
Za moment będą świętowali 30 uro-
dziny. Czy przez ten czas bardzo się 
zmienili? Czy jako studenci grając 
swój pierwszy koncert w Zielonej 
Górze właśnie tak wyobrażali sobie 
przyszłość? O tym, a także o wątpli-
wościach na temat różnych pewności 
oraz byciu pewnego rodzaju oksy-
moronem, czyli sceptykiem pełnym 
nadziei, z Adamem Nowakiem, kom-
pozytorem, autorem tekstów, wo-
kalistą, gitarzystą, liderem zespołu 
Raz, Dwa, Trzy rozmawia Marlena 
Siok. 

Marlena Siok: - Panie Adamie za mo-
ment razem z zespołem będziecie 
świętowali wasze 30. urodziny. Tak 
naprawdę dziś już nic jest takie same. 
Świat dosłownie “stanął na głowie”. 
A Zespół Raz, Dwa, Trzy – Grzegorz 
Szwałek, Jacek Olejarz, Jarek Treliń-
ski, Mirek Kowalik i oczywiście Adam 
Nowak bardzo się przez ten czas zmie-
nili? 

Adam Nowak: - Tak. Zdecy-
dowanie się zmieniliśmy, zarów-

no w tej warstwie fizycznej jak 
i w tej przestrzeni wewnętrznej. 
Jak w każdym człowieku, tak 
i w nas, zaszły ogromne zmia-
ny. Rzeczywiście świat w latach 
90. wyglądał zupełnie inaczej, 
niż wygląda dzisiaj. Szczególnie 
Polska wyglądała inaczej. Muszę 
przyznać, że nie za często sięgam 
pamięcią wstecz. Ale jeśli poja-
wiają się jakieś fotografie, mate-
riały dotyczące zespołu, kolegów 
z branży czy tego jak wyglądał 
nasz kraj przed 30 lub 20 laty to 
faktycznie odczuwam kolosalną 
różnicę. 

M.S: - Będąc studentami, grając 
pierwszy koncert w Zielonej Górze czy 
stając na scenach festiwalu w Opolu 
albo Jarocinie, taką przyszłość Was 
w zespole, w której dzisiaj przyszło 
wam żyć, sobie wyobrażaliście?

A.N: - Wyobrażaliśmy sobie 
i marzyliśmy o tym, żeby żyć 
z tego, co kochamy robić, czyli 
na co dzień muzykować. Tylko 
trudno nam było przewidzieć, 

pomimo wiedzy starszych kole-
gów i koleżanek, jak bardzo to 
zajęcie może przerosnąć czło-
wieka. Jego siły i możliwości. 
Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, 
że trzeba odnaleźć w sobie na-
prawdę wiele tej życiowej siły, 
by za każdym razem po przeje-
chaniu setek kilometrów, wyjść 
z auta, odświeżyć się, wejść na 
scenę i z uśmiechem popro-
wadzić koncert, grać i śpiewać. 
To jest naprawdę duży wysiłek. 
Wszystkim tym, którzy preten-
dują do roli wykonawcy, to ra-
dziłbym zachowanie mnóstwa 
ostrożności i skupienia uwagi 
na naprawdę solidnym przygo-
towaniu. W tym fachu trzeba 
mieć żelazne nerwy i być nie-
słychanie silnym psychicznie 
i emocjonalnie. Po drodze w ży-
ciu zdarzają się przeróżne wy-
boje, a za każdym razem trzeba 
wyjść na scenę i zagrać koncert.

M.S: - Czy dziś wychodzicie na sce-
nę z taką samą energią jak 30 lat 
temu?

Wprawdzie w kalendarzu jest gru-
dzień, czyli czas Adwentu, ale rok 
drogowców rządzi się swoimi reguła-
mi. Dla nich końcówka roku to raczej 
karnawał wypełniony hucznymi im-
prezami. A za chwilę zacznie się dro-
gowy „post”, czyli okres od 15 grudnia 
do 15 marca, kiedy nawet najbardziej 
ambitny inwestor musi pogodzić się 
z przerwaniem prac. Chyba że zima 
będzie taka, jak w tej chwili…        

Biało-czerwone kilometry
To ile kilometrów biało–czer-

wonej wstęgi pan przygotował 
– zapytał wójta gminy Łomża 
Piotra Kłysa jeden z uczestników 
otwierania ulicy Armii Krajo-
wej w Kupiskach Starych. Wójt 
z refleksem odparł, że kilka ki-
lometrów i to powinno wystar-
czyć, choć uroczystości z sym-
bolicznym udostępnianiem dróg 
kierowcom przewiduje całkiem 
sporo.

Wydaje się, że biało czerwo-
ne wstęgi w hurtowych ilościach 
powinno do planów budżeto-
wych wprowadzić na najbliższy 
rok (albo i dłużej) wiele samo-
rządów i instytucji administracji 
rządowej i drogowej. Będzie się 
bowiem działo. Premier Mateusz 

Morawiecki w swoim expose po 
utworzeniu przemeblowanego 
rządu wspomniał zaakcentował 
sprawy drogowe. Wymienił „po 
nazwisku” dwie trasy niezwykle 

ważne dla województwa podla-
skiego: Via Baltica, której reali-
zacja się odbywa i Via Carpatia 
znajdująca się w fazie planowa-
nia.

Co słychać na  ekspresowej 
S61 (Via Baltica) informuje-
my nieco dalej, ale w dziedzinie 
modernizacji dróg krajowych, 
ekspresówki to nie jedyny te-

mat. Mieszkańcy Łomży i Kolna 
dobitnie odczuwają zmiany po 
formalnym zakończeniu mo-
dernizacji ulic Wojska Polskiego 
(tak się składa, że w obu mia-
stach to tranzytowe szlaki będące 
fragmentami dróg krajowych). 
W Kolnie to satysfakcja, że po-
winno być bezpieczniej i płyn-
niej. W Łomży radość miesz-
kańców Nowogrodzkiej, z której 
tiry znikają i smutek na Wojska 
Polskiego, gdzie wracają po kilku 
miesiącach.

Wstęgi biało–czerwone lada 
dzień przegrodzą drogi woje-
wódzkie i zostaną przecięte pod-
czas otwierania oficjalnego dla 
podróżujących. Tylko formalne 
sprawy pozostały do zakończenia 
obwodnicy Konarzyc i obwod-
nicy Kupisk. A, jak zapowiadał 
podczas pierwszej przymiarki 
budżetu województwa wicemar-
szałek Marek Olbryś, plany na 
przyszły rok w regionie łomżyń-
skim są dosyć ambitne.

Starosta łomżyński ziemski 
Lech Szabłowski kilka dni temu 
przecinał wstęgę na drodze Ko-
narzyce – Łochtynowo. 
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Karnawał 
drogowców

Marzyliśmy o tym, by żyć z tego, co kochamy robić



2 www.narew.info

W sercu 
pomocy

Po raz czwarty Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży zamieniła się w regional-
ne centrum logistyczne Szlachetnej 
Paczki, przedświątecznej akcji pomo-
cy rodzinom. Do holu uczelni trafiło 
mnóstwo paczek, małych i dużych. 
Z pralkami, lodówkami, środkami 
czystości, żywnością, opałem, mate-
riałami budowlanymi i komputerami. 

– Rodziny potrzebują głównie 
rzeczy praktycznych, takich jak buty, kurtki i żywność. Paczki tra-

fiają do nich z okruchem życzeń 
spokojnych i szczęśliwych Świąt 
Bożego Narodzenia – mówi Se-
bastian Chrzanowski, regionalny 
koordynator ogólnopolskiej akcji 
Szlachetna Paczka, który w piątek 
i sobotę z werwą i zaangażowa-
niem dbał, aby paczki powędro-
wały do trzydziestu potrzebują-
cych rodzin z Łomży i najbliższej 
okolicy. Pomagali mu zaangażo-
wani wolontariusze i przewoź-
nicy. Akcja wysyłki prezentów 
trwała dwa dni.

Szlachetna Paczka to jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych 
akcji społecznych w Polsce. Opie-
ra się na współpracy wolontariu-
szy i darczyńców. Na przełomie 
września i października wolon-
tariusze przychodzą do rodzin, 

ustalają ich potrzeby, które mają 
zrealizować darczyńcy, czyli in-
stytucje, firmy i osoby prywatne. 
Do szlachetnej paczki rodziny są 
zgłaszane przez sąsiadów, instytu-
cje pomocy społecznej, organiza-
cje kościelne. Idea polega na two-
rzeniu rozwiązań systemowych, 
dzięki którym człowiek poma-
ga człowiekowi. W organizację 
Szlachetnej Paczki zaangażował 
się także Samorząd Studentów 
PWSIiP w Łomży, przygotowu-
jąc „prezenty” dla jednej z rodzin.

W ubiegłym roku w skali ca-
łego kraju w działania Szlachet-
nej Paczki włączyło się ponad 
635 tysięcy osób, a łączna wartość 
pomocy materialnej przekazanej 
rodzinom w potrzebie przekro-
czyła 47 milionów złotych.

PWSIIP W ŁOMŻY
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Dyrektor szpitala odchodzi 
Jeszcze tylko do końca stycznia szpitalem wojewódzkim w Łomży 
kieruje dyrektor Mariusz Obrycki. Odejdzie zatem ze stanowiska po 
niespełna roku pracy, choć miał je zajmować aż do kwietnia 2025 
roku. 

W oficjalnie podawanym uzasadnieniu pojawia się 
sformułowanie o „przyczynach osobistych”. Wiadomo 
jednak także, że dyrektor objął rządy w Szpitalu Woje-
wódzkim im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w bardzo 
trudnym okresie. Władze wojewódzkie rozwiązały przed 
upływem kadencji umowę z jego poprzednikiem Roma-
nem Nojszewskim, gdy zaczęło się pogłębiać zadłużenie 
placówki.   

Nałożyły się na to nierozwiązane problemy z podwyż-
kami płac dla kolejnych grup pracowników. W spór zbioro-
wy z dyrekcją weszły 4 organizacje związkowe. Na domiar 
złego jest wakat na stanowisku wicedyrektora do spraw 
medycznych po odejściu na emeryturę pełniącej tę funkcję 
od wielu lat Hanny Majewskiej-Dąbrowskiej. 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego do 
11 grudnia czeka na oferty kandydatów na stanowisko dy-
rektora łomżyńskiego szpitala. Ale wybór może okazać się 
niełatwy. 

Wojewoda pozostaje 
BohdanPaszkowski pozostaje na stanowisku wojewody podla-

skiego. Premier Mateusz Morawiecki zdecydowal, że nie nie ma po-
trzeby zmieniać przedstawiciela administracji rządowej w regionie.

Było to zresztą do przewidzenia. Bohdan Paszkowski wypełniał 
w poprzedniej kadencji parlamentu swoją misję rzetelnie i aktywnie. 
Jego nazwisko nie pojawiało się w kontekście jakichś konfliktów czy 
sporów. Działał na ogół koncyliacyjnie, choć potrafił być asertywny. 
Przekonali się o tym radni Białegostoku próbujący pozbawić Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszkę” patronatu nad jedną z ulic, a radni 
Łomży, gdy postanowili zwiększyć liczbę punktów sprzedaży alkoho-
lu w mieście. Wojewoda Bohdan Paszkowski (warto przypomnieć, że 
był w przeszłości senatorem łomżyńsko – suwalskim, ala za drugim 
razem musiał zrezygnować z mandatu, ponieważ powierzona została 
mu funkcja wojewody), twardo powiedział „nie”.

Ciekawa może być natomiast sprawa obsady stanowiska wi-
cewojewody. Dotychczas je zajmujący Jan Zabielski nic złego nie 
zrobił, ale pojawiły się spekulacje, że ten urząd jest przedmiotem 
koalicyjnych ustaleń PiS z Pozorumieniem Jarosława Gowina. 
I w tym kontekście media obiegło nazwisko Marcina Sekściń-
skiego z Kolna, czyli doradcy wicepremiera Jarosława Gowina, 
a zarazem zastępcy dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży. 

Nowy komendant  
w Łomży 

Młodszy inspektor Krzysztof Woź-
niewski zastąpił podinspektora Marka 
Sienkiewicza na stanowisku komendanta 
miejskiego policji w Łomży, choć na ra-
zie jest przedstawiany jako „pełniący obo-
wiązki”.

Nowy szef łomżyńskiej komendy ma 
41 lat. Jest absolwentem pedagogiki na  
Uniwersytecie w Białymstoku. W policji 
służy od 1998 roku. Od ponad 3 lat  był 
komendantem powiatowym policji w Wy-
sokiem Mazowieckiem.

Podinspektor Marek Sienkiewicz, któ-
ry komendantem miejskim policji w Łom-
ży był od lata 2016, przeszedł na emery-
turę.
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Analizę sytuacji wokół Elek-
trowni Ostrołęka C przygotował 
portal biznesalert.pl. Publikuje-
my obszerne fragmenty tego ma-
teriału.   

„Mijający tydzień kazał zadać 
kilka istotnych pytań: czy decy-
zja, która zapadła w poprzedniej 
kadencji będzie ważna w obec-
nej? Czy Polska powinna wyda-
wać miliardy złotych na kolejną 
elektrownię węglową? Na tym 
obszarze mieszały się pytania 
i odpowiedzi, nie milknie nato-
miast powracając temat budowy 
bloku C w Elektrowni Ostrołęka.

Wątpliwości
Problem z Elektrownią 

Ostrołęka zaczął się wtedy, kiedy 
projekt ten zaczął być podważa-
ny. Czy za Ostrołęką C w posta-
ci 1000 MW na węgiel, za pro-
jektem, który według wszelkich 
możliwych analiz nigdy się nie 
zwróci, ktoś zatęskni? Śmiem 
wątpić. Przy czym, żeby było ja-
sne, bo nie każdy chce rozumieć 
o czym mówię – uważam, że 
w Ostrołęce lub w ogóle w tej 
części Polski powinna powstać 
nowa jednostka mocy. Używam 

tego słowa specjalnie, ponieważ 
Ostrołęka C miałaby dostać pie-
niądze z rynku mocy, a i to nie 
spowodowałoby opłacalności blo-
ku. Zostawmy jednak ten wątek. 
Po słowach Grzegorza Tobiszow-
skiego, dziś europosła a wcześniej 
wiceministra energii, kurs Ener-
gi, do której należy elektrownia 
w Ostrołęce, wystrzelił w górę. 
Sęk w tym, że Tobiszowski już 
nie decyduje o polskiej energety-
ce – pisała Baca-Pogorzelska.

Kluczowe jest jednak to, 
jak zareaguje nowy minister od 
wszystkiego, czyli wicepremier 
Jacek Sasin, minister aktywów 
państwowych. O cenach energii 
mówił różnie (że dla gospodarstw 
domowych nie będzie, potem, że 
będą łagodzone), więc z Ostrołę-
ką może być podobnie. To o tyle 
ciekawe, że poznańska Enea, tuż 
przed wypowiedzią Tobiszow-
skiego, zapewniła ustami prezesa 
Mirosława Kowalika, że budowa 
Ostrołęki idzie zgodnie z harmo-
nogramem. 

Doniesienia
Sytuacja wydaje się patowa 

z wielu względów. Po pierwsze, 

w tym regionie Polski nowy blok 
jest niezbędny (ale na pewno nie 
na węgiel, nie z Polskiej Gru-
py Górniczej i nie 1000 MW). 
Po drugie, Ostrołęka C ma za-
kontraktowany rynek mocy. Po 
trzecie, w projekcie utopiono już 
kilkaset milionów złotych. A po 
czwarte, wykonawcą jest amery-
kański koncern GE, który nie-
wątpliwie po zerwaniu kontraktu 
domagałby się odszkodowania. 
A zaliczka wypłacona mu na ten 
rok właśnie powoli się kończy. 
Sam plac budowy to wciąż pole. 
Wylano już beton, ale do kształ-
tu elektrowni całej inwestycji, na 
którą NTP (polecenie rozpoczę-
cia prac) wydano 28 grudnia 2018 
roku bez dopiętego finansowania, 
jeszcze daleko. Dyskusja na ten 
temat trwa. Najpierw europoseł, 
były wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski daje do zro-
zumienia w rozmowie z wnp.pl, 
że projekt nie wypali, co winduje 
kurs Energii w górę w kilka dni 
o 10 proc. Potem minister klima-
tu Michał Kurtyka dość łagodnie 
daje do zrozumienia, że o przy-
szłości tej inwestycji zadecydują 
inwestorzy. Wreszcie minister 

rozwoju Jadwiga Emilewicz na 
Gazeta.pl mówi, że jeśli już, to 
nie 6, a 8-9 mld zł (tyle oferował 
Polimex z Rafako w przetargu, 
ale ten pułap był kwestionowany 
przez ekspertów) będzie kosz-
towało dowiezienie do końca 
tej kontrowersyjnej inwestycji, 
która według wszelkich rapor-
tów i analiz nigdy się nie zwró-
ci. W tym samym czasie prezes 
Enei Mirosław Kowalik na kon-
ferencji wynikowej zapewnia, że 
prace idą z godnie z planem, ale 
finansowania faktycznie nie ma 
i może trzeba będzie go poszukać 
poza Europą. 

Reakcje
Do tych informacji odniósł się 

minister aktywów państwowych 
Jacek Sasin. – To jest kompletna 
bzdura, chcę to absolutnie zde-
mentować. Nie ma takiej decyzji. 
Ta inwestycja jest kontynuowana 
zgodnie z harmonogramem. Nic 
tu się nie zmieniało. Ta inwesty-
cja jest w dalszym ciągu aktualna 
powiedział Sasin.

