
Marlena Siok: - Zacznijmy od tematu, 
który w ostatnim czasie wywołał wiele 
dyskusji i kontrowersji. Mowa o uboj-
ni bydła, która miałaby powstać przy 
ul.Ciepłej. Mieszkańcy zdecydowanie 
wyrazili swój sprzeciw...   

Mariusz Chrzanowski: - Naj-
ważniejsze dla mnie jest to, żeby 
powstawały nowe miejsca pracy, 
jednak bez uszczerbku na zdrowiu 
i życiu kogokolwiek. Dlatego pod-
czas spotkania z Radą Osiedla nr 
1 bardzo jasno i precyzyjnie wy-
raziłem swoje stanowisko podzie-
lając obawy łomżan. Ich głos jest 
dla mnie najważniejszy, jednak nie 
można zapominać, że jako prezy-
dent miasta muszę działać w grani-
cach i na podstawie prawa. W roku 
2012 ówczesny prezydent miasta, 
Mieczysław Czerniawski podpisał 
porozumienie z prezesem Suwal-
skiej Strefy Ekonomicznej, w któ-
rym zostały jasno określone prawa 
jednej i drugiej strony. Cieszyliśmy 
się wówczas, ja też jako radny, z tego 
że w Łomży strefa powstaje. Niemal 
każdy liczył na to, że uda się przy-
ciągnąć inwestorów z zewnątrz. W 
toku negocjacji, decyzje, które wów-
czas zapadły, przypisywały pewne 
obowiązki strefie i prezydentowi 
miasta. Nie podzielam stanowiska, 
że mógłbym ingerować w proce-
durę przetargową, bo jest to działa-
nie niezgodne z przepisami prawa. 
Ja wyraziłem swoje poparcie dla 
mieszkańców miasta, aby tej inwe-
stycji nie było. Jednak kompeten-
cje, które posiadam jako prezydent 
miasta, umożliwiają mi wystąpienie 
do prezesa Suwalskiej Strefy Eko-
nomicznej, z wnioskiem o unie-

ważnienie przetargu dopiero po 
jego zakończeniu. Spotkanie, które 
miało miejsce z radnymi osiedla, 
zorganizowane przez przewodni-
czącego przerodziło się w wiec po-
lityczny. Apelowałem o spokój. Lu-
dzie boją się nowych i niepewnych 

inwestycji, co jest naturalne. Ja ich 
rozumiem. I jak będzie trzeba pój-
dę razem w pierwszych szeregach 
protestu. Zdecydowanie wolałbym 
żeby w mieście powstała inwesty-
cja, która nie będzie rodziła takich 
społecznych konsekwencji i będzie 

akceptowalna przez mieszkańców 
Łomży. Myślę, że jest to możliwe, 
bo Łomża się rozwija. W 2021 roku 
będzie otwarta Via Baltica. Już wi-
dać duże zainteresowanie, ze strony 
firm zewnętrznych, więc ta dział-
ka może być nabyta przez innego 

przedsiębiorcę. Jako miasto mamy 
ograniczony na to wpływ, bo prze-
targi organizuje Suwalska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Kiedyś cieszy-
liśmy się, że to ktoś będzie szukał 
za nas inwestora, a dziś pojawia się 
pewien problem. Kolno na przykład 
nie weszło do Strefy Ekonomicznej, 
żeby mieć możliwość decydowania, 
których inwestorów chce. I takim 
przykładem jest tam gazownia. Bur-
mistrz przeprowadził szereg kon-
sultacji środowiskowych, odbywały 
się protesty. Finalnie ta inwestycja 
w Kolnie nie powstała. Zależy mi 
na tym, byśmy dbali o nasze środo-
wisko, o komfort życia w mieście, a 
jeśli chodzi o kolejne miejsca pracy, 
one powstaną, a działka na pewno 
zostanie sprzedana i zagospodaro-
wana.

M.S: - Przejdźmy do kolejnych inwesty-
cji, tych bardziej realnych. Mam tu na 
myśli modernizację ulicy Niemcewicza. 
Czy prace z nią związane wejdą w etap 
realizacji, jeszcze przed zakończeniem 
wakacji? 

Jest wśród tych największych, choć tym razem nie 
będzie go 1 sierpnia wśród powstańczych bohate-
rów w Warszawie. W Łomży Mieczysław Bruszewski 
(rocznik 1923) pewnie na Stary Rynek też nie przyj-
dzie. Pogoda może być zbyt trudna, nawet dla kawa-
lera najcenniejszego polskiego orderu żołnierskiego 
- Virturi Militari za Powstanie Warszawskie.  

Przypominamy zatem fragmenty naszych 
publikacji, których bohaterem był w ostatnich 
kilku latach fascynujący osobowością żołnierz, 
introligator, mąż i ojciec, obywatel Łomży i ca-
łego świata niezłomnych wolnych ludzi.   

W sierpniu 2017 roku pisaliśmy: „Jego obec-
ność była tak naprawdę uzasadnieniem dla całej 
uroczystości. Starszy pan, w mundurze z kapitań-
skimi dystynkcjami i z nieśmiałym uśmiechem.  

Schronił się w cieniu jednego z nielicz-
nych drzewek na Starym Rynku w Łomży, ze 
względu na skwar, który obezwładniał znacz-
nie młodszych uczestników uroczystości w 73. 
rocznicę Powstania Warszawskiego. Asystowali 
mu cały czas zięć Jacek Wesołowski i wnukowie 

Maciej i Krzysztof oraz m. im. Dariusz Syrnicki 
i inne osoby, dla których przeszłość nie jest cza-
sem minionym tylko źródłem.

Kapitan Mieczysław Bruszewski w czasach, 
kiedy cieszył się lepszym zdrowiem brał udział 
w warszawskich uroczystościach rocznicowych. 
Tym razem został w rodzinnym mieście.

- Jestem przecież łomżyniakiem - tłumaczył 
z uśmiechem.

Poza troską najbliższych o zdrowie Mie-
czysława Bruszewskiego, powodem tego, że 
pozostawał w cieniu, jest także jego skrom-
ność. Żołnierz o konspiracyjnym pseudonimie 
"Pudel" opowiadając o okupacyjnej konspira-
cji, walce w powstaniu, powojennym oporze 
przeciwko komunistycznym porządkom i 
pobycie w stalinowskim więzieniu (m. in. w 
wywiadzie udzielonym kilka lat temu Telewi-
zji Narew), ukrywa jak może wielkość swoich 
czynów. Nawet o Virtuti Militari mówi:
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Mieczysław Bruszewski, bohater Powstania  

To mieszkańcy mi zaufali,  
więc pracuję dla nich 

O budowie gigantycznej ubojni w Łomży, budzącej wiele niepewnośi i kontrowersji, 
długo oczekiwanych inwestycjach oraz sytuacji dzieci i seniorów w mieście  

z prezydentem Łomży, Mariuszem Chrzanowskim rozmawia Marlena Siok. 
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- Ja nie wiem za co, ktoś inny to 
oceniał.

Jak się dowiedzieliśmy nie-
oficjalnie, powodów do nadania 
"Pudlowi" orderu było co naj-
mniej kilka. Prawdopodobnie de-
cydującym było osłanianie przez 
niego ostatnich dróg ucieczki 
powstańców wypieranych przez 
Niemców.

Mieczysław Bruszewski nie był 
jedynym łomżyniakiem w Powsta-
niu. Dariusz Syrnicki i Bogusław 
Bazydło ustali, że było w tym zry-
wie około 150 osób z Łomży i Zie-
mi Łomżyńskiej oraz związanych z 
regionem.

Fragmenty biogramu Mie-
czysława Bruszewskiego ze strony 
www.1944.pl

Mieczysław Bruszewski, 
1923-06-14, plutonowy podcho-
rąży, drukarz w tajnej drukarni 
w Domu Fukiera w okupowanej 
Warszawie.

Powstańcza przynależność:
Armia Krajowa - zgrupowanie 

"Paweł" - batalion "Antoni" - plu-
ton 1908, od 7.08.1944 r. - Grupa 
"Północ" - zgrupowanie "Róg" - ba-
talion NOW-AK "Gustaw" - OS 
"Juliusz" (Oddział Specjalny - daw-
ny pluton 1908, na Starym Mieście 
tzw. "Tygrysy Woli”).

Szlak bojowy w powstaniu:
Wola - Stare Miasto - kana-

ły - Śródmieście Północ - Powiśle 
(szpital).

Ranny odłamkami pocisku ar-
tyleryjskiego, 3.09.1944 w budynku 
LOPP (Liga Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej), umieszczony w 
szpitalu polowym przy ul. Konop-
czyńskiego.

Po wojnie:
Po rekonwalescencji wrócił do 

Łomży. Kontynuował naukę w 
gimnazjum na ul. Hożej w War-
szawie. Odnaleziony przez UB 
i oskarżony o posiadanie broni i 
współpracę z podziemiem, został 
aresztowany 19.11.1949 r. Przesie-

dział 8 lat w więzieniach w War-
szawie i w Rawiczu. Pracował w 
więziennej bibliotece i ukończył 
szkołę, w której nauczył się intro-
ligatorstwa. Na wolność wyszedł 
10.09.1957 r. 

Tajemnice
- Nie chcę się chwalić – mówi 

skromnie Mieczysław Bruszewski 
na próby dociekania za co otrzymał 
Virturi Militari.

Jedynie nieoficjalnie dowiedzili-
śmy się, że był w grupie, kóra wy-
tropiła i zaatakowała jeden z okry-
tych złą sławą oddziałów biorących 
udział w walkach w powstańczej 
Warszawie i eksterminacji miesz-
kańców stolicy.

Oficjalne dane biograficzne 
przygotowane przez Urząd Miej-
ski w Łomży mówią, że w czasie 
wojny pod pseudonimem „Pudel” 

(- Ktoś tak zażartował i zosta-
ło - śmiał się podczas rozmowy w 
redakcji "Narwi"), w stopniu pluto-
nowego podchorążego brał udział 
w konspiracji w Narodowej Orga-
nizacji Wojskowej. Gdy wybuchło 
Powstanie Warszawskie, pracował 
w tajnej drukarni przy Rynku Sta-
rego Miasta w Warszawie, miesz-
czącej się w piwnicy Domu Fukiera, 
gdzie drukował prasę podziemną 
i ulotki. Drukarnia funkcjonowała 
jeszcze w pierwszych dniach Po-
wstania Warszawskiego. Walczył na 
Woli i Starym Mieście 4 paździer-
nika 1944 roku został odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari V klasy. 
Jest już jedną z ostatnich żyjących 
osób odznaczonych tym orderem w 
czasie drugiej wojny światowej. Po 
wojnie został odnaleziony przez UB 
i oskarżony o posiadanie broni oraz 
współpracę z podziemiem, za co zo-
stał aresztowany 19 listopada 1949 
r. Przesiedział 8 lat w więzieniach w 
Warszawie i w Rawiczu, na wolność 
wyszedł 10 września 1957 r. Zało-
żył w Łomży zakład introligatorski, 
który prowadził przez 50 lat.

Dane oficjalne nie mówią 
wszystkiego. Np. o tym, za co otrzy-
mał "Virtuti Militari", niezwykłe 
uhonorowanie dla człowieka, któ-
ry sam mówi o swojej powstańczej 
walce: - Byłem niezwykle ostrożny. 
Tylko nieoficjalnie wspomina coś o 
brawurowym ataku na hitlerowski 
oddział "zasłużony" w mordowaniu 
cywilnych mieszkańców Warszawy. 
Nie opowiada także czym tak moc-
no naraził się komunistycznej wła-
dzy powojennej Polski, że z więzie-
nia wyszedł prawie rok po "odwilży" 
1956 roku. Wielki skromny bohater.
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18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07
REDAKTOR NACZELNY: Artur Filipkowski
Współpraca:
Marlena Siok, Maciej Gryguc,  
Wiesław Kołowski, Dmyto Kozhemiaka

DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638
e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info

„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 

ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Mieczysław Bruszewski,  
bohater Powstania  

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  

1 sierpnia na Starym Rynku  
w Łomży 

Łomżyńskie organizacje patriotyczne co roku przywołują pa-
mięć o Powstaniu Warszawskim na łomżyńskiej Starówce. Także 
w tym roku.

„Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na upamiętnienie 74. rocznicy 
Powstania  Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się punktualnie 
o godz. 17:00 na Starym Rynku w Łomży. Na końcu przewidziane 
jest utworzenie żywej kotwicy Polski Walczącej. Uroczystości or-
ganizują: Obóz Narodowo-Radykalny oddział Łomża, Łomżyński 
Przegląd Narodowy, Dziennik nad Narwią, Elkaesiacy.net - ŁKS 
Łomża, Łomżyński Klub Myśli Patriotycznej, Związek Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński
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Sprawy tak bardzo rozgrzewającej emocje miesz-
kańców Łomży nie było od dawna. Nawet kwestia 
kto i z czyim poparciem, ma kandydować na prezy-
denta, a kto nie, zeszła na dalszy plan. Łomżynia-
cy odłożyli polityczne podziały i utworzyli jednoli-
ty front przeciwko... rzeźni.

Przypominamy niektóre z wydarzeń, ja-
kie rozegrały się wokół sprawy ewentualnej 
budowy w mieście ubojni firmy OSI Poland 
Foodworks, która jest częścią wielkiego ame-
rykańskiego potentata na rynku mięsa woło-
wego. Zaczęło się od informacji, że firma jest 
zainteresowana zakupem ostatniej działek, 
jakie Łomża wniosła do podstrefy Suwal-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy 
ul. Ciepłej. Nasze przypomnienie problemy 
rozpoczynamy od końca, czyli tego, co prze-
kazał mediom prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski na kilka godzin przed upływem 
terminu składania ofert na zakup działki wy-
stawionej na przetarg.

W ratuszu
"Mam dla mieszkańców Łomży bardzo 

ważną wiadomość dosłownie z ostatnich go-
dzin. Dyrektor  zarządzający firmy OSI PO-
LAND FOODWORKS przesłał do mnie 
pismo z informacją, że nie złoży dzisiaj, czyli 
ostatniego dnia postępowania przetargowego, 
oferty dotyczącej działki w łomżyńskiej pod-
strefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej – poinformował prezydent Mariusz 
Chrzanowski    

Odczytał pismo owe pismo: „Szanowny 
Panie Prezydencie, informuję, że po długich 
analizach podjęliśmy decyzję, aby nie składać 
27 lipca 2018 roku oferty w postępowaniu 
przetargowym prowadzonym przez zarząd 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Decyzja podyktowana jest z jednej strony 
niezakończonym postępowaniem dotyczą-
cym wydania środowiskowych uwarunkowań 
dla inwestycji planowanej na przedmiotowej 
działce, z drugiej – pojawiającymi się głosami 
mieszkańców, którzy w obliczu ciągle prowa-
dzonego postępowania środowiskowego mogą 
być zaniepokojeni tempem realizacji działań”.

Zanim jednak ogłoszona została kluczo-
wa informacja, prezydent Mariusz Chrza-
nowski obszernie odniósł się do wydarzeń, 
których przylgnęła nazwa „rzeźnia w Łomży”. 
Mówił m.in.:  

- Dla mnie, jako prezydenta miasta, ważne 
jest, aby powstawały w Łomży miejsca pracy, 
ale też aby nie prowadziło to do zmniejsze-
nia komfortu życia mieszkańców. Mówiłem o 
tym także podczas spotkania, które przebiegło 
w burzliwej atmosferze. Poznaliśmy wszyscy 
stanowisko osób, które mieszkają w pobliżu 
budzącej emocje działki. Podzielam ich obawy. 
Były również żywiołowe wystąpienia osób – 
powiedziałbym – ukierunkowanych politycz-
nie. Bardzo mocno wypowiadał się poseł Lech 
Antoni Kołakowski, organizatorem spotkania 
był przewodniczący Rady Osiedla Piotr Ser-
dyński, czyli jeden z czołowych działaczy PO 
w Łomży. Jest to zatem akcja polityczna, która 
w naszym mieście nie powinna mieć miejsca, 
jeżeli chcemy być miastem przyjaznym inwe-
storom i ich pozyskiwać. Powinniśmy zacho-
wywać pewne standardy i – w mojej ocenie - 
przebieg dyskusji temu nie służył. 

Ja cieszę się z tego, że trzy nieruchomości 
wchodzące do podstrefy Suwalskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej sprzedane w tej kaden-
cji, trafiły do lokalnych przedsiębiorców. To 
ważne założenie prowadzonej przeze mnie 
polityki. 

Jak wszyscy wiemy, ogromne zaintereso-
wanie wywołuje ostatnia działka, która jest do 
sprzedania w SSSE. Pamiętamy czas, ja jeszcze 
jako radny, starań o o utworzenie strefy, która 
miała nam pomóc w przyciąganiu inwestorów. 
W 2012 roku zawarte zostało porozumienie, 
które określa zobowiązania miasta i SSSE. Dzi-
siaj, kiedy  temat ostatniej z działek wykorzy-
stywany jest politycznie, powinniśmy wyraźnie 
powiedzieć o kompetencjach obu tych stron. 

Mieszkańcy naszego miasta sugerowali na 
spotkaniu żebym przerwał przetarg. Bardzo 
wyraźnie zadeklarowałem, że działania mogę 
podjąć, gdy upłynie termin składania ofert. W 
związku z tym mógłbym w poniedziałek skie-
rować pismo z prośbą, podkreślam – z prośbą, 
do prezesa SSSE. Mieszkańcom miasta się nie 
dziwię. Są to dla nich emocje, są pewne zjawi-
ska nieznane. Rozumiem, że tego rodzaju in-
westycji nie chcą. Jeżeli miałaby powstać, będę 
się jej sprzeciwiał razem z nimi w pierwszym 
szeregu. Jednak sugestie, że miałbym prze-
rwać ten przetarg są niezgodne z prawem, a 
ja muszę działać w granicach i na podstawie 
prawa.                

To jednak, czego dzisiaj doświadczamy 
od samego rana... Wiem, że były telefony do 
prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Ja otrzymałem list od pana posła 
Lecha Antoniego Kołakowskiego i powiem 
szczerze: jestem zdziwiony i oburzony.... Po-
seł zapowiadał na spotkaniu z mieszkańcami, 
że podejmie interwencję. Ale przypominam, 
byłaby to interwencja w przetarg, który trwa. 
W mojej ocenie i prawników, jest to zachowa-
nie niegodne, zachowanie karygodne. Pismo, 
które otrzymałem jest po prostu próbą „od-
rzucenia piłeczki”. Nie znam treści rozmowy 
posła z prezesem SSSE, ale jako prezydent nie 
mam kompetencji, aby ten przetarg wstrzy-
mać. Ja się tego nie podejmę. Tym bardziej, że 
byłoby to działanie niezgodne z prawem. Za 
takie działania, za takie telefony były w Polsce 
osoby skazywane. Słyszeliśmy też o akcjach z 
udziałem Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego...

Działania, które realizuję w Urzędzie 
Miejskim są zgodne z prawem i nie wyko-
nam takich działań, o które prosił pan poseł. 
Dziwię się, że sam oficjalnie nie skierował 
takiego pisma tylko „posiłkuje się” prezy-
dentem.

Prezesa Suwalskiej Strefy można tylko o 
coś prosić, a on może podjąć działania bez 
mojego pisma.

Sytuacja polityczna w Łomży jest napię-
ta. Jako mieszkaniec osobiście także ją mocno 
odczuwam. Mam tu też na myśli działania, 
które przekraczają granice sfery publicznej i 
wkraczają w prywatną. To, co się dzieje wokół 
tego przetargu też jest – moim zdaniem – ele-
mentem tworzenia obrazu nieprawidłowości 
w działaniach władz miasta. 

O odniesienie się do wypowiedzi prezy-
denta Mariusza Chrzanowskiego poprosili-
śmy posła Lecha Antoniego Kołakowskiego.

- Nie będę komentował słów, których nie 
słyszałem. Ja zawsze staję w obronie miesz-
kańców, gdy czują że dotyczy ich jakieś zagro-
żenie – powiedział.         

Wśród mieszkańców 
Niespełna dobę przed konferencją w Ra-

tuszu odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez Radę Osiedla, na którym miałaby po-
wstać ubojnia.  O skali problemu świadczy 
udział około 200 osób . Pojawili się także 
poseł Lech Antoni Kołakowski i prezydent 
Mariusz Chrzanowski.   

