniów. Dwa pokoje z kuch-
nią. Łomża. Tel. 511 599 670.

Wynajmę: -mieszkanie 50 m2, 3Maja 9-1200 
zł -garaż 50 m2 lub 2x50 m2 jest kanał i siła, 
-pawilon handlowy 28 m2 wolnostojący 
przy dworcu PKS Tel.535 480 220.

DO WYNAJĘCIA LOKAL 70 M2 W ŁOMŻY, UL. 
SIENKIEWICZA 2, POD DZIAŁALNOŚĆ HAN-
DLOWĄ - USŁUGOWĄ. TEL. 508 051 512.

Wynajmę mieszkanie M-4 trzy pokoje, 
kuchnia. łazienka ubikacja oddzielnie, bal-
kon, umeblowane na I pietrze w centrum 
Białegostoku przy ul. Sobieskiego, bardzo 
spokojnie. Tel. 513 343 969.

SPRZEDAM MIESZKANIE 51,2 M2 NA II 
PIĘTRZE, PO KAPITALNYM REMONCIE. 

KOMFORTOWO URZĄDZONE 
DO ZAMIESZKANIA OD ZARAZ, 

UMEBLOWANE. ŁOMŻA, UL. SADOWA 4. 
CENA DO NEGOCJACJI. TEL. 664 964 548

RÓŻNE / SPRZEDAM
Sprzedam kojec dla psa 2x2,5 m2 z budą. 
Tel. 572 345 607

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

Sprzedam kuchenkę gazową, lodówkę, koła 
do WSK, rowery po 70 zł. Tel. 721 807 932.

Sprzedam rower zabytek prod.CCCP-ZSRR 
składak koła 20” st.tech. b.dobry. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam jasną kanapę stan bdb, wymiary 
190x120, cena do uzgodnienia. Tel. 514 515 950.

Sprzedam akwarium 200 litrów z rybkami, 
ze stolikiem, kompletne. Tel. 572 345 607.

Drewno z nadleśnictwa: świerk, sosna, osi-
ka, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 do 150 zł 
z dostawa do klienta. Tel. 608 412 919.

Sprzedam oś z kołami, kuchnie gazową, lo-
dówkę oraz zaprzęg konny lejce pusor. 
Tel. 721 807 932.

Poznam i zaproszę do siebie samotną Panią 
pannę lub wdowę w wieku 50 do 60lat do 
życia we dwoje. Tel.575-682-772

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne plus mate-
rac standardowy Easy-Mat. Tel. 501 757 995.

Sprzedam meble pokojowe FORTE (szafa, 
komoda, witryna, szafka RTV). Tel. 501 757 
995.

KOREPETYCJE
Nauka gry na instrumentach muzycznych. 
Łomża. Tel. 608 646 754 lub 
e-mail: muzyczna77@wp.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. 

Sprzedam WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

Sprzedam Renault Megane 2001 rok, 
1,4 benzyna, przebieg 190 tys, stan bdb, 
komplet opon zimowych. Używany przez 
jednego właściciela. Cena 3900 zł. Tel. 784 
660 180

ZDROWIE / URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ 
ANTYCELULITOWY (WYŁĄCZNIE 
DLA KOBIET). TEL. 532 284 383.

PRACA

Zatrudnię do montażu domów drewnia-
nych ekipy lub samodzielnych fachow-
ców. Tel. 600 289 289

Zatrudnię do sprzątania podwórka i wo-
kół domu. Tel. 604 799 732.

Nowy punkt z pomidorami szuka Pani na 
stanowisko sprzedawcy. tel. 506 999 272.

Zatrudnię pomoc na cukierni,piekarni. 
Praca zmianowa -Piekarnia Piątnica, 

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

FIRMA OVVO produkująca meble 
biurowe i na wymiar poszukuje osoby 
z doświadczeniem do montażu mebli. 

