
Laur, czyli wieniec z gałązek waw-
rzynu szlachetnego, był w starożyt-
nym świecie symbolem zwycięstwa 
w równej i uczciwej walce. Łomżyński 
Laur Sportowy ma nieco inną postać 
ale symbolikę tę samą - oznacza, że 
ktoś dokonał wybitnego osiągnięcia 
w zmaganiach z rywalami, okoliczno-
ściami, własną niedoskonałością. Po 
raz szósty nagrody prezydenta Łomży 
trafiły do sportowców, trenerów, ze-
społów oraz osób i firm wspierających 
sport.

Podczas gali w Restauracji 
Amadeus nagrody przyznano 
w kategoriach: sportowiec, dru-
żyna, trener, całokształt dzia-

łalności w łomżyńskim sporcie, 
talent i sponsor. Po raz kolejny 
prezydent Mariusz Chrzanowski 
miasta przyznał również stypen-
dia za osiągnięcia sportowe.

Czym nagrody są dla władz 
naszego miasta?

- Władze miasta mogą w ten 
sposób podziękować sportowcom 
za osiągane rezultaty, za ogrom-
ny trud, który włożyli w roku 
poprzednim w osiągnięcie suk-
cesów. Wszyscy jesteśmy dumni 
z tego, że nasi sportowcy osiągają 
dobre rezultaty w kraju, że zdo-
bywają medale. 
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Łomżyńskie Laury Sportowe 

Zimy już nie będzie! - głoszą nad 
Narwią po swojemu żurawie, gęsi 
zbożowe i białoczelne, kaczki świ-
stuny, gągoły, łabędzie krzykliwe. Po 
swojemu, ale ludzie to rozumieją. - 
Jeden  żuraw, a nawet całe ich stado 
to właściwie nic nie oznacza, bo one 
na zimę odlatują niedaleko i szybko 
potrafią wrócić. „Ptasich” i innych 
symptomów, że nadchodzi wiosna 
jest jednak o wiele więcej  - mówi Ma-
riusz Sachmaciński, dyrektor Łomżyń-
skiego Parku Krajobrazowego Doliny 
Narwi.

Syberyjsko zimny był w Pol-
sce luty 1929 roku – w rekordo-
wych dniach temperatury spadały 
do -40 stopni. Ale i w XXI wieku, 
w 2006 roku, urządzenia pomia-
rowe w Suwałkach wskazały -26 
stopni. Obecna pogoda to jednak 
nie absolutny ewenement w dru-
gą stronę. W lutym 1990 roku, 
w niekóre dni, mieszkańcy Tar-
nowa mogli się w zasadzie ubie-
rać z krótkimi rękawami, bo było 
21 stopni. Na plusie.

Tak więc towarzysząca nam 
w ostatnich dniach pogoda to też 
polski luty, choć nietypowy. Czy 
to naprawdę oznacza już wiosną?

- Skąd ptaki zimujące o set-
ki kilometrów od swoich letnich 
siedzib wiedzą, że mogą już bez-

piecznie tam wracać? Że nie zgi-
ną od chłodu i braku pokarmu? 
Nauka jeszcze z absolutną pew-
nością nie potrafi na to odpowie-
dzieć – dodaje Mariusz Sachma-
ciński.

„Jedna jaskółka wiosny nie 
czyni” - powtarzamy często przy-
słowie. Jak dodaje Mariusz Sach-
maciński, jeden żuraw z pew-
nością też nie, ani nawet jedej 

bocian też nie. Tym razem jednak 
na długo przed „Dniem Wagaro-
wicza” ptaki zleciały się do doliny 
Narwi masowo. 

- Są w takich ilościach jak to 
się dzieje u progu klimatycznej 
wiosny. Dlatego można sądzić, że 
nawrotu ostrej zimy już nie bę-
dzie – mówi przyrodnik.    

W dodatku kłębią się na 
starorzeczach Narwi głównie te 

gatunki, których cel wędrów-
ki znajduje się znacznie dalej 
na północ i wschód – w tun-
drze. Odpoczywają i włączają 
zapewne swój specjalny zmysł, 
który im podpowie czy można 
lecieć na swoje stałe kwatery 
czy chwilę w Polsce odpocząć, 
pomyszkować wśród ozimin, na 
polach, gdzie mogło zostać tro-
chę kukurydzianych ziaren czy 

kolb możliwych do wygrzebania 
z błotnistej gleby.

Właściwa ocena sytuacji 
pogodowej to dla większych 
ptaków zagadnienie na pozio-
mie przetrwania gatunku. Mają 
młode tylko raz do roku. Muszą 
z najwyższą efektywnością wyko-
rzystać „okienko” otwarte tylko 
przez kilka miesięcy, aby pisklę-
ta wykarmić, wychować, nauczyć 
latania zanim trzeba będzie ucie-
kać w cieplejsze strony.

- Małe ptaki śpiewające mają 
pod tym względem lepiej – doda-
je Mariusz Sachmaciński.

W jego ocenie, zapowiedzi 
wiosny potwierdzone są także 
zjawiskami nie z kręgu skrzy-
dlatych zwiastunów. Jeszcze 
prawie dwa tygodnie lutego, 
a zaczynają się budzić niektó-
re rośliny. Widziane już były 
bazie. Zaczyna spływać woda 
z pól, rzeczułek oraz strug 
i Narew przestaje się mieścić 
w korycie. Z rozlewisk ucieszą 
się wkrótce zimując w staro-
rzeczach szczupaki i pozostałe 
ryby. Potem zaczną przemiesz-
czać się w kierunku rzeki więk-
sze ssaki. 

I już nic nie odpędzi wiosny 
znad Narwi.                                         

Wiosna wylądowała 
w dolinie Narwi?
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Maria Bauchrowicz-Tocka, Czesław 
Rybicki, Krzysztof Zemło – łomżyńscy 
twórcy znaleźli się wśród osób, któ-
rym zarząd województwa przyznał 
stypendia marszałka w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania kultury i opieki nad zabytkami 
na 2019 rok.       

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia, Władze regionu przy-
znały osiem półrocznych i dzie-
sięć rocznych stypendiów. Łączna 
kwota z przeznaczona dla twór-
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Maleńka kropla niedosytu w tej 
sprawie to jednak fakt, że dotacja 
w poprzednich latach bywała wyż-
sza, np. 164 czy ponad 158 tysięcy. 
„Ubytek” nie rujnuje jednak zasad-
niczych planów Teatru Lalki i Ak-
tora i nie przysporzył siwych włosów 
dyrektorowi Jarosławi Antoniukowi 
i jego współpracownikom. Napisali 
na stronie internetowej TliA:   

„Z końcem stycznia zakończy-
liśmy przyjmowanie zgłoszeń do 
udziału w 32 edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Teatralnego Wa-
lizka – wpłynęło do nas ponad 120 
propozycji. W trakcie intensywnych 
przygotowań do tej ważnej między-
narodowej imprezy dotarła do nas 
wspaniała informacja: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznało grant na realizację zada-
nia pn. „32 Międzynarodowy Festi-
wal Teatralny Walizka” w priorytecie 
Teatr i Taniec w wysokości 156 000 
złotych. Głęboko wierzymy, że przy-
znane dofinansowanie pozwoli nam 
po raz kolejny zorganizować festiwal 
z interesującym programem arty-
stycznym”.

"Walizka" to jeden z ważniejszych 
w kraju ale i cenionych za granicą fe-

stiwali, prezentujący małe formy 
teatralne, przeznaczone do wy-
stawienia na niewielkich scenach. 
Jego organizatorem jest Teatr Lal-
ki i Aktora w Łomży (TliA).Ty-
tułowa "Walizka" jest symbolem 
małych form, które można łatwo 
zagrać niemal w każdych warun-
kach. Teatr "w walizce" ma na-
wiązywać do tzw. teatrów wędru-
jących, które swoje przedstawienia 
wystawiały nie na scenie, a np. na 
miejskich rynkach. To też nawią-
zanie do tradycji teatru jarmarcz-
nego – ocenia portal dzieje.pl.

Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego nie roz-
strzygnęło jeszcze konkursów we 
wszystkich swoich priorytetach. 
Wiadomo jednak, że do woje-
wództwa podlaskiego trafią m.in. 
także pieniądze na Festiwal Te-
atrów Lalek dla Dorosłych „Me-
tamorfozy lalek” w Białymstoku, 
Festiwal Książki Artystycznej 
dla Dzieci w w Białymstoku, do 
Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Łomży na doposażenie czy do 
placówek kultury w Nowogrodzie, 
Choroszczy i Knyszynie na popra-
wę infrastruktury.   