Główne obawy mieszkańców Łomży, któ-
rzy dowiedzieli się o planach budowy ubojni 
to: odór, insekty, dziesiątki czy setki tirów 
przejeżdżających dziennie przez miasto, wy-
pełnionych bydłem wiezionym na ubój. Swój 
głos sprzeciwu postanowili wyraźnie zaak-
centować podczas spotkania członkowie rady 
osiedla nr 1 w Łomży i nie tylko.

- Mieszkamy na spokojnym osiedlu. 
Mamy tu przedszkola i szkoły. Piękne, nowo-
czesne sportowe obiekty. Wszyscy się znamy. 

SPRAWA UBOJNI  W ŁOMŻY 

Rzeźni zwierząt nie będzie,  
ale polityczna krew już się polała  

Dokończenie na str. 4

Od lewej Piotr Serdyński, Lech Antoni Kołakowski i Mariusz Chrzanowski



4 www.narew.info

Nie pozwolimy, by ktokolwiek nas 
truł – oponowali mieszkańcy „Ba-
wełny”.

Kolejnymi konsekwencjami in-
westycji, na które zwracali uwagę 
mieszkańcy Łomży, to spadek war-
tości okolicznych działek, a także 
fakt, że podatki nie trafiałyby do 
miasta, lecz tam, gdzie firma jest za-
rejestrowana. 

Jak podkreśla Piotr Serdyński, 
organizator spotkania, a zarazem 
przewodniczący rady osiedla, tak 
aktywna postawa  uczestników spo-
tkania pokazała, jak ważny i niepo-
kojący był to problem.

- Oczekiwali, że podejmę kon-
kretne działanie. Chcieli, bym zapro-
testował. Jednak wolałem pójść nieco 

bardziej rozsądną drogą. Spotkać się 
i porozmawiać – wyjaśnia Piotr Ser-
dyński. – Żałuję tylko, że nie pojawił 
się prezes OSI Poland Foodworks. 
Ale dla mnie jest to bardzo wymow-
ne. Gdyby nie miał nic do ukrycia, to 
odwiedziłby mieszkańców naszego 
miasta – dodaje przewodniczący.  

Głos ze spotkania był  jedno-
znaczny: mieszkańcy sprzeciwiają 
się tej inwestycji. Ponad 200 łom-
żyniaków niemal jednomyślnie 
podniosło dłonie przeciw budowie 
ubojni , gdy poseł Lecha Antoni 
Kołakowski zaproponował  tego 
rodzaju sposób wyrażenia opinii. 
Parlamentarzysta Ziemi Łomżyń-
skiej przytoczył dwa akapity kilku-
stronicowej opinii wydanej przez 
Ministerstwo Ochrony Środowiska. 
Wnioski zabrzmiały jednoznacznie.

- Podczas eksploatacji, analizo-
wanego zakładu wystąpią niewiel-
kie ilości odpadów niebezpiecznych 
oraz znaczne ilości innych niż nie-
bezpieczne, m.in. postaci odpadowej 
tkanki zwierzęcej, odpadowej tkanki 
zewnętrznej stanowiącej materiał 
szczególnego i wysokiego ryzyka, 
czy surowców i produktów nie na-
dających się do spożycia i przetwór-
stwa oraz inne  – czytał poseł Lech 
Antoni Kołakowski. 

Obecny na spotkaniu prezy-
dent Łomży, Mariusz Chrzanow-
ski wielokrotnie podkreślał, że jeśli 
będzie taka konieczność, razem z 
mieszkańcami będzie protestował 
przeciw niekorzystnym dla nich 
decyzjom. 

- Jestem po państwa stronie, a 
nie po tej drugiej. Nikomu nie za-
leży na krzywdzie lokalnej społecz-
ności. Rozwój, inwestycje, miejsca 
pracy na pewno, ale nie kosztem 
komfortu państwa życia – mówił 
prezydent Mariusz Chrzanowski. 

Według mieszkańców miasta 
takie spotkania powinny odbywać 
się przy każdej sprawie, która może 
wpłynąć na ich jakość życia.  

- Myślę, że to, co udało się osią-
gnąć, to jest to, czego mieszkańcy ocze-
kiwali – podsumowuje Piotr Serdyński. 

Ubojnia polityczna
Sprawa ubojni odsłoniła w Łom-

ży wiele pogmatwanych interesów. 
To, że firma planująca inwestycję, nie 
wzięła w przetargu udziału, wcale nie 
jest pewnych zjawisk finałem. 

Najważniejszy zysk z wydarzeń 
wokół tego problemu, to głos miesz-
kańców miasta. Około 200 osób 
zdecydowało się czynnie przekazać 
swoje zdanie na otwartym spotka-
niu. Akurat w tym przypadku prze-
ciw czemuś, co wzbudziło obawy, ale 
można sobie wyobrazić, że  równie 
aktywnie łomżyniacy mogą powal-
czyć o coś, na czym im zależy. Albo 
odrzucić jakieś inne propozycje, bo 
już wiedzą jak to się robi. 

Dla władz wszelkiego auto-
ramentu to kiepska wiadomość, 
że mieszkańcy chcą i potrafią się 
upominać o swoje interesy. Obecni 
i wszyscy przyszli włodarze miasta 
powinni sobie tę lekcję demokracji 
bezpośredniej dobrze zapamiętać.

Kolejna nauka jest taka, że po-
lityka nie przesądza o wszystkim. 
Przewodniczący Rady Osiedla Piotr 
Serdyński to akurat aktywny dzia-
łacz Platformy Obywatelskiej, ale 
podczas spotkania to nie miało wiel-
kiego znaczenia. Poseł Lech Antoni 
Kołakowski i prezydent Mariusz  

Chrzanowski to przedstawiciele 
Prawa i Sprawiedliwości , ale - jak 
się okazało - wcale nie mówili w 
tej sprawie jednym głosem. Wśród 
uczestników debaty mieszkańców, 
która przyniosła jednoznaczny 
sprzeciw wobec  budowy ubojni też 
były osoby z zupełnie odmiennych 
politycznych światów.

Niełatwo jest też być "za, a na-
wet przeciw" i jeszcze to precyzyj-
nie przekazać. Prezydent Mariusz 
Chrzanowski znalazł się w takiej 
właśnie niewygodnej pozycji.  Z 
punku wiedzenia interesów miasta 
podmiot tworzący miejsca pracy i 
przyszły podatnik to łakomy kąsek i 
tak należałoby sprawę przedstawiać. 
Ale odczucia mieszkańców, czyli 
wyborców  w tym przypadku skupi-
ły się wokół zupełnie innych aspek-
tów sprawy:  że może być to bardzo 
uciążliwe sąsiedztwo. I prezydent  
musiał tłumaczyć, że jest "za" bo nie 
może, respektując prawo  ingerować 
w przetarg, ale też jest "przeciw" i 
zwróci się o unieważnienie przetargu.       

Jeszcze jedna konkluzja: Łomża 
potrzebuje  rozwoju gospodarczego, 
inwestorów zapewniających miej-
sca pracy, ale nie każdego rodzaju...  
Mieszkańcy o wiele bardziej niż 
nowe miejsca cenią sobie w Łomży 
spokój i bezpieczeństwo. To także 
lekcja dla wszystkich, którzy już za 
kilka miesięcy będą przekonywać: 
wybierz mnie.                   

gorący temat

reklama

SPRAWA UBOJNI  W ŁOMŻY 

Rzeźni zwierząt nie będzie,  
ale polityczna krew już się polała  

Dokończenie ze str. 3
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AGNIESZKA MUZYK Z ODZNAKĄ HONOROWĄ 
PRIMUS IN AGENDA

Pierwsza  
w działaniu 

Agnieszka Muzyk, była wiceprezydent Łomży, otrzymała Od-
znakę Honorową   Primus in Agenda (Pierwszy w Działaniu).  
Wyróżnienie przyznane przez Elżbietę Rafalską, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej przekazał w łomżyń-
skim Starostwie Jarosław Zieliński, wiceminister spraw we-
wnętrznych. 

- Odznaka Primus in Agenda jest sposobem pro-
mowania ludzi aktywnych, zaangażowanych w niesie-
nie pomocy osobom niepełnosprawnym, wykluczonym 
społecznie, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
Takie działania wymagają  empatii, umiejętności roz-
wiązywania problemów innych ludzi. Ważna jest także  
wiedza jak znajdować i realizować konkretne rozwiąza-
nia - powiedział uzasadniając nadanie odznaczenia Ja-
rosław Zieliński.

Agnieszka Muzyk pełniąc funkcję zastępcy pre-
zydenta Łomży była inicjatorką utworzenie środowi-
skowego domu samopomocy, a także klubu dziennego 
pobytu dla osób starszych Senior - Wigor. Aktywnie  
działa w ruchu na rzecz trzeźwości, w wymiarze  lokal-
nym i krajowym. We współpracy z parafiami współtwo-

rzyła świetlice socjoterapeutyczne.
- Dziękuję za to, że moje działanie w sferze poli-

tyki społecznej zostało dostrzeżone. Warto zaznaczyć, 
że wspierało je wiele osób z organizacji pozarządowych 
i  służb socjalnych. Bardzo ważne było utworzenie w 
Łomży ośrodka  koordynacyjno- rehabilitacyjnego w 
byłej szkole „Drzewnej”. Swoją siedzibę mają tam tak-
że ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy oraz środo-
wiskowy dom samopomocy dla osób z upośledzeniem  
w stopniu umiarkowanym i głębokim - tłumaczyła 
Agnieszka Muzyk.

Gratulacje przekazał jej poseł Lech Antoni Koła-
kowski. Spotkanie z udziałem przedstawicieli samorzą-
du, służb mundurowych i socjalnych zostało zorganizo-
wane w starostwie powiatowym w Łomży.

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, odznaka Primus  in Agenda jest 
honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom 
fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szcze-
gólne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, poli-
tyki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami 
przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należą-
cych do zakresu merytorycznej działalności ministra 
właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społeczne-
go i rodziny.

  Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej 
zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  naj-
ciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, no-
watorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a 
także rzetelności i ofiarności w podejmowanych dzia-
łaniach.

WIESŁAW KOŁOWSKI

Ratownik doceniony 
przez policję

Grupa Ratownicza Na-
dzieja w Łomży przeka-
zała nam bardzo miłą 
informację. W Komendzie 
Głównej Policji w Warsza-
wie wiceprezes i naczel-
nik OSP Grupa Ratowni-
cza Nadzieja ratownik 
medyczny Jakub Brzeziak 
został odznaczony Brązo-
wym Medalem za Zasługi 
dla Policji. 

Wyróżnienie zo-
stało przyznane przez 
ministra spraw we-
wnętrznych i admini-
stracji Joachima Bru-
dzińskiego w uznaniu 
zasług osobistych Ja-
kuba Brzeziaka i jego 
współpracowników z 
Nadziei na rzecz pro-
wadzenia wspólnie z 
policją działań poszu-
kiwawczych osób zagi-
nionych oraz szerokiej 
współpracy w dziedzi-
nie szkoleń i profilak-
tyki. 

Dekoracji łomżyń-
skiego ratownika doko-
nali komendant główny 
policji gen. insp. Jaro-
sław Szymczyk i jego 
zastępca nadinspektor 
Helena Michalak.

Odznakę Primus in Agenda Agnieszce Muzyk wręczył wiceminister Jarosław Zieliński, a gratulację przekazał także poseł 
Lech Antoni Kołakowski 

Jakub Brzeziak, 
ratownik medyczny  
z Łomży, uhonorowany 
został za współpracę  
z policją
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M.Ch: - Do końca roku mu-
simy zrealizować 40 procent tej 
inwestycji. Obligują nas do tego 
uzgodnienia z wojewodą podla-
skim. Remont ulicy Niemcewicza 
został rozłożony na 2 lata, z czego 
się niezmiernie cieszymy, bo ist-
nieje duża możliwość, że zyskamy 
znacznie większe dofinansowanie. 
Otrzymaliśmy ponad milion zło-
tych z Programu Dróg Gminnych i 
Powiatowych, ale istnieje szansa na 
to, że te środki będą o wiele więk-
sze, bo samorządy, które również 
dostały dofinansowania, nie reali-
zują jeszcze tych inwestycji. Jest 
to newralgiczna droga, z uwagi na 
komfort życia mieszkańców, a tak-
że bezpieczeństwo, zwłaszcza dzie-
ci. W pobliżu tej drogi znajduje 
się Szkoła Podstawowa nr 10 oraz 
Przedszkole Publiczne nr 14 i 15. 
W związku z tym, przez 10 mie-
sięcy ruch w tamtym miejscu jest 
szczególnie wzmożony. Informacje, 
które pojawiały się w przestrzeni 
publicznej, że tej drogi nie będzie, 
były błędne. Od początku mówi-
łem że chcę, by ta droga powstała z 
jak największym dofinansowaniem. 
Jeszcze parę miesięcy temu rozma-
wialiśmy głównie o finansach, bo 
otrzymaliśmy je w mniejszym wy-
miarze niż było spodziewane. Nie 
satysfakcjonuje nas 18 % dofinan-
sowania, a 50 % i mam nadzieję, że 
uda się je pozyskać.

M.S: - Okres wakacji, to także czas re-
montów w przeszkolach i szkołach. Czy 
prace modernizacyjne zostaną wyko-
nane na czas, zanim uczniowie wrócą 
do szkół po wakacjach?

M.Ch: - Są to termomoderni-
zacje, modernizacje łazienek, czy 
prace związane z przystosowywa-
niem sal szkolnych. I te inwestycje 
przebiegają zgodnie z planem. W 
tym roku realizujemy je w kolejnych 
placówkach. W ciągu tych czterech 
lat starałem się, by w  każdym roku 
coś ważnego się działo w tym ob-
szarze. W tym roku m.in w Szkole 
Podstawowej nr  1 powstanie pion 
kuchenny. Jest to niezwykle waż-
na inwestycja, warta ponad milion 
złotych. Ważne jest, żeby nasze 
dzieci zdrowo się odżywiały, dlate-
go inwestujemy w kuchnie, nie ko-

rzystamy z cateringów. W naszych 
dwóch największych podstawów-
kach tzn. szkołach nr 9 i 10, piony 
kuchenne już są. Teraz dochodzi 
SP 1. Do tego szereg inwestycji w 
przedszkolach, w których z roku 
na rok mamy coraz więcej dzie-
ci. Zwiększa się zapotrzebowanie 
na opiekę przedszkolną i musimy 
myśleć, o tym by tworzyć kolejne 
miejsca dla najmłodszych łomżan. 
Ostatnio kwestia ta była poruszana 
przy okazji Publicznego Przed-
szkola nr 5, które miałoby znaleźć 
nową siedzibę w bloku wzniesio-
nym w ramach programu „Miesz-
kanie +”. Jednak w tym przypadku 
skłaniam się, żeby to przedszkole 
rozbudowywać bez względu na 
rządowy program i chciałbym aby 
w tej części Łomży była duża, no-
woczesna placówka i pewnie już 
niedługo będziemy przygotowy-
wali dokumentację do tej budowy, 
bo tego chcą mieszkańcy nasze-
go miasta. Powstają nowe bloki, 
wprowadzają się młode rodziny z 
dziećmi, więc już dziś musimy o 
tym myśleć. Rozmawiając o inwe-
stycjach nie możemy zapomnieć o 
obiektach sportowych. Największa 
nasza inwestycja sportowa, z której 
jestem dumny, to oczywiście hala 
sportowa przy Szkole Podstawowej 
nr 7. Pamiętam dyskusje toczące się 
kilka lat temu, gdy radni propono-
wali zlikwidowanie jednej ze szkół 
podstawowych i zastanawiali się czy 
zasadne jest inwestowanie w halę 
sportową przy „Siódemce” czy  przy 
„Dwójce”. Ja od początku jednak 
mówiłem, że chcę, aby ta nowo-
czesna hala powstała, że na koniec 
kadencji ten obiekt oddamy i słowa 
dotrzymałem. I już od nowego roku 
szkolnego uczniowie, ale także klu-
by sportowe będą mogły cieszyć się 
z nowoczesnej hali sportowej. 

M.S: - Przejdźmy do starszych miesz-
kańców Łomży – seniorów. Ponad dwa 
lata temu została utworzona Łomżyń-
ska Społeczna Rada Seniorów. Czy był 

to dobry pomysł. Jak ocenia Pan efekty 
jej funkcjonowania? 

M Ch: - To był wręcz rewelacyj-
ny pomysł. Wierzyłem w naszych 
seniorów. Wiedziałem, że jest to 
grupa aktywna, a dziś nawet można 
powiedzieć, że jest to grupa wiodąca 
w mieście. Inicjatywy wspólnie po-
dejmowane z Radą Seniorów przy-
czyniają się do tego, że wydarzeń 
w Łomży jest bardzo dużo. Mamy 
szereg programów, w których mogą 
uczestniczyć seniorzy. Uruchamia-
my kolejny - ”Cyfrowy Senior”, po-
legający na przeszkoleniu z zakresu 
obsługi komputera i poruszania się 
po internecie. Zapisy ruszają już w 
przyszłym tygodniu i o tym będzie-
my informowali i zachęcali. Funk-
cjonuje szereg różnych ciekawych 
inicjatyw jak np. Karta Seniora. 
Należy przypomnieć, że już 5280 
osób jest jej uczestnikami. Ostatnie, 
honorowe członkostwo otrzymał 
ksiądz biskup, Janusz Stepnowki. 
Jest to dla nas wielki zaszczyt, że 
biskup dołączył do grona łomżyń-
skich seniorów i jest osobą, która 
będzie miała możliwość korzystania 
z przywilejów Łomżyńskiej Karty 
Seniora. Osoba, po 60. roku życia, 
która posiada taką kartę ma żniżki 
na towary  i usługi już 40 firm. Są 
to podmioty gastronomiczne, ofe-
rujące masaże, usługi fryzjerskie czy 
chociażby salon meblowy. Co wię-
cej, seniorzy mogą bezpłatnie wejść 
na pływalnię czy do filharmonii. i 
to, co ich cieszy najbardziej, czyli 
bezpłatne przejazdy komunika-
cją miejską. Trzeba przyznać, że to 
bardzo radosna grupa. Na początku 
września planujemy zorganizować 
kolejna łomżyńską „Senioradę”. 
Najprawdopodobniej będzie to 6 
września, ale jeszcze oficjalna de-
cyzja nie zapadła. Po raz kolejny 
Stary Rynek będzie rozśpiewany. 
Od kiedy została powołana Rada 
Seniorów, widać ich wzmożoną 
aktywność i jednoczenie. Powstają 
zespoły muzyczne, które wnoszą 
ogromną radość w życie. Takim 
przykładem jest „Tabor”, który 
można często spotkać na bulwarach 
łomżyńskich czy na Starym Rynku. 
Ich  też będzie można posłuchać 
na kolejnej „Senioriadzie”, gdzie 
wspólnie z seniorami będziemy się 
bawili. Zachęcam wszystkich do 
uczestnictwa i wzajemnej integra-
cji. Jestem bardzo zadowolony, że 
w trakcie mojej kadencji udało się 
zaktywizować grupę mieszkań-
ców, która jest niezwykle ważna w 
naszym mieście w mojej ocenie i 
mam nadzieję, że seniorzy czują 
się teraz docenieni a zapewniam, 
że inicjatyw dla tej grupy będzie 
jeszcze więcej bo widząc ich zapał 
i zaangażowanie nie można wręcz 
powiedzieć że im się nie pomoże i 
jest to obowiązek młodego poko-
lenia żeby wspierać seniorów w ich 
działaniach. 

M.S: Skoro podsumowujemy... Przed 
nami jesienne wybory. Jaki to będzie 
czas dla Pana? Czas przygotowywania 
kolejnego planu dla Łomży czy właśnie 
raczej czas podsumowywania? 