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

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
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Zwycięstwem w klasyfikacji medalowej  
i rekordową zdobyczą 79,5 punktów. 
zakończyła się wyprawa młodych za-
wodników „PREFBETU” na Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików do 
Białegostoku. Świetnie dorobek Łomży 
uzupełnili także zawodnicy UKS Liceum 
Sportowe i LKS Narew Kurpiewski. 

- Nasi zawodnicy zwyciężyli 
nie tylko w mistrzostwach makro-
regionu podlasko - lubelskiego, ale 
spośród  317 klubów z całej Polski 
podzielonych na 8 makroregio-
nów, uzyskali najwięcej punktów. 
Sportowcy PREFBETU wy-
walczyli 15 medali (6 złotych, 5 
srebrnych, 4 brązowe) wygrywa-
jąc klasyfikacje medalową w ma-
kroregionie. Ciekawostką jest, że 
nasi lekkoatleci są bezkonkuren-
cyjni w Polsce już po raz czwar-
ty  z rzędu w tej kategorii (2 razy 
w biegach przełajowych  i 2 razy 
na stadionie) - z dumą informu-
je Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec klubu   

Obok zawodników „PRE-
FBETU" bardzo dobrze zapre-
zentowali się lekkoatleci UKS 
Liceum Sportowe Łomża i LKS 
Narew Kurpiewski Łomża, któ-
rzy zdobyli medale oraz 26 i 16 
punktów. 

- Po zsumowaniu punktów 
naszych klubów Łomża zdobywa 
122,5 pkt. To jest również naj-
lepszy wynik wśród wszystkich 
miast w Polsce - dodaje Andrzej 
Korytkowski.      

Najlepsi zawodnicy w dniach 
21- 22 września wystartują 
w Mistrzostwach Polski w Tar-
nowie, gdzie będą walczyć o me-
dale i rekordy życiowe.  

- Jestem mega szczęśliwy, wy-
nik 79,5punktów jest bodajże 

najlepszym w historii Polski w tej 
kategorii. Ja przynajmniej nie sły-
szałem, aby ktoś uzyskał więcej. 
W ubiegłym roku mieliśmy 74,5. 
Szczególne podziękowania nale-
żą się młodzieży oraz trenerom 
klubowym, bo bez nich byłoby 
znacznie mniej dobrych wyników. 
Wszystkie dzieciaki zasługują na 
pochwałę a dodatkowo chciałbym 
wyróżnić podwójnych medalistów: 
Martynę Krawczyńską -w samot-
nym biegu uzyskała 3:04,67 na 
1000 metrów, a drugie złoto zdo-
była   w sztafecie 4x100 oraz Rafała 
Konobrockiego - dwukrotnie dru-
giego na 100 i 300 metrów. Rafał 
trenuje zaledwie od 17 sierpnia… 
- opowiada Andrzej Korytkowski.

Ciekawsze wyniki łomżyń-
skich lekkoatletów:

1 miejsca -  Martyna Kraw-
czyńska (Prefbet), 1000 m;  Maja 
Łyskowka, Martyna Krawczyńska, 
Wiktoria Grabowska, Anastazja 
Karwowska (Prefbet), 4x100 m; 
Natalia Wrzesińska (UKS Li-
ceum Sportowe), dysk; Zuzanna 
Grochowska (Prefbet), chód 3 km; 
Kacper Oleksiewcz (Prefbet), kula; 
Piotr Bagiński (Prefbet), dysk, Da-
wid Wołyniec (Prefbet), oszczep.

2 miejsca - Dominika Łap-
szys (Prefbet), wzwyż; Natalia 
Tymińska (UKS LS), kula; Wik-
toria Kurek (UKS LS), oszczep); 
Wiktoria Jórska (Prefbet), chód 3 
km; Rafał Konobrocki (Prefbet), 
100  i 300 m; Krystian Gontar-
czuk (UKS LS), 200 m płotki; 
Oliwier Jary (Prefbet), wzwyż; 
Maciej Antoniak (Narew Kur-
piewski), w dal.