Na wiadomość tę zareagowała 
też giełda. Wydaje się, że środowe 
wahania kursów spółek energe-

tycznych wynikają z reakcji rynku 
na doniesienia o budowie bloku 
C Elektrowni Ostrołęka. Począt-
kowo sektor mocno rósł po spe-
kulacjach, że projekt nie będzie 
realizowany. Trend w sektorze 
się jednak odwrócił po wypowie-
dzi wicepremiera Jacka Sasina, 
że inwestycja jest kontynuowana 
zgodnie z harmonogramem” – 
powiedział PAP Biznes analityk 
DM mBanku Kamil Kliszcz.

Orlen przejmuje Energę
Okazuje się, że nie tylko to 

ma wpływ na los Elektrowni 
Ostrołęka.- Orlen szuka synergii. 
Po ropie czas na elektroenergety-
kę. Płocki koncern nie zakończył 
jeszcze przejęcia Grupy Lotos, 
a już zabiera się za kolejną spółkę, 
tym razem elektroenergetyczną 
Energę. Orlen inwestuje w ener-
getykę niskoemisyjną, ale potrze-
buje do niej sieci dystrybucyjnych 
i obrotu aby zacząć zarabiać – pi-
sał Bartłomiej Sawicki, redaktor 
BiznesAlert.pl.

Co dalej  
z Elektrownią Ostrołęka C?

Burzę w ekonomicznych mediach od kilku dni wywołuje tytułowe pytanie. Polityka splata się tutaj z racjami eko-
nomicznymi. Pytanie istotne jest także dla Łomży, ponieważ nowy blok w ostrołęckiej elektrowni miał być ważnym 
impulsem zachęcających inwestorów do tworzenia firm w regionie. Czy wszystkie plany się posypią? 
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Wraz ze współpracownikami 
przygotował też wyjątkowo wiele 
wniosków na kolejne inwestycje 
drogowe z udziałem Funduszu 
Dróg Samorządowych, choć po-
wiat należy do najmniej zamoż-
nych w kraju.

Z tego samego źródła chce 
mocno zaczerpnąć także starosta 
łomżyński grodzki, czyli prezy-
dent Mariusz Chrzanowski. Za-
powiadają się wielkie „wykopki” na 
co najmniej 10 miejskich ulicach. 

Wstęgi do przecinania kupu-
ją też burmistrzowie i wójtowie 
miast i gmin. Fundusz Dróg Sa-
morządowych spadł im jak z nie-
ba, choć przecież wybory powy-
grywali zaledwie rok temu i przez 
cztery lata powinni cieszyć się 
błogim spokojem.                              

Gorąco na Via Baltica 
Potężny zastrzyk  środków 

unijnych otrzyma sektor drogowy 
w Polsce. Jak przekazuje Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, wsparcie z UE zostanie prze-

znaczone na budowę trzech dróg 
ekspresowych o łącznej długości 
blisko 123 km: S61 na odcinku 
Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, 
S19 na odcinku Lasy Janowskie - 
Nisko Południe oraz odcinek S7 
w województwie świętokrzyskim.

Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych zawar-
ło z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad  umowy 
o dofinansowanie projektów ze 
środków unijnych. Łączna war-
tość tych inwestycji to około 4,35 
mld zł. Unijne dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-
2020 wyniesie ponad 2,26 mld zł.

Najbardziej nas w Łomży 
interesujący jest wątek budowy 
drogi ekspresowej S61 na odcin-
ku Ostrów Mazowiecka – Szczu-
czyn. Podstawowe dane tego 
przedsięwzięcia: całkowita war-
tość projektu - 3 088 071 971,29 
zł; dofinansowanie unijne - 1 636 
870 479,79 zł; długość ok. 91 km, 
w całości w sieci bazowej TEN-T.

Według specyfikacji GDD-
KiA inwestycja obejmuje także 
m.in. budowę dziewięciu węzłów 
drogowych: Podborze, Śniadowo, 
Łomża Południe, Łomża Za-
chód, Nowogród, Łomża Północ, 
Stawiski, Grabowo, Szczuczyn; 
rozbudowę drogi ekspresowej 
S8 w obrębie węzła Podborze, 
budowę sześciu MOP, budowę 
i przebudowę odcinków innych 
dróg poprzecznych krzyżujących 
się z przedmiotową inwestycją 
ze względu na konieczność do-
stosowania istniejącego układu 
komunikacyjnego do przebiegu 
projektowanej drogi oraz jej prze-
kroczenia (m.in. DW627, DK63, 
DK64); budowę obiektów inży-
nierskich w zakresie niezbędnym 
do sprawnego funkcjonowania 
zrealizowanej infrastruktur, wy-
konanie zieleni drogowej.

Procedury i przetargi 
Ekspresowa S61 miedzy 

Ostrowią Mazowiecką a Bu-
dziskiem podzielona jest na 11 

odcinków realizacyjnych (li-
cząc z drugą nitką obwodnicy 
Szczuczyna), z których: pięć jest 
w budowie : Śniadowo-Łomża 
Południe, węzeł Kolno - Stawi-
ski, Stawiski - Szczuczyn, druga 
jezdnia obwodnicy Szczuczyna 
oraz odc. Wysokie - Raczki.

Na dwóch kolejnych koniecz-
ne było znalezienie nowych wy-
konawców po rozwiązaniu umów 
z poprzednimi: Podborze - Śnia-
dowo i Suwałki – Budzisko. Jak 
informuje białostocka GDDKiA, 
właśnie wybrano najkorzystniej-
sze oferty.  To propozycje firm 
Polaqua (Podborze – Śniadowo: 
749 mln. zł) i Budimex (Suwał-
ki – Budzisko: 1,037 mld zł). 
GDDKiA przewiduje, z podpi-
sanie umów, a tym samym uru-
chomienie kalendarza inwestycji, 
będzie w obu przypadkach moż-
liwe jeszcze w tym roku.    

Cztery odcinki są w trakcie 
uzyskiwania decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji dro-
gowej: Łomża Południe - Łomża 
Zachód, Łomża Zachód - węzeł 
Kolno (podlaskie) oraz Szczuczyn 
- Ełk Południe i Ełk Południe - 
Wysokie (warmińsko-mazurskie).     

Jak powstaje Via Baltica
Sprawdzał to niedawno oso-

biście premier Mateusz Mo-
rawiecki, który odwiedził dro-
gowców realizujących odcinek 

między Szczuczynem a Stawi-
skami. To 18-kilometrowy  frag-
ment drogi S61. Będzie miał 
betonową nawierzchnię i będzie 
przystosowany do obsługi cięż-
kiego ruchu. GDDKiA zaprosiła 
wcześniej także dziennikarzy do 
zapoznania się na miejscu z prze-
biegiem prac.  

Roboty na odcinku Stawiski - 
Szczuczyn rozpoczęły się na po-
czątku września i dziś są dobrze 
widoczne na całej długości po-
wstającej drogi. Rozpoczęto je od 
wycinki drzew i krzewów kolidu-
jących z inwestycją. Teraz trwają 
roboty ziemne (wykopy, nasypy, 
wymiany gruntów) oraz prace na 
9 obiektach inżynierskich (z 19) 
oraz na 6 przepustach drogowych 
(z 25). Prace przy pozostałych 
będzie można rozpocząć wów-
czas, gdy będzie gotowa dodat-
kowa, równoległa droga (docelo-
wo będzie drogą autobusową), na 
którą zostanie przełożony ruch 
z istniejącej DK61. Wtedy też 
ruszy budowa głównych jezdni 
drogi ekspresowej.

Jak przyznają drogowcy, bu-
dowa odcinka Stawiski - Szczu-
czyn powinna być ukończona 
w planowanym terminie, czyli 
w drugiej połowie 2021 roku. 
Cały podlaski odcinek Via Bal-
tiki, łącznie ponad dwieście dwa-
dzieścia kilometrów, ma być go-
towy w 2023 roku.

Karnawał drogowców

Wicemarszałek Marek Olbryś z mieszkańcami gminy Łomża otwiera kolejną inwestycję drogową
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Pierwsze i drugie miejsce 
w rywalizacji zespołowej 
zajęły studenckie drużyny 
Państwowej Wyższej Szko-
ły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży 
w konkursie „MedicalSi-
mulation”, który odbył się 
w Laboratorium Symulacji 
Medycznych w Suwałkach.

– Rywalizacja była bardzo za-
cięta, a radość ze zwycięstwa jest 
ogromna. Dopiero zaczęliśmy 
zajęcia w Centrum Symulacji 
Medycznej przy PWSIiP, a już 
wygrałyśmy w konkursie, w któ-
rym startowali bardziej doświad-
czeni koledzy z innych polskich 
uczelni, wśród nich także aktyw-
ni zawodowo ratownicy medycz-
ni – komentuje Anna Cwalina, 
studentka II roku Pielęgniarstwa 
w „Państwówce”, kapitan zwycię-
skiej drużyny PWSIiP. 

To nie jedyny sukces łomżyń-
skiej uczelni, gdyż drugie miej-
sce na podium zajęła drużyna 
kierowana przez Ewę Osłowską, 
studentkę II roku Pielęgniarstwa 
w PWSIiP. – Dążymy do tego, 
aby być dobrymi pielęgniarkami. 
Uczelnia daje nam solidne pod-
stawy, ćwiczymy na fantomach, 
to bardzo nowoczesny sprzęt, 
dzięki któremu możemy wszyst-
kie procedury medyczne dokład-
nie opanować. Sukces zawdzię-
czamy naszym wykładowcom, 

którzy przekazują nam wiedzę 
i doświadczenie – mówi Ewa 
Osłowska.  

W konkursie zmierzyło się 
12 studenckich drużyn z Oświę-
cimia, Krakowa, Ciechanowa, 
Łomży. Studentki Pielęgniarstwa 
PWSIiP działają w naukowym 
kole symulacji medycznej, a do 
zawodów zostały przygotowa-

ne przez wykładowczynie i in-
struktorki symulacji medycznej: 
Martynę Turowską oraz Barbarę 
Dziekońską. Przez miesiąc inten-
sywnie ćwiczyły w Centrum Sy-
mulacji Medycznej przy PWSIiP.

Centrum Symulacji Medycz-
nej łomżyńskiej uczelni to tech-
nologicznie zaawansowana oraz 
informatycznie zaaranżowana 

infrastruktura do nauki studen-
tów pielęgniarstwa. Są w nim 
inteligentne symulatory: dorosłe-
go mężczyzny, kobiety, dziecka, 
niemowlęcia, wcześniaka, kobie-
ty rodzącej, starego człowieka. 
Fantomy i symulatory do nauki 
złożonych procedur pielęgniar-
skich oraz reanimacji. CSM od-
wzorowuje klimat nowoczesnych 

szpitalnych sal, jest wy-
posażone w specjalistycz-
ną aparaturę: kardiomo-
nitory, respirator, wózki 
reanimacyjne, nowocze-
sne defibrylatory, pompy 
infuzyjne do podawania 
leków, inkubator, łóżka 
standardowe oraz specja-
listyczne: ortopedyczne 
oraz do intensywnej te-
rapii.

CSM oficjalnie 
otwarto w marcu 2019 
roku. – Takie centra to 
zupełnie nowy standard, 
który dopiero zaczyna 
obowiązywać na polskich 
uczelniach – wyjaśnia 
Marta Turowska, pielę-
gniarka, wykładowczyni 
i instruktor symulacji 
medycznej w PWSIiP. 
– Konkursy z symula-
cji medycznej to także 
świeża sprawa. Na suk-
ces studentów pracowali 
wszyscy instruktorzy sy-
mulacji medycznej naszej 
uczelni – dodaje. 

Aby wygrać druży-
ny z PWSIiP musiały 

wykonać standardowe i bardziej 
skomplikowane procedury na 
trenażerach i fantomach, takie 
jak: podanie leku dożylnie, zmia-
na opatrunku na bloku opera-
cyjnym, badanie pacjenta z bó-
lem brzucha, pomiar noworodka 
i wstrzyknięcia mu witaminy K 
oraz resuscytacja pacjenta po na-
głym zatrzymaniu krążenia.  

Studentki pielęgniarstwa PWSIiP na podium 
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Wielką paradę talentu i wdzięku za-
prezentowali gościom instruktorzy 
i podopieczni grup artystycznych 
działających w Kolneńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Okazją było 50-lecie 

placówki oraz zakończenie gruntow-
nej modernizacji jej siedziby. 

Marek Olbryś, Wicemar-
szałek Województwa Podlaskie-
go, przekazał  dyrektor KOKiS, 

Alicji  Szymańskiej, grawerton  
podpisany przez Marszałka  Ar-
tura Kosickiego oraz pozostałych 
członków Zarządu Wojewódz-
twa: "Serdeczne gratulacje i wy-

razy uznania za udanie realizo-
waną misję rozwoju kulturalnego 
i sportowego lokalnej społeczno-
ści. Z życzeniami dalszej owoc-
nej działalności dla dobra Ziemi 
Kolneńskiej". 

- W imieniu całego Sejmi-
ku Województwa Podlaskiego, 
który reprezentujemy tu wraz 
z radnym Wojciechem Sekściń-
skim, bardzo serdecznie dzię-
kuję za możliwość spotkania 
w tak wspaniałym miejscu Je-
stem pod dużym wrażeniem ta-
lentu i profesjonalizmu młodych 
wykonawców, których mamy 
przyjemność podziwiać oraz 
pracy ich opiekunów. Jeżeli jest 
wspaniały mistrz, są też dobrzy 
uczniowie. Stolicą kultury woje-
wództwa jest dzisiaj niewątpli-
wie Kolno. Nie ma zbyt wielu ta-
kich ośrodków w regionie, gdzie 
można talenty prezentować 
w takiej oprawie - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Kolneński Ośrodek Kultury 
i Sportu powstawał w latach 
60. ubiegłego wieku. Do użyt-
ku przekazany został w 1968 
roku.

- Był wówczas najnowocze-
śniejszym obiektem tego rodza-
ju w północno - wschodniej Pol-
sce - stwierdził Andrzej Duda, 
burmistrz Kolna. - Zastosowane 
wówczas rozwiązania i urządze-
nia z powodzeniem do niedaw-
na jeszcze funkcjonowały, ale 50 
lat jednak zrobiło swoje. Wobec 
zbliżającego się jubileuszu, za-

częliśmy poszukiwanie środków 
ma modernizację. Otrzymali-
śmy dofinansowanie w wysoko-
ści prawie 5 milionów złotych 
z Urzędu Marszałkowskiego 
z programów operacyjnych, 
a konkretnie z rewitalizacji, 600 
tys. z budżetu państwa , resz-
ta z blisko z blisko 8 milionów 
całkowitych kosztów, to wkład 
własny - dodał.

KOKiS po modernizacji ma 
nowoczesną salę  kinową i wi-
dowiskową z widownią, nową 
scenę, oświetlenie i nagłośnie-
nie, nowe ciągi komunikacyjne 
przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, pomieszczenia 
zaadaptowane na potrzeby zajęć 
różnych grup. 

- A, co równie ważne, mamy 
ludzi, którzy chcą z tego korzy-
stać, tu  pracować. Jestem szczę-
śliwy i dumny, że mamy tak wiele 
uzdolnionych dzieci, młodzieży, 
ale także seniorów - powiedział 
burmistrz Andrzej Duda.

Wraz z dyrektor  KOKiS 
Alicją Szymańską usłyszał tego 
dnia mnóstwo miłych słów. Gra-
tulacje i podziękowania przeka-
zali m. in. minister edukacji Da-
riusz Piontkowski oraz posłowie 
Kazimierz  Gwiazdowski i Lech 
Antoni Kołakowski, który za-
proponował, aby może nie mają-
cy na razie patrona dom kultury 
przyjął imię... Andrzeja Dudy. 
Nie sprecyzował przy tym czy 
ma na myśli burmistrza czy pre-
zydenta RP.     

Kolno

Kolneński KOKiS. Pół wieku  
tradycji w nowoczesnej oprawie 

Młodzi wykonawcy z KOKiS zachwycili uczestników uroczystej gali

Wicemarszałek 
Marek Olbryś 
sprawdzony 
przyjaciel Kolna

Od lewej Alicja Szymańska dyrektor KOKiS, Andrzej Duda 
burmistrz Kolna i Magdalena Raczkowska zastępca 
dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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A.N: - Tak mi się wydaje. 
Natomiast mamy mniejszą tre-
mę. Właściwie prawie w ogóle jej 
nie mamy. Jak głosi słynne po-
wiedzenie: trema należy do tych 
ludzi, którzy nie są przygotowa-
ni dostatecznie. A wydaje mi się, 
że my jesteśmy przygotowani do 
konertów, które gramy. Dlatego 
trema nie wchodzi w rachubę. 
Ponadto każdorazowe wejście 
na scenę to również niesamowi-
ty zastrzyk adrenaliny.  I nie ma 
to nic wspólnego z tremą. Kiedy 
przychodzi ten moment i prze-
kracza się kulisy i wychodzi na 
scenę to wtedy istnieje tylko 
scena. To bardzo pobudzający, 
a wręcz elektryzujący moment. 

M.S: - Czy ten moment jest tak samo 
elektryzujący i wygląda tak jak 30 lat 
temu?

A.N: - No, nie. Przedtem wy-
chodziliśmy i siadaliśmy. Byliśmy 
zespołem siedzącym. Teraz nato-
miast stoimy. To tak z technicz-
nego punktu widzenia (śmiech). 
A tak nieco  bardziej poważnie, 
to muszę powiedzieć, że ja mia-
łem ogromną tremę na począt-
ku. Dla mnie to było coś obce-
go i przewyższającego. Z reguły 
jestem człowiekiem nieśmiałym 
i kameralnym. Bardzo lubię takie 
nieoficjalne życie i dla mnie na 
początku wychodzenie na scenę 
wiązało się z ogromnym stresem. 
Z ogromną utratą energii. Bar-
dzo przeżywałem to co robię. Te-
raz jest już trochę inaczej. 