M Ch: - Dziś skupiamy się na 
tym, co dla mnie jest najważniejsze. 
A najważniejsze jest miasto Łom-
ża  - działania dla naszego miasta, 
inwestycje, o których wspomina-
łem i te, które również są realizo-
wane. Dziś to jest najważniejsze. 
Niektórzy w przestrzeni publicz-
nej próbują skierować rozmowę 
na to, czy będę startował czy nie. 
Dziś jest taki okres, okres wakacji, 
zdawałoby się czas odpoczynku 
ale nie dla samorządowców. Jest to 
okres wytężonej pracy i to jest dziś 
dla mnie najważniejsze. Na pewno 
przyjdzie moment, kiedy podejmę 
decyzję i na pewno Państwa o tym 
poinformuję. Dziś skupiam się na 
pracy, która ma przynieść efekt 
dla naszego miasta, a decyzję czy 
będę ubiegał się o kolejny okres 
służby dla naszego miasta, podej-
mę w stosownym czasie. Wiado-
mo, ten czas biegnie, ale póki co 
nie chcę sobie zaprzątać głowy 
takimi sprawami. Swoje przemy-
ślenia mam i decyzja niedługo 
zapadnie. To w żaden sposób nie 
będzie kolidowało z tym, co robię 
dla miasta, bo w 2014 roku miesz-
kańcy Łomży zaufali mi powie-
rzając mandat prezydenta miasta, 
co jest dla mnie niezwykle ważne. 
Ja zobowiązywałem się do ciężkiej 
pracy przez 4 lata, a nie przez 3,5 
roku, więc nie będę już teraz dys-
kutował,  jak ma wyglądać moja 
kampania i układał sobie do tego 
planów. Nie. To musi być ciężka 
praca przez całą kadencję. 

M.S: - W tę pracę wpisane są także pew-
ne przyjemności, tak jak obchody wiel-
kiego jubileuszu miasta. Kulminację 
tego wydarzenia mogliśmy przeżywać 
w czerwcu. Jednak Łomża nie przestaje 
świętować...  

Ch.: Łomża nie przestaje świę-
tować, mamy wakacje. Jak powie-
działem, dla nas samorządowców 
jest to okres ciężkiej pracy bo trwa 
szereg inwestycji - mówiliśmy o 
niektórych - szkołach, drogach, 
ze sfery kultury. Musimy to koor-
dynować, ale mieszkańcy Łomży 
mają czas, żeby odpocząć od co-
dzienności, więc my, jako miasto 
musimy przygotowywać dla nich 
ofertę kulturalno – rozrywko-
wą. Dlatego jest inicjatywa, którą 
wprowadziłem w tej kadencji, coś 
czego nie było w poprzednich la-
tach, czyli cykl wydarzeń kultu-
ralno – rozrywkowych w ramach 
Łomżyńskich Wakacji. Tak się 
składa, że każdego weekendu coś 
się w naszym mieście dzieje. Mie-
liśmy jarmark rozmaitości, mie-
liśmy także dzień bułgarski, ale 

skupmy się na tym, co przed nami. 
Mamy założenie, żeby chociaż jed-
no wydarzenie odbyło się w tygo-
dniu, w sobotę czy niedzielę. A już 
w njbliższych dniach zapraszam 
na wieczór kabaretowy. Powraca-
my do tej tradycji, bo za kadencji 
prezydenta Jerzego Brzezińskiego, 
był taki cykl spotkań „Łowieczki” 
Łomżyńskie Wieczory Kabare-
towe. Powiem szczerze, że trzeba 
wybierać to, co było dobre i moim 
zdaniem to było dobre w tamtej 
kadencji. Jako radny wielokrotnie 
brałem udziałw tych wydarze-
niach. Dzisiaj widzimy, jak kabare-
ty bardzo mocno się rozwijają, to 
nie to samo, co 10 lat temu. One 
bardzo przyciągają publiczność. 
Na łomżyńskim Starym Rynku 
wystąpią dwa znakomite kabarety 
- K2 i SMILE, który jest jednym 
z najbardziej lubianych zespo-
łów. Wielokrotnie był w Łomży i 
ciężko było dostać na niego bilety, 
więc myślę że taki otwarty wieczór, 
to jest dobra oferta dla mieszkań-
ców, którzy niekoniecznie mogą 
zapłacić za bilet 60 zł. Teraz mogą 
przyjść całymi rodzinami. Przy-
gotowane będą miejsca siedzące, 
leżaki, więc będzie można w miłej 
atmosferze przeżyć wspaniały wie-
czór i mieć dobre wspomnienia. A 
15sierpnia, wzorem lat poprzed-
nich, wieczór i koncert patrio-
tyczny. To też inicjatywa  zapo-
czątkowana w tej kadencji. Część 
oficjalna 15 sierpnia to oczywiście 
uroczystości miejskie, sztandary, 
wystąpienia gości, ale trzeba po-
kazać naszej młodzieży że te świę-
towanie świąt państwowych  może 
odbywać się w sposób radosny i 
tak też możemy uczyć patrioty-
zmu. Dlatego po raz kolejny orga-
nizuję koncert. Przyjadą zespoły z 
Polski m.in. Raper Sowa i zespół 
Złe Psy, czyli znani wykonawcy 
muzyki patriotycznej. Wierzę, że, 
tak jak w poprzednich latach, po-
goda dopisze i wiele łomżyńskich 
rodzin przyjdzie, żeby wspólnie 
świętować i radować się, że jeste-
śmy Polakami. Łomżyńskie wa-
kacje kończymy 24 sierpnia, jest to 
piątek. Organizujemy Gościniec 
Łomżyński „Zasmakuj w Łomży” 
, bo chcemy promować Łomżę po-
przez smaki. Zachęciłem okoliczne 
gminy do udziału w konkursach  
kulinarnych. Będzie szereg atrakcji 
dla dzieci, a co nas najbardziej in-
teresuje, to gwiazdy. Tego wieczoru 
wystąpi Łukasz Łyczkowski, finali-
sta programu The Voice of Poland, 
zespół Happysad, czyli niezwykle 
atrakcyjna oferta dla młodzieży oraz 
Michał Szpak, który nie tak dawno 
reprezentował Polskę na konkursie 
Eurowizji.  O jego obecności za-
decydowali mieszkańcy Łomży, bo 
jeden wykonawca wybierany był w 
gosowaniu otwartym spośród kilku 
propozycji wskazanych przez Urząd. 
Staram się, żeby mieszkańcy mieli 
wpływ na to, co się dzieje w naszym 
mieście, stąd m.in. taka nowocze-
sna forma wyboru wykonawcy za 
pomocą portali społecznościowych. 
Myślę że warto to kontynuować. W 
sierpniu także szereg innych cieka-
wych wydarzeń takich jak Jarmark 
Rozmaitości, Cafe Kultura czy też 
koncerty w Katedrze Łomżyńskiej.

rozmowa

To mieszkańcy mi zaufali,  
więc pracuję dla nich 

Dokończenie ze str. 1
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783.

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: pokrycia dachowe, wymiana 
konstrukcji dachowych, kominy z 
klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego i  i 
ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

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

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to 
kompleksowa obsługa firm pod 
względem BHP, PPOŻ oraz ABI – do-
kumentacja ochrony danych oso-
bowych. Zadzwoń, my zajmiemy 
się szkoleniem i dokumentacją. Te. 
501  627  081, 86  219 93 94, Łomża, 
ul. Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska – twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9, ul. 
Sikorskiego 166. 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 Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łom-
ża. Tel. 862  115 343, 696  884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy 
na weselu, studniówce, balu oko-
licznościowym 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. 
Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI

Wynajmę lokale od 15 m2 do 90 m2 
przy Al. Legionów, garaż 50 m2 (ul. 
Towarowa), biuro 50 m2 w sąsiedz-
twie magazynu, powierzchnia pod 
reklamę – gotowe konstrukcje. 
Tel. 600 588 666.

Sprzedam działkę nad Biebrzą 30 
arów o wymiarach 50/60 m. Dojazd 
asfaltem, nie podlega pod rezerwat, 
otoczona lasem. Tel. 608 412 919. 

UWAGA! Tanio sprzedam działki bu-
dowlane w Kupiskach Starych, 1000 
m2 w Zosinie oraz rekreacyjne w 
Balikach lub domek letniskowy. Tel. 
600 588 666.

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

Sprzedam mieszkanie M-5: 72 m2, III 
piętro  przy ul. Kasztelańskiej – 258 
tys. oraz garaż 18 m2 przy ul. Bema 
– 35 tys. Tel. 518 568 802. 

KUPIĘ

Kupię las do wycinki z gruntem lub 
gruntu, ewentualnie sam grunt po 

wyciętym lesie, ziemię, łąkę, orne 
nieużytki. Tel. 600 588 666.

SPRZEDAM

Las 1 ha. Tel. 600 062 532.

MATRYMONIALNE 

Samotny pozna wolną Panią do 
lat 50 z Łomży lub okolic. Tel. 
730 529 316.

ROLNICTWO

Sprzedam ciągnik URSUS C-360 3P 
borty – zastawy + kontener 1200 l 
kwasówka. 
Tel. 512 807 562

Sprzedam  słomę, sianokiszonkę, 
zgrabiarke Krone dwukaruzelową. 
Tel. 692 487 541.

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, 

Łomża, ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38.

MOTORYZACJA

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIEN-
TA. DOBRE CENY. 18 – 400 Grzy-
mały k.Łomży. Tel. 602  259  306, 
734 857 500.

Sprzedam Volkswagena Transpor-
tera TD 2,4, 1995 r cena 6 tys. Opel 
Vectra 1,8 benzyna, gaz, są wszyst-
kie opłaty, cena 200 tys. Tel. 609 10 
80 27. Łomża zapraszam

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

PRACA

Zlecę produkcję altan ogrodowych 
tylko doświadczonemu i uczciwe-
mu Panu, wynagrodzenie 1000 zł od 
sztuki oraz wykonawcy domków let-
niskowych 35 m2. Tel. 600 588 666.

Mężczyznę do pracy w gospodar-
stwie. Tel. 515830196, 696619679.

Zatrudnię pracownika w gospo-
darstwie w okolicy Wizny (przy kro-
wach), może być emeryt. 
Tel. 784 497 101.

Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy 
kat.B. Piekarnia Piątnica. Tel. 86 219 

13 34 (dzwonić do godz.13).

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

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

STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

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

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Anita Sokołowska. Jest już sześć lat na 
planie „Przyjaciółek” i czternaście w roli doktor 

Leny z Leśnej Góry w „Na dobre i na złe”

Na nic nie mogę 
narzekać

Marzy o dobrej roli w filmie. Ale występowanie w serialach jej nie 
zmęczyło. Tym bardziej, że dały jej one ogromną popularność.

Skacze ze spadochronem, gra w teatrze i w serialach. Gotuje. Tańczy. Jest wszechstronna. 
Goni za emocjami, ryzykiem, adrenaliną. Myśli o kursie wspinaczkowym. Nie chodzi w szpil-
kach, nie maluje ust na co dzień, czuje się typem chłopczycy. 

- Skok to było fantastyczne doświadczenie. Zrobienie pozycji delty w trakcie lotu ponad 
chmurami, z twarzą ku słońcu... tego nie da się zapomnieć. Nawet teraz, gdy o tym myślę, mam 
ciarki na plecach. Naprawdę przez tych parę chwil czułam się wolna jak ptak. Ale chyba ze ska-
kaniem już koniec – powiedziała stylowi.pl

Sama przyznaje, że teraz jest znacznie spokojniejsza…bo rodzina, ukochany synek wymaga-
ją od niej odpowiedzialności.

Anita Sokołowska miała tylko ślub cywilny z pierwszym mężem, aktorem, fotografem Ra-
fałem Malinowskim. Wydawali się stworzeni dla siebie, oboje ambitni, utalentowani, kochający 
nowe wyzwania. Ale po skończeniu studiów i przeprowadzce do Warszawy, zaczęły się problemy. 
Anita dość szybko zadomowiła się w stolicy, dostała główną rolę w serialu. Wyraźnie była na fali 
wznoszącej. Rafałowi natomiast w ogóle się nie wiodło. W końcu zrezygnował z zawodu. 

Kryzysu nie udało się pokonać. W 2009 r., po ośmiu latach małżeństwa, spotkali się na 
sprawie rozwodowej – przypomina pomponik.

Wydawać by się więc mogło, że droga do ślubu kościelnego z obecnym partnerem – reży-
serem, wicedyrektorem teatru w Bydgoszczy, tam występowała – Bartoszem Frąckowiakiem, 
z którym ma syna Antosia (5 l.), stoi przed aktorką otworem.

- Bartek zachwycił mnie swoją energią i intelektem. Jest facetem pełnym pasji, z nim nigdy 
nie jest nudno. Zakochałam się też w jego dobrych oczach, jest ciepły, rodzinny. Po jednej 
z pierwszych prób, totalnie pod wrażeniem Bartka poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leżącą 
tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać 
i miałam wypieki na twarzy. Co za język! Sposób myślenia. Już wiedziałam, że wpadłam po uszy 
– powiedziała „Twojemu Stylowi".

Mimo to uparcie obstaje przy tym, że rola panny młodej nie jest jej przeznaczona.
Aktorka nie ukrywa, że nauczyła się żyć bez rozmyślania, zastanawiania się, co było 

i co będzie. Siłę daje jej rodzina: uśmiech syna i wsparcie ukochanego – pisze Viva. 
Ich ciepła, czuła relacja i pewność, że partnerowi na niej zależy jest tym, czego potrze-
bowała. „Dużo daje mi też uśmiech mego syna, wtedy widzę, że wszystko w rodzinie 
gra" – dodaje.

- Dziecko zmienia wszystko: sposób patrzenia na świat, priorytety, postrzeganie czasu. 
Jak schodzisz z planu, to marzysz, żeby pojechać do domu, a nie pojawić się na salonach. 
Nie mam czasu pół dnia przygotowywać się na wyjście, malować, czesać... I męczy mnie 
to, że wszyscy budujemy w show-biznesie świat, który nie istnieje. Przecież nikt nie cho-
dzi codziennie na 12-centymetrowych szpilkach i w kieckach od Versace – powiedziała 
Fleszowi.

- Wiem, że jestem rozpoznawalna – mówi Twojemu Stylowi. Na co dzień nie mam jednak 
świadomości, że ze mnie jakaś wielka pani aktorka. Ciągle siedzi we mnie mały lubelski wie-
śniak, dziewczynka, która przyjechała z prowincji. Dopiero gdy ktoś mnie doceni, dociera do 
mnie, jaką drogę przeszłam. Że coś znaczę. Że umiem. Kiedyś usłyszałam, że w pewnym spek-
taklu jestem „nie do zastąpienia”. W takich chwilach fruwam.

- Jestem kobietą spełnioną, lubię siebie, jest mi ze sobą dobrze, a to dlatego że jestem 
świadoma siebie – powiedziała w jednym z wywiadów. Umiem dostrzegać szczęście w naj-
drobniejszych momentach życia, choćby w rozmowie z dzieckiem. Na nic nie mogę narze-
kać, mam udane życie i pracę, którą kocham. Daje mi to dużo satysfakcji, czy to nie jest 
szczęście?

To unikalne zdarzenie zaprowadzone 
w Łomży za sprawą obecnego biskupa 
seniora Stanisława Stefanka. Tradycję 
lipcowych imienin Anny i Joachima, 
czyli dziadków Jezusa, z radością kulty-
wuje także obecny ordynariusz Janusz 
Stepnowski. Najmilej  witanymi gośćmi 
ogrodów okalających Dom Biskupi są 
dziadkowie z wnukami.   

Do imieninowego zwyczaju w 
ogrodach biskupich w należy pio-
senka, wspólne zabawy, humor i 
smakołyki.

- Z radością wszystkich witam 
w tym zielonym zakątku w centrum 
miasta. Większość uczestników 
spotkania zna to miejsce z poprzed-
nich spotkań. Wiem także, że często 
przychodzą osoby, które obecnością 
wnuczków cieszą się tylko w okre-
sie wakacyjnym. Nasze współczesne 
czasy sprawiają, że całkiem liczna 
jest grupa dzieci na co dzień wycho-

wujących się poza granicami Polski  
- mówi ksiądz biskup Janusz Step-
nowski.

Rodzinne spotkanie, to także 
okazja do przypomnienia postaci 
dziadków Jezusa - Anny i Joachima.

- W ikonografii  częściej wspo-
minana jest święta Anna. Dopiero w 
tradycji chrześcijańskiej   upowszech-
niło się wspominanie  świętej Anny i 
Joachima, obojga dziadków Pana Je-
zusa - wyjaśnia duszpasterz diecezji. 

Gry i zabawy prowadzone przez 
księży Adama i Grzegorza, miła, 

rodzinna atmosfera, a także rajska i 
bujna zieleń. Wszystko zachęca do 
udziału w spotkaniu.

- Jeśli jest  taka uroczystość, ładna 
pogoda, a do tego wnuczka  bardzo 
zainteresowana udziałem, to warto 
skorzystać z zaproszenia księdza bi-
skupa  – przyznaje z radością Barbara 
Wróblewska, mieszkanka Łomży.

Większość osób doskonale zna 
to święto i już kolejny raz uczestni-
czy w spotkaniu.

- Dzieciaki zawsze super się tu 
bawią. W tym roku to już czwar-
ty raz, zdecydowaliśmy zajrzeć do 
ogrodów biskupich. Przy okazji 
babcie zobaczą popisy wnuczków – 
uśmiecha się Krystyna Składanek, 
mieszkanka Łomży.

Organizatorzy, klerycy i siostry 
pracujące w Domu Biskupim za-
dbali także o napoje i słodki poczę-
stunek dla gości.  

Wiesław Kołowski

Anna i Joachim, dziadkowie Pana Jezusa oraz 
łomżyński biskup zapraszają na imieniny

Na festynie były gry zespołowe, oraz plac 
zabaw i piłkarzyki, to, co dzieci lubią 
najbardziej.

Organizujemy rodzinne spotkania wspominając dziadków Pana Jezusa  
świętą Annę i Joachima, powiedział ksiądz biskup Janusz Stepnowski.
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Anita Sokołowska. Jest już sześć lat na 
planie „Przyjaciółek” i czternaście w roli doktor 

Leny z Leśnej Góry w „Na dobre i na złe”

Na nic nie mogę 
narzekać

Marzy o dobrej roli w filmie. Ale występowanie w serialach jej nie 
zmęczyło. Tym bardziej, że dały jej one ogromną popularność.

Skacze ze spadochronem, gra w teatrze i w serialach. Gotuje. Tańczy. Jest wszechstronna. 
Goni za emocjami, ryzykiem, adrenaliną. Myśli o kursie wspinaczkowym. Nie chodzi w szpil-
kach, nie maluje ust na co dzień, czuje się typem chłopczycy. 

- Skok to było fantastyczne doświadczenie. Zrobienie pozycji delty w trakcie lotu ponad 
chmurami, z twarzą ku słońcu... tego nie da się zapomnieć. Nawet teraz, gdy o tym myślę, mam 
ciarki na plecach. Naprawdę przez tych parę chwil czułam się wolna jak ptak. Ale chyba ze ska-
kaniem już koniec – powiedziała stylowi.pl

Sama przyznaje, że teraz jest znacznie spokojniejsza…bo rodzina, ukochany synek wymaga-
ją od niej odpowiedzialności.

Anita Sokołowska miała tylko ślub cywilny z pierwszym mężem, aktorem, fotografem Ra-
fałem Malinowskim. Wydawali się stworzeni dla siebie, oboje ambitni, utalentowani, kochający 
nowe wyzwania. Ale po skończeniu studiów i przeprowadzce do Warszawy, zaczęły się problemy. 
Anita dość szybko zadomowiła się w stolicy, dostała główną rolę w serialu. Wyraźnie była na fali 
wznoszącej. Rafałowi natomiast w ogóle się nie wiodło. W końcu zrezygnował z zawodu. 

Kryzysu nie udało się pokonać. W 2009 r., po ośmiu latach małżeństwa, spotkali się na 
sprawie rozwodowej – przypomina pomponik.

Wydawać by się więc mogło, że droga do ślubu kościelnego z obecnym partnerem – reży-
serem, wicedyrektorem teatru w Bydgoszczy, tam występowała – Bartoszem Frąckowiakiem, 
z którym ma syna Antosia (5 l.), stoi przed aktorką otworem.