3 miejsca - Maja Łyskowka 
(Prefbet), 100 m; Katarzyna Cy-
chol (Narew Kurpiewski), w dal; 
Natalia Wrzesińska (UKS LS), 
kula; Natalia Tymińska (UKS 
LS), dysk; Aleksandra Wysocka 
(Prefbet), chód; Łukasz Porucz-
nik (Prefbet), 110 m pł; Rafał 
Niemyjski (Prefbet), wzwyż; 
Krystian Gontarczuk (UKS LS), 
w dal; Mateusz Szymaniak (UKS 
LS), dysk; Oskar Kossakowski 
(UKS LS), oszczep.              

Czołówka klubowa
1.”PREFBET Śniadowo” 

Łomża 79,5 pkt
2. KS PODLASIE Białystok 

58,5pkt
3.UKS Błyskawica Domanie-

wice 47 pkt.

Brązowy 
półmaraton 
Olgi Ochal

Dobre wieści dotarły do naszej redakcji 
z Piły, gdzie na Mistrzostw Polski w pół-
maratonie Olga Ochal, reprezentantka 
klubu "PREFBET Śniadowo" Łomża wy-
walczyła brązowy medal uzyskując przy  
bardzo dobry wynik 1:14,00, co jest 
nowym rekordem Ziemi Łomżyńskiej . 
Olga w kategorii open zajęła co prawda 
4 lokatę ,ale zawodniczka z Białorusi 
oczywiście nie mogła liczyć się w kla-
syfikacji Mistrzostw Polski - informuje 
Andrzej Korytkowski, prezes i szkole-
niowiec "Prefbetu".

Jak relacjonuje zawodniczka, 
po 9. kilometrze z grupy kobiet, 
która liczyła się w walce o medale, 
oderwała się późniejsza zwycięż-
czyni Aleksandra Lisowska. Po-
zostałe panie zgodnie współpra-
cowały do 17. kilometra i od tego 
momentu zaczęła się rozgrywka 
medalowa, która przyniosła brąz. 

- Na finiszu zostało mi jesz-
cze siły, na pewno stać mnie na 
lepszy wynik, jednak na mistrzo-
stwach walczy się głównie o me-
dale i tego się pilnowałam - do-
daje Olga Ochal

Półmaraton w Pile ukoń-
czyło 767 zawodniczek z Polski, 
Białorusi, Kenii, Wielkiej Bry-
tanii, Szwecji, Niemiec i Izraela.                                                                       
Medal Olgi jest szóstym krąż-
kiem wywalczonym przez nią na 
Mistrzostwach Polski. Za półtora 
miesiąca zawodniczka ma zaplano-
wany start w maratonie na Igrzy-
skach Wojskowych w Chinach.
Wyniki czołówki:
1.Aleksandra Lisowska (KS AZS UWM 
Olsztyn) 1:12,45
2. Monika Andrzejczak (MKL Szczecin) 
1:13,30
3.Olga Ochal ("PREFBET Śniadowo" 
Łomża) 1:14,00
4.Beata Lupa (Biegaj z Pasją Szklarska 
Poreba) 1:16,25
5.Paulina Golec (KS AZS AWF Kraków) 
1:17,37
6. Anna Szyszka ("PREFBET Śniadowo" 
Łomża) 1:19,31.

„Prefbet Śniadowo” Łomża 
najlepszy w Polsce 
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Wewnętrzną sprawą  Uczniowskiego 
Klubu Sportowego  Return Łomża był 
finał HEXABANK Cup, czyli Mistrzostw 
Województwa Podlaskiego Kadetów 
w Tenisie. Wiktor Kosowski 7:5 6:3 po-
konał w nim Łukasza Brzozowskiego.

Jak relacjonuje Tomasz Wal-
dziński, działacz i trener UKS 
Return, do półfinału turnieju 
zakwalifikowali się Bartłomiej 
Biedrzycki i Adam Chojnowski, 
zajmując tym samym pozostałe 
miejsca medalowe. Na piątej po-

zycji zawody ukończył Henryk 
Dąbrowski (UKS Sokół Asy Bia-
łystok), a za nim: kolejno Błażej 
Rafałowski, Hubert Woronowicz 
i Nikodem Gąsiewski.