M.S: - A propos tej energii i przeży-
wania... Co sprawiło w roku 1990, że 
zdecydował Pan postawić wszystko 
na jedną kartę. Tworzyć i śpiewać?

A.N: - Zanim powstał zespół 
byłem w kilku składach i  kaba-
retach w Zielonej Górze. Zresz-
tą, chcąc coś robić trudno było 
nie być, bo właściwie Zielona 
Góra stanowiła takie “zagłębie 
kaberatowe”. Jednak w pewnym 
momencie przestało mnie to 
poruszać. Po odejściu z kabare-
tu wiedziałem, że dalej będę coś 
robił, natomiast nie chciałem być 
już związany z tą dziedziną two-
rzenia. Dla mnie było to niewy-
starczające, jeżeli chodzi o całą 
perspektywę oglądu świata. To 
znaczy śmiech przestał wystar-
czać. Aczkolwiek rozśmieszanie 
ludzi uważam za bardzo, bardzo 
trudny zawód, gdyż bez wzglę-
du na okoliczności trzeba wyjść 
i rozśmieszać ludzi. Najlepsi 
według mnie kabareciarze, to ci, 
którzy wyglądają na najbardziej 
smutnych ludzi na świecie. Takich 
opanowanych, zimnych, z dużym 
intelektem. Ja nie chciałem być 
dalej w kabarecie. Wiedziałem, 

że to nie moja droga. Nadarzyła 
się taka okazja, że zaprosiłem do 
prób dwóch kolegów. Wykony-
waliśmy moje aranżacje utworów. 
I to zaczęło klocek po klocku 
samo się układać. Dokładaliśmy 
część po części i okazało się że 
dla nas ma to ogromny sens.

M.S: - Faktycznie bywały trudności 
z przyjęciem odmienności brzmienia 
i poetyki? 

M.S: - Ale chodzi o publicz-
ność czy o kolegów (śmiech)? 
Myśmy byli bardzo zaangażo-
wani w to, co robimy. I myślę, że 
byliśmy po prostu przekonywują-
cy dla publiczności. Bez względu 
na estetykę, którą oferowaliśmy 
i trudności literackie, które były 
zawarte w tekstach. Jeśli mam 
być szczery, to tak naprawdę my 
się w ogóle tym nie zajmowali-
śmy. Po prostu trzeba było wyjść 
na scenę i zaprezentować to, co 
było do zaprezentowania i do za-
grania. Wiedzieliśmy, że publicz-
ność jest zaciekawiona, przynaj-
mniej tym co robimy. A potem 
reszta potoczyła się sama. Pio-
senka za piosenką, rok za rokiem 
i okazało się że gramy właściwie 
prawie rockowe koncerty. Za-
częliśmy je grać w połowie lat 
90. i tych koncertów zrobiło się 
naprawdę bardzo dużo. Przyszła 
popularność i trzeba było coś z tą 
popularnością zrobić i zamienić 
ją chociażby na pomoc ludziom, 
którzy pomagają innym.

M.S: - Piszę i śpiewam o swoich wąt-
pliwościach na temat różnych pewno-
ści, których nabrałem do tej pory” - to 
Pańskie słowa. Czy po 30 latach, tych 
wątpliwości jest raczej więcej, a może 
mniej? 

A.N: - Myślę, że jest ich 
tyle samo lub nawet więcej. 
Jak się okazuje, w ostatecznym 
rozrachunku, im bardziej jeste-
śmy czegoś w życiu pewni, tym 

szybciej życie to weryfikuje. Co 
więcej, im bardziej mamy cia-
sny umysł i bardzo określone 
przekonania, które nabyliśmy za 
pomocą czyjejś perswazji albo 
własnych zainteresowań, to oka-
zuje się, że życie potrafi to bar-
dzo zweryfikować i zaczynamy 
mówić po tej weryfikacji zupeł-
nie inne rzeczy, niż te, w które 
dotąd wierzyliśmy.  Wówczas 
zaczynamy zachowywać się zu-
pełnie inaczej i sami często nie 
wierzymy, że mogliśmy wcze-
śniej myśleć inaczej. 

M.S: - Czy rzeczywiście pisząc tekst 
trzeba poświęcić mu wszystko? 

A.N: - To jest kwestia kon-
centracji. Wtedy, kiedy się pi-
sze, jest potrzebna koncentracja 
i maksymalne skupienie. Kiedy 
pisałem teksty, w taki właśnie 
sposób, miałem rozłożonych 
z sześć czy siedem kartek i sy-
multanicznie pisałem kilka pio-
senek naraz. Nie da się tego zro-
bić niestety z komponowaniem, 
bo trzeba usiąść i poczuć. Przy-
najmniej ja tak mam, że muszę 
usiąść i mieć kontakt z instru-
mentem. Wtedy rzeczywiście jest 
się tylko z gitarą i wszystko obok 
przeszkadza. Dlatego trzeba zna-
leźć przestrzeń izolacyjną i być 
tylko samemu ze sobą.

M.S: - Pozwolę sobie na odrobinę 
prywaty... Adam Nowak to faktycznie 
oksymoron – sceptyk pełen nadziei?

A.N: - Tak dokładnie, za ta-
kiego siebie właśnie uważam.

 
M.S: - Dlaczego?

A.N: - Dlatego, że jesteśmy 
skomplikowani. Każdy z nas. 
I w momencie, w którym mamy 
nieodpartą nadzieję i jesteśmy 
przekonani, co do skutków jej 
działania okazuje się, że wcale nie 
musi się tak stać. I że nadzieja nie 
jest raczej zjawiskiem, w którym 

ma się spełnić to, w czym ją po-
kładamy, tylko ze zgodą na to, że 
nadzieja przyniesie jakiś skutek, 
a to jest duża, wręcz kolosalna 
różnica.

M.S: - A za to bycie outsiderem trzeba 
zapłacić jakąś cenę? 

A.N: - Myślę, że poczucie sa-
motności jest taką ceną. I dosięga 
to każdego twórcę.   Chociażby 
tego bardzo chciał lub nie, to są 
rzeczy lub decyzje, które musi 
podjąć sam i nikt za niego tego 
nie zrobi. Ja, gdy chociażby opo-
wiadam o bohaterze, w jakiejś 
piosence, prowadzę jakąś aneg-
dotę i na przykład muszę uśmier-
cić tego bohatera w dziele literac-
kim, to jest mi bardzo przykro. 

M.S: - Jak chociażby tego kombatan-
ta? 

A.N: - Właśnie! Było mi 
naprawdę przykro, że on mu-
siał umrzeć. I co przedziwne, 
ja o tym wiedziałem i z góry 
to zakładałem, że on w tekście 
odejdzie z tego świata. Nie wiem 
dlaczego ten moment tak bardzo 
mnie wzruszył. Jak już napisałem 
ten utwór, to byłem tym szczerze 
poruszony, że “uśmierciłem czło-
wieka”. W tekście, ale jednak.

M.S: - Ta samotność jest bardzo do-
kuczliwa? Czy jednak dobrze Panu 
w tym świecie?

A.N: - Myślę, że samotność 
jest taką przestrzenią, która jest 
niezwykle potrzebna człowieko-
wi. Jest niezbędna do tegom żeby 
zrozumiał i docenił wszystko, co 
jest dookoła poza samotnością. 
Dlatego każdy z nas musi ją za-
gospodarować na własne potrze-
by i we własnych celach.

 
M.S: - A taka postawa, że nie potrzeba 
niczego udowadniać. Wystarczy szu-
kać i robić, to, co ma się do zrobienia. 
Ona ułatwia?

A.N: - Warto skupić się na 
tym, że w ogóle idziemy. Na tym, 
że się poruszamy, że myślimy, że 
odczuwamy, że mamy kontakt 
z innymi ludźmi, bo w poszuki-
waniu swojego celu nie cel jest 
najważniejszy, tylko to, że się go 
szuka i w jaki sposób się to robi. 

 
M.S: - Nie mogłabym nie zapytać 
o przyszłość. 30 lat za Wami, teraz py-
tanie co przed Wami?

A.N: - Jeżeli będziemy mieli 
okazję rozmawiać za 30 lat, być 
może ten hotel będzie jeszcze 
wtedy istniał, i widzowie nas 
wówczas zobaczą to będziemy 
z pewnością zupełnie innymi 
ludźmi.

 
M.S: - No dobrze, może 30 lat to za 
dużo. Ale 5 - 10 lat?

A.N: - No to zobaczymy, co 
przyniesie życie. Sam jestem bar-
dzo ciekawy. 

 
M.S: - Muzycznie macie jeszcze ape-
tyt?

A.N: - Myślę, że tak. Pokłady 
kreatywności drzemią w zespole 
i być może za jakiś niedaleki czas 
efekty tej kreatywności gdzieś 
tam się ujawnią.

M.S: - Czego zatem życzy się kompo-
zytorowi, autorowi tekstów, wokali-
ście?

A.N: - W moim wypadku ta-
kich piosenek, o których słuchacz 
po napotkaniu, nie mógłby zapo-
mnieć.

M.S: - W takim razie ja chciałabym, 
aby w tej osobistej wolności, takie 
utwory jeszcze nie raz miały szansę 
się zdarzyć. Dziękuję za rozmowę 
i spotkanie.

A.N: - Również bardzo dzię-
kuję za rozmowę. 

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

rozmowa

Marzyliśmy o tym, by żyć z tego, co kochamy robić
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To zapierający dech w piersiach film, który opowiada historię 
o odwadze i wierze człowieka we własne możliwości,  

historię tym bardziej godną uwagi, że prawdziwą.

Rok po pierwszym lądowaniu na Księżycu Ameryka była już znudzona podróżami 
na Srebrny Glob: informacje o przygotowaniach do startu Apollo 13 dziennikarze spy-
chali gdzieś na dalsze strony, a nawet start rakiety 11 lipca 1970 o 13:13 został skwito-
wany tylko krótką notatką. 

Dopiero słynne dziś słowa meldunku przesłanego do bazy na Ziemi: „Houston, 
mamy problem" spowodowały, że Projekt Apollo wrócił na pierwsze strony. Lot, który 
miał być „spacerkiem na Księżyc" zamienia się w dramatyczną walkę o życie trzech 
ludzi...

Nim doszło do startu, każdy z trzech członków załogi poświęcił wszystko, aby do-
stać się do elity kosmonautów.

Jim Lovell (Tom Hanks) miał na swoim koncie blisko 600 godzin spędzonych 
w przestrzeni kosmicznej. Ken Mattingly (Gary Sinise) miał być komendantem wypra-
wy, ale na tydzień przed startem zdiagnozowano u niego chorobę wirusową. Został na 
ziemi. Pech Kena okazał się szczęściem dla Jacka Swigerta (Kevin Bacon), który w ciągu 
zaledwie dwóch dni musiał przygotować się i zastąpić kolegę. Trzecim kosmonautą był 
Fred Haise (Bill Paxton), który miał pilotować księżycowy lądownik.

Na ziemi, w centrum dowodzenia wyprawę nadzoruje Gene Kranz (Ed Harris). 
Kiedy 13 lipca usłyszano dramatyczny meldunek Lovella, rozpoczyna się wyścig 

z czasem. Kosmonauci byli 328 000 km od Ziemi. Eksplozja na pokładzie Apollo 13 
uszkodziła system zaopatrywania załogi w tlen. Trzej kosmonauci znaleźli się w bezna-
dziejnej sytuacji. Grozi im uduszenie, albo zatrucie wydychanym dwutlenkiem węgla. 
Wysoce prawdopodobne jest również to, że mogą zamarznąć w nieogrzewanej z powo-
du braku zasilania kapsule. 

Pozostawiony na ziemi Ken staje się nagle jednym z najcenniejszych doradców dla 
uwięzionych w kosmosie kolegów. To on uczestniczy we wszystkich prowadzonych 
w zawrotnym tempie symulacjach, służących znalezieniu rozwiązania, które pozwoliło-
by jego kolegom bezpiecznie wrócić do domu. Za jego radą trzej kosmonauci przenoszą 
się do lądownika Wodnik, który miał ich posadzić na Księżycu, i z Księżyca dowieźć 
z powrotem do rakiety. Jednak lądownik został zaprojektowany dla dwóch, a nie dla 
trzech osób, a zgromadzone w nim zapasy tlenu i zasilania starczyć mogą na dwa, a nie 
na cztery dni, czyli minimalny czas potrzebny na sprowadzenie załogi na ziemię. Ponad-
to silnik lądownika nie wytrzymałby takiej podróży. W lądowniku brakuje wszystkiego: 
tlenu, wody pitnej i ogrzewania. Astronauci nie mogą spać i są na skraju wyczerpania 
nerwowego. Za oknami widzą przesuwający się Księżyc, kiedyś cel ich podróży. Teraz 
ich myśli absorbuje inny, równie nieosiągalny cel. Przeżyć i powrócić do domu.  

Dramat Rona Howarda to znakomity przykład, jak Amerykanie potrafią przekuć 
historię klęski w budujący, patriotyczny film. To historia o tym, jak dzięki wspólnemu 
wysiłkowi wielu ludzi na Ziemi uratowano trzech kosmonautów, których od śmierci 
dzieliła tylko grubość blachy. .

Pewnie nie wiesz...
Prawdziwego astronautę Jima Lovella można zobaczyć na ekranie w epizodycznej 

roli kapitana statku „Iwo Jima”. 
Od ukazania stanu nieważkości zależała wiarygodność filmowej historii. Liny i tym 

podobne sztuczki nie wchodziły w grę. W celu nakręcenia tych sekwencji wykorzystano 
samolot KC-123, który po wzbiciu się na 11,5 km nurkuje ku ziemi do wysokości 4,5 km. 
W ten sposób osiąga się efekt nieważkości na pokładzie na niecałe 25 sekund. Wykonano 
aż 612 takich lotów, co dało filmowcom 54 minuty materiału w nieważkim środowisku. 

Wiele elementów dekoracji filmowego domu Lovellów, stanowiło własność właścicieli. 
To, co nie przetrwało do czasu produkcji filmu, zostało odtworzone przez scenografa, na 
podstawie zdjęć z albumu rodzinnego Lovellów.

Wszystkie ekrany filmowego centrum kontroli lotów były nadzorowane za pomocą 
komputerów, które znajdowały się piętro niżej. Uruchomienie całego systemu zajęło trzy 
dni. 

Przygotowując się do roli, Tom Hanks odwiedził Lovella i jego żonę w ich domu 
w Teksasie, a nawet latał z nim jego samolotem.

Ron Howard, by zmusić dzieci do śmiechu, stawał przed nimi i bił się po głowie zwi-
niętą gazetą.

Jeden skafander kosmiczny-kostium filmowy kosztuje 30 000 dolarów.
Kiedy Tom Hanks dołączył do obsady, Jim Lovell wysłał mu telegram z tekstem „Wi-

tamy na pokładzie Apollo 13.”
Dowódca Apollo 13, James Lovell, sprzedał 70-stronicową książkę kontrolną lotu, 

która zawiera jego odręczne obliczenia kluczowe w sprowadzeniu uszkodzonego statku 
na Ziemię, za 388 000 dolarów.

Wszystkie elementy modułu księżycowego, które przetrwały wejście w atmosferę, 
w tym generator SNAP-27, zawierający 3,9 kg plutonu, wpadły do Rowu Tonga (mak-
symalna głębokość 10 kilometrów) na Oceanie Spokojnym. Zatopiony pluton będzie ra-
dioaktywny przez 2000 lat; nic nie wskazuje na to, że wystąpiło jakiekolwiek skażenie.

Misję Apollo 13 uznaje się za najszczęśliwszą porażkę NASA. Trwała 5 dni, 22 go-
dziny, 54 minuty i 41 sekund.

Apollo 13 
TVN7 piątek 21.00 niedziela 17.10

HALO TV NA WEEKEND 13–15.12
Astronauci, uwięzieni w uszkodzonym promie kosmicznym, walczą o życie

Pechowe trzynastki

Pasja,  
która 

uskrzydla
Wicemarszałek województwa pod-
laskiego Marek Olbryś przekazał 
serdeczne życzenia z okazji 30-lecia 
działalności twórcom Klubu Tańca To-
warzyskiego "AKAT", który działa przy 
Regionalnym Ośrodku Kultury. To 
instytucja kultury prowadzona przez 
Starostwo Powiatowe w Łomży.    

Materialnym symbolem po-
dziękowań stał się wręczony 
Magdalenie Pardo-Baczewskiej 
i Jackowi Baczewskiemu , twór-
com KTT "AKAT", grawerton 
z podpisami marszałka Artu-
ra Kosickiego oraz pozosta-
łych członków Zarządu Woje-
wództwa: "Serdeczne gratulacje 
i wyrazy uznania za wspaniale 
realizowaną życiową pasję, któ-
ra uskrzydla, dodaje energii oraz 
przynosi moc radości i satysfak-
cji oraz z ogromnymi podzię-
kowaniami za znakomite repre-
zentowanie Ziemi Łomżyńskiej 
i Województwa Podlaskiego na 
tanecznych arenach w kraju i za 
granicą" .

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś zaakcentował dodatkowo 
swoje osobiste podziękowania  
specjalnym listem, w którym m. 
in.  podkreśla, że "Ten jubileusz 
oznacza, że ukształtowali Pań-
stwo już całe pokolenie ludzi 
kochających taniec. Bez wiel-
kiej przesady można stwierdzić, 
że jest to dziedzina aktywności 

z pogranicza sportu i sztuki, któ-
ra najpełniej wydobywa piękno 
człowieka. Wierzę, że nie tylko 
piękno sprawnego ciała, ale i bo-
gatego ducha. Chcę Państwu za 
to bardzo podziękować". Marek 
Olbryś nawiązał w liście także 
do sztandarowej imprezy orga-
nizowanej przez AKAT i ROK, 
czyli Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego. Kilka dni 
temu odbyła się już 23. edycja 
wydarzenia, które skupia najlep-
szych tancerzy z Polski północnej 
i centralnej. "To największe tego 
rodzaju wydarzenie w wojewódz-
twie podlaskim, które stało się 
wspaniałą wizytówką naszego 

regionu. Co roku do wielu za-
kątków Polski trafia przekaz jak 
piękne, gościnne i profesjonalnie 
przygotowane  do wielkich wy-
zwań jest Województwo Podla-
skie, Powiat Łomżyński, Łomża 
i Piątnica. Za to również chcę 
wyrazić Państwu wdzięczność" - 
napisał wicemarszałek. 