- Bartek zachwycił mnie swoją energią i intelektem. Jest facetem pełnym pasji, z nim nigdy 
nie jest nudno. Zakochałam się też w jego dobrych oczach, jest ciepły, rodzinny. Po jednej 
z pierwszych prób, totalnie pod wrażeniem Bartka poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leżącą 
tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać 
i miałam wypieki na twarzy. Co za język! Sposób myślenia. Już wiedziałam, że wpadłam po uszy 
– powiedziała „Twojemu Stylowi".

Mimo to uparcie obstaje przy tym, że rola panny młodej nie jest jej przeznaczona.
Aktorka nie ukrywa, że nauczyła się żyć bez rozmyślania, zastanawiania się, co było 

i co będzie. Siłę daje jej rodzina: uśmiech syna i wsparcie ukochanego – pisze Viva. 
Ich ciepła, czuła relacja i pewność, że partnerowi na niej zależy jest tym, czego potrze-
bowała. „Dużo daje mi też uśmiech mego syna, wtedy widzę, że wszystko w rodzinie 
gra" – dodaje.

- Dziecko zmienia wszystko: sposób patrzenia na świat, priorytety, postrzeganie czasu. 
Jak schodzisz z planu, to marzysz, żeby pojechać do domu, a nie pojawić się na salonach. 
Nie mam czasu pół dnia przygotowywać się na wyjście, malować, czesać... I męczy mnie 
to, że wszyscy budujemy w show-biznesie świat, który nie istnieje. Przecież nikt nie cho-
dzi codziennie na 12-centymetrowych szpilkach i w kieckach od Versace – powiedziała 
Fleszowi.

- Wiem, że jestem rozpoznawalna – mówi Twojemu Stylowi. Na co dzień nie mam jednak 
świadomości, że ze mnie jakaś wielka pani aktorka. Ciągle siedzi we mnie mały lubelski wie-
śniak, dziewczynka, która przyjechała z prowincji. Dopiero gdy ktoś mnie doceni, dociera do 
mnie, jaką drogę przeszłam. Że coś znaczę. Że umiem. Kiedyś usłyszałam, że w pewnym spek-
taklu jestem „nie do zastąpienia”. W takich chwilach fruwam.

- Jestem kobietą spełnioną, lubię siebie, jest mi ze sobą dobrze, a to dlatego że jestem 
świadoma siebie – powiedziała w jednym z wywiadów. Umiem dostrzegać szczęście w naj-
drobniejszych momentach życia, choćby w rozmowie z dzieckiem. Na nic nie mogę narze-
kać, mam udane życie i pracę, którą kocham. Daje mi to dużo satysfakcji, czy to nie jest 
szczęście?
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coś  

dla siebie
Telefon 110:  
Na granicy

TVP1 piątek 23.20
Olga Lensky i Adam Raczek pracują w specjalnie 

powołanym zespole śledczym działającym przy granicy 
polsko-niemieckiej. Podczas pościgu policyjnego 

z samochodu ucieka mężczyzna, pozostawiając w środku 
ciężko rannego człowieka, który umiera w szpitalu. Trop 

prowadzi do klubu bokserskiego.

Mary i Martha
Metro piątek 22.00

Mary wyrusza z synkiem w podróż do Afryki. Tam dziecko 
zapada na malarię i umiera. Wkrótce po pogrzebie 
poznaje Marthę, Brytyjkę, która również z powodu 

malarii straciła jedyne dziecko. Jej syn pracował 
w sierocińcu w Mozambiku. Kobiety postanawiają walczyć 

z chorobą.

Dorwać Wattsa
TVP1 sobota 21.10

Detektyw Bennie Black (Jackie Chan) od lat depcze po 
piętach szefowi chińskiej mafii, ta grozi jego pięknej 

siostrzenicy Bai. By uratować dziewczynę, detektyw musi 
wytropić i sprowadzić do Hong Kongu amerykańskiego 

hazardzistę Wattsa.

American 
Pie: Zjazd 

absolwentów
TVN sobota 23.00

Bohaterowie kultowej serii „American Pie" spotykają 
się po latach podczas zjazdu absolwentów. Choć przez 

ponad dekadę zmieniło się wiele, to jednak ani czas, ani 
odległość nie są w stanie zmienić starych nawyków. Zjazd 

przerodzi się w odjechaną imprezę,

Lep na muchy
Polsat niedziela 23.00

Tripp jest w banku, gdy dochodzi do podwójnego napadu. 
Dwie grupy przestępcze, niezależnie od siebie, wybierają 

ten sam cel. Jedna grupa to zamaskowani ninja, druga 
to napastnicy w rockowych strojach. System alarmowy 

zamyka wszystkich w budynku.

Wybuchowa komedia

Zemsta 
sycylijskiej 

mafii  
(w Warszawie)

Już od pierwszej sekwencji rozgrywającej się na Sy-
cylii wiemy, że na tym filmie nudzić się nie będziemy. 
Brawurowo zrealizowane sceny akcji, wybuchy, pościgi 
i strzelaniny na prawie dwie godziny przykuwają wzrok.

Max i Leon przyjechali do Włoch. Przypadkiem 
trafiają na sycylijskie wesele, gdzie między gośćmi nie 
brakuje mafiosów. Panowie z Polski opuszczają przyję-
cie w pośpiechu, pozostawiając za sobą rozwścieczonych, 
żądnych zemsty gangsterów i jedno złamane serce. Pół 
roku później Max i Leon spotykają się w Warszawie. 
Kolejny przypadek rzuca ich w środek złożonej intrygi, 
z sycylijską mafią, która w Warszawie szuka zemsty na 
dwóch Polakach. Max i Leon, aby ocalić skórę, decydują 
się na współpracę z policją.

Występują: Robert Gonera, Andrzej Grabowski, 
Kayah, Zbigniew Zamachowski, Krystyna Feldman, 
Maria Pakulnis, Marek Perepeczko (to jego ostatnia 
rola). 

„Komedią jakiej jeszcze nie było" nazywają film pro-
ducenci i dystrybutor. Pochłonął ponad trzy lata pracy, 

wiele milionów złotych wy-
łożonych przez prywatnych 
inwestorów i może poszczycić 
się aż 600 imponującymi sce-
nami z efektami specjalnymi 
i udziałem prawie 30 kaska-
derów. Głównym powodem 
opóźnienia była – jak mówią 
twórcy – chęć dopracowania 
efektów specjalnych, w któ-
re obfituje produkcja, a po 
obejrzeniu filmu wiadomo, że 
ten czas nie został zmarnowa-
ny. Od strony technicznej to 
prawdziwe osiągnięcie.

Dublerzy
Zoom TV piątek 20.00, 

niedziela 22.00

Bez wielkich pieniędzy

Remont  
nie musi być 
koszmarem

Program pokaże jak dokonać niezwykle efektow-
nych i tanich zmian w różnych mieszkaniach.

Anna Drozd i Beata Łańcuchowska, projektantki 
wnętrz z zacięciem dekoratorskim, wykorzystają swoją 
pasję, wiedzę i zaangażowanie, by pomóc uczestnikom 
programu przerobić ich mieszkania. 

Prowadzące podpowiedzą widzom, jak optymalnie 
i pięknie przerobić własne wnętrza, jak łączyć kolory, 
dobierać meble i urządzać stylowe mieszkania. Ponadto 
udowodnią, że w każdym pomieszczeniu tkwi ogromny 
potencjał, który przy odrobinie kreatywności i dobrych 
chęci można odnaleźć i wykorzystać. 

Ciekawa aranżacja wnętrz nie musi wiele kosztować, 
a remont może być przyjemnością, a nie koszmarem. 
W każdym odcinku ekipa programu odwiedzi inną ro-
dzinę i wspólnie z właścicielami mieszkania podejmą się 
zmian wybranego wnętrza. Dołożą wszelkich starań, by 
wynik końcowy był efektowny i niepowtarzalny.

Możesz 
skorzystać

Marzysz o wyremontowaniu 
pokoju, kuchni, łazienki lub innego 

pomieszczenia w swoim domu  
lub mieszkaniu?!

Czekamy na Twoje zgłoszenie! 
Casting trwa 

do 31 sierpnia 2018 roku. 

Szczegóły na: 
www.robotanaweekend.pl

Robota na weekend
Focus TV sobota 19.00 odc. 1

Nowa TV sobota 13.00, 
niedziela 15.50 odc. 1, 

16.25 odc. 2

będzie się działo

Biografia legendy wschodnich sztuk walki, 
Bruce'a Lee (1940-1973). 

Bruce (gra go Jason Scott Lee, nie jest spokrewniony z bo-
haterem) przychodzi na świat w rodzinie emigrantów z Chin. 
Zdradza talenty aktorskie i niezwykłą sprawność ruchową. 
Nastoletni Bruce wstępuje do młodzieżowego gangu. Suk-
ces jednego z pierwszych filmów z jego udziałem sprawia, że 
postanawia poświęcić się aktorstwu. Podczas studiów w USA 
zakłada szkołę kung fu. Bierze ślub z młodą Amerykanką. 

Ich szczęśliwe życie kończy niespodziewana, podejrzana 
śmierć Bruce'a w wieku zaledwie 33 lat. 

Dopiero dziewięć dni po tragedii biegli ogłosili, że śmierć 
nastąpiła wskutek obrzęku mózgu spowodowanego przez reak-
cję alergiczną na jeden ze składników leku przeciwbólowego. 
Plotki mówiły, że zabójcami była chińska mafia, albo mnisi 
z klasztoru Shaolin, bo Bruce ujawnił sekretne tajniki kung-fu.

W pamięci milionów widzów na całym świecie Bruce Lee 
kojarzony jest z głośnym filmem „Wejście smoka". 

Pewnie nie wiesz…
W filmie główną rolę zagrać miał Brandon Lee. Nie 

chciał jednak wykorzystywać nazwiska ojca w robieniu 
własnej kariery aktorskiej.

Brandon został śmiertelnie postrzelony na pla-
nie filmu. Ktoś zamienił ślepe naboje na ostre. Na 
drugi dzień miał brać ślub. Na swoim pogrzebie 
był ubrany w smoking przygotowany na ślub, a jego 
narzeczona założyła suknię ślubną. W gazetach na 
nowo przywoływano sprawę jego ojca, Bruce'a Lee, 
snuto przypuszczenia na temat klątwy, która miała 
wisieć od pokoleń nad członkami rodziny.

Jason Scott Lee grający Bruce’a wcześniej 
nie trenował sztuk walki, ale był znakomitym 
tancerzem. Został wybrany, bo uważano, że 
tancerz dokładnie odda sposób, w jaki poru-
szał się Bruce Lee .

Smok: historia Bruce’a Lee
TV4 piątek 20.00, niedziela 12.05

Koniec beztroskiego życia

Paladyni tropią 
Skoczków

Gdy pewnego dnia pod Davidem załamuje się 
lód na środku rzeki, on nie tonie, lecz... budzi się 
w szkolnej bibliotece. 

W ten sposób chłopak odkrywa, że ma dar te-
leportacji - może w jednej chwili znaleźć się w do-
wolnym miejscu na ziemi. 

Kilka lat później mieszka już w luksusowym 
apartamencie, który kupił za pieniądze ukradzione 
z bankowego skarbca i prowadzi zabawowe życie. 
Pewnego dnia David spotyka Griffina, który tłu-
maczy mu, że należy do tzw. Skoczków, ludzi ob-
darzonych darem teleportacji. Ale jego życie jest 
w niebezpieczeństwie, ponieważ tzw. Paladyni dążą 
do likwidacji wszystkich Skoczków...

W rolach głównych: Hayden Christensen i Sa-
muel L. Jackson.

Pewnie nie wiesz…
Ekipie pozwolono przez 3 dni filmować we 

wnętrzu Koloseum pod warunkiem, że żaden 
sprzęt nie zostanie postawiony na ziemi. Zdję-
cia były możliwe tylko 2 godziny rano i dwie po 
południu. Z konieczności wykorzystano jedynie 
oświetlenie naturalne. 

Jumper
TV Puls niedziela 18.25 

Rewolwerowiec, osadnik, handlarz, przewodnik

Adoptowany 
przez Czejenów

Jack Crabb, 121-letni weteran wojen indiańskich 
opowiada swoje barwne życie. 

Jego rodzinę podczas wędrówki przez prerię wy-
mordowali Indianie z plemienia Paunisów. 10-letnie-
go Jacka schwytali Czejenowie, a ich wódz, Stara Skó-
ra, postanowił wychować go na wojownika. W czasie 
napadu na obóz Paunisów Jack, jeszcze jako chłopiec, 
zabił przypadkowo dorosłego przeciwnika i otrzy-
mał za to przydomek Małego Wielkiego Człowieka. 
Schwytany z kolei przez żołnierzy amerykańskich, 
Jack został oddany pod opiekę pastora, który chciał 
uczynić z niego dobrego chrześcijanina. 

Jack odkrył w sobie talent rewolwerowca, ale 
szybko zerwał z tym zajęciem. Poślubiwszy cnotliwą 
Szwedkę, Olgę, został sklepikarzem. Nie na długo. 
Oszukany przez wspólnika zbankrutował. 

Uratował rodzącą indiańską dziewczynę i wraz 
z nią przybył do rezerwatu Czejenów. Spokojne życie 
wśród Indian przerwał napad żołnierzy generała Cu-
stera, którzy wymordowali prawie wszystkich miesz-
kańców rezerwatu. Szukając zemsty, Jack wrócił do 
służby w armii z zamiarem zamordowania generała. 

Pewnie nie wiesz…
Dustin Hoffman został wpisany do Księgi re-

kordów Guinnessa za granie postaci Jacka Crabba 
od kiedy ma on 17 lat do kiedy ma 121 lat.

Aby uzyskać chrapliwy głos 121-letniego Jacka, 
Hoffman siedział w swojej garderobie i bardzo gło-
śno krzyczał przez godzinę.

Wizażysta Dick Smith wymyślił lateksową ma-
skę dla starego Crabba, która pozwoliła mrugać 
oczami i pokazywała mimikę twarzy Hoffmana. 
Na zbliżeniach jest niewidoczna. 

Mały Wielki Człowiek
TVP2 niedziela 11.30

Historia Bruce’a Lee

Baletowa sztuka walki

Dustin Hoffman jako 121-letni Jack Crabb
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TVP1 piątek 23.20
Olga Lensky i Adam Raczek pracują w specjalnie 

powołanym zespole śledczym działającym przy granicy 
polsko-niemieckiej. Podczas pościgu policyjnego 

z samochodu ucieka mężczyzna, pozostawiając w środku 
ciężko rannego człowieka, który umiera w szpitalu. Trop 

prowadzi do klubu bokserskiego.

Mary i Martha
Metro piątek 22.00

Mary wyrusza z synkiem w podróż do Afryki. Tam dziecko 
zapada na malarię i umiera. Wkrótce po pogrzebie 
poznaje Marthę, Brytyjkę, która również z powodu 

malarii straciła jedyne dziecko. Jej syn pracował 
w sierocińcu w Mozambiku. Kobiety postanawiają walczyć 

z chorobą.

Dorwać Wattsa
TVP1 sobota 21.10

Detektyw Bennie Black (Jackie Chan) od lat depcze po 
piętach szefowi chińskiej mafii, ta grozi jego pięknej 

siostrzenicy Bai. By uratować dziewczynę, detektyw musi 
wytropić i sprowadzić do Hong Kongu amerykańskiego 

hazardzistę Wattsa.

American 
Pie: Zjazd 

absolwentów
TVN sobota 23.00

Bohaterowie kultowej serii „American Pie" spotykają 
się po latach podczas zjazdu absolwentów. Choć przez 

ponad dekadę zmieniło się wiele, to jednak ani czas, ani 
odległość nie są w stanie zmienić starych nawyków. Zjazd 

przerodzi się w odjechaną imprezę,

Lep na muchy
Polsat niedziela 23.00

Tripp jest w banku, gdy dochodzi do podwójnego napadu. 
Dwie grupy przestępcze, niezależnie od siebie, wybierają 

ten sam cel. Jedna grupa to zamaskowani ninja, druga 
to napastnicy w rockowych strojach. System alarmowy 

zamyka wszystkich w budynku.

Wybuchowa komedia

Zemsta 
sycylijskiej 

mafii  
(w Warszawie)

Już od pierwszej sekwencji rozgrywającej się na Sy-
cylii wiemy, że na tym filmie nudzić się nie będziemy. 
Brawurowo zrealizowane sceny akcji, wybuchy, pościgi 
i strzelaniny na prawie dwie godziny przykuwają wzrok.

Max i Leon przyjechali do Włoch. Przypadkiem 
trafiają na sycylijskie wesele, gdzie między gośćmi nie 
brakuje mafiosów. Panowie z Polski opuszczają przyję-
cie w pośpiechu, pozostawiając za sobą rozwścieczonych, 
żądnych zemsty gangsterów i jedno złamane serce. Pół 
roku później Max i Leon spotykają się w Warszawie. 
Kolejny przypadek rzuca ich w środek złożonej intrygi, 
z sycylijską mafią, która w Warszawie szuka zemsty na 
dwóch Polakach. Max i Leon, aby ocalić skórę, decydują 
się na współpracę z policją.

Występują: Robert Gonera, Andrzej Grabowski, 
Kayah, Zbigniew Zamachowski, Krystyna Feldman, 
Maria Pakulnis, Marek Perepeczko (to jego ostatnia 
rola). 

„Komedią jakiej jeszcze nie było" nazywają film pro-
ducenci i dystrybutor. Pochłonął ponad trzy lata pracy, 

wiele milionów złotych wy-
łożonych przez prywatnych 
inwestorów i może poszczycić 
się aż 600 imponującymi sce-
nami z efektami specjalnymi 
i udziałem prawie 30 kaska-
derów. Głównym powodem 
opóźnienia była – jak mówią 
twórcy – chęć dopracowania 
efektów specjalnych, w któ-
re obfituje produkcja, a po 
obejrzeniu filmu wiadomo, że 
ten czas nie został zmarnowa-
ny. Od strony technicznej to 
prawdziwe osiągnięcie.

Dublerzy
Zoom TV piątek 20.00, 

niedziela 22.00

Bez wielkich pieniędzy

Remont  
nie musi być 
koszmarem

Program pokaże jak dokonać niezwykle efektow-
nych i tanich zmian w różnych mieszkaniach.

Anna Drozd i Beata Łańcuchowska, projektantki 
wnętrz z zacięciem dekoratorskim, wykorzystają swoją 
pasję, wiedzę i zaangażowanie, by pomóc uczestnikom 
programu przerobić ich mieszkania. 

Prowadzące podpowiedzą widzom, jak optymalnie 
i pięknie przerobić własne wnętrza, jak łączyć kolory, 
dobierać meble i urządzać stylowe mieszkania. Ponadto 
udowodnią, że w każdym pomieszczeniu tkwi ogromny 
potencjał, który przy odrobinie kreatywności i dobrych 
chęci można odnaleźć i wykorzystać. 

Ciekawa aranżacja wnętrz nie musi wiele kosztować, 
a remont może być przyjemnością, a nie koszmarem. 
W każdym odcinku ekipa programu odwiedzi inną ro-
dzinę i wspólnie z właścicielami mieszkania podejmą się 
zmian wybranego wnętrza. Dołożą wszelkich starań, by 
wynik końcowy był efektowny i niepowtarzalny.

Możesz 
skorzystać

Marzysz o wyremontowaniu 
pokoju, kuchni, łazienki lub innego 

pomieszczenia w swoim domu  
lub mieszkaniu?!

Czekamy na Twoje zgłoszenie! 
Casting trwa 

do 31 sierpnia 2018 roku. 

Szczegóły na: 
www.robotanaweekend.pl

Robota na weekend
Focus TV sobota 19.00 odc. 1

Nowa TV sobota 13.00, 
niedziela 15.50 odc. 1, 

16.25 odc. 2

będzie się działo

Biografia legendy wschodnich sztuk walki, 
Bruce'a Lee (1940-1973). 

Bruce (gra go Jason Scott Lee, nie jest spokrewniony z bo-
haterem) przychodzi na świat w rodzinie emigrantów z Chin. 
Zdradza talenty aktorskie i niezwykłą sprawność ruchową. 
Nastoletni Bruce wstępuje do młodzieżowego gangu. Suk-
ces jednego z pierwszych filmów z jego udziałem sprawia, że 
postanawia poświęcić się aktorstwu. Podczas studiów w USA 
zakłada szkołę kung fu. Bierze ślub z młodą Amerykanką. 