W grze deblowej w finale 
spotkali się Wiktor Kosowski 
i Błażej Rafałowski z Łukaszem 
Brzozowskim i Nikodemem Gą-
siewskim. Mecz zakończył się 
wynikiem 6:0 7:5.

- HEXABANK Cup rozgry-
wamy już po raz trzeci. Turniej ma 

formułę rozgrywek grupowych, 
a więc pierwszy przegrany mecz 
nie eliminuje tenisisty z zawo-
dów. Każdy z uczestników w ciągu 
dwóch dni rozgrywa cztery mecze 
singla i co najmniej jeden deblowy 
– mówi Tomasz Waldziński.

Łomża jest ważnym ośrod-
kiem na tenisowej mapie regionu.

- Dziękujemy bardzo ban-
kowi HEXABANK za pomoc 
finansową i objęcie patronatem 
Mistrzostw Województwa Pod-

laskiego Kadetów w Tenisie. 
Dzięki takim inicjatywom tenis 
w naszym mieście i wojewódz-
twie prężnie się rozwija, a - co 
najważniejsze - dzieci i młodzież 
aktywnie spędzają wolny czas ry-
walizując na kortach – mówi To-
masz Poreda, prezes UKS Return 
Łomża.

Organizatorem zawodów 
był UKS Return działający przy 
III Liceum Ogólnokształcącym 
w Łomży, a sponsorem spor-
towej imprezy HEXABANK 
Spółdzielczy. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwał sę-
dzia Polskiego Związku Tenisa 
Janusz Sewastianow z Warsza-
wy, natomiast o bezpieczeństwo 
zdrowotne grających troszczyła 
się Grupa Ratownicza Nadzieja 
w Łomży. 

sport

RĘCZNA MYJNIA
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-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Wiktor ponownie na podium OTK
Wiktor Kosowski zawodnik UKS 
Return Łomża działającego przy 
III Liceum Ogólnokształcącym 
zajął II miejsce w mocno obsa-
dzonym Ogólnopolskim Turnie-
ju Klasyfikacyjnym WILSON CUP 
ŁĘCZYCA OPEN. W zawodach 
wzięło udział 21 tenisistów 
z Gańska, Szczecina, Poznania, 
Łodzi,Olsztyna, Warszawy, So-
potu, Kalisza i Łomży. Organiza-
torem imprezy był klub teniso-
wy MMKT Łęczyca.

Podopieczny trenera 
Tomasza Waldzińskiego 
rozstawiony z numerem 
szóstym w turnieju rozegrał 
cztery pojedynki. W drodze 
do finału Wiktor Kosowski 
pokonał Adriana Stasiaka 
(Kostrzyński Klub Tenisowy) 6:0 6:4, następnie Dawida Kaszubow-
skiego (Sopot Tenis Klub) 6:4 6:4 oraz Kajetana Kossakowskiego 
(Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club)7:6(6) 4:6 6:3. W fi-
nale turnieju Wiktor po bardzo zaciętym trzysetowym meczu uległ 
Gabrielowi Łosiewiczowi (STT Szczecinek) 2:6 6:3 7:5. 

- Niewiele zabrakło, aby Wiktor wygrał cały turniej. W meczu 
finałowym miał cztery piłki meczowe, ale niestety ... Być może za-
brakło koncentracji w kluczowych momentach meczu, może odwagi, 
doświadczenia a na pewno odrobiny szczęścia. Mamy teraz wskazów-
kę aby więcej skupić się nad treningiem mentalnym. Oczywiście start 
Wiktora uważamy za wielki sukces, wytrzymał kondycyjnie trudy tur-
nieju i po raz kolejny stanął na podium w ogólnopolskiej imprezie 
rywalizując ze starszymi tenisistami. Wiktor ostatnio jest w dobrej 
formie, czekamy więc na więcej... - mówi Tomasz Waldziński. 