Ministerstwo włoży sporo do WALIZKI

ców na ten rok to 158.000 zł. Przy czym na 
jedno stypendium roczne przypada kwota 
11.000 zł brutto, a na stypendium półroczne 
6.000 zł brutto. Na tegoroczny nabór wpły-
nęło 36 wniosków.

Osoby, które otrzymały stypendia roczne 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania kultury i opieki nad zabytkami 
na rok 2019:

Maria Danuta Dek-Lewandowska – na 
stworzenie autorskiej książki 

pod roboczym tytułem „Jak zostać żabą?”,
Janina Osewska – na napisanie tomu 

poetyckiego pod roboczym tytułem 
„PŁÓTNA DO JAŚNIENIA” z okazji 
jubileuszu 20-lecia pracy twórczej oraz 
65-lecia urodzin,

Weronika Zimnoch – na przygo-
towanie programu artystycznego do 
udziału w międzynarodowych i ogólno-
polskich konkursach zespołów muzyki 
dawnej,

Rafał Pietrzak – na realizację spek-
taklu „PustoStan - odsłona druga”,

Zofia Ewa Redlarska – na napisanie 
i wydanie tomiku wierszy, antologii po-
ezji „Portrety imion dziecięcych” (część 
II),

Monika Pawluczuk – na realizację 
dokumentacji do filmu fabularnego pod 
roboczym tytułem „Puszcza”, którego 

akcja toczy się na terenie Puszczy Białowie-
skiej,

Dariusz Chociej – na realizację projektu 
muzycznego pt. „Podlasie na głosy”,

Michał Piotr Kość – na przygotowanie 
kompletnego materiału zdjęciowego 

do albumu artystycznych fotografii „Żu-
bry. Światło i Cień”,

Czesław Rybicki - na realizację przed-
sięwzięcia: Kwerenda, opracowanie źródeł  
i przygotowanie publikacji „Okręg łomżyń-
ski Polskiej Organizacji Wojskowej w walce 

o niepodległość narodową Polaków w latach 
1914-1919 i jego oddziaływanie na Biało-
stocczyznę oraz Suwalszczyznę”,

Aneta Popławska–Kazberuk – na realiza-
cję projektu artystycznego NeoFolk.

Osoby, które otrzymały stypendia pół-
roczne w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania kultury i opieki nad zabyt-
kami na rok 2019:

Natalia Kozłowska – na realizację projek-
tu artystycznego „imiland”,

Elżbieta Michalska – na wydanie ilustro-
wanej książki poetyckiej,

Damian Kocur – na realizację filmu 
krótkometrażowego pod roboczym tytułem 
„Chmury” na terenie województwa podla-
skiego,

Krystyna Gudel – na stworzenie tomi-
ku poezji pod roboczym tytułem „Ziemi 
mojej i ludziom. W hołdzie i z wdzięcz-
nością”,

Maria Bauchrowicz-Tocka – na realizację 
projektu pn. „Łomża. Historie prawdziwe”,

Michał Skwierczyński – na kształcenie 
w klasie gitary jazzowej na wydziale Frost 
School of Music na University of Miami,

Krzysztof Zemło – na realizację przedsię-
wzięcia: Pieśni miłosne – widowisko teatralne 
inspirowane polskimi balladami ludowymi,

Marta Mężyńska – na realizację wystawy 
„Wrota Ulicy Kilińskiego”.

Stypendia marszałka dla twórców 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadecydowało, że przekaże 156 tysięcy złotych Teatrowi Lalki i Aktora w Łomży na organizację 32. edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego WALIZKA. Obyło się bez nerwów -  wydarzenie zostało uznane za ważne już w pierwszym naborze i nie ma potrzeby składania odwołań.
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Miasta 
potrzebują 

pomocy
Termin brzmi groźnie: zagrożenie 
trwałą marginalizacją i utratą funkcji 
społeczno – kulturalnych. Czy Łomża, 
Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, 
Hajnówka, Sokółka i Zambrów mają 
się czego obawiać? Jak podaje portal 
Wrota Podlasia, Urząd Marszałkowski 
w Białymstoku podjął działania, które 
mają pomóc w rozwiązaniu potencjal-
nych problemów.

Według relacji Wrót, mar-
szałek Artur Kosicki przypo-
mniał, że trwa proces aktualiza-
cji Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego. To najważniejszy 
dokument dotyczący polityki re-
gionalnej. Szczególny nacisk jest 
w nim położony na zrównoważo-
ny rozwój całego kraju i zmniej-
szenie dysproporcji w rozwoju 
społeczno-gospodarczym.

KRSS wskazuje na dwa ob-
szary, które wymagają szcze-
gólnej interwencji na poziomie 
kraju i regionów. To: obszary 
zagrożone trwałą marginalizacją 
(małe miasta i obszary wiejskie) 
oraz miasta średnie tracące funk-

cje społeczno-gospodarcze (m.in. 
funkcje gospodarcze, turystyczne, 
przemysłowe, handlowe, kultu-
ralne, związane z dostępem do 
szkolnictwa wyższego; istnieje 
również zagrożenie wyludnie-
niem). W naszym województwie 
do takich miast zaliczono: Augu-
stów, Bielsk Podlaski, Grajewo, 
Hajnówkę, Łomżę, Sokółkę oraz 
Zambrów. I właśnie przyspiesze-
nie ich rozwoju było tematem 
spotkania.

Zrównoważony rozwój w praktyce
– Jako samorząd wojewódz-

twa jesteśmy otwarci na rozmo-
wy. Dla nas rozwój tych siedmiu 
miast jest priorytetowy. Zrówno-
ważony rozwój nie może być tyl-
ko na papierze, musimy to hasło 
realizować. Jesteśmy mocni jako 
województwo siłą wszystkich 
miast – powiedział Artur Kosic-
ki. I dodał: – Chcemy wspólnie 
zdiagnozować problemy, omówić 
potencjały i perspektyw rozwojo-
we, razem wypracować rozwiąza-
nia. Znajdą się one w projekcie 
aktualizowanej Strategii Roz-
woju Województwa Podlaskie-
go, której konsultacje planujemy 
jeszcze w tym roku.

Joanna Sarosiek, dyrektor 
Departamentu Rozwoju Regio-

nalnego UMWP, wyjaśniła, jakie 
wskaźniki w KSRR zdecydowa-
ły o umieszczeniu tych siedmiu 
miast na liście 122 w kraju, tra-
cących funkcje społeczno-go-
spodarcze. To m.in. zmiana za-
rejestrowanej liczby ludności 
(w latach 2004-2014), bezrobot-
nych, dochodów własnych w bu-
dżetach gminy, zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych czy 
prognoza liczby ludności GUS 
do 2035 roku.

Miasta znają swoje problemy
– W Strategii musimy okre-

ślić, jak wykorzystać potencjał 
miast, które Państwo reprezentu-
jecie – powiedziała Joanna Saro-
siek.

Przedstawiciele samorządów 
zapowiedzieli aktywny udział 
w wypracowaniu rozwiązań. 
Będą one omawiane podczas ko-
lejnych spotkań roboczych.

– Cieszę się z tego spotkania 
i czekam na konkretne efekty – za-

powiedział Kazimierz Dąbrowski, 
burmistrz Zambrowa i zaapelował: 
– Proszę o poważne potraktowanie 
naszych miast. – Mamy zdiagno-
zowane problemy i wiemy, jak je 
rozwiązać. Chętnie przedstawimy 
nasze propozycje – stwierdził Jerzy 
Sirak, burmistrz Hajnówki.

Reprezentanci samorządów 
przyznali, że pomoc wojewódz-
twa w przyspieszeniu rozwo-
ju jest nie tylko potrzebna, ale 
i oczekiwana.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski  zaprasza na zebranie wyborcze kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów. 

Wybory zaplanowano na poniedziałek 25 lutego w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" przy ul. Krzywe Koło 1. Uprawnieni do głosowania są 
mieszkańcy Łomży, którzy ukończyli 60. rok życia. Karty do głosowania wydawane będą uczestnikom zebrania wyborczego po okazaniu dokumentu tożsamości.