Ich szczęśliwe życie kończy niespodziewana, podejrzana 
śmierć Bruce'a w wieku zaledwie 33 lat. 

Dopiero dziewięć dni po tragedii biegli ogłosili, że śmierć 
nastąpiła wskutek obrzęku mózgu spowodowanego przez reak-
cję alergiczną na jeden ze składników leku przeciwbólowego. 
Plotki mówiły, że zabójcami była chińska mafia, albo mnisi 
z klasztoru Shaolin, bo Bruce ujawnił sekretne tajniki kung-fu.

W pamięci milionów widzów na całym świecie Bruce Lee 
kojarzony jest z głośnym filmem „Wejście smoka". 

Pewnie nie wiesz…
W filmie główną rolę zagrać miał Brandon Lee. Nie 

chciał jednak wykorzystywać nazwiska ojca w robieniu 
własnej kariery aktorskiej.

Brandon został śmiertelnie postrzelony na pla-
nie filmu. Ktoś zamienił ślepe naboje na ostre. Na 
drugi dzień miał brać ślub. Na swoim pogrzebie 
był ubrany w smoking przygotowany na ślub, a jego 
narzeczona założyła suknię ślubną. W gazetach na 
nowo przywoływano sprawę jego ojca, Bruce'a Lee, 
snuto przypuszczenia na temat klątwy, która miała 
wisieć od pokoleń nad członkami rodziny.

Jason Scott Lee grający Bruce’a wcześniej 
nie trenował sztuk walki, ale był znakomitym 
tancerzem. Został wybrany, bo uważano, że 
tancerz dokładnie odda sposób, w jaki poru-
szał się Bruce Lee .

Smok: historia Bruce’a Lee
TV4 piątek 20.00, niedziela 12.05

Koniec beztroskiego życia

Paladyni tropią 
Skoczków

Gdy pewnego dnia pod Davidem załamuje się 
lód na środku rzeki, on nie tonie, lecz... budzi się 
w szkolnej bibliotece. 

W ten sposób chłopak odkrywa, że ma dar te-
leportacji - może w jednej chwili znaleźć się w do-
wolnym miejscu na ziemi. 

Kilka lat później mieszka już w luksusowym 
apartamencie, który kupił za pieniądze ukradzione 
z bankowego skarbca i prowadzi zabawowe życie. 
Pewnego dnia David spotyka Griffina, który tłu-
maczy mu, że należy do tzw. Skoczków, ludzi ob-
darzonych darem teleportacji. Ale jego życie jest 
w niebezpieczeństwie, ponieważ tzw. Paladyni dążą 
do likwidacji wszystkich Skoczków...

W rolach głównych: Hayden Christensen i Sa-
muel L. Jackson.

Pewnie nie wiesz…
Ekipie pozwolono przez 3 dni filmować we 

wnętrzu Koloseum pod warunkiem, że żaden 
sprzęt nie zostanie postawiony na ziemi. Zdję-
cia były możliwe tylko 2 godziny rano i dwie po 
południu. Z konieczności wykorzystano jedynie 
oświetlenie naturalne. 

Jumper
TV Puls niedziela 18.25 

Rewolwerowiec, osadnik, handlarz, przewodnik

Adoptowany 
przez Czejenów

Jack Crabb, 121-letni weteran wojen indiańskich 
opowiada swoje barwne życie. 

Jego rodzinę podczas wędrówki przez prerię wy-
mordowali Indianie z plemienia Paunisów. 10-letnie-
go Jacka schwytali Czejenowie, a ich wódz, Stara Skó-
ra, postanowił wychować go na wojownika. W czasie 
napadu na obóz Paunisów Jack, jeszcze jako chłopiec, 
zabił przypadkowo dorosłego przeciwnika i otrzy-
mał za to przydomek Małego Wielkiego Człowieka. 
Schwytany z kolei przez żołnierzy amerykańskich, 
Jack został oddany pod opiekę pastora, który chciał 
uczynić z niego dobrego chrześcijanina. 

Jack odkrył w sobie talent rewolwerowca, ale 
szybko zerwał z tym zajęciem. Poślubiwszy cnotliwą 
Szwedkę, Olgę, został sklepikarzem. Nie na długo. 
Oszukany przez wspólnika zbankrutował. 

Uratował rodzącą indiańską dziewczynę i wraz 
z nią przybył do rezerwatu Czejenów. Spokojne życie 
wśród Indian przerwał napad żołnierzy generała Cu-
stera, którzy wymordowali prawie wszystkich miesz-
kańców rezerwatu. Szukając zemsty, Jack wrócił do 
służby w armii z zamiarem zamordowania generała. 

Pewnie nie wiesz…
Dustin Hoffman został wpisany do Księgi re-

kordów Guinnessa za granie postaci Jacka Crabba 
od kiedy ma on 17 lat do kiedy ma 121 lat.

Aby uzyskać chrapliwy głos 121-letniego Jacka, 
Hoffman siedział w swojej garderobie i bardzo gło-
śno krzyczał przez godzinę.

Wizażysta Dick Smith wymyślił lateksową ma-
skę dla starego Crabba, która pozwoliła mrugać 
oczami i pokazywała mimikę twarzy Hoffmana. 
Na zbliżeniach jest niewidoczna. 

Mały Wielki Człowiek
TVP2 niedziela 11.30

Historia Bruce’a Lee

Baletowa sztuka walki

Dustin Hoffman jako 121-letni Jack Crabb



sztuka wokół nas

W południe 30 stopniowy upał, a wieczorem burze i deszcze prze-
chodzące przez Łomżę. Nawet to nie powstrzymało artystów oraz 
mieszkańców przed stworzeniem na Starym Rynku w Łomży cyr-
kowego miasteczka. Wszystko za sprawą „Festiwalu Sztuki Ulicz-
nej”, zorganizowanego w ramach "Łomżyńskich wakacji". 

„Festiwal Sztuki Ulicznej”, to wydarzenie całkiem nowe, 
na mapie kulturalnej Łomży i województwa podlaskiego. 
Przez mieszkańców naszego miasta przyjęte z wielkim en-
tuzjazmem. W sztukę uliczną, dały zaangażować się nie 
tylko dzieci i młodzież. Od śmiechu, puszczania gigantycz-
nych baniek czy nagradzania gromkimi brawami ulicznych 
artystów nie stronili nawet dorośli. Bo jak dało się zauważyć 
sztuka uliczna łączy w przeżywaniu tu i teraz.

- Bardzo dobrze się bawiłem. Nawet wziąłem udział w 
jednym z występów, jako asystent żonglera. Nie ukrywam, 
że gdy wykonywał nade mną sztuczkę z maczetami zamyka-
łem oczy i trochę się bałem – tłumaczy, uśmiechnięty Igor. 

Artyści, muzycy, kuglarze i inni wirtuozi uliczni, któ-
rzy do Łomży przyjechali z różnych części Polski, a nawet 
Austrii nie oszczędzili mieszkańców przed bolącymi od 
śmiechu brzuchami. Co więcej, zatrzymywali przejeżdża-
jące samochody, zaczepiali przechodniów, a nawet zabierali 

widzom kanapki. Wszystko oczywiście w niezwykle zabaw-
ny sposób i przy zaskoczeniu, ale też aprobacie wciąganych 
w zabawę widzów. 

W mieście pojawiła się m.in. Grupa „Śpiewające Tramp-
ki”, która występowała w większości miast Polski, wszędzie 
wprawiając w zachwyt głównie płeć piękną, a u płci męskiej 
wzbudzając zazdrość swoją sprawnością i przebojowością. Z 
kolei „Bill Bombadill”, zabawny wrocławski żongler i nieco 
niezdarny ekwilibrysta, szczególnie uwielbiany przez dzie-
ci, niezależnie od szerokości geograficznej, zgromadził w 
Łomży całkiem sporą rzeszę widzów, którzy całkiem hojnie 
nagradzali jego cyrkowe sztuczki. 

- Bill Bombadill, to taki wędrowiec, który bywa w róż-
nych miejscach na świecie i sprawia, że ludzie się śmieją. Po-
byt w Łomży będę wspominał bardzo ciepło. Sposób, w jaki 
zostaliśmy przyjęci, mimo raz ogromnych upałów, a innym 
razem deszczu zasługuje na wyróżnienie. Łomżanie bardzo 
żywiołowo reagowali na show i chętnie się w nie włączali. 
Byli fantastyczną publicznością – przyznaje wrocławski ar-
tysta, Bill Bombadill. -  Z festiwalem sztuki ulicznej trze-
ba oswajać publiczność. Jest to proces kilkuletni. Lokalna 
społeczność musi do tego przywyknąć. I z całą pewnością 

w kolejnych latach to zainteresowanie będzie rosło – do-
daje żongler. – Sztuka uliczna jest nieprzewidywalna. Rolą 
performera jest jednak to, by każdą nawet najbardziej za-
skakującą sytuację obrócić w żart i potraktować ją w sposób 
zabawny. Oczywiście show ma swój scenariusz i poukładaną 
dramaturgię, ale stanowi to wyłącznie podporę. Reszta to 
jedna wielka improwizacja. Mi wielką radość sprawia wy-
chodzenie ze sztuką do ludzi, na ulice, bo za każdym razem 
jest inaczej – zdradza ekwilibrysta. 

Prawdziwym zaskoczeniem okazała się austriacka grupa 
„Irrwisch Theater”. „Mudjumping”, pełna humoru i ciepła 
opowieść o przyjaźni trzech wagabundów, którzy pomi-
mo biedy potrafią odnajdywać radość we wszystkim, co 
wspólnie robią, skryta pod cyrkowym namiotem, z uwagi 
na rześki deszcz, przyniosła łomżyniakom wiele radości. 
Natomiast drugie show, „Wegenstreits Guests”, zbudowane 
na szalonej improwizacji i interakcji z ludźmi i otoczeniem, 
zaskakiwało  absolutnie każdego, tak jak za każdym razem 
zaskakuje samych aktorów.  

- Spektakl austriackiego teatru, był bardzo zabawny. Po 
prostu super! Cały pomysł festiwalu jest według mnie tra-
fiony. Szkoda, że pogoda spłatała figla, ale mimo wszystko 
bawiłyśmy się świetnie – mówi Joanna, która na Starym 
Rynku spędzała czas wspólnie z córkami.  

Festiwal sztuki ulicznej nie mógłby obejść się bez muzy-
ki, o którą zadbała grupa „Lublin Street Band”, pierwszy w 
Polsce zespół nawiązujący do najlepszych tradycji ulicznych 
brass bandów.   

Festiwal zaplanowany do późnych godzin wieczornych, 
który zwieńczyć miał niezwykle widowiskowy pokaz ognia 
musiał niestety zostać skrócony. Ciemne chmury, kłębią-
ce się nad miastem dały o sobie znać już nie przelotnym 
deszczem, ale solidną ulewą i błyskawicami. I choć na nie-
których twarzach pojawił się cień smutku i rozczarowania, 
został jednak szybko przegnany wspomnieniami ze sło-
necznego popołudnia. 

Uliczni wirtuozi w Łomży 



lato, echże ty!

„Trudno nawet spokojnie stać czy siedzieć, 
a co mówić o wysiłku” - to nie narzekanie 
schorowanych staruszków tylko, reflek-
sje niektórych młodych i wysportowanych 
uczestników traiathlonu nad Narwią, którzy 
w niedzielę znagali się w Łomży.

Nasze miasto i województwo podlaskie nie jest wpraw-
dzie w „epicentrum” fali upałów w Polsce, ale też odczuwa-
my mocno temperatury około 30 stopni Celsjusza wzmoc-
nione sporą wilgotnością. Trzeba to jakoś przeżyć, bo szans 
na ulgę nie widać w najbliższych dniach.        

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w 
poniedziałek 29 lipca kolejne ostrzeżenia meteorologiczne 
dla kilkunastu województw. Upały i burze z gradem zagra-
żają w 12 województwach, burze z gradem – częściowo w 
czterech. W tej grupie jest podlaskie.  

Burze nadchodzą, szkodzą ale mijają. Groźny dla ludzi 
upał ma jednak zamiar z nami pozostać jeszcze jakiś czas. 
Redakcja naukowego portalu Focus.pl podaje garść podsta-
wowych zaleceń na upały:    

1. PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczu-
cia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organi-
zmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów – z czego głównie 
powinna to być woda wysoko zmineralizowana, a w jej uzu-
pełnieniu np. słaba herbata oraz soki owocowo-warzywne. 
Szczególnie warto pić sok pomidorowy z racji, że doskonale 
uzupełnia potas, który w upalne dni szybko tracimy z orga-
nizmu. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z 
kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu, który może powodo-
wać obniżenie ciśnienia i wefekcie omdlenia.

2. ODPOCZYWAJ W CIENIU – słońce najsilniej ope-
ruje w środku dnia, dlatego w miarę możliwości w godzi-
nach 11:00 – 15:00 pozostań w pomieszczeniu. Jeśli musisz 
wyjść z domu, ochroń ciało – zastosuj kremy z filtrem, załóż 
jasne lekkie, przewiewne ubranie, kapelusz lub czapkę na 
głowę i staraj się przebywać w cieniu. Ogranicz też inten-
sywną aktywność fizyczną, która może przyczynić się do 
przegrzania. Osobom starszym oraz rodzicom z maluchami 
i zwierzakami polecam spacery dopiero w godzinach popo-
łudniowych.

3. UTRZYMAJ LEKKĄ DIETĘ – w gorące dni najlepiej 
jeść potrawy składające się z warzyw i owoców. Doskonale 
zatem sprawdzą się np. lekkostrawne sałatki, które nie tylko 
orzeźwią, ale również nie obciążą dodatkowo organizmu, 
zajętego radzeniem sobie z upałem. Unikaj dań ciężkich, 
smażonych, tłustych i mięsnych.

4. LODY DLA OCHŁODY – lody spożywane w rozsąd-
nych ilościach i powoli nie powinny zaszkodzić. Mogą być 
smacznym sposobem na ochłodzenie organizmu. Jedź jednak 
tylko lody z pewnego źródła, aby uniknąć groźnych zatruć 
pokarmowych. Osobiście polecam lody jogurtowe – nie tylko 
świetnie smakują, ale zawierają dodatkową porcję białka.

5. UWAŻAJ NA RÓŻNICE TEMPERATUR – w upalne 
dni przejście z gorącego podwórka do zimnego pomiesz-
czenia może się wydawać zbawienne. Jednak w ostatecznym 
rozrachunku duże różnice temperatur nie są korzystne dla 
organizmu. Dlatego nie polecam picia lodowatych napoi 
(powinny mieć temperaturę pokojową), gwałtownego zanu-
rzania się w zimnej wodzie (ze względu na niebezpieczeń-
stwo szoku termicznego – do basenu czy jeziora wchodź 
stopniowo, powoli), czy „rozkręcania” klimatyzacji (może 
skutkować przeziębieniami, infekcjami dróg oddechowych, 
bólami mięśni czy nerwobólami).

6. OCHŁADZAJ SWOJE MIESZKANIE – podczas 
gorących dni zasłaniaj okna, szczególnie te od słonecznej 
strony. Otwieraj je i odsuwaj żaluzje dopiero wieczorem, gdy 
temperatura spadnie. W pomieszczeniach klimatyzowa-
nych drzwi i okna powinny być zamknięte. Pomocną alter-
natywą mogą być elektryczne wentylatory. W domu możesz 
się również schodzić biorąc letni prysznic.

7. TROSZCZ SIĘ O STARSZYCH I DZIECI – ich 
organizmy najgorzej reagują na upały. Dzieci nie powinny 
zbyt długo przebywać na dworze, gdyż w euforii letnich za-
baw mogą zapomnieć o piciu wody czy ochronie ciała przed 
słońcem. Również osoby starsze, choćby z tej racji, że nie 
czują dobrze pragnienia, powinny być otoczone uważną 
opieką.

8. NIE ZAPOMINAJ O ZWIERZĘTACH – pamiętaj, 
aby Twoje zwierzaki miały zawsze zapewniony swobodny 
dostęp do chłodnej wody i przebywały w możliwie chłod-
nych pomieszczeniach. Pod żadnym pozorem nie zostawiaj 
zwierzęcia zamkniętego w samochodzie – temperatura ro-
śnie w nim błyskawicznie i dla Twojego pupila może się to 
okazać zabójcze.

9. SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM – jeśli cierpisz 
na jakieś choroby – skonsultuj się z lekarzem, który poradzi 
Ci, co konkretnie robić przy danych dolegliwościach. Oso-
by przyjmujące leki moczopędne mogą potrzebować odpo-
wiednich preparatów, aby uniknąć odwodnienia.

Z kolei osoby mające problemy z układem krążenia, ży-
lakami czy kobiety w ciąży, mogą cierpieć z powodu opu-
chlizn, gdyż ciepło nasila problemy z krążeniem. Radzę 
im unikać długiego stania czy chodzenia. Jeśli pojawi się 
już ciężkość nóg, opuchlizna, wtedy najlepiej położyć się w 
chłodnym miejscu, z uniesionymi nogami i odpocząć. Moż-
na też posmarować nogi żelem chłodzącym.

10. WZYWAJ POMOC – jeśli dojdzie do przegrzania 
organizmu, osoba ma suchą, gorącą skórę, dostaje drgawek, 
majaczy i/lub traci przytomność, niezwłocznie wezwij le-
karza lub pogotowie (telefon: 112 lub 999). Do przybycia 
specjalistycznej pomocy, osobę przytomną należy położyć 
w chłodnym pomieszczeniu, na plecach, z nogami lekko 
uniesionymi, zdjąć ubranie, ochładzać ciało kompresami lub 
spryskiwać wodą w temperaturze 25-30 stopni oraz mie-
rzyć jej temperaturę. Jeśli osoba traci przytomność należy 
położyć ją na boku, w pozycji bezpiecznej. Nie należy samo-
dzielnie podawać żadnych leków.

Upał, a potem burza,  
i znów gorąco. Jak to przeżyć



a to ciekawe

Czwarty sezon popularnej serii badającej 
twierdzenia, że w dziejach Ziemi wielokrotnie 

dochodziło do ingerencji istot z kosmosu. 
W wielu kulturach zachowały się ślady domniemanych 

wizyt kosmitów, którzy jakoby przybywali na Ziemię, by ją 
badać, wydobywać surowce, eksperymentować na ludziach, 
a nawet by nas podbić.

Jeśli naprawdę odwiedzali nas kosmici, co po nich zostało? 
Sanskryckie teksty opisują latające maszyny zwane wimanami. 
Megalityczne kamienne budowle w Egipcie noszą ślady pre-
cyzyjnego cięcia.

W poszczególnych odcinkach twórcy programu analizują 
różne wydarzenia historyczne, szukając dowodów na działanie 
obcych. W tej serii badają m.in. hipotezy dotyczące starożyt-
nych Majów, przepowiednie końca świata oraz okoliczności 
wielkich kataklizmów

Cywilizacja Majów dominowała w Ameryce Środkowej 
przez prawie 2000 lat, ale w IX w. n.e. ich wielkie miasta nagle 
się wyludniły, a sami Majowie zniknęli. Co mogło się stać z tą 
zaawansowaną kulturą?

Starożytni kosmici
Focus TV piątek 17.05, odc. 1 sez. 4

Badanie dzikiej przyrody

Jak złapać pumę, 
panterę, jaguara?

Zapis fascynującej wędrówki 
po Górach Skalistych w poszuki-
waniu śladów starć dwóch naj-
większych drapieżników w tym 
rejonie. 

Boone Smith, znawca dzi-
kich kotów, chce odnaleźć miej-
sca, w których najczęściej docho-
dzi do walk między pumami, 
a wilkami. W tym celu gromadzi 
informacje na temat zwyczajów 
łowieckich tych drapieżników.

Wilki to drapieżniki, które 
działają razem w stadach, aby 
złapać ofiarę na otwartych prze-
strzeniach. Puma (kuguar, lew 
górski, pantera florydzka, pante-
ra z Florydy) to samotne drapieżniki, które wybierają ofiary na obszarach, gdzie nachy-
lenie terenu, drzewa, głazy zapewniają im przewagę. 