- Jestem nadal pod wrażeniem 
tego, jak wspaniałe i niezwykle 
sprawne  organizacyjnie jest to 
wydarzenie. Nie brałem wcze-
śniej udziału w takim turnieju 
"na żywo". Stąd moje spotkanie 
z państwem, w którym chciał-
bym zawrzeć dwa główne wątki: 
podziw i docenienie jakości wa-

szej pracy oraz zastanowienie jak 
można by nadać temu turniejowi 
jeszcze wyższą rangę i bogatszą 
oprawę - powiedział wicemarsza-
łek Marek Olbryś podczas spo-
tkania z twórcami KTT "AKAT" 
w siedzibie Regionalnego Ośrod-
ka Kultury w Łomży. Wzięli 
w nim udział także starosta Lech 
Marek Szabłowski, wicestaro-
sta Maria Dziekońska i dyrektor 
ROK Jarosław Cholewicki.          

 - Chciałbym, aby bardziej 
wesprzeć zjawiska związane 
z kulturą Ziemi Łomżyńskiej i re-
alizowane tutaj. Moim "oczkiem 
w głowie" jest Skansen Kurpiow-
ski w Nowogrodzie. Bardzo wy-

soko cenię imprezy organizowane 
przez Regionalny Ośrodek Kul-
tury. Turniej tańca, festiwal mu-
zyczny Drozdowo - Łomża czy 
przeglądy kultury kurpiowskiej 
w Nowogrodzie to wspaniałe wy-
darzenia, zasługujące na znacznie 
większe docenienie. To wysoka 
kultura, jakość, tradycja - tłuma-
czył  Marek Olbryś.   

Magdalena Pardo-Baczewska 
i Jack Baczewski oraz Jarosław 
Cholewicki poinformowali wice-
marszałka, że pomoc przyda się 
rzeczywiście. Kolejny listopado-
wy turniej będzie bowiem miał 
już rangę Grand Prix Polski, co 
wiąże się m. in. z większymi wy-
datkami organizacyjnymi. Więk-
szość z nich wynika ze standar-
dów czuwającej nad tanecznymi 
zjawiskami w kraju Federacji 
Tańca Towarzyskiego.      

- To chyba rzeczywiście zna-
komita okazja, aby pójść o kilka 
kroków dalej z naszą imprezą - 
zaznaczył starosta Lech Marek 
Szabłowski.

Uczestnicy spotkania roz-
mawiali o regułach współpra-
cy dotyczących finansowania 
i medialnego wizerunku imprez, 
o zabieganiu o lepsze dostrzega-
nie i docenianie kultury Ziemi 
Łomżyńskiej w regionie. Wice-
marszałkowi Markowi Olbry-
siowi i władzom powiatu twórcy 
"AKATU" i dyrektor ROK za-
prezentowali warunki, w jakich 
codziennie ćwiczą tancerze oraz 
dzieci i młodzież z innych kół 
twórczych prowadzonych  przez 
placówkę.  

Era Nowych Kobiet to projekt ogólno-
polski, którego założycielem jest Jo-
anna Przetakiewicz, przedsiębiorca, 
projektantka mody, twórczyni domu 
mody "La Mania".

Zamiarem jest tworzenie 
mikrospołeczności na terenie 
całego kraju, w których kobiety 
będą się wspierać i motywować 
do działania. Obecnie jest to 
najdynamiczniej rozwijający się 
kobiecy ruch w Polsce. Oparty 
na dobrej woli, a nie obowiąz-
kach. Nie ma dnia, żeby nie 
odbyło się spotkanie w ramach 
projektu. Codziennie przyłącza 
się do niego kilkaset nowych 
członkiń. Inicjatywa oficjalnie 
zaistniała także w Łomży. 

W ramach projektu kobiety 
biorą udział we wspólnych spotka-
niach, na których nawiązują relacje, 
motywują się, wspierają i uzupeł-
niają, gdyż jak twierdzą uczest-
niczki Ery Nowych Kobiet każda 
z nich może dać coś od siebie.

- Chcemy połączyć panie 
z różnych środowisk, bez wzglę-

dy na wiek czy też zawód. Era 
Nowych Kobiet jest miejscem 
dla wszystkich. Jedyną zasadą 
jest „nie oceniaj, a doceniaj” - 

wyjaśnia Małgorzata Demczuk–
Gutowska, liderka łomżyńskiej 
grupy.

W Łomży Era Nowych Ko-

biet rozpoczęła swoją działalność 
w listopadzie i już odbyły się dwa 
spotkania. Dlaczego uruchomio-
no projekt w Łomży? 

- Spodobała mi się idea. 
Generalnie takie idee łączące, 
gdzie można wymieniać myśli 
i wspólnie działać są mi bliskie. 
Wychodzę z założenia, że szczę-
ściu trzeba pomagać, więc posta-
nowiłam nie czekać i zgłosiłam 
swoją osobę podczas naborów 
liderek. Udało się. Mija miesiąc 
i już mamy dziewczyny chętne 
do działania – przyznaje z uśmie-
chem Małgorzata Demczuk-
-Gutowska.

W Łomży odbyły już m.in. 
pogaduchy przy kawie czy 
warsztaty z Anną Paruzel-Ba-
koś. Wiele spotkań jeszcze przed 
uczestniczkami Ery Nowych 
Kobiet. Projekt jest otwarty, dla-
tego dołączyć może każda kobie-
ta, która ma w sobie pasję i chęć 
działania. Warto także zajrzeć na 
łomżyński profil projektu: ht-
tps://www.facebook.com/erano-
wychkobietlomza/, by na bieżąco 
śledzić inicjatywy i aktywność 
Ery Nowych Kobiet w naszym 
mieście.

Łomżyńska Era Nowych Kobiet 

Gratulacje 
i podziękowania 
Magdalenie 
Pardo-Baczewskiej 
(w środku) i Jackowi 
Baczewskiemu 
(pierwszy 
z prawej), twórcom 
AKAT-u przekazali 
wicemarszałek 
Marek Olbryś, 
starosta Lech 
Marek Szabłowski 
i wicestarosta 
Maria Dziekońska

Łomżyńskie Panie wkroczyły w swoją Nową Erę



To zapierający dech w piersiach film, który opowiada historię 
o odwadze i wierze człowieka we własne możliwości,  
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to silnik lądownika nie wytrzymałby takiej podróży. W lądowniku brakuje wszystkiego: 
tlenu, wody pitnej i ogrzewania. Astronauci nie mogą spać i są na skraju wyczerpania 
nerwowego. Za oknami widzą przesuwający się Księżyc, kiedyś cel ich podróży. Teraz 
ich myśli absorbuje inny, równie nieosiągalny cel. Przeżyć i powrócić do domu.  

Dramat Rona Howarda to znakomity przykład, jak Amerykanie potrafią przekuć 
historię klęski w budujący, patriotyczny film. To historia o tym, jak dzięki wspólnemu 
wysiłkowi wielu ludzi na Ziemi uratowano trzech kosmonautów, których od śmierci 
dzieliła tylko grubość blachy. .

Pewnie nie wiesz...
Prawdziwego astronautę Jima Lovella można zobaczyć na ekranie w epizodycznej 

roli kapitana statku „Iwo Jima”. 
Od ukazania stanu nieważkości zależała wiarygodność filmowej historii. Liny i tym 

podobne sztuczki nie wchodziły w grę. W celu nakręcenia tych sekwencji wykorzystano 
samolot KC-123, który po wzbiciu się na 11,5 km nurkuje ku ziemi do wysokości 4,5 km. 
W ten sposób osiąga się efekt nieważkości na pokładzie na niecałe 25 sekund. Wykonano 
aż 612 takich lotów, co dało filmowcom 54 minuty materiału w nieważkim środowisku. 

Wiele elementów dekoracji filmowego domu Lovellów, stanowiło własność właścicieli. 
To, co nie przetrwało do czasu produkcji filmu, zostało odtworzone przez scenografa, na 
podstawie zdjęć z albumu rodzinnego Lovellów.

Wszystkie ekrany filmowego centrum kontroli lotów były nadzorowane za pomocą 
komputerów, które znajdowały się piętro niżej. Uruchomienie całego systemu zajęło trzy 
dni. 

Przygotowując się do roli, Tom Hanks odwiedził Lovella i jego żonę w ich domu 
w Teksasie, a nawet latał z nim jego samolotem.

Ron Howard, by zmusić dzieci do śmiechu, stawał przed nimi i bił się po głowie zwi-
niętą gazetą.

Jeden skafander kosmiczny-kostium filmowy kosztuje 30 000 dolarów.
Kiedy Tom Hanks dołączył do obsady, Jim Lovell wysłał mu telegram z tekstem „Wi-

tamy na pokładzie Apollo 13.”
Dowódca Apollo 13, James Lovell, sprzedał 70-stronicową książkę kontrolną lotu, 

która zawiera jego odręczne obliczenia kluczowe w sprowadzeniu uszkodzonego statku 
na Ziemię, za 388 000 dolarów.

Wszystkie elementy modułu księżycowego, które przetrwały wejście w atmosferę, 
w tym generator SNAP-27, zawierający 3,9 kg plutonu, wpadły do Rowu Tonga (mak-
symalna głębokość 10 kilometrów) na Oceanie Spokojnym. Zatopiony pluton będzie ra-
dioaktywny przez 2000 lat; nic nie wskazuje na to, że wystąpiło jakiekolwiek skażenie.

Misję Apollo 13 uznaje się za najszczęśliwszą porażkę NASA. Trwała 5 dni, 22 go-
dziny, 54 minuty i 41 sekund.

Apollo 13 
TVN7 piątek 21.00 niedziela 17.10

HALO TV NA WEEKEND 13–15.12
Astronauci, uwięzieni w uszkodzonym promie kosmicznym, walczą o życie

Pechowe trzynastki
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Komedia kryminalna o tym, że na wielką rozró-
bę nigdy nie jest za późno. 

Val (Al Pacino) wychodzi na wolność po 28 la-
tach spędzonych w więzieniu. Czeka na niego naj-
lepszy przyjaciel Doc (Christopher Walken). Nie-
bawem dołącza do nich trzeci kompan z młodości, 
Hirsh (Alan Arkin). Wbrew metryce i zdrowemu 
rozsądkowi panowie nie widzą siebie w roli spokoj-
nych emerytów. Są otwarci na wszelkie opcje korzy-
stania z życia, trzeba przecież nadrobić stracony czas 
bez imprez, używek i seksu. 

Trójka gangsterów-seniorów cieszy się więc swo-
ją przyjaźnią oraz urokami życia – aż do chwili, kie-
dy na scenie pojawia się złowroga postać szefa mafii. 

Jeden z przyjaciół otrzyma wtedy propozycję nie do 
odrzucenia…

Pewnie nie wiesz...
Premiera filmu odbyła się w roku 2012, Al Pacino 

miał wtedy 72 lata; Christopher Walken–69; a Alan 
Arkin – 78. 

Niektórzy krytycy pisali, że jest to „komedia ge-
riatryczna”. 

Twardziele
Metro1 piątek 23.55

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Hannibal. 

Po drugiej stronie maski
Stopklatka TV piątek 20.00

Thriller. Początek II wojny światowej. Hannibal Lecter, 

który w dzieciństwie przeżył śmierć swoich bliskich, 

podejmuje studia medyczne. Zdaje sobie sprawę, że 

rośnie w nim zło, którego nie potrafi kontrolować. 

Wcześniejsze losy bohatera „Milczenia owiec”

Odzyskać dziecko
TV4 piątek 23.05 niedziela 22.35

Film akcji. Para bezdzietnych Amerykanów, Steven 

i Shannon, jedzie do Portoryko adoptować osieroconą 

po trzęsieniu ziemi dziewczynkę z Haiti, Ninę. W hotelu 

dochodzi do dziwnych incydentów sprowokowanych przez 

sąsiadów, a wkrótce potem Nina znika.

Posejdon
TVN7 sobota 21.00 niedziela 20.00

Katastroficzny. Na ekskluzywnym, wielopoziomowym 

statku pasażerskim Posejdon (20 pięter wysokości, 

800 kabin), który odbywa rejs po Atlantyku, w noc 

sylwestrową bawią się wyłącznie bogaci i wpływowi 

ludzie. Tuż po północy w statek uderza potężna, ponad 

30-metrowa fala. Siła uderzenia jest tak wielka, że 

wywraca okręt do góry dnem. 

Tokarev. 
Zabójca z przeszłości

TV Puls sobota 21.55

Sensacyjny. Paul Maguire wraz z dwójką przyjaciół przed 

kilkunastu laty obrabował kuriera rosyjskiej mafii. Dziś 

jest szanowanym obywatelem Alabamy, szczęśliwym 

mężem i ojcem. Pewnego dnia przychodzi jednak czas 

zapłaty. Gdy rosyjscy gangsterzy porywają córkę Paula, 

ten, wraz z dawnymi kumplami, ponownie zmuszony jest 

wkroczyć na ścieżkę zbrodni. 

Non-Stop
TV Puls niedziela 20.00

Sensacyjny. Agent federalny Bill Marks broni 

bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych. W trakcie 

lotu z Nowego Jorku do Londynu na telefon Marksa 

przychodzi wiadomość z żądaniem 150 milionów dolarów 

okupu. W przypadku odmowy co 20 minut będzie ginął 

pasażer. Wkrótce okazuje się, że przestępcom nie chodzi 

o pieniądze. 

Lepiej być nie może

Kelnerka i pies
Rewelacyjny duet aktorski: Jack Nicholson i nie 

ustępująca mu w niczym Helen Hunt.
Nicholson stworzył brawurową kreację wcielając 

się w postać pisarza Melvina Udalla, cierpiącego na 
nerwicę natręctw, który ze szczególnym upodoba-
niem znieważa, obraża, poniża i rani innych. Swe 
ofiary wybiera na chybił trafił. Nieszczęśni ci, któ-
rzy staną mu na drodze. Kiedy jego sąsiad trafia 
do szpitala, Melvin zmuszony jest zaopiekować się 
jego psem. Ten nieoczekiwany akt uprzejmości oraz 

kelnerka Carol Connelly (Helen Hunt) sprawią, że 
Melvin odzyska ludzkie oblicze.

Pewnie nie wiesz...
Kiedy Melvin i Carol przechodzą koło piekarni 

pod koniec filmu, światła w lokalu zapalają się i wi-
dać pracujących piekarzy. Przed zapaleniem światła, 
obsługa musiała więc pracować... w ciemnościach.

Gdy Melvin podnosi psa Simona podczas gdy ten 
akurat oddaje mocz, widać że strumień moczu wypły-
wa ze wskazującego palca rękawiczki Melvina.

Pies Verdell grany był przez sześć piesków rasy 
gryfonik brukselski.

Jest w filmie scena, w której Verdell zaczyna 
naśladować postać graną przez Jacka Nicholsona, 
przechodząc nad łączeniami i pęknięciami płyt chod-
nikowych. Udało się to osiągnąć umieszczając na łą-
czeniach płyt niewielkie przeszkody. Piesek musiał 
nad nimi przejść. Później przeszkody usunięto kom-
puterowo. 

Lepiej być nie może
Stopklatka sobota 15.15 

Twardziele

Imprezujący 
staruszkowie



Dzieło Romana Polańskiego otrzymało aż dziesięć nominacji do Oscara
Główną rolę Polański powierzył Jackowi Nicholsonowi, jednemu z naj-

wybitniejszych współczesnych artystów amerykańskich, który dał prawdzi-
wy popis gry aktorskiej. W jednego z gangsterów będących na jego usługach 
wcielił się sam Roman Polański. 

Akcja rozgrywa się w latach 30. w Los Angeles. Do biura prywatnego 
detektywa J.J. Gittesa, specjalizującego się w sprawach matrymonialnych, 
zgłasza się pewna kobieta. Podając się za żonę Hollisa Mulwraya, kierującego 
przedsiębiorstwem zaopatrzenia w wodę i energię całego okręgu miejskiego, 
prosi go o zdobycie dowodów zdrady swego męża. 

Pechowy prywatny detektyw, tajemnicza piękność (Faye Dunaway), 
bezwzględny mafioso oraz skomplikowana intryga utkana ze zdrady, mor-
derstw, korupcji, skandali i śmiertelnie niebezpiecznych układów. Wszystko 
to w mrocznej i stylowej opowieści o latach 30., uznawanej za pozycję wyjąt-
kową i ponadczasową. 

Pewnie nie wiesz...
Jack Nicholson rzeczywiście spoliczkował Faye Dunaway w jednej ze scen. 

Poleciła mu to sama aktorka, gdyż ujęcia, w których Nicholson udawał, iż ją 
bije, wyglądały nienaturalnie.

Postać grana przez Jacka Nicholsona obecna jest w każdej scenie filmu.
Słynne stały się awantury na planie Polańskiego z Faye Dunaway i Jac-

kiem Nicholsonem. Gdy Faye Dunaway zapytała Polańskiego, jaka jest moty-
wacja jej postaci, odpowiedział: „Po prostu powiedz te pieprzone słowa, twoja 
pensja jest twoją motywacją!”. Polański rozbił mopem przenośny telewizor Ni-
cholsona, który oglądał mecze koszykówki Los Angeles Lakers i wciąż spóźniał 
się na plan.