LISTA KANDYDATÓW DO ŁOMŻYŃSKIEJ 
RADY SENIORÓW:

ABRAMOWSKI RYSZARD
BLUSIEWICZ HANNA
CWALINA HENRYK
CZAJKOWSKA GRAŻYNA
DEPTUŁA BARBARA
DOMITRZ JOANNA
DUDA BARBARA
GOŁASZEWSKA WAGNER KRYSTYNA
GRODZKI STANISŁAW
GRZYMEK REGINA
JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA 
ALICJA MARIA
JANKOWSKI KONSTANTY WOJCIECH
KARCZEWSKI JAN
KASEJA STANISŁAW
ŁADOŃ WITOLD
PODSIADŁO BARBARA
POLEWACZYK HELENA
PRZYBYLSKI JAN
ROMANOWSKA ANNA
SOKOŁOWSKA HALINA
SUROWIK JANINA
SZYMANOWSKI JERZY
ŚWIDERSKA IRENA
ŚWIĘSZKOWSKA BOŻENA
ŚWITAJ ELŻBIETA
WAŚKO DANUTA
ŻUKOWSKA DANUTA

Czas na wybór Łomżyńskiej Rady Seniorów
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Od piątku 15 lutego na Portalu Po-
datkowym (www.podatki.gov.pl) 
czekają gotowe zeznania podatkowe 
tych podatników, którzy w tym roku 
rozliczają się na formularzach PIT-37 
i PIT-38. Twój e-PIT to rewolucja po-
datkowa, ponieważ po raz pierwszy 
to urzędy skarbowe były zobowiąza-
ne do przygotowania naszych zeznań 
podatkowych.

Izba Administracji Skarbo-
wej w Białymstoku opublikowa-
ła an swojej stronie interneto-
wej szczegółowa informację jak 
skorzystać z tego rewolucyjnego 
udogodnienia:  

"Twój e-PIT to usługa 
wspierająca podatnika w wy-
pełnianiu obowiązków podat-
kowych przez wykorzystanie 
danych, które posiada Krajowa 
Administracja Skarbowa (KAS) 
i bez konieczności ich ponow-
nego podawania przez podat-
nika. Podniesie to jakość świad-
czonych usług i obsługi klienta. 
Podatnik oszczędzi czas i łatwiej 
rozliczy ulgi. Skorzystanie z tej 
usługi to konkretne korzyści: 
oszczędność czasu, gwarancja 
bezpieczeństwa i brak ryzyka 
spóźnienia się z rozliczeniem. 
To administracja skarbowa 
przejmie ciężar odpowiedzial-
ności za zeznanie podatkowe 
przygotowane przez system.

Twój e-PIT podatników roz-
liczających się na formularzach 
PIT-37 i PIT-38 został przygo-
towany automatycznie. Podatnik, 
który chce skorzystać z tego uła-
twienia nie musi składać żadnego 
wniosku w tej sprawie. Wystar-
czy wejść na Portal Podatkowy 
pod adresem  www.podatki.gov.
pl  i zalogować się do Twojego 
e-PITa używając profilu zaufa-
nego (osoby, które taki profil po-
siadają) lub wpisując swoje dane 
autoryzacyjne, czyli:

PESEL lub NIP,
datę urodzenia,
przychód za 2017 r. (kwo-

ta, którą wskazaliśmy w PIT za 
2017 r. w jednej ze wskazanych 
pozycji),

przychód za 2018 r. (kwota 
którą znajdziemy w informacji 
PIT-11 od jednego z naszych 
pracodawców za 2018 r. we 
wskazanej pozycji).

Po zalogowaniu się zobaczy-
my nasze rozliczenie przygoto-
wane przez urząd skarbowy. Na 
ekranie głównym możemy wy-
brać opcję, że chcemy rozliczyć 
się z małżonkiem. Wtedy system 
poprosi nas o podanie podob-
nych danych autoryzacyjnych 
małżonka. Po przejściu tej wery-
fikacji  otrzymamy gotowe rozli-
czenie wspólne.

W naszym zeznaniu urząd 
skarbowy uwzględnił informa-
cje od naszych pracodawców, 
którzy do końca stycznia prze-
słali do urzędów dokumenty 
PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, 
PIT-11 oraz PIT-11A z infor-
macjami o osiągniętych przez 
nas dochodach. To wygodne 
rozwiązanie, szczególnie dla 
tych podatników, którzy mają 
kilku pracodawców.

Ponadto, urząd skarbowy 
uwzględnił w przygotowanym 
zeznaniu także ulgę na dziecko, 
które urodziło się przed 2018 r. 
Informacja o takim odliczeniu 
była we wcześniejszych zezna-
niach i urząd wie o tej uldze. 
W gotowym zeznaniu będziemy 
jednak mogli dodać samodzielnie 
informację o innych ulgach  np. 
ulgę na dziecko które urodziło się 
w 2018 r., ulgę dla krwiodawców 
itp. Po dodaniu tych informacji, 
system uwzględni je w naszym 
rozliczeniu.

W ramach usługi Twój 
e-PIT, przygotowując zeznanie 
podatnika, urząd skarbowy z au-
tomatu wpisał tam organizację 
pożytku publicznego, której po-
datnik przekazał 1 proc. swoje-
go podatku rok wcześniej. Jeżeli 
chcemy w tym roku przekazać 1 
proc. na inną organizację pożytku 
publicznego to po prostu zazna-
czamy opcję „Zmieniam organi-
zację" i wybieramy nową. Więcej 
informacji o przekazywaniu 1 

proc. na rzecz OPP można zna-
leźć w informacji:  Jak przekazać 
1 proc. podatku w usłudze Twój 
e-PIT?

Po zalogowaniu się i zwery-
fikowaniu naszego zeznania mo-
żemy:

zaakceptować gotowe zezna-
nie bez zmian,

poprawić zeznanie (np. zmie-
nić organizację pożytku publicz-
nego, której chcemy przekazać 
1% podatku),

uzupełnić zeznanie o dane, 
których nie posiada urząd skar-
bowy (np. dodatkowe ulgi i od-
liczenia).

Jeżeli podatnik nic nie zrobi 
z zeznaniem PIT przygotowa-
nym przez urząd skarbowy i nie 
rozliczy się samodzielnie, to 30 
kwietnia 2019 r. Twój e-PIT zo-
stanie uznany za złożony i za za-
akceptowany.

Jak wspomniano wy-
żej,  w tym roku nowa usługa 
jest propozycją dla podatników 
składających PIT-37 i PIT-38. 
To najliczniejsza grupa, po-
nieważ PIT-37 jest najczęściej 
składanym zeznaniem podatko-
wym. Co roku w województwie 
podlaskim do urzędów skarbo-
wych wpływa ok. 350 tys. takich 
zeznań, w których rozlicza się 
blisko 500 tys. mieszkańców na-
szego województwa (na jednym 
PIT-37 rozliczają się często oby-
dwoje małżonków).

Natomiast od przyszłego 
roku, czyli od rozliczeń za 2019 
r. usługa będzie rozszerzona na 
podatników składających zezna-
nie podatkowe na formularzu 
PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. 
W tym roku, te PIT-y podatnicy 
muszą jeszcze przygotować sa-
modzielnie.

Twój e-PIT – najważniejsze 
rzeczy które powinieneś wiedzieć

1.       Czy skorzystanie z usługi Twój 
e-PIT będzie obowiązkowe?

Nie. Podatnik samodzielnie 
wybierze, czy chce skorzystać 
z e-PIT-a sporządzonego przez 
administrację skarbową, czy też 
samodzielnie wypełnić zeznanie 
podatkowe.

2.    Czy korzystając z usługi można li-
czyć na szybszy zwrot podatku?

Termin zwrotu nadpłaty po-
datku wynikający ze złożonego 
zeznania przez podatnika podat-
ku dochodowego od osób fizycz-
nych, został skrócony z 3 miesięcy 
do 45 dni, o ile zeznanie zostanie 
złożone drogą elektroniczną. Nie 
oznacza to jednak, że podatnicy 
będą oczekiwali na zwrot nadpła-
ty podatku aż 45 dni. To termin 
maksymalny, urzędy skarbowe 
będą się starały, aby podatnicy 
którzy złożą zeznanie podatkowe 
za pośrednictwem środków ko-
munikacji elektronicznej otrzy-
mali zwrot nadpłaty podatku jak 
najszybciej.