Przez ponad 20 lat Boone Smith bezpiecznie i skuteczne chwytał dzikie zwierzęta 
różnych gatunków. Wykorzystując dobrze wyszkolone psy, specjalny sprzęt, a także 
różne metody obezwładniania, osiąga znakomite wyniki. Zawsze na pierwszym miej-
scu stawia bezpieczeństwo zwierząt.

Puma i wilk
Focus TV niedziela 9.05

Nie daj się wykiwać

Porady od 
najlepszych: 

złodzieja  
i policjanta

Jeszcze kilka lat temu jeden z nich był zło-
dziejem, a drugi policjantem, który wsadził go 
za kratki. Dziś wspólnie prowadzą program 
„Złodzieje", w którym ujawniają metody i triki 
przestępców.

Prowadzący program ukazują mechanizm 
oszustwa polegającego na wyłudzeniu zalicz-
ki na nieistniejące auto. Prezentują także, jak 
skutecznie pozorowane omdlenia czy ataki pa-
daczki odwracają uwagę przypadkowych świad-

ków, którzy w mgnieniu oka mogą 
stracić portfel, torebkę, a nawet 
samochód.

Druga seria programu, pro-
wadzona przez byłego policjanta, 
,,Elvisa" oraz nawróconego zło-
dzieja ,,Fryzjera" poradzi jak nie 
stać się ofiarą potencjalnego ra-
bunku. Przeanalizujemy, jak dzia-
łają złodzieje w XXI wieku, zarów-
no na małą, jak i wielką skalę: od 
drobnych kradzieży po przekręty 
na światowym poziomie. Poznamy 
metody i triki przestępców oraz 
doradzimy jak skutecznie możemy 
się przed nimi bronić.

Złodzieje
TVN sobota 12.45 odc.1, sez. 2

Przybysze z kosmosu i Majowie

Kto nas odwiedził, co nam zostawił?

Pokrywa sarkofagu władcy Majów króla Pakala Wielkiego, zmarł 31 marca 683 roku. 
Król wpada w straszliwe szczęki podziemia Majów albo inna interpretacja: 
Pakal przygotowuje się do podróży kosmicznej. 

Tikal. Miasto Majów położone na terenie Gwatemali. Najprawdopodobniej dawna stolica państwa 
Majów. W skład kompleksu wchodziło 16 świątyń oraz ok. 3 tys. budynków w których mieszkało 

10-45 tys. ludzi. W Tikal jest 6 piramid schodkowych, największa ma prawie 65 m wysokości.

Marek (Fryzjer) z lewej i były policjant 
- Marcin (Elvis) z prawej.•Fot. TVN Turbo
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Burke (Aaron Eckhart), po tragicznej śmierci żony, 
postanawia napisać książkę o radzeniu sobie  

ze stratą bliskiej osoby. 

Poradnik, który traktował jak rodzaj autoterapii, niespodzie-
wanie staje się bestsellerem. W krótkim czasie mężczyzna staje się 
rozchwytywanym specjalistą. Zawodowe obowiązki sprawiają, że 
trafia do Seattle. Tam pierwszy raz od czasu tragedii konfrontuje 
się z przeszłością spotykając się z teściem (Martin Sheen). W ho-
telu, w którym prowadzi seminarium, Burke poznaje Eloise (Jen-
nifer Aniston), dostarczycielkę kwiatów, która niedawno rozstała 
się z chłopakiem i zamierza skupić się na prowadzeniu kwiaciarni. 
Burke'owi z trudem udaje się zaprosić ją na kolację. Zdawałoby się, 
że może to być początek wspaniałej miłości. Jednak, żeby tak się 
stało, oboje muszą uporać się z przeszłością...

Pewnie nie wiesz…
Zdjęcia do filmu powstawały w Seattle (Waszyngton) 

w USA oraz w Vancouver w Kanadzie. Jennifer Aniston pod-
czas kręcenia filmu nigdy nie była w Seattle. Gdy widoczne są 
miejsca charakterystyczne dla tego miasta nigdy nie widać jej 
twarzy – używano wtedy dublerki.

Jennifer Aniston ma grecką krew, ale nie lubi greckiego je-
dzenia, nie lubi także chińskich, indyjskich ani innych pikant-
nych potraw. 

Boi się latać samolotem, ale w 2015 roku podpisała umo-
wę reklamową o wartości 5 milionów dolarów z linią lotniczą 
Emirates. 

Wartość majątku Jennifer Aniston szacowana jest na 400 
milionów dolarów.

W 2017 roku przekazała milion dolarów na rzecz Czer-
wonego Krzyża. 

Miłość w Seattle
Polsat sobota 13.25

Mel Gibson i Goldie Hawn w znakomitej komedii sensacyjnej. 

Doborowa para  
w niebezpieczeństwie

Rick Jarmin (Mel Gibson) popełnił w przeszłości poważny błąd – naraził się gangste-
rom. Przez piętnaście lat żył bezpiecznie, otoczony opieką agentów FBI, dzięki programo-
wi ochrony świadków. Pewnego dnia jednak Rick spotkał na stacji benzynowej swoją byłą 
dziewczynę, Marianne (Goldie Hawn). W obawie o własne i jej bezpieczeństwo, Rick 
udaje, że jej nie poznaje. 

Na celowniku żądnego zemsty przestępcy jest teraz nie tylko Rick, ale i jego przy-
jaciółka Marianne. Rick był dotąd tchórzem, dla którego jedynym sposobem na prze-

trwanie było ukrywanie się. Teraz musi 
się zmienić i pokazać, że potrafi walczyć 
o własne życie i o bezpieczeństwo uko-
chanej.

Pewnie nie wiesz…
Mel Gibson zgodził się zagrać, gdy 

producent udostępnił na lato swój pięk-
ny dom dla aktora i jego licznej rodzi-
ny. 

W filmie występują: lew, pawian, 
iguana, wielka jaszczurka, czterome-
trowy pyton, trzy jaguary, cztery aliga-
tory, sześć tygrysów, sześć szympansów 
i dwadzieścia pięć rodzajów papug.

Hawn miała 19 lat i była tancerką. 
Poszła na spotkanie z 55-letnim rysow-

nikiem Alem Cappem w jego mieszkaniu na Manhattanie, by omówić pracę w nowym 
serialu. Capp przyjął ją ubrany w bieliznę. Hawn płacząc zabrała się do wyjścia. 
Capp powiedział: „wracaj do domu, wyjdź za mąż za żydowskiego dentystę”. Gdy 
została sławna wysłała Cappowi telegram: „Jak widzisz, nie musiałem poślubić ży-
dowskiego dentysty". 

Ptaszek na uwięzi
TVN7 piątek 21.55

Tłumione żale, emocje, uczucia

Rodzinne tajemnice
„Sekrety i kłamstwa" podbiły publiczność i krytyków, stały się najgłośniejszym wydarze-

niem artystycznym sezonu. 
Czarnoskóra Hortense mieszka w Londynie, jest okulistką. Po śmierci matki zostaje sama. 

Była adoptowana i teraz, gdy nie ma już nikogo bliskiego, pragnie dowiedzieć się, kim byli jej 
naturalni rodzice. Prawdziwa matka Hortense, Cynthia, pracuje jako robotnica w fabryce opa-
kowań. Mieszka w obskurnym domu wraz z nieślubną córką Roxanne. Od lat nie utrzymuje 
bliższych kontaktów z bratem Maurice, który jest wziętym fotografem. Jego snobistyczna żona 
Monica, gardzi ubogą szwagierką. Hortense decyduje się w końcu nawiązać kontakt z matką, 
która, choć niechętnie, umawia się na spotkanie. 

Pewnie nie wiesz…
Reżyser Mike Leigh spotkał się z każdym aktorem oddzielnie i powiedział, o czym 

grana przez niego postać wie na początku filmu. W trakcie filmowania aktorzy po raz 
pierwszy dowiadywali się o innych bohaterach. Grająca Cynthię na przykład nie wie-
działa, że jej córka jest czarna.

Aktorki grające matkę i córkę nigdy nie miały ze sobą kontaktu przed filmową sceną 
pierwszego spotkania.

Sekrety i kłamstwa
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 13.25

Melodramat w gwiazdorskiej obsadzie. 

Spotkanie dwojga …i co dalej
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Poszukiwanie 
Złotego Dzwonu

Barwną opowieść z żywą akcją 
i wspaniałymi, pięknie fotografo-
wanymi krajobrazami. 

Rolfe, najstarszy syn Kroka, znakomitego budowniczego łodzi wikin-
gów, wraca z zamorskiej podróży, w czasie której popadł w kon� ikt z mau-
retańskim księciem El Mansuhem, który od lat bezskutecznie poszukuje 
ogromnego dzwonu świętego Jakuba wykonanego ze złota. Podejrzewa, że 
Rolfe zna miejsce ukrycia niezwykłego skarbu. Młody wiking, który faktycz-
nie natknął się na niego przypadkowo, postanawia zorganizować wyprawę 
w celu zdobycia dzwonu. 

Gdy Krok odmawia mu łodzi, zuchwały młodzieniec kradnie wspaniałą 
łódź pogrzebową króla Haralda, dopiero co ukończoną przez ojca. Jako za-
kładniczkę bierze królewską córkę, Gerdę, w której kocha się jego młodszy 
brat, Orm. Wraz z bratem i załogą wikingów Rolfe wypływa w morze.

Pewnie nie wiesz…
W scenie bitwy na plaży z Maurami, możemy zauważyć, że jeden 

z wikingów nosi białe majtki.
Richard Widmark jako Rol� e był w powszechnej opinii zbyt stary 

na tę rolę.
„Złoty dzwon" z � lmu, w rzeczywistości wykonany z drewna znajdu-

je się w czarnogórskim mieście Budva (Czarnogóra była dawniej częścią 
Jugosławii, gdzie � lm został nakręcony), tuż za bramą do starego miasta.

Długie łodzie Wikingów TVP2 sobota 11.45

Odważna pogoń

Porwanie w dżungli
W meksykańskim buszu żyje 

plemię egzotycznych ssaków. Nale-
żący do niego zawadiaka Manu nie 
cieszy się dobrą opinią. Młodzieniec 
przyjaźni się z Sachą, córką wodza. 
Nieszczęśliwy splot przypadków 
sprawia, że Manu zostaje przegnany 
z plemienia. Rok później tajemniczy 
doktor Loco uprowadza Sachę. By ją 
uratować, Manu łączy siły z małpą 
o imieniu Chuy.

Wielka draka w dżungli 
Nowa TV sobota 13.40

Cały świat jest zły

Żeby inni mieli pecha!
Dwunastoletniego Alexandra Coopera ciągle spotykają nieszczęścia. 

Rano budzi się z gumą do żucia we włosach, a po serii kolejnych przykrych 
zdarzeń dowiaduje się, że nikt nie zamierza przyjść na jego urodziny, bo jest 
inne przyjęcie w tym czasie.

Aleksander jest zły na cały świat, a najbardziej na własną rodzinę. Jego 
mama, tata i rodzeństwo w ogóle go nie rozumieją. Im się nigdy nie przy-
darza zły dzień. 

Dlatego chłopak w nocy przed swoimi urodzinami wypowiada życzenie, 
żeby oni też poczuli, co to znaczy mieć pecha. I następnego dnia całą rodzinę 
Alexandra zaczynają spotykać nieszczęścia.

Alexander: Okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień
TVN niedziela 12.45

plac zabaw

Marley to psotny szczeniak, który sieje wokół 
chaos i zniszczenie. 

Zwierzak zaprzyjaźnia się z Bodim Groganem, 
który postanawia zaprezentować go podczas wystawy 
psów. Dzięki nim impreza przybiera nieoczekiwa-
ny obrót. Marley wyprowadza w pole dobermany, 

owczarki i psy rasy collie, jednocześnie kradnąc ser-
ca innych w charakterystyczny dla siebie, wyjątkowy 
sposób.

Marley i ja: Szczenięce lata
Polsat sobota 7.45
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Czas wakacji, to fala 
wyjazdów na urlopy, 
która oznacza również 
zwiększenie natężenia 
ruchu na drogach. Co 
za tym idzie, wzrasta 
niebezpieczeństwo dla 
kierujących oraz pieszych. 
Całe serie drastycznych, 
a czasem i tragicznych  
zdarzeń powtórzyły się 
już tego lata w Łomży i 
okolicach kilkukrotnie. 

Od stycznia do czerwca 2018 
roku na drogach województwa pod-
laskiego doszło do 300 wypadków 
drogowych, w których śmierć po-
niosło aż 47 osób, a rannych zostało 
338. Niebezpiecznie jest szczególnie 
w weekendy, czego przykładem były  
wypadki śmiertelne w okolicach 
Marianowa na drodze nr 61 Łomża 
- Grajewo.

Szczególnie podczas weeken-
dów, na głównych drogach pro-
wadzących przez Łomżę i powiat 
łomżyński do miejsc wypoczynku 
nad wodą, ruch pojazdów znaczą-
co zwiększa się. Dlatego policjanci, 
którzy czuwają  nad bezpieczeń-
stwem i służą pomocą, apelują o 
rozwagę i wzajemne poszanowanie 
na drodze. Kiedy trzeba, a w wakacje 
jest to dosyć częste, podejmują ręcz-
ne kierowanie ruchem, ułatwiając 
przejazd wszędzie tam, gdzie two-
rzą się zatory drogowe, spowodowa-
ne na przykład zdarzeniami drogo-
wymi. -  takich sytuacjach oczekują 

jednak zrozumienia i cierpliwości ze 
strony kierowców - mówi oficer pra-
sowy Komendanta Miejskiego Poli-
cji w Łomży asp. Ewelina Szlesińska

Warto podkreślić, że po zmianie 
przepisów osoby, które jeżdżą zbyt 
szybko, brawurowo, stwarzając za-
grożenie innym uczestnikom ruchu 
drogowego, powinny pamiętać, że 
za przekroczenie prędkości o więcej 
niż 50 km/h w terenie zabudowa-
nym traci się prawo jazdy.

Wsiadając za kierownicę samo-
chodu zawsze musimy mieć na uwa-
dze to, że na drodze nie jesteśmy 
sami i innych kierowców oraz pie-
szych musimy darzyć ograniczonym 
zaufaniem. Jeśli już jesteśmy świad-
kami zdarzenia, warto też  wiedzieć 
jak się zachować.

W pierwszej kolejności nale-
ży zabezpieczyć miejsce wypadku. 
Dobrze jest postawić własne auto 
tak, aby oddzielić miejsce wypadku 
od innych uczestników ruchu dro-
gowego. Niezbędne jest również 
ustawienie trójkąta ostrzegawczego, 
a przede wszystkim powiadomienie 
służb ratowniczych.

Dzwoniąc na numer 112 (to 
obecnie najważniejszy numer alar-
mowy, który uruchamia działania 
wszystkich potrzebnych w danych 
przypadku służb) należy podać 
dyspozytorowi ze spokojem nastę-
pujące dane: swoje imię i nazwisko, 
miejsce wypadku (ulica, miejsco-
wość), w miarę możliwości dodat-
kowe dane - jakie pojazdy uległy 
wypadkowi, ilu jest poszkodowa-
nych, jaki jest ich stan, czy znajdują 
się w pojeździe, wszelkie dodatkowe 
informacje mogące pomóc w odna-
lezieniu i dojeździe do miejsca zda-
rzenia. Z chwilą, gdy przyjmujący 
zgłoszenie potwierdzi jego odbiór, 

możemy odłożyć słuchawkę. Zbli-
żając się do pojazdów, które uległy 
wypadkowi warto zaopatrzyć się w 
gaśnicę oraz apteczkę. Na począt-

ku należy sprawdzić, czy pojazdy 
uczestniczące w zdarzeniu są sta-
bilne i nie ma niebezpieczeństwa, 
że się przemieszczą. Jeżeli drzwi nie 

dają się otworzyć trzeba zbić szybę, 
uważając przy tym na poszkodowa-
nych. Gdy dostaliśmy się do środka, 
wyjmijmy kluczyki ze stacyjki. Jeżeli 
dalsze czynności mogą być zagro-
żeniem dla nas samych, trzeba je 
przerwać i poczekać na służby ra-
townicze. 

- Jeżeli poszkodowani dają zna-
ki życia, ale są uwięzieni w pojeździe 
przystępujemy do udzielenia pomo-
cy poprzez opatrzenie ran, zatamo-
wanie krwotoków, ustabilizowanie 
kręgosłupa i kończyn. Jeśli w trak-
cie działania u poszkodowanych nie 
wyczujemy pulsu lub oddechu, a 
mamy umiejętności do ewakuowa-
nia ich z pojazdu należy to zrobić i 
przystąpić do resuscytacji. Jeżeli po-
szkodowany znajduje się poza po-
jazdem i ma wyczuwalny puls oraz 
oddech, stabilizujemy głowę, udraż-
niamy oraz udrażniamy drogi od-
dechowe. Należy również opatrzyć 
rany i zapewnić komfort termiczny 
- tłumaczy ratownik medyczny Ja-
kub Brzeziak z Grupy Ratowniczej 
Nadzieja w Łomży.
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łódź pogrzebową króla Haralda, dopiero co ukończoną przez ojca. Jako za-
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brat, Orm. Wraz z bratem i załogą wikingów Rolfe wypływa w morze.
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W scenie bitwy na plaży z Maurami, możemy zauważyć, że jeden 

z wikingów nosi białe majtki.
Richard Widmark jako Rol� e był w powszechnej opinii zbyt stary 

na tę rolę.
„Złoty dzwon" z � lmu, w rzeczywistości wykonany z drewna znajdu-

je się w czarnogórskim mieście Budva (Czarnogóra była dawniej częścią 
Jugosławii, gdzie � lm został nakręcony), tuż za bramą do starego miasta.
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plemię egzotycznych ssaków. Nale-
żący do niego zawadiaka Manu nie 
cieszy się dobrą opinią. Młodzieniec 
przyjaźni się z Sachą, córką wodza. 
Nieszczęśliwy splot przypadków 
sprawia, że Manu zostaje przegnany 
z plemienia. Rok później tajemniczy 
doktor Loco uprowadza Sachę. By ją 
uratować, Manu łączy siły z małpą 
o imieniu Chuy.
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Rano budzi się z gumą do żucia we włosach, a po serii kolejnych przykrych 
zdarzeń dowiaduje się, że nikt nie zamierza przyjść na jego urodziny, bo jest 
inne przyjęcie w tym czasie.

Aleksander jest zły na cały świat, a najbardziej na własną rodzinę. Jego 
mama, tata i rodzeństwo w ogóle go nie rozumieją. Im się nigdy nie przy-
darza zły dzień. 

Dlatego chłopak w nocy przed swoimi urodzinami wypowiada życzenie, 
żeby oni też poczuli, co to znaczy mieć pecha. I następnego dnia całą rodzinę 
Alexandra zaczynają spotykać nieszczęścia.

Alexander: Okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień
TVN niedziela 12.45

plac zabaw

Marley to psotny szczeniak, który sieje wokół 
chaos i zniszczenie. 

Zwierzak zaprzyjaźnia się z Bodim Groganem, 
który postanawia zaprezentować go podczas wystawy 
psów. Dzięki nim impreza przybiera nieoczekiwa-
ny obrót. Marley wyprowadza w pole dobermany, 

owczarki i psy rasy collie, jednocześnie kradnąc ser-
ca innych w charakterystyczny dla siebie, wyjątkowy 
sposób.

Marley i ja: Szczenięce lata
Polsat sobota 7.45
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społeczeństwo

Potrzebna krew dla 
strażaka Tomka  

z Łomży 
Tomek ma 40 lat. Z poświęceniem realizuje misję strażaka 
w łomżyńskiej jednostce ratowniczo - gaśniczej. Niedawno 
uległ poważnemu wypadkowi. Teraz sam potrzebuje pomo-
cy. 

Do niebezpiecznego wypadku doszło 10 lipca mię-
dzy Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką, na drodze S8 
w Trzciance. W Tomasza, który podróżował motocy-
klem, wjechał pijany kierowca busa. Strażaka przetrans-
portowano śmigłowcem do warszawskiego szpitala. 

Tomek obecnie przebywa w Wojskowym Instytucie 
Medycznym w Warszawie. Czeka go szereg skompliko-
wanych operacji. Przede wszystkim potrzebna jest krew. 