Udany 
początek 

sezonu Mai  
i Aleksandry

Maja Miklaszewska wygrała I Grand 
Prix Województwa Seniorek w tenisie 
stołowym, które odbyło się września 
w Białymstoku. Maja w finale poko-
nała 3:1 Julię Jackowską z UKS Dojlidy 
Białystok. 

W turnieju startowały rów-
nież: Ola Jarkowska, która skla-
syfikowana została na miejscu 
5 - 6  (Ola odniosła kontuzję, 
która nie pozwoliła jej na dalszą  
rywalizację) oraz Justyna Gutow-
ska, która turniej zakończyła na 
miejscu 10-11. Cala trójka to re-
prezentantki KU AZS PWSIiP 
Metal-Technik Łomża.

Jak informuje Magda Sep-
czyńska,  Maja Miklaszewska 
jako zwyciężczyni turnieju, bę-
dzie reprezentowała nasze woje-
wództwo podczas I Grand Prix 
Polski Seniorek, które odbędzie 
się od 20 do 22 września w Wał-
brzychu. 

Ola Jarkowska powołana zo-
stała przez trenera Kadry Naro-
dowej Juniorek na międzynaro-
dowy turniej Croatian Junior & 
Cadet Open, który odbędzie się 
w tym samym czasie. 

- Cieszymy się bardzo, że 
talent oraz ciężka praca Oli 
zostały docenione i jako jedna 
z trzech Polek będzie repre-
zentowała nasz kraj na turnieju 
w Chorwacji. Za obie dziew-
czyny trzymamy mocno kciuki 
- dodaje Magda Sepczyńska  z  
KU AZS PWSIiP Metal-Tech-
nik Łomża

Babilon MMA 
w Łomży?

Tomasz Babiloński z firmy Babilon 
MMA zajmującej się organizacją gal 
bokserskich i mieszanych sportów 
walki spotkał się prezydentem Ma-
riuszem Chrzanowskim. Tematem 
rozmowy była organizacja widowiska 
sportowego w Łomży. Dotychczas 
Babilon Promotion zorganizował lub 
współorganizował około 140 imprez 
na terenie całego kraju.

MMA zdobywa w naszym 
mieście coraz większą popular-
ność. W łomżyńskich klubach 
trenuje ponad setka zawodni-

ków. W 2016 r. w Łomży po 
raz pierwszy w historii zorgani-
zowana została zawodowa gala 
mieszanych sztuk walki - PL-
MMA 68/ Extreme Fight Cage 
4, a w kolejnych latach w Hali 
Sportowej im. Olimpijczyków 
odbywały się wydarzenia pod na-
zwą Armia Fight Night.

Jak informuje Łukasz Czech 
z Urzędu Miasta w Łomży, Ba-
bilon Promotion organizuje gale 
bokserskie i gale mieszanych 
sportów walki (pod marką Ba-
bilon MMA) na terenie całej 
Polski. Na miejsce rozgrywek 
sportowych wybierane są hale 
widowiskowo-sportowe o bardzo 
dobrych warunkach do przepro-

wadzenia zawodów na wysokim 
poziomie.

Na mocy umów o patronacie 
medialnym, od 2013 roku trans-
misję z gal organizowanych przez 
Babilon Promotion przeprowa-
dza Polsat Sport. Walki wieczoru 
prezentowane są również na an-
tenie ogólnopolskiego, otwartego 
kanału telewizji Polsat. Poza tym 
poprzednie widowiska organizo-
wane były pod patronatami me-
dialnymi m.in. Super Expressu, 
WP Sportowe fakty oraz branżo-
wego portalu  ringpolska.pl.

Gala miałaby odbyć w lutym 
2020 r. w Hali Sportowej im. 
Olimpijczyków Polskich z udzia-
łem zawodników z Łomży

Wiktor z trenerem Tomaszem Waldzińskim

Mistrzowskie tytuły dla tenisistów Returnu 
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