3.    Jak wygląda zapłata podatku wy-
nikającego z zeznania przygotowane-
go przez KAS w ramach usługi e-PIT?

Jeżeli podatnik nie złoży sa-
modzielnie zeznania PIT, ani 
nie odrzuci zeznania przygoto-
wanego przez KAS to z upły-
wem 30 kwietnia zostanie ono 
automatycznie zaakceptowa-
ne. W sytuacji gdy z zeznania 
przygotowanego w usłudze 
Twój e-PIT będzie wynika-
ła kwota podatku do zapłaty, 
urząd skarbowy do końca maja 
prześle podatnikowi informację 
o podatku do zapłaty. Podatnik 
będzie miał 7 dni na zapłatę 
podatku – termin ten będzie 
liczony od dnia otrzymania in-
formacji z urzędu. Za okres od 
1 maja do upływu 7-dniowego 
terminu, podatnikowi nie będą 
naliczane odsetki za zwłokę 
w zapłacie podatku".

Twój e-PIT – rozliczenie  
nigdy nie było tak proste
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Już od 1 zaczynają się przygotowania 
do Budżetu Obywatelskiego Łomży na 
2020 rok. Do 24 marca 2019 roku po-
trwa przyjmowanie propozycji zadań, 
których wykonania chcieliby miesz-
kańcy Łomży . Będzie to już siódma 
edycja tej inicjatywy.

Dawnej
Jak przypominają władze 

Łomży, w pierwszej edycji do dys-
pozycji wszystkich obywateli mia-
sta przeznaczonych było zaledwie 
300 tysięcy złotych. W kadencji 
prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego kwota wzrosła do 2 mi-
lionów, a według zapowiedzi, to 
jeszcze nie koniec. Powstał też 
Młodzieżowy Budżet Obywatel-
ski. Ostateczna wielkość puli zna-
na będzie podczas konstruowania 
całego budżetu miasta.

W edycji BO na 2019 rok 
wzięło udział prawie 9 tys. 

Wskazały, że chcą m. in. mo-
dernizacji ulic, komunikacyjnych 
szlaków pieszych, parkingów, ale 
także poprawiania bezpieczeń-
stwa (monitoring) czy tworzenie 
nowych placów zabaw i terenów 
rekreacyjnych.

Nowa edycja   
Zgodnie z utrwaloną już 

tradycją, miasto podzielone jest 
na trzy strefy: Centrum, Łom-
życa i Południe. Obowiązujący 
regulamin BO przewiduje, że 
zgłaszanym zadaniem może być 
każda inicjatywa, która przy-
czynia się do rozwoju miasta. 
Koszt zgłoszonego pojedynczego 
zadania nie może przekroczyć 
kwoty 220 000,00 złotych brut-
to, a w przypadku zadania w ra-
mach Młodzieżowego Budżetu 
Obywatelskiego 100.000 złotych 
brutto.  Szczegółowymi kwe-

stiami zajmuje się Zespół Ko-
ordynujący pod kierownictwem 
zastępcy prezydenta Andrzeja 
Garlickiego i z udziałem przed-
stawicieli Rady Miejskiej, Rad 
Osiedli oraz Urzędu Miejskiego. 

Aby przedstawić swą propo-
zycje należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy. Formularz jest 
dostępny na stronie internetowej 
miasta Łomża oraz w Punkcie 
Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miejskiego w Łomży, przy ul. 
Stary Rynek 14 (parter). Jeden 
mieszkaniec może zgłosić tyl-
ko jedno zadanie. W przypadku 
zadania inwestycyjnego zadanie 
musi zostać poparte przez mi-
nimum 10 mieszkańców strefy, 
w której ma być realizowane.

Wypełniony formularz nale-
ży wysłać listem na adres Urzę-
du Miejskiego w Łomży z do-
piskiem „Budżet Obywatelski 
– INICJATYWY” lub złożyć 
osobiście w Centrum Współ-
działania Społecznego w Łom-
ży, ul. Farna 1.   Zgłoszenia 
można dokonać również przez 
internet, przesyłając wypełniony, 
zeskanowany formularz na adres   
budzetobywatelski@um.lomza.
pl  lub wypełniając go w wersji 
elektronicznej na stronie Miasta 
Łomża.

Harmonogram- BUDŻET OBYWATELSKI 
2020 MIASTA ŁOMŻA:

1 - 24 marca - zgłaszanie za-
dań przez mieszkańców

25 marca - 14 kwietnia - 
weryfikacja zgłoszonych zadań 
zgodnie z regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego

15 kwietnia - ogłoszenie 
wstępnej listy zadań

15 - 19 kwietnia - tryb od-
woławczy od decyzji Zespołu 
Koordynującego w sprawie nie-
dopuszczenia zadania pod gło-
sowanie

23 - 29 kwietnia - zgłaszanie 
uwag i zastrzeżeń do zadań do-
puszczonych do głosowania

30 kwietnia - 8 maja rozpa-

trywanie protestów, uwag i za-
strzeżeń

9 maja - ostateczne ogłosze-
nie listy zadań poddanych pod 
głosowanie

20 maja - 21 czerwca - gło-
sowanie

24 czerwca – 29 sierpnia - li-
czenie głosów

30 sierpnia - ogłoszenie wy-
ników

Łomża

Wraca 
rowerowa 

Łomża
Wątpliwości w zasadzie nie było. 
Pierwszy rok systemu Łomżyńskiej 
Komunikacji Rowerowej ŁoKeR oka-
zał się tak udany, że obsługująca go 
firma BikeU zabrała tylko na zimę 
rozwery z rozmieszczonych w mieście 
stacji, a nie zdemonotowała pozosta-
łych urządzeń.

Oznaczało to, że poważnie 
rozważa przedłużenie obecności 
w Łomży, a władze miasta z en-
tuzjazmem podchodzą do ini-
cjatywy sportowo – rekreacyjno 
– komunikacyjno - zdrowotnej, 
która spodobała się mieszkań-
com. Dlatego ŁoKeR wraca. Tak, 
jak w ubiegłym roku przed dłu-
gim weekendem majowym. Jak 
poinformował Ratusz, umowa 
z firmą BikeU została już pod-
pisana. „Władze Łomży liczą, że 
w tym roku stacji rowerowych 
będzie jeszcze więcej, a do pro-
gramu wejdą również sąsiednie 

gminy” - czytamy na lomza.pl. 
Łomżyńska Komunikacja 

Rowerowa działała pilotażo-
wo od końca kwietnia do końca 

września 2018 roku. Składała się 
z 13 stacji. Trzy z nich zostały 
sfinansowane z budżetu mia-
sta, trzy kolejne przez miejskie 

spółki, zaś sponsorami 
pozostałych byli prywat-
ni przedsiębiorcy. Przez 
sześć miesięcy w systemie 
zarejestrowało się 2322 
użytkowników, którzy 
wypożyczali rowery pra-
wie 22.600 razy na łączny 
czas ponad 11.500 go-
dzin.

– Ten półroczny poka-
zał, że to przedsięwzięcie 
było niezwykle trafione, 
gdyż zostało dobrze ode-
brane przez mieszkańców 
– podkreśla prezydent 
Mariusz Chrzanowski. 

Dyrektor ds. rozwoju 
firmy BikeU Marcin Jeż 
zapowiada wiele niespo-
dzianek czekających na 
mieszkańców Łomży. 

- Jednym z nowych 
rozwiązań, które chcemy 
wprowadzić w Łomży 
będzie rower typu car-

go, z możliwością bezpiecznego 
przewożenia dzieci, jak również 
drobnych elementów, których za 
pomocą standardowych rowerów 

nie można byłoby przetranspor-
tować – informuje Marcin Jeż, 
dodając, że nie zabraknie także 
rowerów typu tandem do prze-
jazdu dwóch osób.

Również zastępca prezyden-
ta Andrzej Garlicki zapowiada 
wprowadzenie pomysłów.   

- Już wiemy, które części na-
szego miasta były „białymi pla-
mami” na mapie  systemu, dlate-
go wierzymy, że uda nam się do 
niego dołożyć jeszcze kilka stacji 
– informuje Andrzej Garlicki 
nie ukrywając, że liczy także na 
rozbudowę systemu o sąsiednie 
gminy. 

Uruchomienie Łomżyńskiej 
Komunikacji Rowerowej w tym 
roku planowane jest 26 kwiet-
nia i ma ona funkcjonować do 
1 listopada. Za uruchomienie 4 
miejskich stacji na 12 stojaków 
każda, dostarczenie 30 rowerów, 
w tym po jednym typu cargo 
i tandem, z budżetu miasta prze-
znaczona została kwota 147 tys. 
zł. Jest ona około 11 tys. zł niższa 
niż ubiegłoroczna, kiedy to mia-
sto finansowało trzy lokalizacje. 