Film ten zajął 3 miejsce w rankingu 101 najlepszych scenariuszy wszech 
czasów. Ranking został sporządzony przez Stowarzyszenie Amerykańskich 
Scenarzystów (WGA), zrzeszające 1400 autorów. Scenariusz jest uważany za 
jeden z najdoskonalszych, jaki kiedykolwiek napisano, i jest analizowany na 
seminariach i zajęciach pisania scenariuszy na całym świecie.

Chinatown
TVP Kultura piątek 21.40 niedziela 2.25

będzie się działo

Mroczna 
opowieść

Diabelska przełęcz

Zbrodnicza 
trójka

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach.
Arkansas, lata 90. Zaniepokojona przedłużają-

cą się przejażdżką rowerową syna Pam Hobbs (Reese 
Witherspoon) zawiadamia policję. Po wielogodzin-
nych poszukiwaniach w rzece zostają znalezione zwłoki 
trzech chłopców. Zbrodnia wygląda na rytuał satani-
styczny.

O jej dokonanie oskarżeni zostają trzej nastolatko-
wie, którzy wykazywali zainteresowanie okultyzmem 
i mają na koncie konflikty z prawem. Po miesiącu śledz-
twa policja ma już rzekomych sprawców ohydnego czy-
nu, nastolatków Damiena, Jasona, Jessie, którzy zostają 
aresztowani. W sprawę mocno angażuje się też prywat-
ny detektyw Ron Lax (Colin Firth), wynajęty przez obrońców oskarżonych nastolatków. 
Jeden z chłopców przyznaje się do popełnienia tego czynu, ale pozostali dwaj przez cały 
czas utrzymują, że są niewinni. Proces sądowy kończy się surowymi wyrokami. 

Pewnie nie wiesz...
Choć brakowało dowodów, poszlaki – chłopcy wyglądali i działali inaczej niż inni, lubili 

nosić czarne ubrania, interesowali się okultyzmem i słuchali muzyki heavy metalowej – wy-
starczyły, żeby uznano ich za winnych i otrzymali maksymalne wyroki.

O tej sprawie powstały liczne filmy dokumentalne. Sławne osoby, artyści organizowali 
liczne akcje w przekonaniu, że skazani są niewinni

„West Memphis Three” czyli „Trójka z West Memphis” w sierpniu 2007 roku została 
zwolniona z więzienia z dziesięcioletnimi wyrokami w zawieszeniu (ciągle uznawano ich 
za winnych morderstw) po spędzeniu 18 lat i 78 dni w więzieniu.

 

Diabelska przełęcz
TVP Kultura sobota 20.30

Pakt z diabłem

Czyste zło
James „Whitey” Bulger to gangster, 

który był przed kilkunastu laty najbardziej 
poszukiwanym przestępcą na świecie (jego 
nazwisko figurowało tuż obok nazwiska 
Osamy bin Ladena, FBI wyznaczyło na-
grodę w wysokości 2 milionów dolarów, za 
informacje, które doprowadziłyby do jego 
schwytania ), oskarżano go o kilkanaście 
zabójstw, kierowanie zorganizowaną grupą 
przestępczą, handel narkotykami oraz pra-
nie brudnych pieniędzy. 

Obraz Scotta Coopera przedstawia 
skrótową biografię Bulgera: jego współpra-
cę z FBI, wzlot na szczyt, rodzinną tragedię, 
w końcu upadek. Wciela się w niego Johnny 
Depp, ucharakteryzowany nie do poznania, 
jest wcieleniem czystego zła, demoniczny 
i chorobliwie podejrzliwy, balansuje między 
bezwzględnym wyrachowaniem, a szel-
mowskim wdziękiem.

To mocne męskie kino, w którym krew 
leje się często, a „fuck” pada gęsto (jak poli-
czono, ponad 250 razy…), solidnie zrealizo-
wane, z gwiazdorską obsadą.

Pewnie nie wiesz...
Depp, by upodobnić się do Bulgera, ob-

lekł twarz lateksem, założył szkła kontakto-
we i doprawił sobie sztuczny ząb. 

W czasie kręcenia filmu, Johnny Depp 
zrezygnował z roli Whiteya Bulgera, po 
tym, jak producenci o połowę zmniejszyli 
jego gażę. Ostatecznie jednak powrócił do 
produkcji

Wiele scen zabójstw nakręcono w miej-
scach, gdzie rzeczywiście miały one miejsce.

Johnny Depp wielokrotnie próbował 
spotkać się z Jamesem „Whiteyem” Bulge-
rem. Gangster jednak za każdym razem 
odmawiał.

Zatrudniono kilku starych współpra-
cowników Bulgera jako konsultantów filmu. 
Każdy z nich pochwalił występ Deppa, mó-
wiąc: „To jest Whitey”.

Whitey Bulger został zabity 30 paź-
dziernika 2018 r w amerykańskim więzie-
niu Hazelton. Był na wózku inwalidzkim. 
Został pobity na śmierć przez więźniów 
uzbrojonych w owinięte skarpetkami kłód-
ki.

Pakt z diabłem
TVN piątek 23.35



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Karolina Piaścik , 2 Wicemiss Ziemi 
Łomżyńskiej 2019 reprezentowała nasz 
region w wyborach Miss Polski 2019 
podczas gali finałowej w Katowicach. 
Choć Karolinie nie udało się zdobyć ty-
tułu najpiękniejszej, to powód do dumy 
jest. Karolina zdobyła tytuł komplemen-
tarny - Miss Polski Mediów Społeczno-
ściowych 2019. 

- Mój tata śmiał się, że wszędzie 
chodzę z komórką. Wszystko chcę na-
grywać i robić zdjęcia. A ja lubię wracać 
wspomnieniami do fajnych momentów. 
Nie ukrywam, że to wyróżnienie, ten ty-
tuł dał mi wiele radości. Zwłaszcza, że 
nie spodziewałam się tego. Jestem bar-
dzo szczęśliwa – przyznaje pełna zdu-
mienia Karolina Piaścik. 

Jak relacjonuje kandydatka z Ziemi 
Łomżyńskiej do tytułu najpiękniejszej 
zgrupowanie nie należało do najłatwiej-
szych. 

- Było bardzo trudno, ale na pewno 
będę miała dobre wspomnienia. Ciężko 
przygotowywałyśmy się do Gali Finało-
wej, ale wszystkie dałyśmy radę i wspo-
mnienia pozostaną na zawsze. Bardzo 
się cieszę, że mogłam poznać tyle wspa-
niałych dziewczyn – mówi Karolina. 
- Moja wychowawczyni wraz z moją 
klasą z technikum przyjechali aby mnie 
wesprzeć i bardzo jestem szczęśliwa, że 
mogłam ich zobaczyć w takiej chwili. 
Wspierali mnie i głośno dopingowali. 
Kiedy wychodziłam na scenę wszystko 
słyszałam - dodaje Karolina.

Karolina Piaścik w marcu otrzymała 
tytuł 2 Wicemiss Ziemi Łomżyńskiej 

2019 i przeszła czerwcowe eliminacje 
do półfinału Miss Polski. Podczas Gali 
Półfinałowej w Świnoujściu zakwalifi-
kowała się do Finału Miss Polski 2019, 
a 8 grudnia walczyła o tytuł najpiękniej-
szej. Karolina ma 18 lat i jest uczennicą 
Technikum Hotelarskiego w Łomży. 

To jednak nie jedyna reprezentant-
ka Ziemi Łomżyńskiej w plebiscytach 
piękności. Równolegle, na drugim końcu 
świata do finału Miss Tourism Metropo-
litan International 2019, przygotowuje 
się Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2018, 2 Wicemiss Polski Nastolatek 
2018 - Wiktoria Wiśniewska z Grajewa. 

Prześliczna, 18-latka z pozytywnym 
nastawieniem zdradza swoje pierwsze 
wrażenia.

- Na miejsce doleciałam cała 
i zdrowa. Lotniska wcale nie są takie 
straszne! Podróż jednak nie była ła-
twa. Miałam dwie przesiadki i mało 
czasu na wydostanie się z samolotu 
i odnalezienie kolejnego. W dodat-
ku z Helsinek wyleciałam ze sporym 
opóźnieniem – relacjonuje Wiktoria 
Wiśniewska. - Kambodża przywitała 
mnie 30-stopniowym upałem. Tutej-
sza kuchnia także zaskakuje, ale staram 
się spróbować wszystkiego. Swój pokój 
dzielę z mieszkanką Kambodży! To od 
niej mogę dowiedzieć się wszystkiego, 
co dotyczy tego wyjątkowego miejsca. 
Jestem tu chyba najmłodsza. Dziew-
czyny mają po 25 lat. Jednak z każdą 
mam dobry kontakt. Ćwiczymy, zwie-
dzamy i poznajemy tutejsze zwyczaje. 
Muszę przyznać, że bardzo mi się to 
podoba – dodaje Wiktoria.

Gala Finałowa tego międzynarodo-
wego konkursu odbędzie się 14 grudnia 
2019 roku w Teatrze Naba w Kambodży. 
Do walki o koronę Miss Tourism stanie 
ponad 40 kobiet z całego świata, a wśród 
nich także ona - Wiktoria Wiśniewska 
z Grajewa. 

Do domu wraca bez korony,  
ale z powodem do dumy 



Gwiezdne Wojny i Solid Gold  
w Kinie Millenium 
Repertuar13 - 19 grudnia 

Piątek 13 grudnia -  
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
16:00; Czarne święta  - godz. 18:00 
i 20:15.
Mała sala:  Śnieżna paczka – godz. 
14:00 i 16:00; Jak poślubić milione-

ra – godz. 18:00; Solid Gold – godz. 
20:00.  
Sobota 14 grudnia 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
12:00, 14:00 i 16:00; Młody renifer 
Alex – godz. 12:00; Czarne święta  - 
godz. 18:00 i 20:15.
Mała sala: Śnieżna paczka – godz. 
10:00, 14:00 i 16:00; Jak zostać świę-
tym Mikołajem – godz.  12:00; Jak 
poślubić milionera – godz. 18:00; 
Solid Gold – godz. 20:00.  
Niedziela 15 grudnia 
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
12:00, 14:00 i 16:00; Młody renifer 
Alex – godz. 12:00; Czarne święta  - 
godz. 18:00 i 20:15.

Mała sala: Śnież-
na paczka – godz. 
10:00, 14:00 i 16:00; 
Jak zostać świętym 
Mikołajem – godz.  
12:00; Jak poślubić 
milionera – godz. 
18:00; Solid Gold – 
godz. 20:00.  
Poniedziałek 16 
grudnia
Duża sala: Kraina 
Lodu II – godz. 
16:00; Czarne świę-
ta  - godz. 18:00 i 20:15.
Mała sala:  Śnieżna paczka – godz. 
14:00 i 16:00; Jak poślubić milionera 

– godz. 18:00; Solid 
Gold – godz. 20:00.  
Wtorek 17 grudnia 
Duża sala: Kraina 
Lodu II – godz. 
16:00; Czarne świę-
ta  - godz. 18:00 
i 20:15.
Mała sala:  Śnież-
na paczka – godz. 
14:00 i 16:00; Jak 
poślubić milionera 
– godz. 18:00; Solid 
Gold – godz. 20:00.  

Środa 18 grudnia
Duża sala: Kraina Lodu II – godz. 
16:00; Czarne święta  - godz. 18:00; 

Gwiezdne Wojny. Skywalker 
Odrodzenie- godz. 20:00.
Mała sala:  Śnieżna paczka 
– godz. 14:00 i 16:00; Solid 
Gold – godz. 17:45; Czarne 
święta – godz. 20:15.  
Czwartek 19 grudnia
Duża sala: Kraina Lodu II – 
godz. 16:00; Gwiezdne Woj-
ny. Skywalker Odrodzenie- 
godz. 17:00 i 20:00.
Mała sala:  Śnieżna paczka – 
godz. 14:00 i 16:00; Czarne 
święta – godz. 18:00 i 20:15.  

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Na trzy dni Stary Rynek zamienił się w bajko-
wą krainę Świętego Mikołaja.  Radość, dobra 
zabawa i bożonarodzeniowy klimat towarzy-
szyły nie tylko najmłodszym mieszkańcom 
Łomży, ale także tym nieco starszym. 

Niemałe wrażenie na odwiedza-
jących krainę Świętego Mikołaja 
z pewnością zrobiła wielka transparent-
na bombka z saniami i reniferami Świę-
tego Mikołaja, znajdująca się w otocze-
niu bajkowych, tematycznych domków, 
zaaranżowanych w zależności od zadań, 
jakie mają do wykonania pomocnicy 
Świętego Mikołaja – elfy. 

Najmłodsi mogli poznać muzy-
kę Świętego Mikołaja spędzając czas 
w domku, gdzie na ścianach znajdowały 
się wydruki z tekstami kolęd, nuty, in-

strumenty, jak trójkąt, bębenki czy flet, 
a także piękne białe piano. Święta Boże-
go Narodzenia, to także  tradycje i licz-
ne obyczaje. A te można było odkrywać 
w kolejnym domku elfów.  I tak jedna 
ze ścian domku zamieniła się w wielką 
mapę  świata, na której znajdowały się 
monitory LCD z filmikami pokazujący-
mi różne tradycje świąteczne w różnych 
zakątkach świata oraz elfy w różnych 
strojach. Jednak największym zainte-
resowaniem najmłodszych cieszył się 
ostatni przystanek - Fabryka Zabawek. 
Domek, w którym na ścianie znajdowa-
ły się wydruki z zabawkami z różnych 
okresów oraz ekran, na którym wyświe-
tlane były filmy z procesu produkcji i pa-
kowania zabawek.

Największa niespodzianka czekała 
na milusińskich 6 grudnia. Krainę od-
wiedził Święty Mikołaj, który dla każ-
dego dziecka miał słodki upominek. 
Każde dziecko mogło także napisać 
własnoręcznie list do Świętego Mikołaja 
i wrzucić go do specjalnie przygotowa-
nej skrzynki, która zostanie przekazana 
wprost do Laponii.

Mikołajkowy weekend  
na łomżyńskiej Starówce 
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Grace Jones, życiodajne światło

Koncert 
w kosmosie

Dogonić kosmos

Marzenia 
o gwiazdach

Małe miasteczko Coalwood w Zachodniej Wirgi-
nii. Jest październik 1957 roku. Związek Radziecki jako 
pierwsze państwo na świecie wysyła w kosmos sztucz-
nego satelitę „Sputnik” (co znaczy „towarzysz podróży”). 
Miejscowa społeczność nieszczególnie interesuje się tym 
przełomowym wydarzeniem. 

Homer Hickam jest nastolatkiem, który na kosmos 
patrzy zupełnie inaczej. Chłopak z wypiekami na twarzy 
śledzi każdą wiadomość o satelicie. Marzy o wyprawie do 
gwiazd i niebawem wpada na karkołomny pomysł. Chce 
wraz w pomocą trójki przyjaciół zbudować rakietę zdolną 
do podróży w kosmos. Początkowo wydaje się to czystą 
mrzonką. Od zamiaru chce Homera odwieść ojciec, który 
niezwykle surowo patrzy na fanaberie syna. Jednak pan-

na Riley, nauczycielka chłopaka, zaczyna angażować się 
w projekt. 

Powieść Hickama, którą wykorzystano do scenariusza, 
nie jest fikcją literacką. To autobiografia autora, w której 
opisuje swoje dzieciństwo, a także rosnącą fascynację za-

gadnieniami kosmosu. Sprowokowała ona chłopaka nie 
tylko do budowy własnej rakiety, ale doprowadziła go po 
latach do stanowiska inżyniera w NASA. 

Pewnie nie wiesz...
Film miał nosić, tak jak powieść, tytuł „Rocket Boys”. 

Stwierdzono, że nie sprzeda się on dobrze. Kobiety nie pój-
dą do kina na film, który ma „rakietę” w tytule. Ustalono 
„October Sky", gdyż właśnie w październiku leciał sputnik, 
poza tym „October sky” jest anagramem „rocket boys”.

Film miał premierę w USA 19 lutego 1999 roku, 
w dniu 56. urodzin Homera H. Hickama Jr. 

Dużą część zdjęć nakręcono w osadzie Petros Tennes-
see na obrzeżach Oak Ridge. To miasto (zwane „the Secret 
City”) w stanie Tennessee, wybudowano w 1942 r. jako 
centrum badań nuklearnych i produkcji materiałów roz-
szczepialnych. 

Dogonić kosmos 
TV6 sobota 17.45, niedziela 10.50

Grace Jones to ikona popkultury lat 70. i 80. XX wie-
ku, piosenkarka, aktorka modelka, symbol oryginalnego 
stylu i wyrafinowanego smaku końca ubiegłego wieku. 
Podziwiana za wizualną stronę występów i szatę graficzną 
płyt słynie z oryginalnego, androgynicznego typu urody. 
Film jest portretem jej prywatnego i artystycznego życia. 
Poznajemy ją zarówno w roli córki, jak i matki, siostry 
oraz babki. Widzimy, jak zachowuje się w trasie koncer-
towej wobec swoich współpracowników i jak traktuje 
publiczność na koncertach. Obserwujemy szczytowe mo-
menty jej kariery oraz głośnie wywiady, w tym ten z Rus-
sellem Harty, którego uderzyła przed kamerą.

Towarzyszymy jej również w podróży po Jamajce, gdy 
spotyka krewnych i wspomina jak poznali się jej rodzice 
– mama była niedostępną córką biskupa, tata założył się, 
że ją zdobędzie. Wspomina brutalnego dziadka i to, jak 
dostawała cięgi, gdy przyłapano ją na oglądaniu telewizji, 
a bita musiała recytować Biblię.