- Gorąco prosimy i zachęcamy do podzielenia się 
tak cennym darem jakim jest krew, którą można odda-
wać w najbliższych terytorialnie Regionalnych Cen-

trach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – apelują kole-
dzy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Łomży. 

Grupa krwi Tomka, to B Rh+. Jednak nie ma to 
szczególnego znaczenia, gdyż pomóc można niezależnie 
od grupy krwi. Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w razie niezgodności grup zamieniają oddaną krew 
na właściwą. 

Osoba, która zawsze niosła pomoc innym teraz 
sama takiej pomocy potrzebuje. 

Niebezpieczne 
drogi
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Przetarg na remont ulicy Zjazd (czyli 
miejskiego odcinka dróg krajowych nr 
61 i 63) ogłosiły władze Łomży. Tym ra-
zem do przeróbki mają pójść szlaki dla 
pieszych, bo znaczne fragmenty jezdni 
zostały już przebudowane w ubiegłym 
roku.

Jak ekstremalnym przeżyciem 
może być spacer ulicą Zjazd wie 
każdy, kto wybrał się          kiedykol-
wiek na stadion miejski czy do Piąt-
nicy. Po jednej stronie na znacznej 
długości chodnik umożliwia cho-
dzenie tylko „gęsiego”, po drugiej - 
nie ma go w ogóle.  

Jak informuje Urząd Miejski, 
inwestycja obejmuje rozbiórkę ist-
niejących i budowę nowych chod-
ników z ich poszerzeniem, zjazdów 
indywidualnych i publicznych oraz 
budowę ramp dla pieszych. Ponad-
to wykonane zostanie oświetlenie 
uliczne z okablowaniem, zatoka 
autobusowa oraz poręcze i barie-
ry drogowe. Zastępca prezydenta 
Łomży, Andrzej Garlicki, podkre-
śla, że planowane prace mają na celu 
przede wszystkim poprawę bezpie-
czeństwa osób pieszych. 

- Ulica Zjazd jest jedną z naj-
bardziej ruchliwych dróg w Łomży, 

a zlokalizowane przy niej chodniki 
są wąskie i poruszanie się po nich 
nie jest zbyt komfortowe. Przy tej 
drodze znajdują się obiekty sporto-
we, z których przeważnie korzystają 
dzieci i młodzież, stąd też niezwy-
kle istotne jest, by w bezpieczny 
sposób mogły one się przemiesz-
czać – podkreśla Andrzej Garlicki, 
przypominając o podejmowanych w 
tej kadencji działaniach poprawia-
jących bezpieczeństwo pieszych w 
innych częściach miasta, jak montaż 
sygnalizacji świetlnych na przejścia 
dla pieszych, czy też doświetlenie 
kilkunastu z nich.

Ten sam przetarg dotyczy także 
nowych sygnalizacji świetlnych na 
skrzyżowaniach ul. Wojska Polskie-
go z ul. Sikorskiego i Polową. Ich re-
alizacja również wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa nie tylko osób 
pieszych, ale również kierowców. Na 
obu skrzyżowaniach zamontowana 
zostanie sygnalizacja wielofazowa z 
rozdzieleniem relacji kolizyjnych w 
odrębnych fazach, z zastosowaniem 
akomodacji ruchowej. Będą one 
skorelowane z sygnalizacjami na są-
siednich skrzyżowaniach w ciągu ul. 
Wojska Polskiego i Sikorskiego, co 
usprawni poruszanie się pojazdów 
samochodowych drogą krajową nr 
61 w granicach miasta.

Termin zgłaszania ofert przez 
potencjalnych wykonawców upływa 
9 sierpnia. Inwestycja powinna zo-

stać zrealizowana do połowy listo-
pada tego roku.

Jest także nadzieja, że po wielu 
nieudanych „podejściach” uda się 
znaleźć wykonawcę remontu ulicy 
Niemcewicza na osiedlu Południe. 
Miasto otrzymało ofertę wpraw-
dzie przekraczającą planowany tzw. 

kosztorys zamawiającego (5,8 mln 
wobec 5,5 mln), ale tym razem nie 
w sposób tak drastyczny, jak w po-
przednich przetargach. Gruntowna 
przebudowa ważnej osiedlowej ulicy 
(m. in. jest przy niej duża szkoła i 
dwa przedszkola) miałaby zostać 
rozłożona na 2 lata. 

Łomża

Ponad 2 miliony dla 
łomżyńskich szkół 

Prawie 1,5 mln złotych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 
w Łomży na realizację projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” oraz blisko 
700 tysięcy dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży 
na projekt „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”.  To wsparcie, które wzbogaci 
możliwości edukacyjne placówek. 

Fundusze trafią do nich z samorządu województwa podlaskiego. 60 
uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 bę-
dzie mogło podnieść swoje umiejętności w dziedzinie techniki pojazdów 
samochodowych, mechatroniki, elektryki, informatyki i teleinformatyki. W 
ramach projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” odbędą oni płatne 
staże zawodowe. Objęci nim są też nauczyciele przedmiotów zawodowych, 
którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Jeśli chodzi o projekt „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”, 60 
uczniów ZSWiO nr 7 będzie mogło uczestniczyć w różnych formach za-
jęć pozalekcyjnych, rozwijać kompetencje językowe lub informatyczne, a 
niektórzy podjąć staże u pracodawców. Ponadto szkoła zyska również dwie 
nowe pracownie: ekonomiczno - biznesową i komunikacji w językach ob-
cych. Trzy kolejne sale zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktycz-
ne. W projekcie weźmie udział również 10 nauczycieli "Wety".

- Cieszę się, że łomżyńskie szkoły pozyskują środki zewnętrzne na pod-
noszenie kwalifikacji swojej kadry, a przede wszystkim na rozwój uczniów. 
Jestem przekonany, że tego typu działania przyczyniają się również do roz-
woju naszego miasta – podkreśla prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. 

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energe-
tyki Cieplnej w Łomży realizowany jest 
największy od lat program inwestycyj-
ny. Dzięki  budowie „ekologicznego” 
kotła na biomasę, przedsiębiorstwo 
uniknie opłat za emisję do atmosfery 
dwutlenku węgla. Nie będzie także let-
nich przerw w dostawie ciepłej wody.  

- Zaplanowaliśmy prace bu-
dowlane tak, aby przerwa w dosta-
wie ciepłej wody była jak najkrót-
sza. To ostatni rok, w którym taka 

przerwa jest konieczna. Instaluje-
my nowe połączenie ciepłowni z 
systemem miejskich rurociągów, 
dzięki czemu  nie będzie letnich 
przerw w dostawie ciepłej wody 
- wyjaśnia Radosław Żegalski, 
prezes zarządu Miejskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Łomży.

W ciepłowni  miejskiej roz-
poczęła się budowa nowego kotła 
opalanego drewnianymi zrębkami. 
Realizacja inwestycji przyniesie po-

dwójną korzyść. Przede wszystkim 
nie trzeba będzie wnosić kosztow-
nych opłat za emisję dwutlenku 
węgla. Ponadto  zrębki drewna są 
tańszym paliwem w porównaniu do 
cen węgla.

- Gdyby nie budowa pieca opa-
lanego ekologicznym paliwem, to 
koszty wytwarzania ciepła byłyby 
wyższe o oprawie 30 milionów zło-
tych. Tak wynika z przewidywanych 
opłat za emisje dwutlenku węgla i 
oszacowanych kosztów zakupu cią-
gle drożejącego węgla - mówi prezes 
Radosław Żegalski.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło 
przygotowania do realizacji kolejnej 
inwestycji. Jest już wstępna akcepta-
cja wniosku o przyznanie  funduszy 
na  budowę  kolejnego „ekologicz-
nego„ pieca, wyposażonego w sys-
tem  kogeneracji. Umożliwi to jed-
noczesną produkcję ciepła i energii 
elektrycznej. Jak podkreśla prezes 
MPEC-u Radosław Żegalski, sys-
tem energetyczny kraju potrzebuje 
„ekologicznej” energii elektrycznej. 

Kolejny etap, to budowa kotła 
opalanego gazem, umożliwiającego  
szybką dostawę energii cieplnej w 
sytuacjach awaryjnych. 

Wszystkie inwestycje powinny 
zostać zakończone do 2023 roku, 
kiedy zaczną obowiązywać rygory-
styczne przepisy dotyczące emisji 
dwutlenku węgla.

Wiesław Kołowski 

Stabilizacja opłat i ciepła woda przez cały rok. 
MPEC realizuje program inwestycyjny

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Łomży realizowany jest 
największy od lat program inwestycyjny, dzięki budowie ekologicznego kotła firma 
uniknie opłat za  emisję dwutlenku węgla , nie będzie tez letnich przerw w dostawie 
ciepłej wody. 

ZSWiO nr 7 i ZSMiO nr 5 w Łomży otrzymali w sumie ponad 2 miliony na edukacyjne 
projekty

Na miejskich drogach 
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Co roku prosimy o przeży-
cie sierpnia bez alkoholu. 
Jednak w tym jubileuszo-
wym roku chcemy zaprosić 
Polaków do ambitniejsze-
go działania, do ambitniej-
szej drogi. Czas od soboty 
4 sierpnia do niedzieli 11 
listopada 2018 roku to 100 
dni. W tym roku odważ-
nie prosimy: niech będzie 
to 100 dni abstynencji – 
czytamy w Apelu Zespołu 
Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależ-
nionych.

Omówienie i treść apelu opubli-
kowała strona episkopat.pl.

Autorzy apelu podkreślają, że 
wolność kosztowała życie wielu 
Polaków, a dziś takie poświęcenie 
nie jest konieczne. „Ale by chronić 
wolność i wspierać rozwój Polski i 
Polaków, musimy sobie wyznaczać 
ambitne cele. Jednym z nich jest 
właśnie ochrona trzeźwości. Św. Jan 
Paweł II mówił nam, że <prawdzi-
wy egzamin z wolności jest dopiero 
przed nami>. To prawda. Nie może-
my zawieść w tej tak ważnej sprawie. 
Dlatego podejmijmy to wezwanie: 
100 dni abstynencji na stulecie nie-
podległości. To jest naprawdę egza-
min z wolności i miłości do Ojczy-
zny!” – czytamy

W Apelu przypomniano jak 
wiele szkód w życiu osobistym, ro-
dzinnym i społecznym wyrządza 
alkohol i kultura jego spożywania. 
„W domach, w których rodzice piją 
nadmiernie alkohol, często nie wy-
starcza pieniędzy na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, w tym na 
zakup chleba” – wskazują członko-
wie Zespół KEP ds. Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnionych. 
Dodają, że wielu bohaterów wal-
czących o wolność Polski zdawało 
sobie sprawę, że troska o trzeźwość 
Polaków jest fundamentem walki o 
niepodległość.

„Stanowi także podstawę jej 
utrzymania. I chociaż sto lat temu 
spożywaliśmy zaledwie 1 litr czyste-
go alkoholu rocznie na osobę, to tro-
ska o trzeźwość Narodu była priory-
tetem w działaniach wielu polskich 
patriotów, chociażby generała Józefa 
Hallera, abstynenta, aktywnego 
działacza na rzecz trzeźwości. A 
jak jest dziś, po stu latach? Dzisiaj 
ze smutkiem, ale i z przerażeniem 
trzeba powiedzieć, że spożywamy 
10 razy więcej alkoholu, niż wtedy. 
Przypomnijmy, że alkohol nie jest 
substancją konieczną do życia, która 
ma być dostępna zawsze i wszędzie. 
Jest substancją psychoaktywną, nar-
kotykiem, który jest tak groźny, bo 
sprzedawany legalnie i prawie wszę-
dzie” – czytamy w Apelu.

Jego autorzy zaznaczają, że pi-
jaństwo zagraża także osiągnięciu 
wielu ambitnych celów narodowych. 

„Chcemy, by rodziło się jak naj-
więcej dzieci w silnych i stabilnych 
rodzinach. Tymczasem alkohol to 
jedno z największych zagrożeń dla 
rodziny, to źródło rozwodów, prze-
mocy i dramatów. Chcemy rozwi-
jać się gospodarczo, a jednocześnie 
co roku marnotrawimy miliardy 
złotych na pokrycie kosztów nad-
miernego spożycia alkoholu. Mamy 
ambicję być społeczeństwem zdro-
wym, a alkohol powoduje liczne 
choroby, w tym nowotwory. Alkohol 
odbiera rocznie życie tysiącom Po-
laków. Chcemy być społeczeństwem 
praworządnym, a tymczasem nad-
używanie alkoholu jest jednym z 
głównych czynników popełniania 
przestępstw, zwłaszcza tych naj-
cięższych” – podkreśla członkowie 
Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeź-
wości i Osób Uzależnionych.

Treść Apelu (obszerne fragmenty):

Apel Zespołu KEP ds. Apostol-
stwa Trzeźwości i Osób Uzależ-
nionych na sierpień – miesiąc abs-
tynencji 2018

W naszym codziennym życiu, 
ale także w ojczystej tradycji i kultu-
rze, chleb zajmuje szczególne miej-
sce. Każdego dnia prosimy Boga 
Ojca: „chleba naszego powszednie-
go daj nam dzisiaj”. Wyznajemy sło-
wami ludowej mądrości, że „chleb to 
w domu włodarz, w pracy przyjaciel, 
w drodze towarzysz”. Taki jest nasz 
codzienny, ziemski chleb. W taki 
sposób go postrzegamy, szanujemy i 
kochamy. (...)

Zarówno chleb nasz codzien-
ny, dzięki któremu karmimy nasze 
ciała, nabieramy sił fizycznych, jak 
i Eucharystia, która jest pokarmem 
na życie wieczne, dzięki której 
wzrastamy duchowo, to wspaniałe 
dary dane przez Boga na czas naszej 

ziemskiej pielgrzymki. Wielu z nas 
potrafi docenić je i owocnie z nich 
korzystać. Wielu jednak marnuje je 
w różny sposób i rezygnuje z nich. 
Zdarza się, że we właściwym wy-
korzystaniu chleba codziennego i 
Eucharystii przeszkadza pijaństwo, 
uzależnienie od alkoholu, czy też 
inne zniewolenia. (...)

Troska o trzeźwość Polaków 
fundamentem walki o niepodległość

Przeżywamy rok jubileuszu 
stulecia odzyskania niepodległości. 
Nasi przodkowie mieli aspiracje, 
aby wydźwignąć Polskę z niewo-

li ku niepodległości. Odrodzenie 
niepodległej Polski wymagało 
ofiarnej walki i wytrwałej pracy na 
różnych polach. Wielu bohaterów 
tamtych czasów zdawało sobie 
sprawę, że troska o trzeźwość Po-
laków jest fundamentem walki o 
niepodległość. Stanowi także pod-
stawę jej utrzymania. I chociaż sto 
lat temu spożywaliśmy zaledwie 1 
litr czystego alkoholu rocznie na 
osobę, to troska o trzeźwość Naro-
du była priorytetem w działaniach 
wielu polskich patriotów, chociaż-
by generała Józefa Hallera, abs-
tynenta, aktywnego działacza na 
rzecz trzeźwości.

A jak jest dziś, po stu latach? 
Dzisiaj ze smutkiem, ale i z przera-
żeniem trzeba powiedzieć, że spo-
żywamy 10 razy więcej alkoholu, niż 
wtedy. Przypomnijmy, że alkohol 
nie jest substancją konieczną do ży-
cia, która ma być dostępna zawsze i 
wszędzie. Jest substancją psychoak-
tywną, narkotykiem, który jest tak 
groźny, bo sprzedawany legalnie i 
prawie wszędzie. Ojciec prof. Jacek 
Salij podkreślił, że „można zatem 
się zastanawiać, czy my na serio 
wierzymy w życie wieczne, jeśli tak 
niewiele czynimy dla stworzenia 

atmosfery społecznej, która 
skutecznie blokowałaby roz-
wój alkoholizmu. Przecież tu 
chodzi już nie tylko o to, że 
alkoholizm wprowadza wiel-
ki chaos w życie społeczne 
i jest źródłem nieszczęścia 
wielu rodzin; tutaj już chodzi 
wręcz o życie wieczne wielu 
spośród nas!”.

Pijaństwo zagraża także 
osiągnięciu wielu ambitnych 
celów narodowych. Chcemy, 
by rodziło się jak najwięcej 
dzieci w silnych i stabilnych 
rodzinach. Tymczasem alko-

hol to jedno z największych zagro-
żeń dla rodziny, to źródło rozwo-
dów, przemocy i dramatów. Chcemy 
rozwijać się gospodarczo, a jedno-
cześnie co roku marnotrawimy mi-
liardy złotych na pokrycie kosztów 
nadmiernego spożycia alkoholu. 
Mamy ambicję być społeczeństwem 
zdrowym, a alkohol powoduje liczne 
choroby, w tym nowotwory. Alkohol 
odbiera rocznie życie tysiącom Po-
laków. Chcemy być społeczeństwem 
praworządnym, a tymczasem nad-
używanie alkoholu jest jednym z 
głównych czynników popełniania 
przestępstw, zwłaszcza tych najcięż-
szych.

Ta diagnoza musi nas skłonić do 
refleksji i odważnego działania. Abs-
tynencja to pójście drogą proroków 
dobra. To wielkie błogosławieństwo 
dla każdego z nas, dla naszych bli-
skich, a także dla naszej ojczyzny. To 
podstawa szczęścia w małżeństwie i 
rodzinie. To warunek panowania nad 
sobą. Człowiek nietrzeźwy schodzi z 
drogi błogosławieństwa i życia. Za-
czyna dręczyć samego siebie i swoich 
bliskich. Zwykle wikła się też w coraz 
większe zło moralne. Bez trzeźwości 
nie potrafimy naśladować Jezusa i iść 
drogą świętości. Jeżeli chcemy być 
dojrzałymi chrześcijanami, musimy 
zachować trzeźwość w myśleniu i 
postępowaniu.
Narodowy Program Trzeźwości 
szansą dla naszej Ojczyzny

W jubileuszowym roku odzy-
skania niepodległości ogłosiliśmy 
Narodowy Program Trzeźwości, 
który jest owocem Narodowego 
Kongresu Trzeźwości, który odbył 
się w 2017 roku.

Narodowy Program Trzeźwości 
to zadanie rozpisane na całe pokole-
nie. To program, który ma promować 
abstynencję i umiar wśród Polaków i 
doprowadzić do zmniejszenia przy-
najmniej o połowę ilości spożywanego 
obecnie alkoholu. Chodzi również o 
zmianę mentalności w tej dziedzinie. 
Narodowy Program Trzeźwości wska-
zuje na zadania Kościoła, rodziny, 
państwa i samorządu w trosce o absty-
nencję wielu i o trzeźwość wszystkich. 
Narodowy Program Trzeźwości jest 
potrzebny, abyśmy dalej istnieli jako 
Naród. Program ten nie jest jednak 
lekiem, ale receptą. Sam program nie 
wystarczy. Trzeba go brać w dłonie, 
trzeba go czytać i konsekwentnie re-
alizować. Dopiero wówczas przyniesie 
oczekiwane rezultaty.

Musimy pamiętać, że nawet naj-
lepsze prawo czy najbardziej profe-
sjonalne programy profilaktyczne i 
terapeutyczne nie zadziałają „własną 
mocą”, czyli w sposób automatyczny. 
Potrzebni są ludzie, którzy – ofiarnie, 
mądrze i wytrwale kochając – podej-
mą służbę w tym zakresie. W Koście-
le, w rodzinach, we władzach pań-
stwowych i samorządowych mamy 
wiele osób kompetentnych, zatroska-
nych o trzeźwość Narodu. Współpra-
ca i integracja ich wysiłków ma szan-
sę przyczynić się do powstania ruchu 
społecznego „Ku trzeźwości Narodu”, 
powstania wielkiej narodowej koalicji 
ludzi dobrej woli – małżonków i ro-
dziców, księży, psychologów i peda-
gogów, polityków i samorządowców, 
ludzi kultury i mediów, kościołów i 
związków wyznaniowych – na rzecz 
troski o trzeźwość naszego społe-
czeństwa. (...)