Napisz kartkę prosto z serca 
Po udanej zbiórce środków na leczenie małej Samiry z Łomży, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Władysława Broniewskieg, zaprasza do akcji „Napisz kartkę do 
Samiry”. Dziewczynka jest właśnie w trakcie immunoterapii w Krakowie i nadal 
potrzebuje wiele pomocy. Walkę Samiry o powrót do zdrowia możesz wesprzeć 
pisząc do niej samodzielnie zrobioną kartkę z życzeniami.

Pięknie zrobione i wypisane karty z życzeniami można składać 
w sekretariacie szkoły (ul. Piękna 2) do 21 lutego. 

Przypomnijmy, iż 4-letnia Samira choruje na najgroźniejszy dzie-
cięcy nowotwór, neuroblastomę IV stopnia złośliwości. Ma za sobą 
liczne cykle chemioterapii i operację.

Łomżyniacy masowo odpowiedzieli na apel rodziców dziecka i nie 
pozostawili rodziny samej sobie. Zbierali pieniądze, prowadzili licyta-
cje i wspomagali konto darowiznami. Wszystko po to, by zdobyć 900 
tysięcy na immunoterapię w Krakowie. Udało się. Teraz potrzebne jest 
wsparcie dobrym słowem. 

Dlatego napisz kartkę prosto z serca!

Przed nami kolejna edycja 
Budżetu Obywatelskiego



6 www.narew.infonauka

Milion złotych otrzyma Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
z programu „Dydaktyczna inicjatywa doskona-
łości”.  Uczelnia znalazła się gronie piętnastu 
publicznych uczelni zawodowych, które wypa-
dły najlepiej w prowadzonym na zlecenie Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogól-
nopolskim monitoringu ekonomicznych losów 
absolwentów. 

Baza Ekonomiczne Losy Absolwen-
tów pozwala precyzyjnie określić, po ja-
kiej uczelni i po jakim kierunku, absol-
wenci znajdują najszybciej pracę oraz jaki 
jest poziom ich wynagrodzeń. Źródłem 
informacji tego działającego od trzech lat 
monitoringu są dane z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz z zintegrowanego 
systemu informacji o nauce i szkolnictwie 
wyższym, czyli z POL-onu. To dzięki ba-
zie ELA ministerstwo typuje publiczne 
uczelnie zawodowe (tzw. PWSZ-ety) do 
otrzymania milionowej premii z progra-
mu „Dydaktyczna inicjatywa doskonało-
ści”. Sam program został wprowadzony 
przez MNiSW jako jeden z elementów 
Konstytucji dla Nauki, czyli reformy na-

uki i szkolnictwa wyższego, której celem 
jest wyłonienie najprężniej działających 
uczelni akademickich i zawodowych. 
Nowy system zawiera dedykowane uczel-
niom rozwiązania motywacyjne, takie 
jak: „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 
badawcza”, „Regionalna inicjatywa do-
skonałości” oraz „Dydaktyczna inicjatywa 
doskonałości”. 

Milionowa premia trafi do Państwo-
wej Wyższej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży w postaci zwięk-
szonej subwencji. Dodatkowe fundusze 
uczelnia będzie mogła wykorzystać na 
dalsze podnoszenie jakości kształcenia, 
np.: modernizację infrastruktury dydak-
tycznej, zatrudnienie praktyków, zakup 
pomocy dydaktycznych. 

Po milionie złotych z ministerialne-
go programu „Dydaktyczna inicjatywa 
doskonałości” otrzymają także Państwo-
we Wyższe Szkoły Zawodowe w Płocku, 
Gnieźnie, Przemyślu, Wałczu, Sanoku, 
Koszalinie, Legnicy, Elblągu, Jeleniej Gó-
rze, Oświęcimiu, Opolu, Białej Podlaskiej, 
Wałbrzychu i Jarosławiu. 

Akredytacje KAUT 
na Politechnice 

Białostockiej
Trzy kierunki studiów na Politechnice Biało-
stockiej przeszły pomyślnie akredytację Komi-
sji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) 
i otrzymały certyfikaty EUR-ACE® European Ac-
creditation of Engineering Programmes.

KAUT udzieliła akredytacji informa-
tyce  (studia I stopnia) prowadzonej na 
Wydziale Informatyki PB, a także kierun-
kom, które można studiować na Wydziale 
Inżynierii Zarządzania PB:  zarządza-
nie i inżynierii produkcji  (I i II stopień) 
oraz logistyka (I stopień). We wszystkich 
przypadkach akredytacja została przyzna-
na na okres pięciu lat, czyli na lata akade-
mickie od 2018/2019 do 2022/2023.

Warto dodać, że oprócz trzech wy-
żej wymienionych, aktualną akredytację 
KAUT (udzieloną do 2023 roku) posia-
dają również kierunki studiów prowa-
dzone na Wydziale Elektrycznym PB. 
To ekoenergetyka (I i II stopień), elektro-
technika (I i II stopień), a także elektroni-
ka i telekomunikacja (I i II stopień).

Akredytacja to proces, w którym okre-
śla się, czy program edukacyjny studiów 
spełnia ustanowione kryteria jakości. Ko-
misja ocenia cele kształcenia i ich realiza-
cję, porównując je do standardów. Warto 
również podkreślić, że akredytowanym 
kierunkom KAUT nadaje także europej-
ski certyfikat jakości.

Aktualną akredytację KAUT dla kie-
runku informatyka - oprócz Wydziału 
Informatyki Politechniki Białostockiej - 
posiadają obecnie: Politechnika Gdańska, 
Wojskowa Akademia Techniczna i Poli-
technika Warszawska.

Dziekan Wydziału Informatyki PB dr 
hab. inż. Marek Krętowski, prof. PB: 

- Uzyskanie akredytacji KAUT na 
kierunku informatyka jest ważnym kro-
kiem służącym zewnętrznej ocenie jako-
ści kształcenia. Świadczy m.in. o wysokim 
standardzie jakości kształcenia, o prawi-
dłowości procedur i metod kształcenia, 
zgodnie ze standardami UE. 

Komisja Akredytacyjna Uczelni 
Technicznych została powołana przez 
Konferencję Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych (KRPUT) w 2001 roku. 
W skład Komisji wchodzą przedstawi-
ciele każdej z 24 uczelni będących sy-
gnatariuszami „Porozumienia KRPUT 
w sprawie zapewnienia jakości kształce-
nia”. Celem zawartego porozumienia było 
podnoszenie jakości kształcenia, tworze-
nie jasnych procedur oceny programów 
studiów, tworzenie warunków ułatwiają-
cych krajową i międzynarodową wymianę 
studentów oraz promowanie kierunków 
studiów spełniających wysokie standardy 
jakościowe. W 2013 r. Komisja uzyskała 
od European Network for Accreditation 
of Engineering Education (ENAEE) 
uprawnienia do nadawania razem z certy-
fikatem KAUT europejskiego certyfikatu 
EUR-ACE® Label. Wyniki akredytacji 
KAUT są uwzględniane w corocznym 
rankingu „Perspektyw”.

PWSIiP otrzyma  
milion złotych 
z MNiSW 
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W 77. rocznicę utworzenia formacji, 
która stała się w wojennej Europie 
największą i najlepiej zorganizowa-
ną konspiracyjną armią, odbyły się 
w Łomży uroczystości w hołdzie żoł-
nierzom Armii Krajowej.

Z kwiatami i zniczami pojawi-
li się tam m.in. poseł Lech Antoni 
Kołakowski, prezydent miasta Ma-
riusz Chrzanowski z obydwoma 
zastęcami – Andrzejem Garlickim 
i Andrzejem Stypułkowskim, wice-
starosta Maria Dziekońska, przed-
stawiciele wojska i służb munduro-
wych, młodzież. 

Najmłodszą grupę tworzy-
li przede wszystkim uczniowie 
III Liceum Ogólnokształcącego, 
które nosi imię Żołnierzy Obwo-
du Łomżyńskiego AK w Łom-
ży. Przyszli ze sztandarem i pod 
opieką nauczycieli oraz dyrektor 
Grażyny Chodnickiej.

- Zawsze pamiętamy o naszych 
patronach i zobowiązaniach wobec 
nich. W naszej szkole historia jest 
tematem żywym. Mamy bardzo 
zdolną młodzież i wspaniałych na-
uczycieli, kórzy mobilizują uczniów 
do poznawania przeszłości, nie 
tylko związanej z AK. Nasza re-
prezentacja zwyciężyła na przykład 
w konkursie poświęconym historii 
Łomży – podkreśla dyrektor Gra-
żyna Chodnicka.