„Niewolnicą rytmu” nazwała się sama. Dziewczyną 
Bonda została w filmie „Zabójczy widok” (podobno Ro-
ger Moore się jej bał). „Twardzielka” mówił o niej twar-
dziel Arnold Schwarzenegger, z którym zagrała w „Co-
nanie Barbarzyńcy”.

Niczego się nie boi, bo „strach ogranicza wolność”. 

Śmierci też nie. Przecież „dusza jest wieczna”. Na przy-
szłość ma już plan. „Zawsze chciałam polecieć w ko-
smos. I zagrać tam koncert z Davidem Bowiem i Mi-
chaelem Jacksonem. Co z tego, że nie żyją? Przecież 
w kosmosie wszystko jest możliwe” – powiedziała, po-
twierdzając popularne plotki, że sama jest zupełnie nie 
z tego świata.

Grace Jones, życiodajne światło
TV Kultura sobota 18.20
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W pierwszej ekranizacji – „Lwie, czarownicy 
i starej szafie” – dziecięce rodzeństwo Łucja, Zuzan-
na, Edmund i Piotr odnalazło drogę do świata baśni, 
zamieszkałego przez dziwne stwory i mówiące zwie-
rzęta. Tutaj pomagało jego prawowitemu władcy, lwu 
Aslanowi, pokonać złą Białą Czarownicę. W „Księ-
ciu Kaspianie”, dzieci, które trochę już wydoroślały, 
zgodnie z obietnicą Aslana wracają do zaczarowa-
nej krainy, którą władać powinien tytułowy bohater, 
młody książę Kaspian. Ale odkąd jego wuj, okrutny 
uzurpator Miraz, ma potomka, nie tylko władanie, 
ale i życie księcia jest w niebezpieczeństwie. Dobro 
musi znów stoczyć walkę ze złem, rzecz jasna z po-
mocą spragnionego przygód rodzeństwa.

„Książę Kaspian" wyraźnie różni się od po-
przednika. Jest zdecydowanie bardziej widowiskowy 
i mroczny, utrzymany w konwencji fantasy. W po-
równaniu z „Lwem…” jest w nim więcej plenerów, 
bitewnego zgiełku i szaleńczych pogoni.

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
Polsat sobota 20.05 niedziela 11.40

plac zabaw

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian

Magiczna kraina 

potrzebuje 

pomocy

Córka i żona Świętego Mikołaja

Oświadczyny 
i swatanie 

Connor chce poznać rodziców 
swojej dziewczyny, Holly, aby po-
prosić ich o rękę córki. Holly do 
tej pory zawsze usprawiedliwiała 
się, że nie mogą spotkać się z jej 
rodzicami, bo ci mieszkają „gdzieś 
na północy”, ale zdaje sobie sprawę, że nie może już dłużej odkła-
dać tego spotkania.

Problem polega na tym, że nie powiedziała narzeczonemu 
o swoim pochodzeniu: jej rodzice, Nick i Jessica to Święty Mikołaj 
i Pani Mikołajowa. Holly wie, że trudno będzie przekazać Conno-
rowi te wiadomości, ale jeszcze trudniej będzie mu powiedzieć, że 
poślubiając ją, obejmie rolę Świętego Mikołaja. 

A to inna historia o... żonie świętego Mikołaja. Doskwiera jej 
samotność. Mąż nie poświęca jej zbyt wiele czasu. Bardziej absor-
buje go praca, szczególnie zimą, gdy zbliża się Boże Narodzenie. 
Otrzymuje list od małej Hope, która na święta ma jedno marze-
nie: chce, aby jej mama znalazła miłość i przestała być smutna. 
Wzruszona prośbą dziecka, pani Mikołajowa postanawia w ta-
jemnicy wyruszyć do Las Vegas i zabawić się w swatkę. 

Córka Świętego Mikołaja
WP1 sobota 20.00 niedziela 13.00

Gdzie jest pani Mikołajowa
WP1 niedziela 7.00

Arystokraci

Thomas, na pomoc!
Kotka Duchessa mieszka wraz 

z trójką dzieci w paryskim domu. 
Właścicielka kotów, pani Adelaj-
da, bardzo kocha zwierzęta i spisuje 
testament, w którym przepisuje im 
wszystkie swoje dobra. Dowiedziaw-
szy się o tym, podstępny lokaj Edgar 
postanawia pozbyć się kotki i jej dzieci. Porzuca je na francuskiej 
wsi.

Arystokraci
TV Puls2 niedziela 10.55

Asterix w Brytanii

Czas na herbatkę, wojna może czekać
Brytowie, sojusznicy i przyjaciele Galów, są niepokojeni przez 

Rzymian, których przywódcą jest Juliusz Cezar, który podbił pra-
wie całą Anglię. Jedynym miejscem, nie zajętym jeszcze przez 
Rzymian jest mała wioska, na której czele stoi Zebigbosse. 

Mimo szlachetności i męstwa Brytowie, codziennie o piątej 
po południu, porzucają pole bitwy, by wypić filiżankę gorącej her-
baty. Przestają także walczyć pod koniec tygodnia, kiedy uważa-
ją, że należy im się dwudniowy odpoczynek. Przyzwyczajenia te 
wykorzystują Rzymianie. Zaczynają nękać Brytów w tym czasie, 
kiedy oni mają wolne. Zaniepokojeni Brytyjczycy, proszą Galów 
o pomoc.

Asterix w Brytanii
Polsat sobota 10.40
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Z tego reportażu nie dowiecie 
się, dlaczego Ruda tańczy jak 
szalona, ale dowiecie się, dla-
czego wasze dzieci śpiewają 
te słowa po każdej zabawie 
karnawałowej w szkole, a do-
rośli milion razy odtwarzają 
piosenkę o rozlanym mlecz-
ku i ścieleniu łóżeczka. "Nikt 
nie słucha. Reportaże o disco 
polo" Justyny Sierakowskiej 
to wiedza konieczna. Siera-
kowska pokazuje, że disco 
polo to nie jest podziemny 
nurt, a kultura, której domi-
nacji nawet nie zauważyliśmy 
- napisała w recenzji Paulina 
Małochleb. 

Portal Onet opublikował 
obszerne urywki książki Justy-
ny Sierakowskiej. Prezentujemy 
fragment, którego głównymi 
bohaterami są Magda Narożna, 
Dawid Narożny i Daniel Wil-
czewski, czyli wywodzący się 
z Łomży zespół  Piękni i Młodzi.  

Ale najpierw przypomnienie 
czym była i jest w Polsce muzy-
ka, której gwiazdami są Piękni 
i Młodzi we fragmencie zapo-
wiedzi książki z portalu lubimy-
czytac. pl    

Szalone lata dziewięćdzie-
siąte w Polsce miały ścieżkę 
dźwiękową i było nią disco polo. 
Muzyka chodnikowa królowa-
ła na targowiskach, stadionach 
i w mafijnych dyskotekach. Przy 
disco polo przeżywano pierwszą 
miłość i wybierano prezydentów. 
W czasie niedzielnej emisji te-
lewizyjnego Disco Relaxu ulice 
pustoszały, a księża przesuwali 
godziny mszy. Kasety i płyty, nie 
zawsze legalne, sprzedawały się 
w milionach.

Dzisiaj chodzi już o inne 
miliony – o miliony wyświe-
tleń w internecie. Fani nie piszą 
do idoli listów, tylko zaczepiają 
ich na Facebooku. Największe 
gwiazdy gatunku wchodzą do 
głównego nurtu polskiej rozryw-
ki, już nie siedzą w poczekalni. 
Disco polo wraca na stadiony i do 
telewizji. Ale przecież disco polo 
nikt nie słucha…

Justyna Sierakowska.  
"Nikt nie słucha.  

Reportaże o disco polo", cz 1.

Na kobiety w branży inaczej 
się patrzy. Przede wszystkim pa-
trzy. Czytam artykuliki (bo nie 
artykuły) o wokalistkach disco 
polo

W zasadzie wszystkie są 
o tym, że Top Girls to miss di-
sco polo, a Magda Narożna, wo-
kalistka Pięknych  i Młodych, to 
najpiękniejsza kobieta w branży 
muzyki tanecznej. Przykładowe 
elektryzujące tytuły z prasy bran-
żowej: „Oto miss disco polo”, 
„Artystka disco polo pokazała 
majtki!”, „Przepiękna wokalistka 
disco polo”, „Wokalistka disco 
polo pokazała nogi”

Innych informacji właściwie 
nie ma. Komentuje się wygląd, 
strój, życie prywatne wokalistek, 
gdzie i z kim wyjechały na wa-
kacje. I liczbę odsłon ich teledy-
sków w serwisie YouTube

Nie jestem taka
–  Przebywam głównie ze 

starszymi i mężczyznami. Nie 
pałamy zazdrością. My, arty-
ści disco polo, cieszymy się, 
że razem gramy, kolegujemy 
się. Nie ma tutaj takiej kon-
kurencji jak w innych nurtach 
muzycznych. Za Topki też 
trzymam kciuki. Dopóki one 
nie pojawiły się na scenie, ja na 
tych wszystkich festiwalach, 
galach byłam sama. Reszta to 
mężczyźni – opowiada Mag-
da Narożna, liderka Pięknych 
i Młodych.

Może już nie tak odczuwalna, 
ale dominacja mężczyzn w disco 
polo nadal trwa. Z czego wynika?

Radek Liszewski z Weeken-
du: – Kobiety słabiej się sprzeda-
ją z prostego powodu: pod sceną 
siedemdziesiąt, osiemdziesiąt 
procent to właśnie kobiety.

Zbyszek Perkowski, lider Fo-
cusa: –  Wydaje mi się, że disco 
polo jest sprawiedliwie podzie-
lone wśród słuchaczy, kobiety 
i mężczyźni, pół na pół, co ozna-
czałoby, że wokalistki miałyby 

wzięcie u męskich słuchaczy. Ale 
generalnie kobiety mają trudniej. 
Jedno, że jest ich mniej, a każda 
chce się wyróżnić, a drugie, że 
tutaj trzeba mieć twarde łokcie. 
Kobiety są z natury delikatniej-
sze, wrażliwsze, a branża disco 
polo to jest bardzo trudny kawa-
łek chleba. Trafia się na różnych 
ludzi.

– Jest zazdrość w branży?
–  Tak, na pewno. I odczuwa 

się ją – stwierdza Perkowski.
–  Znamy się z większością 

zespołów – opowiada Angeli-
ka. – Najbliżsi to Boys, Milano, 
Extazy, Jorrgus, Defis, Miły Pan, 
CamaSutra. Zazdrość jest, ale to 
są pojedyncze przypadki. Na po-
czątku odbierali nas trochę jak 
dzieci. Jest jedna osoba, co cieka-
we, mężczyzna, wokalista, który 
trochę marudzi, że jest w branży 
dłużej od nas, a to my mamy wię-
cej koncertów.

Jak przetrwać w tym discopo-
lowym show-biznesie? I co robić, 
by być na topie?

–  Trzeba mieć jaja – mówi 
Magda.

Ona w męskim świecie po-
trafi rozpychać się łokciami i za-
walczyć o swoje. –  Nie jestem 
typową wypindrzoną lalunią 
w różowej sukieneczce, więc 
też jestem inaczej postrzegana. 
Klnę, wypiję kieliszek, jestem 
bardzo naturalna i dlatego lu-
dzie mnie lubią. Ja taka jestem 
i za żadne pieniądze nie przero-
biła- bym się. Nie zmienię się, 
chodzę swoimi ścieżkami jak 
kot – opowiada Magda, która 
jak mówi, to bez ogródek. A gdy 
pierwszy raz pojawiła się na 
dużej imprezie Polo TV, zaraz 
po nagraniu gali sylwestrowej 
wypatrzyła w tłumie Marcina 
Millera, pewnym krokiem po-
deszła do niego i zaproponowa-

ła wypicie bruderszafta. I tak się 
poznali.

Wyśmienicie
–  Hm, kobiecy głos? Wy-

różniający się? Inny? Wokalistka 
Pięknych i Młodych – ocenia Pa-
weł Kucharski z Top One, pytany 
o kobiety w branży.

–  Nie muszę się przedsta-
wiać, bo ludzie poznają mnie  po 
głosie. Latem, gdy byłam z cór-
ką nad morzem, włożyłam ka-
pelusz z ogromnym rondem, 
w ogóle nie było widać mojej 
twarzy.  I nagle podchodzi do 
mnie jakaś pani, prosi o autograf. 
Pytam, skąd wie, że to ja. A ona: 
„Poznałam panią po głosie” – 
opowiada Magda Narożna.

–  Ta rozpoznawalność mę-
czy?

– Tutaj tego tak się nie czuje, 
ale w nadmorskich miejscowo-
ściach ciągle mnie ktoś zaczepia. 
Ludzie proszą o zdjęcia, autogra-
fy, a jak podejdzie jedna osoba, to 
zaraz podchodzą i kolejne. Moja 
dziewięcioletnia córka czasami 
się denerwuje i protestuje: „Moja 
mama jest ze mną!”.

– Uczyłaś się śpiewać?
–  Jestem samoukiem. Moim 

nauczycielem był mój pokój i tam 
się wyżywałam. Kiedyś próbowa-
łam śpiewać w domu kultury, ale 
nie wyszło. Jestem osobą, która 
nie lubi, jak się jej coś narzuca. 
Teraz myślę, że dobrze się stało. 
Dzięki temu mam charaktery-
styczny, niewyuczony głos, i nie 
śpiewam tak jak inni.

– A co śpiewałaś w tym po-
koju?

– To, co akurat w danej chwili 
mi się podobało. Wychowałam 
się na wsi, w Pniewie, czterna-
ście kilometrów na południowy 
zachód od Łomży. Miałam ka-

sety Classica, Boysów, Marcina 
Siegieńczuka. W tym ostatnim 
dosłownie się kochałam. To naj-
lepszy tekściarz. Lubię Anię 
Dąbrowską, Kubę Badacha, An-
drzeja Piasecznego czy Seweryna 
Krajewskiego. Wychowałam się 
na piosenkach Edyty Bartosie-
wicz. To mój muzyczny autorytet.

W listopadzie 2016 roku mąż 
Dawid zrobił Magdzie urodzi-
nową niespodziankę: zabrał ją 
na koncert jej idolki, a potem 
na spotkanie. Dziewczyny się 
wyprzytulały, a Magda się po-
płakała. Gdy niedługo potem 
w Radiu Zet Bartosiewicz zosta-
ła zapytana o muzykę disco polo, 
wspomniała spotkanie z Magdą 
Narożną. Powiedziała, że to fajna 
dziewczyna, z którą czuje wspól-
ną wrażliwość. Magda nie posia-
dała się ze szczęścia.

Wyróżnia się nie tylko chry-
pliwym, niskim głosem. To taki 
kolorowy ptak, punkowa di-
scopolówa z irokezem. Gdy ją 
spotykam 11 czerwca, jest świeżo 
po wizycie u fryzjera, do którego 
przyjeżdża specjalnie z Łomży. 
Przedłużyła włosy. Miała już kie-
dyś i warkoczyki, i różowe wło-
sy, a teraz ma tlenionego irokeza 
i z tyłu głowy piękną kitę zaple-
cioną   w warkocz.

Kolejnego dnia już o 6.53 
rano branżowy portal disco-po-
lo.info zamieszcza plotkarski hit 
poranka: „Magda Narożna już 
tak nie wygląda! Totalna meta-
morfoza królowej disco polo".

Jak się jest gwiazdą muzyki 
tanecznej i Instagrama, nic nie 
umknie uwadze portali.

– Prawie dziewięćdziesiąt ty-
sięcy obserwatorów – komentuję.

–  Już ponad dziewięćdziesiąt 
– poprawia mnie Magda.

- Hm, jak książka wyjdzie, bę-
dzie ponad sto tysięcy – rzucam. 
Kończąc ten rozdział, spraw-
dzam. 1 lipca ma już 95,9 tysię-
cy obserwatorów. W naszej pol-
skiej skali to wręcz oszałamiające 
przyspieszenie. Na pewno wpływ 
miały na to jej kłopoty zdrowot-
ne, sześciodniowy pobyt w szpi-
talu w Łomży, z którego właśnie 
1 lipca została wypisana. Zespół 
musiał odwołać występy – w naj-
gorętszym przecież koncertowo 
czasie.

(Śródtytuły pochodzą od tytułów piosenek 
Top Girls oraz Pięknych i Młodych).

Fragment pochodzi z książki "Nikt 
nie słucha. Reportaże o disco polo" Judyty 

Sierakowskiej, Wyd. Poznańskie.

PRZEDRUK ZA: 
https://facet.onet.pl/warto-wiedziec/

krolowe-disco-polo-magda-narozna-wokalistka-
pieknych-i-mlodych-oraz-top-girls/937sn08.

Nikt tego nie słucha? Wszyscy tego słuchają! 
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Gala wieńcząca ranking, który hono-
ruje najlepsze podlaskie firmy i podla-
skich menedżerów, odbyła się w Auli 
Uniwersytetu w Białymstoku. Bar-
dzo mocną pozycję w gospodarczym 
zestawieniu potwierdziły przede 
wszystkim spółdzielnie mleczarskie 
Mlekpol z Grajewa i Mlekovita z Wy-
sokiego Mazowieckiego, ale wśród 
najlepszych w różnych kategoriach 
pojawiły się też inne przedsiębior-
stwa z Ziemi Łomżyńskiej.     

- Cieszę się, że możemy ra-
zem wynagradzać wszystkie te 
firmy, które współtworzą życie 
społeczno-gospodarcze w na-
szym województwie – cytuje sło-
wa przekazane przez Marka 
Olbrysia, wicemarszałka wo-
jewództwa podlaskiego portal 
Wrota Podlasia.