Prośmy Maryję, Królową Polski, 
aby wspierała nas w naszych szla-
chetnych postanowieniach dobro-
wolnej abstynencji, podejmowanej 
z miłości do bliźnich i do naszej 
Ojczyzny. Niech Polska będzie na-
rodem ludzi trzeźwych, prawdziwie 
wolnych, dla których hasło: „Bóg. 
Honor. Ojczyzna” będzie wielkim 
wyzwaniem w codziennej pracy dla 
dobra polskich rodzin, Kościoła i 
całej umiłowanej Ojczyzny.

+ TADEUSZ BRONAKOWSKI
Przewodniczący Zespołu KEP ds. 

Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

100 dni abstynencji  
na stulecie niepodległości 
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Klientów i e-klientów  
w ZUS wciąż przybywa

Rośnie popularność kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez internet i telefon - in-
formuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.  W okresie niespełna 2,5 roku ZUS przyjął 
ponad 9 mln wniosków w formie elektronicznej i praktycznie taką sama liczbę połączeń telefo-
nicznych na swojej infolinii. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma około 25 mln klientów: ubezpieczonych, eme-
rytów i rencistów oraz płatników składek – najczęściej przedsiębiorców. Każdego roku 
przez sale obsługi klienta przewija się ponad 20 mln osób. Od początku 2016 roku do 
końca maja 2018 r. ZUS obsłużył 48,5 mln klientów. Największe grono z nich, bo prawie 
19 mln, stanowili emeryci i renciści.

Oddział ZUS w Białymstoku od stycznia 2016 r. do czerwca 2018 r. obsłużył po-
nad 1 125 tys. osób. Tylko w pierwszym półroczu tego roku salę obsługi klientów 
odwiedziło ponad 250 tys. osób. W ciągu dwóch i pół roku odnotowano 475 tys. wizyt 
klientów informacji emerytalno - rentowej. 

Drugą co do liczeb-
ności grupę klientów na 
salach obsługi klientów 
stanowili płatnicy skła-
dek. W ciągu dwóch i 
pół roku obsłużonych 
zostało ponad 411 tys. 
osób. Natomiast 268 
tys. klientów skorzy-
stało z porad eksper-
tów przy stanowisku 
zasiłkowym. W związ-
ku z tym, iż Zakład 
Ubezpieczeń Społecz-
nych ma coraz więcej 
pracowników posłu-
gujących się językiem 

migowym , wzrasta również liczba klientów korzystających ze stanowiska dla osób 
niesłyszących. W 2016 r. z takiej usługi skorzystało tylko 184 osoby, w 2017 r. – 266 
osób, natomiast w pierwszym półroczu tego roku było już 205 klientów.

Co ciekawe, niecałego roku trzeba było by blisko 600 doradców emerytalnych, którzy 
pojawili się we wszystkich placówkach ZUS w połowie ubiegłego roku, udzieliło pomocy 
ponad 2 mln osób. Średnio w miesiącu każdy pracownik sali obsługi klientów ZUS, obsłu-
guje w granicach 540 osób. Przeciętny czas oczekiwania na obsługę w Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych to jedynie nieco ponad 5 minut. Jest to bardzo krótki czas oczekiwania i 
dlatego stawia to Zakład w czołówce instytucji najsprawniej obsługujących klientów. ZUS 
systematycznie dopasowuje swoje usługi do najbardziej priorytetowych potrzeb klientów. 
Od zeszłego roku funkcjonują już stanowiska doradców emerytalnych, doradców płatni-
ków składek, a także od niedawna doradców ds. e-ZLA. 

Z każdym rokiem da się zauważyć rosnącą liczbę klientów, których Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych obsługuje przez internet i telefon. Dziś już 2,4 mln klientów ma swój 
profil na Platformie Usług Elektronicznych. W ciągu nieco ponad roku liczba zarejestro-
wanych profili na PUE ZUS wzrosła o 600 tysięcy. W niecałe 2,5 roku za pośrednictwem 
platformy internetowej klienci złożyli w ZUS 9,1 mln wniosków. Za pośrednictwem elek-
tronicznego oprogramowania Płatnik, Zakład przyjął w tym czasie 163 mln dokumentów 
ubezpieczeniowych. Co roku rośnie liczba obsługiwanych przez ZUS połączeń telefo-
nicznych.  W ubiegłym roku było to już 3,7 mln, czyli o 400 tys. więcej niż w 2016 r. Do 
końca maja tego roku pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej obsłużyli już blisko 2 
mln połączeń.

Wszystkie działania skierowane w kierunku naszych klientów, min. poprzez podno-
szenie kwalifikacji pracowników, tworzenie nowych punktów doradczych a także unowo-
cześnianie kanałów kontaktu sprawia, że nasi klienci są coraz bardziej zadowoleni z wizyt 
w ZUS.   

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH PROO

Nowy Program dla NGO 
Narodowy Instytut Wolności opublikował komunikat dotyczący zmian nadchodzących w działalności 
organizacji pozarządowych. Oto ten materiał:  

„PROO to przełomowy program dla organizacji pozarządowych. To pierwszy program 
w Polsce,  w którym będą one mogły uzyskać granty na takie potrzeby, jak realizacja strate-
gii rozwoju, podnoszenie kompetencji pracowników, uczenie się nowych metod pozyskiwania 
środków na działalność, zakup sprzętu, ale także np. zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach 
awaryjnych.

Celem strategicznym PROO jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależ-
nego sektora organizacji obywatelskich. Program jest odpowiedzią na znane bolączki III sek-
tora, czyli: brak stabilności finansowej i trudności w pozyskiwaniu środków, uzależnienie od 
środków publicznych czy braki kadrowe. Wielką barierą jest także rozwarstwienie zasobów w 
sektorze – 10% największych organizacji gromadzi 86% dochodów całego sektora i dysponuje 
95% zasobów ludzkich.

Droga do osiągnięcia celu zakładanego w PROO prowadzi przez wsparcie rozwoju in-
stytucjonalnego organizacji, podniesienie jakości ich działania, zwiększenie zaangażowania 
w życie publiczne oraz wzmocnienie ich funkcji kontrolnych i eksperckich. W szczególności 
działania programowe będą kierowane do organizacji działających w mniejszych ośrodkach, 
tam gdzie reagują na rzeczywiste potrzeby wspólnot oraz realne potrzeby mieszkańców.

Przyjmując PROO Polska dołączyła do grona rozwiniętych demokracji – w krajach 
zachodnich skutecznie funkcjonują podobne systemy (np. „Big Lottery Fund” w Wielkiej 
Brytanii czy „Europa dla Obywateli” prowadzony przez unijną EACEA). Wzorując się na 
zagranicznych rozwiązaniach, zapewniono w programie różnorodne, elastyczne i dopasowa-
ne do potrzeb sektora formy takiego wsparcia.

– PROO otwiera nowy rozdział w historii III sektora w Polsce. Chcemy, żeby polskie 
organizacje były takie, jak polskie firmy: nowoczesne, profesjonalne, dobrze zorganizowane. 
Program przełoży się nie tylko na poprawę kondycji i stabilności finansowej organizacji, ale 
także na wzrost aktywności obywateli w życiu społecznym – mówi Wojciech Kaczmarczyk, 
dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, instytucji która zarządza Programem.

Program wprowadza, w oparciu o art. 31 Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, nową 
z punktu widzenia współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce, 
formę wsparcia instytucjonalnego, poza utrwalonym w UDPPiW systemem zlecania zadań 
publicznych.

PROO będzie finansowany z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego, który stanowi 4% wpływów z dopłat w grach objętych monopolem państwa (na pod-
stawie art. 88a ustawy o grach hazardowych). W latach 2018-2030 rząd przeznaczy na PROO 
ok. 585 mln zł. Program zakłada wsparcie w tym okresie ponad 11 000 organizacji. Granty 
będzie można otrzymać w formule otwartych konkursów dotacyjnych w pięciu priorytetach 
PROO, czyli:

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny
Priorytet 2. Kapitały żelazne
Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywa-

telskich
Priorytet 4. Rozwój instytucjonal-

ny think-tanków obywatelskich
Priorytet 5. Wsparcie doraźne
Ważnym elementem programu 

jest specjalne wsparcie dla organizacji 
strażniczych i think-tanków obywa-
telskich, które ma wzmocnić funkcje 
kontrolne i eksperckie tych organizacji.

Program został zainicjowany 
przez Przewodniczącego Komitetu 
ds. Pożytku Publicznego, wicepre-
miera Piotra Glińskiego. Rozpo-
częcie naboru wniosków w ramach 
pierwszych konkursów PROO jest 
planowane wczesną jesienią 2018 
roku”.

Mleko w 
kosmetologii

Wakacje to czas relaksu i wytchnienia, w którym mamy chwilę dla sie-
bie. Dlatego też, w tym okresie więcej czasu poświęcamy na pielęgnację 
naszej skóry. W opiece nad ciałem idealnie sprawdza się mleko i produk-
ty mleczarskie.

Jak przekonuje biuro kampanii „Mamy kota na punkcie mle-
ka”, mleko to nie tylko doskonały składnik codziennej diety, od 
bardzo dawna stosowane jest również w kosmetologii. Powszech-
nie używane w zabiegach kosmetycznych, jak również stanowi 
jeden z głównych składników kremów czy maseczek. Czy wiesz 
dlaczego?

Ze względu na fakt, iż pH mleka zbliżone jest do pH skóry 
doskonale nadaje się do pielęgnacji różnego rodzaju cery. Posiada 

zarówno właściwości nawilżające, natłuszczające, odżywcze, jak 
również pielęgnacyjne. Skóra pielęgnowana mlekiem jest jędrna 
i niesamowicie gładka, pełna blasku, nabiera bardziej jednolitego, 
jaśniejszego koloru. 

Ostatnia królowa hellenistycznego Egiptu, Kleopatra z Ptole-
meuszy stosowała produkty mleczarskie podczas pielęgnacji swo-
jej urody. Do legendy przeszły jej kąpiele w wannie wypełnionej 
mlekiem. Królowa zawsze twierdziła, iż swoją urodę zawdzięcza 
niezwykłym właściwościom mleka, które posiada cenne składni-
ki, poprawiające kobiecą urodę. Duża w tym zasługa kwasu mle-
kowego, wpływającego na strukturę i koloryt skóry. Kwas AHA, 
zawarty w kwasu mlekowym, posiada zdolność złuszczania mar-
twego naskórka, zwęża pory, delikatnie rozjaśnia skórę i działa 
antybakteryjnie.

Program „Mamy kota na punkcie mleka” sfinansowany jest 
z Funduszu Promocji Mleka i prowadzony przez Polską Izbę 
Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i 
Producentów Mleka.
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Wiktor Kosowski, zawodnik UKS 
Return Łomża działającego przy 
III Liceum Ogólnokształcącym, 
zajął drugie miejsce w deblu 
we Wrocławiu i drugie w grze 

singlowej w Bielsku Białej startując 
w Ogólnopolskich Turniejach 

Klasyfikacyjnych Polskiego Związku 
Tenisowego. 

Jak relacjonuje Tomasz Wal-
dziński z UKS Return,  we Wro-
cławiu młodziutki tenisista i Kuba 
Solarski  z Eurotenis Łódź, w pół-
finale pokonali  Mateusza Lange 
(AT Angelique Kerber Puszczyko-
wo) i Eli Mizerskiego (KT Ginter 
Warszawa). W finale jednak ulegli 
parze w składzie: Maciej Kos (GAT 
Gdańsk) i Kacper Królikowski 
(Szczecińska Akademia Tenisowa).  

W Bielsku Białej natomiast 
Wiktor w pierwszej rundzie ograł 
Marcina Andrzejczaka (Akademia 
Tenisowa Masters Łódź), zaś w 
drugiej Fabiana Reguckiego (UKS 
Okęcie Sport Warszawa), a następ-
nie w półfinale Szymona Kaszow-
skiego (BKT Adventage Bielsko 
Biała). 

Niestety, w grze finałowej te-
nisista UKS Return przegrał z Ni-
kodemem Barcikiem (Śląskie Cen-
trum Tenisowe Pszczyna) - dodaje 
Tomasz Waldziński.    

VI Mistrzostwa Łomży 
w piłkarzyki. Zapisy 

rozpoczęte 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zaprasza drużyny 
dwuosobowe do zapisów na VI Mistrzostwa Łomży w grze w 
piłkarzyki, które odbędą się 4 sierpnia (sobota) na Starym 
Rynku.

Zapisy przyjmowane są drogą mailową. Wymaganr 
dane drużyn (nazwa drużyny, nazwiska uczestników) 
można kierować na adres:  aswitaj@mosir.lomza.pl, do 
wtorku - 31 lipca. W zabawie może wziąć udział każdy, 

bez względu na wiek i płeć. Liczba drużyn jest ograni-
czona. W rywalizacji może wziąć udział maksymalnie 
16 zespołów.  

Turniej rozgrywany jest w kategorii OPEN w 
formule debel. System rozgrywek zostanie określony 
na podstawie liczby zgłoszonych drużyn w dniu za-
wodów. 

Celem imprezy jest promowanie i popularyzacja 
stołowej piłki nożnej, a także rywalizacji sportowej i 
zasad fair play. Na najlepszych zawodników czekają na-
grody w postaci pucharów i dyplomów. 

Ubiegłoroczny, V Mistrzostwa Łomży w grze w 
piłkarzyki cieszyły się niezwykłą popularnością. Czy w 
tym roku będzie podobnie, bądź lepiej? Przekonamy się 
o tym już 4 lipca na Starym Rynku. 

Wiktor Kosowski - nasza 
tenisowa nadzieje 

Wiktor z Nikodemem Barcikiem.

Piotr Łobodziński na 
telewizję parcia nie ma 

W Moskwie na słynnej telewizyjnej wieży Ostankino zakończyła się passa tegorocz-
nych zwycięstw Piotra Łobodzińskiego na schodach. Po 11 zwycięstwach biegacz z 
Łomży musiał zadowolić się drugim miejscem. 

Jak relacjonuje Andrzej Korytkowski, prezes klubu „Prefbet Śniadowo” 
Łomża, którego barwy reprezentuje Piotr Łobodziński, była to minimalna 
porażka, zaledwie o 8 sekund na korzyść biegacza z Niemiec Christiana 
Riedla. 

Zacięte, sekundowe pojedynki między reprezentantem Polski i Niem-
cem obrastają już legendą. To nie pierwszy raz gdy zawodników dzieli tak 
mała różnica czasu.

1 Christian Riedl (GER) 9:51
2 Piotr Łobodzinski (POL) 9:52
3 Tomas Celko (SVK) 10:27  
Zawody w Moskwie w 540 metrowej wieży telewizyjnej Ostankino od-

były się po 14- letniej przerwie. Zaprzestano ich organizacji w 2004 roku 
po pożarze. 

Tym razem zawodnicy mieli do pokonania ponad 1700 schodów i 337 
metrów w pionie. Klatka schodowa była dość nietypowa. Tak swój udział 
moskiewskich zawodach opisuje Piotr Łobodziński:

"To były chyba najbardziej strome schody w mojej karierze. Bardzo wą-
sko, ciemno, duszno i mocno mocno do góry. Kilka razy się potknąłem, więc 
tu upatruję swojej minimalnej porażki. Ale generalnie jestem dość zadowo-
lony z biegu. Był to mój pierwszy start w Rosji i tym samym mój licznik 
krajów, w których biegałem wybija liczbę 30."
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Trathlon, przynajmniej ten łomżyński, to im-
preza rodzinna. W wodzie, na rowerze i w biegu 
najtwardsi sportowcy. Na brzegu i przy trasie ich 
kibice: Tata jest piejwszy! Stefan, dawaj! Kubę 
wspiera transparent. Meta przekraczana jest z 
maleńkim bobaskiem na rękach lub z jasnowło-
są córeczką za rękę. Wynik? Jakiś tam jest.    

"Sprawdzić siebie" - to główny cel uczestników zawodów. 
Tak deklaruje Natalia Bałdyga z Suwałk. Pierwszy raz w Łom-
ży. Startuje wraz z mężem.

- Wiem, że są trzy panie, a zatem mam zagwarantowane 
miejsce na podium, abym tylko ukończyła - mówi.

Potem okazało się, że ma to miejsce znakomite - najlepsze 
z trójki współzawodniczek. Za metą sobie wzajemnie gratulu-
ją. A potem nowa znajomość: Jestem Justyna. A ja - Natalia. 
Bardzo mi miło.

Triathlon  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łom-
ży to najważniejsze letnie wydarzenie sportowe w Łomży. 
Około 1200 metrów pływania od plaży miejskiej przy moście 
Hubala do wyjścia przy centrum rehabilitacyjnym Caritasu. 
Tam czekają rowery. Kolejna część to 15 kilometrów na sio-
dełku rozłożone na trzy pętle ulicą Rybaki, mostem Hubala 
z obowiązkową wizyta na rondku w Porcie Łomża. Na finał 3 
kilometry biegu po bulwarach nad Narwią. Tym razem z przy 
aż za dobrej, upalnej pogodzie. 

Zawody łomżyńskie są dobrą próbą dla trenujących 
triathlony, ale też inne dyscypliny.

Najlepszy łomżyniak tym razem to nie tradycyjnie Da-
niel Pupek, pracownik MOSiR, a Damian Domaszewski, 

zawodnik klubu Black Horse MMA. Nad Narwią wystar-
tował po raz pierwszy, ale już ma za sobą triathlonowe starty 
poza granicami kraju. To dla niego niosło sie nad brzegiem 
rzeki: Tata jest piejwszy! Dopingowali dwaj synkowie (5 i 7 
lat) oraz żona (bardziej uśmiechem i przytuleniem za metą 
niż okrzykami).

Damian Domaszewski płynął jak torpeda, ale jeszcze 
sprawniej  nurt Narwi wykorzystał Sergiusz Sobczyk z War-
szawy.

- Półzawodowiec - mówi z uśmiechem. Sport łączy z pracą 
nauczyciela. Do Łomży wybrał się po raz pierwszy. Głównie 
treningowo, bo wybiera się na zawody Iron Man do RPA. Po-
płynął znakomicie, jechał na rowerze i biegł równie szybko. 
W efekcie jako pierwszy uczestnik łomżyńskich triathlonów w 
historii zszedł poniżej 50 minut na całej trasie. Osiągnął 47:36. 
O niespełna 3 minuty wyprzedził Damian Domaszewskiego. 
Trzeci był Daniel Karwowski z Warszawy.

- Trasa w Łomży nie jest  bardzo wymagająca, ale jest pięk-
nie obmyślona i przygotowana. Cała rywalizacja odbywa się 
na oczach publiczności. Jest doping, jest świetna atmosfera - 
Sergiusz Sobczyk.

Komplementy związane z organizacją triathlonu z radością 
przyjmują pracownicy MOSiR i dyrektor Andrzej Modzelew-
ski. Po raz pierwszy nie założył tego dnia marynarki. Właści-
wie nie założył nawet koszuli, bo po raz pierwszy zameldował 
się na starcie jako jeden z zawodników. W wodzie w piance 
pływackiej, potem w koszulce i spodenkach. 

- Startuję właściwie bez specjalnego treningu. Chcę się 
sprawdzić - mówił przed startem.

Jak przystało na gospodarza dużej imprezy, dopilnował 
wszystkiego na trasie rywalizacji  do samego końca. Przekro-
czył metę jako 47., ostatni z tych, którzy w ogóle ukończyli.  

Łomżyński triathlon  nadnarwiański to sport dla każdego 
jak się okazało. Do mety dotarli i 14-letni Kacper Omieliań-
czyk z Nowodworców, i 64-leni Zbigniew Zieliński z Łomży. 
Bez zadyszki ukończyły walkę Natalia Bałdyga z Suwałk, Ju-
styna Leończuk z Zaścianek i Wiktoria Moczydłowska z Bia-
łegostoku, czyli jedyne trzy panie.

- Zgłoszeń jest tyle, że w przyszłym roku spróbujemy po-
większyć liczbę uczestników - mówi Kamil Walczyk z MO-
SiR.                             

Triathlon po łomżyńsku 



24 www.narew.info

Organizatorzy:

WIECZÓR KABARETOWY
5.08.2018 (niedziela)

 godz. 18:30 - 21:00 / Stary Rynek

K2
Smile

ZNAJDŹ NAS NA:
fb.com/lomza.miasto

Szczegóły: www.lomza.pl,  www.600.lomza.pl

Wstęp wolny

wakacje