Organizatorzy uroczystości od-
wołali się do ustaleń historyków na 
temat AK, w której w lutym 1942 
roku doszło do połączenia orga-
nizacji konspiracyjnych. Komórki 
oporu tworzone przez wojskowych 
i cywilów już od pierwszych dni 
po zakończeniu działań wojennych 
jesienią 1939 roku. Rząd polski 
w Londynie i dowództwo Polskich 
Sił Zbrojnych zebrało wiele z nich 
w jedną formację, która osiągnęła 
rozmiary i poziom organizacyjny 
niespotykany w okupowanej Euro-
pie. 

Według szacunkowych wyli-
czeń historyków Armia Krajowa 
na terenach zajętych przez Niem-
cy i Związek Sowiecki liczyła 350 
tysięcy osób zaangażowanych 
w walkę. Poległo i zostało wymor-
dowanych około 100 tysięcy. Wy-
wiezionych w głąb Rosji zostało 
kolejnych 50 tys. 

Koniec wojny przyniósł akow-
com nie tylko gorycz, że nie udało 
się uchronić ojczyzny przed komu-
nistycznymi porządkami, ale także 
tragedię prześladowań, aresztowań, 
wywózek w zniewolonym kraju.         

Pamięć o bohaterstwie i miło-
ści do Polski została przechowa-
na przez większość wdzięcznego 
i dumnego społeczeństwa. Mogła 
jednak rozwkwitnąć dopiero w Pol-
sce po 1990 roku    

Obelisk upamiętniający AK 
znajduje się w pobliżu siedziby 

Szkoły Muzycznej przy al. Legio-
nów. Sąsiaduje z krzyżem usta-
wionym w hołdzie żołnierzom 
Narodowych Sił Zbrojnych. Obie 
formacje wiele różniło. Na Zie-
mi Łomżyńskiej żołnierze obu 
krew przelewali jednak wspól-
nie. Przede wszystkim w bitwie 
w Czerwonym Borze, latem 1944 
roku. Odwaga i poświęcnie od-
działu NSZ pomogło wydostać 
się z okrążenia części sił AK. 

***
Pamięć Terytorialsów

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej uczcili pa-
mięć bohaterów, których tradycje 
dziedziczą.

Jak informuje porucznik 
Łukasz Wilczewski, oficer pra-
sowy I PBOT,  w Białymstoku 
główne obchody odbyły się pod 
pomnikiem Żołnierzy Armii 
Krajowej. Wojskową asystę ho-
norową wspólnie zapewnili 1 
Podlaska Brygada Obrony Te-
rytorialnej oraz 18 Białostocki 
Pułk Rozpoznawczy.

Po uroczystości dowódca bry-

gady płk Sławomir Kocanowski 
oraz mjr Czesław Chociej zapali-
li znicz przy tablicy pamiątkowej 
poświęconej m.in. Komendantowi 
ZWZ-AK gen. Stefanowi Rowec-
kiemu ps. „Grot” oraz Komendan-
towi Okręgu Białystok ZWZ-AK 
gen. bryg. Władysławowi Liniar-
skiemu ps. „Mścisław”. 

Żołnierze 13 batalionu lekkiej 
piechoty związanego z Ziemią Łom-
żyńską odwiedzili w Przytułach sym-
boliczny grób mjr. Jana Tabortow-
skiego ps. „Bruzda”, który dowodził 
Inspektoratem AK Łomża. Teryto-
rialsi oddali też hołd ppor. Stanisła-
wowi Marchewce ps. „Ryba” pocho-
wanemu na cmentarzu w Piątnicy.
Dowódca batalionu ppłk Krzysztof 
Rabek złożył kwiatypod pomnikami 
przy Alei Legionów w Łomży. 

1 Podlaska Brygada Obrony 
Terytorialnej dziedziczy tradycje 
oddziałów bojowych Armii Krajo-
wej działających na terenie woje-
wództwa podlaskiego. Jej patronem 
jest gen. bryg. Władysław Liniarski 
ps. „Mścisław”. 

Zasady i tradycje, który-
mi kierowała się AK to swoisty 
etos dla żołnierzy OT. WOT to 
formacja, w której hołduje się 
zasadom takim jak patriotyzm, 
braterstwo, odwaga oraz tradycje 
oraz troszczy się o dobro ojczy-
zny i jej permanentną obronę. 

Wojska Obrony Terytorialnej 
czerpią również doświadczenia 
związane z funkcjonowaniem 
Armii Krajowej. Wśród wie-
lu obszarów wspólnych dla obu 
organizacji na szczególną uwagę 
zasługuje oparcie obu organizacji 
na kluczu terytorialnym, a tak-
że optymalne wykorzystywanie 
ludzi stanowiących największą 
wartość oraz zasobów.   

historia i mundur

Milenialsi  
do wojska...

Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Łomży prowadzi kwalifikację woj-
skową młodych mężczyzn (i pewnej 
grupy kobiet) z rocznika 2000 i star-
szych, którzy wcześniej nie uzyskali ka-
tegorii związanej ze służbą wojskową.

Lista dla Łomży oraz powia-
tów Grajew, Kolno i Zambrów 
liczy około 2 tysięcy nazwisk, 
a praca wojskowych i lekarzy, 
którzy prowadzą rozmowy i oce-
niają stan zdrowia zgłaszających 
się potrwa do początku kwietnia.

W Łomży do 5 marca komisja 
działa w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego przy Szosie Zambrow-
skiej, a od 11 marca przenosi się do 
MDK – DŚT przy ul. Wojska Pol-
skiego. W Zambrowie kwalifikacja 
także się już rozpoczęła. Odbywa 
się w Starostwie Powiatowym przy 
ul. Fabrycznej. W Kolnie początek 
zaplanowany został na 11 marca, 
a w Grajewie na 27 marca.

Kwalifikacja ma przede 
wszystkim określić czy młody 
człowiek, w ogromnej więk-
szości są to w czasie kwalifika-
cji jeszcze uczniowie, w razie 
zagrożenia będzie mógł zostać 
powołany do służby czynnej, 
ale też służyrozpoznaniu za-

interesowań – całkiem spora 
grupa mężczyzn wiąże swoje 
plany życiowe z wojskowym 
mundurem. Szczególnie wiele 
pytań, jakie otrzymują oficero-
wie WKU dotyczy możliwości 
dołączenia do formacji Obrony 
Terytorialnej.       

Hołd żołnierzom Armii Krajowej 
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ALEKSANDRA HAMKAŁO. 
Młoda, piękna i zdolna aktorka,  

nie boi się odważnych ról. 

Słodka  
na pewno  
nie jestem

Mówi o sobie: rozsądna, pokorna i nadambitna
Już jako dziecko grywała epizody w filmach i serialach (jako 3-latka zagrała w reklamie 

totolotka). Po raz pierwszy usłyszeliśmy o aktorce, gdy w 2012 roku wystąpiła w głównej roli 
w filmie „Big Love".

Gra w teatrze, serialach („Na dobre i na złe”), filmach (ostatnio „Kogel mogel 3”), ale zawsze 
podkreśla, że jej życie nie zaczyna się i nie kończy na aktorstwie. Ma wiele pasji i zainteresowań.

Jest autorką kostiumów teatralnych i scenografii, pisze teksty dziennikarskie, prowadzi niety-
powego bloga filmowo-kulinarnego – pisze pomponik.

W 2012 roku wyszła za mąż za Filipa Kalinowskiego, kompozytora i realizatora dźwięku, 
a także dziennikarza muzycznego. Miała 23 lata i absolutną pewność, że to jest właśnie ten 
mężczyzna, z którym chce przejść przez życie. Zarzucono jej... nieodpowiedzialność! Bo w tym 
wieku nie można być pewnym swoich postanowień! Na szczęście słuchała głosu serca i swojego 
rozumu, a nie tych, co wiedzą lepiej. 

Jagna, pierwsze dziecko pary, urodziła się w maju 2016 roku. Towarzyszy swoim rodzicom 
w każdej podróży i zajęciach. Jest fantastycznym, niekłopotliwym dzieckiem. Kariera mamy har-
monijnie przeplata się z życiem prywatnym – ocenia pomponik.

– Lubię, gdy ludzie mówią, że dobrze zagrałam. Najgorsze, co można powiedzieć aktorce, 
która przelała hektolitry potu na scenie, to, że pięknie wyglądała. Nóż w kieszeni się otwiera. Nie 
twierdzę, że jestem najpiękniejsza i najzgrabniejsza na świecie, ale uważam, że w tej kwestii ni-
czego mi nie brakuje. Wiem też, że naprawdę dobrze gotuję i całkiem nieźle znam się na filmach, 
ale chciałabym być jeszcze lepszą aktorką i czytać jeszcze więcej książek. 