Z podsumowania najnowszej 
Złotej Setki wynika, że suma 
przychodów, jakie osiągnęły 
w 2018 roku wszystkie podlaskie 
firmy uwzględnione w rankingu, 
wyniosła 31 mld zł. To o 2,5 mi-
liarda więcej niż rok wcześniej.

Organizowany od 16 lat 
plebiscyt Kuriera Porannego to 
znana i ceniona inicjatywa, która 
przejrzystym i jasnym zasadom 
w obiektywny sposób podsumo-
wuje działalność regionalnego 
biznesu. 

Nagrody (statuetki i dyplo-
my) XVI Podlaskiej Złotej Setki 
"Kuriera Porannego" zdobyły na-
stępujące firmy:

Największy przychód 2018 - 
Firmy Duże

1. miejsce - Grupa Mlekovita 
Wysokie Mazowieckie

2. miejsce - SM Mlekpol 
Grajewo

3. miejsce - Grupa Kapitało-
wa Unibep SA Bielsk Podlaski

Największy przychód 2018 - 
Firmy Średnie

1. miejsce - Agrocentrum Sp. 
z o.o.

2. miejsce - Glob Terminal 
Sp. z o.o. Białystok

3. miejsce - Grupa Agrocen-
trum Łomża

Największy przychód 2018 - 
Firmy Małe

1. miejsce - Supros Sp. z o.o. 
Bakałarzewo

2. miejsce - AIDA Sp. z o.o. 
Białystok

3. miejsce - AM&HP Sp. 
z o.o. Suwałki.

Ponadto, jak co roku, przy-
znano również nagrody za:

Awans Roku 2018 - 
AM&HP Sp. z o.o. Suwałki

Debiut Roku 2018 - PU-H 
Telka Sp. z o.o. Białystok

Firma Roku 2018 - BIK Pro-
jekt Sp z .o.o. Łomża

Tytuł Menadżera Roku 2018 
- jedyną nagrodę indywidualną 
rankingu - zdobył Jarosław Jurak, 
prezes Danwood SA.

Wyróżnienia otrzymali na-
tomiast pozostali nominowani 
do tej nagrody, czyli: Krzysztof 
Pakuła (Grupa Chorten), Bog-
dan Kuligowski (Fadbet), Boże-
na Datczuk (TOBO) i Mariusz 
Klewinowski (Grupa Eltron).

Rankingowy sukces Mlekpolu 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie po raz kolejny znalazła się w pierw-
szej dziesiątce firm w Polsce  w rankingu „Złota 100 Polskiego Rolnictwa” ty-
godnika Wprost. W tegorocznej edycji rankingu Spółdzielnia z Grajewa została 
zakwalifikowana do grupy 5. najsilniejszych liderów rynku w kategoriach Naj-
więksi przetwórcy żywności oraz Największe mleczarnie. 

- To wspólne konsekwentne działanie spółdzielców, Rady Nadzor-
czej,  pracowników oraz zarządu pozwala nam się rozwijać i cieszyć się 
tak wysoką oceną Mlekpolu. – tak  pozycję rankingową ocenił Prezes 
Spółdzielni Edmund Borawski. 

To już 3 edycja rankingu tygodnika Wprost, który jako jedyny 
przedstawiciel mediów ocenia najpotężniejsze firmy polskiej branży 
spożywczej i rolniczej.

Ranking tworzony jest w oparciu o analizę sprawozdań finanso-
wych kilkuset firm tego sektora. W ogólnym zestawieniu 100. naj-
większych firm branży rolniczej Mlekpol zajął 6 miejsce. W dodat-
kowych grupach rankingowych tzw. Platynowych Piątkach, będących 
zestawieniem 5 największych firm wybranych kategorii sektora rolnic-
twa Mlekpol znalazł się dwa razy - w kategorii najwięksi przetwórcy 
żywności w Polsce znalazł się na 4 miejscu,  a w kategorii największe 
polskie mleczarnie na miejscu 2.  

- W 2020 roku planujemy powiększyć nasz potencjał produk-
cji dzięki uruchomieniu największego w Polsce Zakładu Produkcji 
Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Proszkownia  
w Mrągowie wzmocni pozycję Mlekpolu w Polsce, powiększy portfo-
lio produktowe Spółdzielni,  a także możliwości eksportowe - dodaje 
prezes Edmund Borawski.

Są również w czołówce najpotężniejszych w Polsce firm z branży 
spożywczej i rolniczej inne akcenty z Ziemi Łomżyńskiej. W dziesiąt-
ce jest też Mlekovita. Poza tym z województwa  podlaskiego w setce 
znalazły się też Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy i jeden 
z największych producentów wędzonego łososia w Europie - Suempol 
z Bielska Podlaskiego.

Liderem "setki" jest producent wędlin, kontrolowany przez Chiń-
czyków - Animex Foods.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży wziął udział w ak-
cji „Pomagamy jak umiemy”, organizowanej przez 
drogerię Rossmann. Dzięki temu do łomżyńskiego 
DPS-u trafi chemia gospodarcza, środki higieny oso-
bistej oraz kosmetyki na kwotę 24.791,85 złotych. 

Dyrekcja, pracownicy i podopieczne 
Domu Pomocy Społecznej dziękują Katarzy-
nie Kupisz – koordynatorowi regionalnemu 
oraz kasjerkom ze sklepów Rossmann za ska-
nowanie każdej transakcji.

 – Dziękujemy również wszystkim lu-
dziom, którzy w ramach tej akcji użyli 
podczas zakupów wirtualnej Karty Klubu 
Rossmann. Dzięki temu wiemy, że istnieją 
ludzie o dobrym sercu, dla których los dru-
giego człowieka nie jest obojętny – mówi 
Krzysztof Jankowski, dyrektor DPS-u, gorą-
co dziękując za wsparcie, pomoc, dobry gest, 
okazane serce i wrażliwość.

Artykuły z Rossmanna 
trafiły do DPS-u

Podlaska Złota Setka. 
Ziemia Łomżyńska złota w odcieniu mlecznym   
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 17Zenon 

Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 17 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”.

Następnego dnia, w niczym 
nie zwlekając ze swoim postano-
wieniem, Budziszowa wybrała się 
do Łynów. Jak gdyby nigdy nic 
weszła do kuchni, gdzie już go-
spodarzył w niej Michał, zmywa-
jąc naczynia po śniadaniu, pod-
czas gdy Marysia zajmowała się 
młodszymi dziećmi. Genowefa 
już od pewnego czasu niewiele 
mogła zrobić przy małej, więc 
obowiązki te spadły na najstarszą 
dziewczynkę, która traktowała to 
jako dopust Boży, ale starała się je 
wykonywać sumiennie i nie na-
rzekać, bo też nie miała do kogo.

Łyna tak zdziwiła wizyta są-
siadki, że sam nie wiedział jak 
z nią rozmawiać, kiedy pozdrowiła 
go od progu. Wprost zamarł z za-
skoczenia. Za to Marysia zosta-
wiła wszystko i podbiegła do niej, 
nie kryjąc się ze swoją radością.

- Co ty tu…? – w końcu wy-
szeptał Michał, patrząc jak wy-
całowuje ona jego wychowanicę, 
której już dłuższy czas nie wi-
działa, bo dziecko nie miało po-
zwolenia na wyjście do sąsiadki, 
skoro tak wiele obowiązków na 
nią spadło.

- Przyszłam ci pomóc – od-
powiedziała hardo. – Przy dzie-
ciach, domu i przy żonie. Wiem, 
że takiej pomocy potrzebujesz.

- Gienia nie będzie temu rada 
– zawyrokował z miejsca. 

- Zaraz do niej pójdę i się 
rozmówimy.

- No nie wiem, czy coś zmie-
nisz w jej nastawieniu – Mi-
chał wyraził swój sceptycyzm. 
Nie wiedział co ze sobą począć. 
Marysia wciąż obejmowała Bu-
dziszową, a ona stała bez ruchu 
nie przeszkadzając w tym dziew-
czynce.

- Powiem ci, że do tej pory 
dochowywałam przyrzeczenia, 
które ci dałam, że nie będę was 
odwiedzać. Wczoraj zaszedł 
jednak do mnie nasz ukochany 
ksiądz proboszcz i usilnie mnie 
prosił, abym ci pomogła uporać 

się z całym tym bajzlem, który 
sam spowodowałeś. To dziecko 
– wskazała na tulącą się do niej 
Marysię – nie chodzi do szko-
ły, bo musi pełnić rolę kobiety 
w tym domu. Twoja cierpiąca 
żona nie ma też odpowiedniej 
opieki na co dzień, a ty zaniedbu-
jesz własne gospodarstwo.

- Michaś, kto przyszedł? – 
z pokoju dobiegło pytanie zacie-
kawionej Łynowej.

Michał i Teofila spojrzeli po 
sobie. Już chciał odpowiedzieć, 
kiedy Budziszowa delikatnie 
odsunęła Marysię od siebie i po-
wstrzymała go gestem dłoni.

- Pójdę do niej. Trzeba to raz 
na zawsze załatwić. 

Minęła Łyna i zdecydowa-
nym krokiem weszła do pokoju, 
gdzie leżała kobieta.

- To ty… – Łynowa uniosła 
głowę, ale jej spojrzenie nie miało 
w sobie nic z jej kiedyś naturalnej 

wojowniczości.
- Tak, ja – pewnie odpowie-

działa Teofila. – Potrzebujesz po-
mocy, wszyscy tu potrzebujecie 
pomocy, to przyszłam.

- Powoli zajmiesz moje miej-
sce – wyszeptała Genowefa. – 
Nie mam siły z tym walczyć.

- Nie chcę zajmować two-
jego miejsca. Chcę ci tylko po-
móc w ciężkim dla ciebie czasie. 
Uwierz w to.

Teofila podeszła do leżącej, 
spoglądając na nią z niczym nie 
skrywaną troską w oczach.

- Jadłaś coś dzisiaj? Musisz 
mieć siły na poród – odezwała się 
po chwili milczenia.

Kobieta nie odpowiedziała, 
odwracając  tylko głowę w kie-
runku okna.

- Będę tu przychodzić co-
dziennie rano i wychodzić po 
południu, gdy już zmyję po obie-
dzie. 

- Nie mam siły się sprze-
ciwiać, ale gdybym miała …

- Tak, wiem. Wyrzuciła-
byś mnie na zbity pysk. Ja cię 
rozumiem. Może na twoim 
miejscu zrobiłabym to samo. 
Kto wie? Ale wszystko się 
zmieniło i potrzebujesz mo-
jej pomocy. Czyjejś. Kogo-
kolwiek.

Budziszowa gwałtownie 
podeszła do drzwi i zamknę-
ła je, aby inni domownicy nie 
słyszeli. Podeszła do łóżka 
Łynowej i klęknęła u jej wez-
głowia. 

- Przepraszam cię, bar-
dzo cię przepraszam. Jak na 
spowiedzi mówię, miałam 
grzeszne myśli wobec Mi-
chała, próbowałam nawet 
go namówić … Nic jednak 
między nami nie było. On 
nie chciał. Odrzucił mnie. 
Powiedziałam ci jak na spo-
wiedzi. A teraz proszę cię 
o wybaczenie. 

- Myślisz, że umrę i tak 
będzie na twoim – wyszep-
tała Genowefa, patrząc jej 
w oczy.

- Nie umrzesz – Teofila 
gwałtownie zaprzeczyła. – 
Tylko musisz walczyć o życie. 
Nie poddawać się. To dziec-
ko, które nosisz, też musi żyć. 
Musisz wydać je na świat. 
Tak wiele bólu cię kosztuje. 
Walcz, Gieniu.

- Nie rozumiem …
- Co tu rozumieć? Czu-

ję się winna i tyle. W niczym ci 
nie pomogłam, a może nawet 
zaszkodziłam. Znienawidziłaś 
mnie za to, że jestem taka, jaka 
jestem. Niezależna, silna… Ni-
gdy nie chciałam ci go odebrać. 
Żaden chłop nie jest wart tak 
wielkiego grzechu.

- Wstań – Łynowa uśmiech-
nęła się delikatnie. – Popraw mi 
pierzynę – poprosiła. – Strasznie 
ciąży mi na moim wychudzonym 
ciele. On nawet nie jest w stanie 
się tego domyśleć.

- Umyję cię dziś i dam coś na 
wzmocnienie. Nie możesz stale 
tak leżeć jak kołek. Musisz zmie-
niać pozycję, bo będziesz miała 
odleżyny – Teofila energicznie 
podniosła się z klęczek, gotowa 
do działania. Pomyślała, że wła-
śnie zawarła jeśli nie pokój, to 
przynajmniej rozejm.

- Lekarz tak kazał. Na wznak 
i nogi wyżej.

- To chłop. Co on tam wie – 
Budziszowa poprawiła poduszki 
pod głową, ale i tą pod nogami, 
strząchnęła pierzynę i obejrzała 
się na okno.

- Duszno tu, może uchylę ci 
okna?

- Gorąco. 
- Koniec maja to i ciepło. 

Dam ci też coś lżejszego do na-
krywania, bo pocąc się w tym 
łóżku, stracisz resztę sił – Teofila 
podeszła do okna, uchylając luf-
cik. – A tą twoją pierzynę trzeba 
wyniść na słońce.

- Zrób co uważasz – powie-
działa cicho. – A miej baczenie 
na dzieci. Na Marysię spadło 
obowiązków ponad siły. Wiem, 
że lubisz ją. Pomóż jej przy 
Halince, a tego mojego wygoń 
z domu. Niech wreszcie coś zrobi 
w gospodarstwie. Może trawę już 
trzeba skosić?

- Pójdę do nich i przyślę ci 
młodsze dzieci. Niech pobędą 
przy tobie. Można zwariować tak 
leżeć i do nikogo nie zagadać. No 
to idę.

Budziszowa wyszła do kuch-
ni. Po chwili tuż przy niej znala-
zła się Marysia.

- Ty, dziecko, będziesz mi po-
magać we wszystkim. Dobrze? – 
spojrzała na dziewczynkę, szczy-
piąc ją z uczuciem w policzek 
i zaczęła wydawać dyspozycje. – 
A ty, Michał, idź sprawdzić czy 
wszystko w porządku w gospo-
darstwie. Ostatnio je chyba za-
niedbałeś. Nic tu po tobie w cha-
łupie. My tu z Marysią damy 
sobie radę, przygotujemy obiad. 
Ale najpierw zanieś Halinkę do 
pokoju. Lutuś i Zosia ją pokoły-
szą, a przy okazji posiedzą przy 
matce, bo ona ich potrzebuje.

Michał i dzieci bez słowa 
sprzeciwu wykonali polecenia 
Budziszowej. 

Od tego dnia już każdego 
poranka przychodziła ona do 
Łynów, aby wychodzić późnym 
popołudniem. Zaniedbała swoje 
obowiązki, ale odmieniła życie 
sąsiadów. Sama dwoiła się i tro-
iła, aby w ich domu zaprowadzić 
ład i porządek, zadbać o dzieci 
i ich potrzeby, a także o leżącą 
Genowefę. Tylko Michała goni-
ła z domu, aby nadrobił wszyst-
kie pilne prace. Niepostrzeżenie 
stała się dobrym duchem dla 
nich wszystkich, przywracając 
w chałupie Łynów domową at-
mosferę.
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Co 13 chory stracił 
prawo do zwolnienia

210 tys. złotych zasiłków chorobowych cofnął białostoc-
ki ZUS. Taką kwotę w wyniku kontroli wykorzystywania 
zwolnień lekarskich po trzech kwartałach tego roku mu-
szą zwrócić Ci, którzy podczas choroby nie stosowali się 
do zaleceń lekarza.

- W naszym regionie przeprowadzono 2061 
kontroli sprawdzających, czy osoby, które chorują 
prawidłowości wykorzystują zwolnienie od pra-
cy. Okazało się, że 164 osoby utraciły prawa do 
zasiłku chorobowego. Wiąże się to oczywiście ze 
skutkami finansowymi. Kwota cofniętych świad-
czeń tylko z tego tytułu wyniosła 210 tysięcy zło-
tych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskie-
go.

Wczasy, remonty, wieczorki autorskie  
a nawet wyjazdowe kibicowanie na meczu

8 procent skontrolowanych chorujących 
w województwie podlaskim nie chciała lub nie 
potrafiła zastosować się do sugestii medyków. 
Korzystając z zaleconej niezdolności do pracy, 
nie skupiali się na zadbaniu o szybki powrót do 
zdrowia. Wręcz przeciwnie wykorzystywali ten 
czas w taki sposób by je pogorszyć. Właściciel fir-
my z uszkodzonym barkiem obsługiwał w biurze 
komputer, chora z dolegliwościami w kolanie po-
leciała na Islandię i chodziła po mokrych kamie-
niach, a pewien kibic Jagielloni pojechał wspierać 
drużynę, gdzie przy okazji wdał się bójkę i został 
zatrzymany przez policję. Inna chora w czasie 
zwolnienia miała wieczór autorski podczas któ-
rego czytała swoje wiersze, a kolejny niedyspono-
wany pojechał odwiedzić swoją córkę. Nie byłoby 
to może aż tak niewłaściwe zachowanie gdyby nie 
fakt, że córka mieszka za granicą.

Podczas trzeciego kwartału tego roku pracow-
nicy podlaskiego oddziału ZUS sprawdzili 673 
ubezpieczonych. Tylko 42 osoby, które były zwol-
nione od świadczenia pracy, nie chciały popra-
wić swojego stanu zdrowia. Zakład cofnął za ten 
okres zasiłki na kwotę prawie 40 tysięcy złotych.

Kogo może skontrolować szef
Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia 

chorobowego więcej niż 20 osób sam decyduje 
kogo chce sprawdzić. Najczęściej to osoby, któ-
re już wcześniej w czasie zwolnienia wykazywały 
się wykorzystują tej przerwy w pracy niezgod-
nie z jej celem. To najczęściej grono osób, które 
przebywają na częstych i krótkich zwolnieniach. 
Zdarzało się, że tracili już prawo do świadczenia 
chorobowego za niewłaściwe zachowanie w tym 
czasie.