Jestem nadambitna. Mam w głowie pewną wizję swojej drogi zawodowej i jak rzeczywistość 
zaczyna od niej odbiegać, wpadam w panikę. A trzeba być pokornym wobec życia. Pewne rze-
czy są nam pisane, a inne nie. Wmawiamy sobie: zawsze może być lepiej. To jest przekleństwo 
naszych czasów. Całe nasze pokolenie jest nadambitne – powiedziała plejadzie. Musimy być we 
wszystkim najlepsi, nie pozwalamy sobie na błędy, za dużo od siebie wymagamy. Nie tylko ja tak 
mam, ale wielu moich rówieśników również

Czasem, kiedy przeżywam kryzys zawodowy, a zdarza mi się to w porywach do trzech razy 
w ciągu miesiąca, to zalana łzami krzyczę, że ja nie podjęłam w pełni świadomie decyzji, żeby zo-
stać aktorką – zwierza się Zwierciadłu. Ale już dzień później zdaję sobie sprawę, że robota, którą 
wykonuję, jest moim błogosławieństwem. Dzięki niej mam okazję zaglądać głęboko w siebie. 
A to całkiem ciekawe miejsce. Poza tym – jakkolwiek perwersyjnie by to zabrzmiało – lubię być 
narzędziem w rękach innych ludzi.

Bo ja nie wierzę w siebie. Nigdy nie wierzę, że mi się te brawa należą. Mój mąż cały czas mi 
powtarza, że jestem fajna (śmiech), a ja cały czas podważam swoją fajność, i to jest wykańczające, 
ale może też sprawia, że ciągle próbuję być lepsza. Nie widzę w ogóle takiej możliwości, żeby 
spocząć na laurach. Nie ma takiej opcji, żeby mi odbiło, bo po prostu mam taki feler, że mniejsze 
czy większe sukcesy od razu spycham na bok. Bardzo szybko o nich zapominam. Z drugiej strony, 
to działa w taki sposób, że zawsze zaczynam od zera, i to jest chyba dobre.

Ciężko się ze mną czasem porozumieć – kontynuuje dla Zwierciadła. Sama próbuję, z róż-
nym skutkiem. Słodka na pewno nie jestem. Całe moje życie to gonitwa w poszukiwaniu spo-
koju. Ale może też dzięki temu mogę odnaleźć się w tym zawodzie, wykonywać go świadomie.

W ubiegłym roku aktorka obchodziła trzydzieste urodziny. Powiedziała wtedy interii.pl: 
„Mam poczucie, że jestem w dobrym miejscu i mogę powiedzieć, że jestem spokojna. Wiem, że 
przede mną jest dużo pracy, bo mam jeszcze wiele zawodowych i prywatnych planów i marzeń, 
ale czuję, że jestem na dobrej drodze. Nie spinam się już, żeby zdobyć, mieć, zrobić to czy tamto. 

Dzięki temu czuję się wolna”.

8 www.narew.inforegion

Tydzień pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem 
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży, biorą udział w ogólnopol-
skiej akcji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Poli-
cjanci zachęcają osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możli-
wości uzyskania informacji bądź porady.

Podczas wyznaczonych dyżurów mundurowi udzielać będą oso-
bom zainteresowanym informacji na temat przysługujących im 
uprawnień. Wytłumaczą obowiązujące procedury prawne oraz wskażą 
instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych. 

Płonął dom w Kuziach 
Aż 7 zastępów straży pożarnej zostało zadysponowanych w poniedziałek nad 
ranem do palącego się, drewnianego domu w Kuziach. Na szczęście nikt nie zo-
stał ranny. 

Około godziny 5:00 rano strażacy otrzymali zgłoszenie o palącym 
się drewnianym domu, a dokładniej poddaszu, w miejscowości Kuzie, 
gmina Zbójna. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowanych aż 7 
zastępów strazy pożarnej. Wśród nich były także dwa zastępy z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łomży. 

Po szybkiej i sprawnie przeprowadzonej akcji strażakom udało się 
opanować sytuację. Na szczęście w pożarze nikt nie został ranny. 

Dyżury Łomżyńskich policjantów 

Wydział Prewencji KMP w Łomży 
Dzień Osoba Dyżurująca

Jednostka
Godziny
Pełnienia
dyżurów

Miejsce pełnienia
dyżurów

Numer telefonu

18.02.2019r. asp. Katarzyma Zuzga
Wydział Prewencji 
KMP w Łomży

7:30-
15:30

Wydział Prewencji 
KMP w Łomży ul. 
Partyzantów 48b

86-474-13-26

18.02.2019r. asp. Sławomir 
Mikucki 
Wydział Prewencji 
KMP w Łomży

13:30-
14:30

Spółdzielnia
Perspektywa
ul. Kazańska 1

tel. 86 2190304

tel.kom. 885997217

19.02.2019r. podkom. Andrzej 
Skrodzki
Wydział Prewencji 
KMP w Łomży

7:30-
15:30

Wydział Prewencji 
KMP w Łomży ul. 
Partyzantów 48b

86-474-13-26

19.02.2019r. st. sierż. Krzysztof 
Surawski
Wydział Prewencji 
KMP w Łomży

9:30-
10:30

Wydział Prewencji 
KMP w Łomży ul. 
Partyzantów 48b

tel. 86 4741281 

tel.kom. 885997215

20.02.2019r. sierż. szt. Natalia 
Tarcicka
Wydział Prewencji 
KMP w Łomży

7:30-
15:30

Wydział Prewencji 
KMP w Łomży ul. 
Partyzantów 48b

86-474-13-24

21.02.2019r. post. Sebastian 
Szabłowski
Wydział Prewencji 
KMP w Łomży

7:30-
15:30

Wydział Prewencji 
KMP w Łomży ul. 
Partyzantów 48b

86-474-13-24

21.02.2019r. sierż. szt. Jarosław 
Tafiłowski
Wydział Prewencji 
KMP w Łomży

9:00-
11:00

Wydział Prewencji 
KMP w Łomży ul. 
Partyzantów 48b

tel. 86 4741293 

tel.kom. 885997216

22.02.2019r. asp. Lucjan Ćwik
Wydział Prewencji 
KMP w Łomży

9:00-
11:00

Wydział Prewencji 
KMP w Łomży ul. 
Partyzantów 48b

tel. 86 4741283 

tel.kom. 885997221

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do którego 
doszło w miejscowości Świdry na drodze krajowej 61. Przez 
kilka godzin trwały utrudnienia na trasie Łomża-Grajewo.

Do wypadku doszło w poniedziałek, około go-
dziny 7:40. Wstępne ustalenia policjantów wskazu-

ją, że w miejscowości Świdry Dobrzyce jeden TIR 
wjechał do rowu, blokując przejazd naczepą, która 
stanęła w poprzez drogi. Drugi TIR niestety  ude-
rzył w naczepę. Jedna osoba została ranna. 

Policja wyjaśnia okoliczności w jakich doszło do 
wypadku.

Nielegalny 
tytoń

Przesyłki kurierskie próbują na więk-
szą skalę wykorzystywać przemytni-
cy nielegalnych towarów.  W wyniku 
ostatnich działań funkcjonariusze 
Krajowej Administracji Skarbowej 
z Białegostoku przechwycili ponad 50 
kilogramów nielegalnego tytoniu.

Podczas kontroli przepro-
wadzonych w białostockich od-
działach firm kurierskich, Służba 
Celno - Skarbowa ujawniła i za-
bezpieczyła 14 paczek zawiera-
jących łącznie 50,5 kg tytoniu 
bez polskich znaków skarbowych 
akcyzy. Przesyłki, wewnątrz któ-
rych, zgodnie z deklaracją, mia-
ły znajdować się m.in. artykuły 
przemysłowe i wędkarskie, zosta-
ły prześwietlone mobilnym ska-
nerem RTG będącym na wypo-
sażeniu białostockiej KAS.

Funkcjonariusze KAS 
wszczęli w powyższych spra-
wach postępowania karne skar-
bowe, które prowadzone są przez 
Podlaski Urząd Celno-Skarbo-
wy w Białymstoku. Nadawcom 
przesyłek grozi kara grzywny.

Od początku tego roku funkcjo-
nariusze KAS z Białegostoku pod-
czas kontroli przesyłek kurierskich 
i pocztowych zabezpieczyli juz 165,5 
kg nielegalnego tytoniu. Należności 
podatkowe, które ciążą na zajętym 
towarze to blisko 170 tys. zł.