Szef również ma prawo weryfikować, czy 
ubezpieczony, który ubiega się o wypłatę choro-
bowego, właściwie wywiązują się ze swoich obo-
wiązków, czyli czy w sposób zgodny z prawem 
wykorzystują zwolnienie lekarskie od pracy.

Dane z kraju
W całym kraju do końca września bieżącego 

roku poddano kontroli ponad 110 tysięcy osób. 
Nieprawidłowo wykorzystywała zwolnienie co 
8 osoba. Zdecydowanie na czoło tabeli wysu-
wają się Bydgoszcz, Chorzów, Koszalin i Opole. 
W tych miastach co 3 chory został pozbawiony 
prawa do świadczenia. Zdecydowanie najmniej 
nieświadomych tego czego na zwolnieniu robić 
nie wolno jest w Nowym Sączu. Jedynie co 20 
zwolnienie zostało zakwestionowane. Zasiłek na 
skutek kontroli utraciło prawie 15 tys. ubezpie-
czonych na łączną kwotę blisko 22 ml złotych.

Aby było 
bezpieczniej

W Urzędzie Marszałkowskim obyło się posie-
dzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Jak relacjonuje portal Wro-
ta Podlasia, w spotkaniu udział wzięli m.in. 
reprezentanci wojewody podlaskiego, policji, 
straży pożarnej, samorządowcy a także przed-
stawiciele wojewódzkich i powiatowych zarzą-
dów dróg. Zarząd Województwa Podlaskiego 
reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś.

- Dane wskazują, że bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym się poprawia. 
Powstają coraz lepsze drogi, które speł-
niają wszystkie wymogi i to jest najważ-
niejsze - powitał uczestników posiedze-
nia wicemarszałek Marek Olbryś.

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrod-
ków Ruchu Drogowego -  Przemysław 
Sarosiek z Białegostoku, Mirosław Oli-
feruk z Łomży i reprezentujący Suwał-
ki Jacek Roszkowski przedstawili pla-
ny wydatków, które w przyszłym roku 
w dużym stopniu skierowane będą na 
edukację dzieci i młodzieży w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze.

O stanie bezpieczeństwa na pod-
laskich drogach w roku 2019 mówił 
przedstawiciel Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Białymstoku 
Wojciech Chmielewski. W porówna-
niu do poprzedniego roku wypadków 
na drodze jest mniej. Niestety, były 
w nich o dwie więcej ofiary śmiertelne. 
W czterech powiatach odnotowano 
wzrost liczby wypadków drogowych - 

augustowski, suwalski, sejneński oraz 
bielski. W pozostałych jednostkach 
ta statystyka jest korzystniejsza niż 
poprzednio, co przekłada się na ogól-
ny wynik województwa.  Głównymi 
przyczynami wypadków drogowych 
było nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu (21,7%), a także nadmierna 
prędkość (19,8%).

W dalszej części posiedzenia pod-
sumowano działalność Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego 
w Białymstoku oraz realizację Woje-
wódzkiego Programu Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem pracy WRBD 
jest realizacja przyjętego programu, 
który zakłada znaczące obniżenie ofiar 
śmiertelnych na podlaskich drogach.

Wieści 
Marszałkowskie

Dwa ważne projekty edukacyjne uzyskały 
wsparcie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego. Zarząd 
województwa przyznał dotacje na świetlicę 
terapeutyczną w Wysokiem Mazowieckiem 
oraz   wprowadzenie metody eksperymentu 
w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Radzi-
łowie

Edukacja
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Go-

spodarczych MACTO razem z gminą 
Wysokie Mazowieckie zrealizuje pro-
jekt, mający na celu wsparcie Środowi-
skowej Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„Arkadia” w Wysokiem Mazowieckiem 
poprzez zwiększenie liczby dostępnych 
miejsc, rozszerzenie oferty opiekuń-
czo-wychowawczej oraz wprowadzenie 
nowych zajęć rozwijających dla wycho-
wanków placówki, tj. dzieci w wieku 
6-16 lat.. Wartość tego projektu wynosi 
419 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 
sięga 385 tys. zł. Projekt ten zostały 
zgłoszone na konkurs w ramach Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Brama na Podlasie”.

Kolejny projekt będzie realizo-
wany przez gminę Radziłów w ra-
mach LGD Biebrzański Dar Natu-

ry i zakłada wprowadzenie metody 
eksperymentu w zakresie nauczania 
przedmiotów przyrodniczych i ma-
tematycznych oraz organizację zajęć 
kształtujących i rozwijających kom-
petencje matematyczno-przyrodnicze 
w Szkole Podstawowej w Radziłowie. 
Szkoła zostanie wyposażona w na-
rzędzia i pomoce do nauczania tych 
przedmiotów, w tym sprzęt niezbędny 
do prowadzenia eksperymentów i ob-
serwacji oraz sprzęt informatyczny. 
Wartość tego projektu wynosi blisko 
172 tys.   zł, a dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
przekracza 162 tys. zł.

W miastach
Remont dworca, modernizacja par-

ku, zabytkowego placu, budowa tężni 
czy bulwarów – 14 inwestycji, ważnych 
dla społeczności lokalnych, zostanie 
przeprowadzonych w naszym regio-
nie. Zarząd Województwa przyznał na 

ten cel dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego.

Inwestycje te warte są 63,8 mln zł, 
z czego wartość dofinansowania z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
wynosi 49,7 mln zł.

Wysokie Mazowieckie wyremontu-
je dworzec autobusowy i zagospodaruje 
przyległy do niego teren. Wartość pro-
jektu wynosi 4,7 mln zł, dofinansowa-
nie 3,5 mln zł.

Kolejna dotacja (3,9 mln zł) trafi 
do Zambrowa na rewitalizację Koszar. 
Zostaną tam wyremontowane budynki 
i zagospodarowany teren przy al. Woj-
ska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie, 
a także zainstalowany monitoring. Ta 
inwestycja warta jest 5,2 mln zł.

Łomża przebuduje zabytkowy Plac 
Starego Rynku. Zostanie wykonany 
m.in. postument pod pomnik księcia 
Janusza, szklana obudowa dawnych 
fundamentów średniowiecznego ratu-
sza, fontanny, nowa nawierzchnia. In-
westycja  będzie kosztować 6,7 mln zł, 
dofinansowanie wyniesie 5,35 mln zł.

Kolno zaadaptuje plac przy ulicy 
Wojska Polskiego na potrzeby reali-
zacji działań aktywizacyjnych, odnowi 
też park miejski wraz z zabytkowym 
układem urbanistycznym. Projekt ma 
kosztować 4,9 mln zł, dotacja wyniesie 
4,4 mln zł.

Dyrektor WORD Łomża 
Mirosław Oliferuk  
i wicemarszałek  
Marek Olbryś
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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.

PERFEKT 
dach 
Hydraulik, 
Instala-
cje sanitarne i C.O. montaż kotłowni, 
grzejników, ogrzewanie podłogowe, 
przeróbki, odkurzacze centralne, pompy 
ciepła C.W.U Tel. 668 645 922.

Usługi dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji da-
chowych, kominy z klinkieru, podbitki, 
montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz 
Just. Tel. 508 637 509.

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

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, 

gazowe, węglowe), kolektory słoneczne, 
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.

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

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołow-
ska -  twoja pewność w rozliczeniach z 
Urzędem Skarbowym i ZUS. Zaprasza-
my: Łomża, 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 zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. 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.

Expres szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO2. TEL. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,, 
Dżudli”Gwarancja dobrej zabawy. Tek. 
698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam 9 ha łąki okolice Łomży + 16 
ton żyta. Tel. 512 807 562.

Sprzedam dom w Łomży 130 m2, wol-
nostojący przy ul.Jasnej lub zamienię na 
mieszkanie do 60m2. Tel. 889 872 801.

RÓŻNE/SPRZEDAM

Sprzedam wyposażenie mieszkania : 
AGD i meble. TEL. 798 806 568.

Okazja! Oddam za 2 litry miodu 4 ule 
korpusowe nadstawne, ocieplana z 
ramkami. Stan bdb. Tel. 862 162 084.

Sprzedam nową n gwarancji glebogry-
zarkę 4KM za 80% ceny nowej. Tel. 862 
162 084

Poznam dziewczynę do 35 lat. Tel. 573 
017 426.

Drewna z nadleśnictwa: świerk, sosna, 
osika, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 
do 150zł z dostawa do klienta. Tel. 608 
412 919.

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

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

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

Las 3,33 ha, mieszany. Gmina Łomża Tel. 
604 128 382.

Sprzedam sypialnię: łóżko 160x200+ma-
terac, dwie szafki nocne, komoda i szafa 
4-drzwiowa-środkowe drzwi lustra. 
Kolor jasny orzech. Tel. 782 272 872.

41 letni kawaler z własnym mieszkaniem 
pozna Panią do lat 37, może być z dziec-
kiem. 18:19 Tel.515 684 395

Sprzedam 4.5 ha lasu sosnowego w gm. 
Śniadowo oraz 2.5 ha lasu w Balikach 
gm. Nowogród. Kupię gruntu po wycię-
tym lesie. Tel. 600 588 666.

Sprzedam krzesło obrotowe czarno- sza-
re do biurka, z pufy otwierane brązowe, 
dywan z motywem dziecięcym 180/160 
cena do uzgodnienia Tel. 516 585 566.

Sprzedam CHOINKI Plantacja za 
Konarzycami. Wszystkich zapraszamy 
z rodzicami. Wybierzecie,zetnijcie i ze 
świeżą choinką odjedziecie. Cena od 20 
zł. Informacje 608 412 919.

Szukam mieszkania dla 1 osoby. Tel. 504 
596 176.

KOREPETYCJE

Nauka gry na instrumentach muzycz-
nych 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.

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

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET).
Tel.532 282 383.

PRACA

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

Sprzątanie w Łomży. Tel. 604 799 732.

Zlecę pokrycie dachów blachodachów-
ką oraz wykonanie pawilonu z płyty 
warstwowej. 
Tel. 535 480 220.

Zatrudnię pomoc w cukierni, piekarni. 
Praca zmianowa- Piekarnia Piątnica, 
Stawiskowska 53b,kontakt w godz. 8-12, 
tel. 862191334,602490563, piekarnia.
piątnica@op.pl

 

tel. 503 010 038
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Zwycięstwem drużyny łomżyńskich 
Przedsiębiorców zakończył się mi-
kołajkowy charytatywny turniej 
poświęcony zbiórce pieniędzy na le-
czenie i rehabilitację  hm. Wiesława 
Domańskiego. Wszystkie zgromadzo-
ne fundusze trafią na ten cel. 

W rywalizacji wzięło udział 5 
drużyn. Podczas imprezy odbyły 
się także licytacje, kiermasz bom-
bek choinkowych oraz słodkich 
i słonych wypieków. 

Hm. Wiesław Domański od 
ponad 30 lat jest instruktorem 
ZHP. Pełni funkcję drużyno-
wego 32. Łomżyńskiej Drużyny 
Harcerskiej „Dywersja” im. Tade-
usza Zawadzkiego oraz komen-
danta Hufca Nadnarwiańskie-
go im. Adama Chętnika ZHP 
w Łomży.

- Bardzo miło, że prezydent 
i miejskie instytucje zechciały 
włączyć się w pomoc w moim le-
czeniu i rehabilitacji – mówi hm. 
Wiesław Domański, który wie-

lokrotnie wraz z harcerzami brał 
udział w miejskich uroczysto-
ściach i wspierał szereg inicjatyw 
społecznych.

Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski przyznaje, że sa-
morząd miasta zawsze mógł 
liczyć na wsparcie harcmistrza 
Wiesława Domańskiego i jego 
harcerzy.

- Szukaliśmy możliwości po-
mocy dla pana Wiesława. Zrodził 
się pomysł organizacji turnieju 
mikołajkowego, na którym zgra-
łyby różne drużyny. Tym gestem 
staramy się okazać nasze wspar-
cie dla pana Wiesława, pokazać, 
że jesteśmy z nim w tej ciężkiej 
sytuacji – mówi prezydent Ma-
riusz Chrzanowski, który rów-
nież wziął udział w rozgrywkach 
turniejowych występując w ze-
spole Urzędu Miejskiego.

Podczas turnieju odbyły się 
także licytacje, kiermasz bombek 
choinkowych oraz słodkich i sło-

nych wypieków. Wylicytowana 
została między innymi piłka 
przekazana przez Tomasza Fran-
kowskiego, ryngraf przekazany 
przez dowódcę 18 Pułku Lo-
gistycznego oraz elektroniczne 
gadżety przekazane przez PGE 
Energia Odnawialna.

Wszyscy przybyli na spor-
towe wydarzenie mogli również 
obejrzeć pokaz musztry i technik 
interwencyjnych w wykonaniu 
uczniów Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego oraz występ 
B.K. Team i tancerzy break dance 

Studia Tańca i Fitness B.K. Step.
Jak informuje Łukasz Cheł-

chowski z Urzędu Miasta, 
w końcowej klasyfikacji turnieju 
najwyżej uplasował się zespół 
Przedsiębiorców wyprzedzając 
drużyny studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży 
oraz 18 Pułku Logistycznego. 
Kolejne miejsca zajęli ucznio-

wie Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego oraz samo-
rządowcy. W zespole Urzędu 
Miejskiego, oprócz pracowników 
łomżyńskiego magistratu wystą-
pili radni miejscy: Wojciech Mi-
chalak, Artur Nadolny, Zbigniew 
Prosiński oraz Piotr Serdyński. 
Po zakończeniu turnieju wszyst-
kim drużynom zostały wręczone 
pamiątkowe puchary.

Charytatywny turniej Mikołajkowy

Walkę o powrót do zdrowia druha Wiesława Domańskiego zaangażowała się armia ludzi dobrej woli z Łomży

Sebastian Chrzanowski z PWSIiP w Łomży sędzia meczu
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Po raz szósty w karierze Piotra Łobo-
dziński, eksportowa wizytówka klubu 
LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża 
wzniósł nad głowę Puchar Świata dla 
najlepszego zawodnika cyklu zawo-
dów w bieganiu po schodach.  

Finał z udziałem najlepszych 
specjalistów towerrunningu od-
był się w Shanghai Tower In-
ternational Vertical Marathon. 
Poprzedziło go w minionych 
miesiącach  33 rywalizacje ro-
zegrane  w 18 krajach Europy, 
Ameryki,  Azji i Oceanii.

- Rywalizacja  o Puchar 
Świata  trwała w tym sezonie do 
ostatnich zawodów, które roze-
grano w Szanghaju -  informuje 
Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec Klubu.  

W drugim co do wysokości 
budynku świata  Shanghai To-
wer  (632 m) trasa liczyła   552 
metry, a biegacze mieli do poko-
nania 119 pięter i 3398 schodów. 

Piotr Łobodziński nie miał 
tym razem zapewnionego koń-
cowego tryumfu. Przed ostatnim  

biegiem zwyciężyć w PŚ mogło 
aż 4 zawodników. Największe 
szanse mieli  Wai Ching Soh 
(Malezja) i  Piotr Łobodziński, 
ale także  Alexis Trujillo (Mek-
syk)  i   Görge Heimann (Niem-
cy).

– Aby zdobyć Puchar, muszę 
zwyciężyć lub być drugi, ale pod 
warunkiem, że Malezyjczyk nie 
będzie wyżej niż na piątym miej-
scu. I dokładnie taki scenariusz 
się zrealizował – mówi zadowo-
lony reprezentant Polski i oczy-
wiście Łomży.

W Szanghaju wygrał Austra-
lijczyk Mark Bourne, który po-
konał 3398 schodów w czasie 17 
minut i 33 sekund. Był o niespeł-
na pół minuty szybszy od Pio-
tra Łobodzińskiego (17:57). Na 
trzecim stopniu podium stanął 
Chińczyk  Wenbo Zeng  (18:15). 
Na dziesiątym miejscu  bieg 
kobiet ukończyła żona Piotra 
Łobodzińskiego,  Iwona Wi-
cha (również ‘PREFBET”).

W Pucharze Świata (Tower-
running Tour) Polak zgromadził 
964 pkt., o 10 więcej od Malezyj-
czyka Soha i  o 100 od Meksyka-
nina Trujillo. 

- Jest to już szósty  Puchar 
Świata zdobyty przez nasze-
go biegacza. Wcześniej zdobył 
ich pięć w latach 2013-2017 
a w 2018 był drugi - dodaje An-
drzej Korytkowski. 

Najbliższy start Piotr planu-
je na przełomie stycznia i lutego 
w Dubaju. 
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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

Tenisiści z medalami
Szymon Klewicki drugi, Aniela Galińska trzecia, Wiktor Kosowski trzeci singlu 
i deblu. 

Trójka młodych tenisistów Uczniowskiego Klubu Sportowego Re-
turn Łomża działającego przy III Liceum Ogólnokształcącym  przy-
wiozła medale z turniejów tenisa z Warszawy, Olsztyna i Grodziska 
Mazowieckiego. 

Jak informuje Tomasz Waldziński, szkoleniowiec Returnu,  Aniela 
Galińska grała w Grand Prix Warmii i Mazur Skrzatów w Olszty-
nie. Szymon Klewicki rywalizował w turnieju Tenis 10 w Warszawie. 
Wiktor Kosowski swoje trofea wywalczył natomiast w Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetów w Grodzisku Mazowieckim.

Gratulujemy!!!

Piotr Łobodziński z Pucharem Świata  

Szymon Klewicki, Aniela Galińska i Wiktor Kossowski, to wielkie nadzieje 
łomżyńskiego tenisa
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