Wypadek dwóch TIR-ów 
i zablokowana droga

Hit za hitem  
w Kinie Millenium 
REPERTUAR 
22-28.02.2019r.

ALITA: BATTLE ANGEL- 22-28.02, 
Duża sala, godz.: 13.00-dubbing, 

Mała sala, godz.: 18.00-napisy
KOBIETY MAFII 2 – 22-28.02, 
Duża sala, godz.: 15.30, 18.15, 
21.00
22-23.02, godz. 21.00 KOBIE-
TY MAFII MARATON
JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3 
– 23-28.02, Mała sala, godz.: 
12.00, 14.00, 16.00
22.02, Mała sala godz.: 14.00, 
16.00
23-24.02, Mała sala, godz.: 
10.00
CORGI PSIAK KRÓLOWEJ – 
23-24.02, Duża sala, godz.: 
11.00
ZAKON ŚWIĘTEJ ANNY 
– 22,24-28.02, Mała sala, 
godz.: 20.30
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Słodka  
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Mówi o sobie: rozsądna, pokorna i nadambitna
Już jako dziecko grywała epizody w filmach i serialach (jako 3-latka zagrała w reklamie 

totolotka). Po raz pierwszy usłyszeliśmy o aktorce, gdy w 2012 roku wystąpiła w głównej roli 
w filmie „Big Love".

Gra w teatrze, serialach („Na dobre i na złe”), filmach (ostatnio „Kogel mogel 3”), ale zawsze 
podkreśla, że jej życie nie zaczyna się i nie kończy na aktorstwie. Ma wiele pasji i zainteresowań.

Jest autorką kostiumów teatralnych i scenografii, pisze teksty dziennikarskie, prowadzi niety-
powego bloga filmowo-kulinarnego – pisze pomponik.

W 2012 roku wyszła za mąż za Filipa Kalinowskiego, kompozytora i realizatora dźwięku, 
a także dziennikarza muzycznego. Miała 23 lata i absolutną pewność, że to jest właśnie ten 
mężczyzna, z którym chce przejść przez życie. Zarzucono jej... nieodpowiedzialność! Bo w tym 
wieku nie można być pewnym swoich postanowień! Na szczęście słuchała głosu serca i swojego 
rozumu, a nie tych, co wiedzą lepiej. 

Jagna, pierwsze dziecko pary, urodziła się w maju 2016 roku. Towarzyszy swoim rodzicom 
w każdej podróży i zajęciach. Jest fantastycznym, niekłopotliwym dzieckiem. Kariera mamy har-
monijnie przeplata się z życiem prywatnym – ocenia pomponik.

– Lubię, gdy ludzie mówią, że dobrze zagrałam. Najgorsze, co można powiedzieć aktorce, 
która przelała hektolitry potu na scenie, to, że pięknie wyglądała. Nóż w kieszeni się otwiera. Nie 
twierdzę, że jestem najpiękniejsza i najzgrabniejsza na świecie, ale uważam, że w tej kwestii ni-
czego mi nie brakuje. Wiem też, że naprawdę dobrze gotuję i całkiem nieźle znam się na filmach, 
ale chciałabym być jeszcze lepszą aktorką i czytać jeszcze więcej książek. 

Jestem nadambitna. Mam w głowie pewną wizję swojej drogi zawodowej i jak rzeczywistość 
zaczyna od niej odbiegać, wpadam w panikę. A trzeba być pokornym wobec życia. Pewne rze-
czy są nam pisane, a inne nie. Wmawiamy sobie: zawsze może być lepiej. To jest przekleństwo 
naszych czasów. Całe nasze pokolenie jest nadambitne – powiedziała plejadzie. Musimy być we 
wszystkim najlepsi, nie pozwalamy sobie na błędy, za dużo od siebie wymagamy. Nie tylko ja tak 
mam, ale wielu moich rówieśników również

Czasem, kiedy przeżywam kryzys zawodowy, a zdarza mi się to w porywach do trzech razy 
w ciągu miesiąca, to zalana łzami krzyczę, że ja nie podjęłam w pełni świadomie decyzji, żeby zo-
stać aktorką – zwierza się Zwierciadłu. Ale już dzień później zdaję sobie sprawę, że robota, którą 
wykonuję, jest moim błogosławieństwem. Dzięki niej mam okazję zaglądać głęboko w siebie. 
A to całkiem ciekawe miejsce. Poza tym – jakkolwiek perwersyjnie by to zabrzmiało – lubię być 
narzędziem w rękach innych ludzi.

Bo ja nie wierzę w siebie. Nigdy nie wierzę, że mi się te brawa należą. Mój mąż cały czas mi 
powtarza, że jestem fajna (śmiech), a ja cały czas podważam swoją fajność, i to jest wykańczające, 
ale może też sprawia, że ciągle próbuję być lepsza. Nie widzę w ogóle takiej możliwości, żeby 
spocząć na laurach. Nie ma takiej opcji, żeby mi odbiło, bo po prostu mam taki feler, że mniejsze 
czy większe sukcesy od razu spycham na bok. Bardzo szybko o nich zapominam. Z drugiej strony, 
to działa w taki sposób, że zawsze zaczynam od zera, i to jest chyba dobre.

Ciężko się ze mną czasem porozumieć – kontynuuje dla Zwierciadła. Sama próbuję, z róż-
nym skutkiem. Słodka na pewno nie jestem. Całe moje życie to gonitwa w poszukiwaniu spo-
koju. Ale może też dzięki temu mogę odnaleźć się w tym zawodzie, wykonywać go świadomie.

W ubiegłym roku aktorka obchodziła trzydzieste urodziny. Powiedziała wtedy interii.pl: 
„Mam poczucie, że jestem w dobrym miejscu i mogę powiedzieć, że jestem spokojna. Wiem, że 
przede mną jest dużo pracy, bo mam jeszcze wiele zawodowych i prywatnych planów i marzeń, 
ale czuję, że jestem na dobrej drodze. Nie spinam się już, żeby zdobyć, mieć, zrobić to czy tamto. 

Dzięki temu czuję się wolna”.
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dla siebie
Maverick
TVN sobota 13.25 

Western komediowy.Na parowcu kursującym po Missisipi 

odbywają się pokerowe mistrzostwa. Swój udział 

w turnieju zgłaszają znany na całym Dzikim Zachodzie 

oszust Bret (Mel Gibson) oraz przebiegła Annabelle 

(Jodie Foster). O bezpieczeństwo pokerowych rozgrywek 

dba szeryf (James Garner), który skutecznie uprzykrza 

Bretowi życie. 

Dziewczyna mojego kumpla 
TVN sobota 22.20

Komedia romantyczna. Przystojny Tank dorabia sobie, 

pomagając porzuconym mężczyznom. Za stosowną 

opłatą uwodzi byłe dziewczyny klientów, po czym 

nieoczekiwanie staje się wobec nich arogancki i okrutny. 

Tak potraktowane kobiety szybko wracają do dawnych 

partnerów. 

Generał Nil
TVP Kultura niedziela 20.00

Dramat biograficzny. Syberia, 1947 rok. Po kilkudziesięciu 

miesiącach katorżniczej pracy w łagrze na Uralu kolejarz 

Walenty Gdanicki (Olgierd Łukaszewicz) wraca do Polski. 

Pod tą tożsamością ukrywa się generał August Emil 

Fieldorf pseudonim Nil, były dowódca AK. Boi się reakcji 

komunistycznych władz. 

Inwazja
TVN7 niedziela 22.25

Thriller SF. W Stanach Zjednoczonych rozbija się prom 

kosmiczny. Ci, którzy mieli kontakt z wrakiem, tracą 

zdolność odczuwania emocji. Zakażonymi władają istoty 

z obcej planety? Psychiatra Carol Bennell (Nicole Kidman) 

i doktor Ben Driscoll (Daniel Craig) badają tę tajemniczą 

sprawę.

Arabeska
TVP1 niedziela 10.00

Gregory Peck w roli oksfordzkiego profesora lingwistyki 

wynajętego przez arabskiego magnata naftowego do 

rozszyfrowania tajemniczej notatki. W momencie, gdy 

Peck pozna zawartość pisma i zaprzyjaźni się z Sofią 

Loren, egzotyczną i nieprzewidywalną przyjaciółką 

magnata, rozpocznie się polowanie...

Tak było naprawdę

Król uczy się 
mówić

Anglia, rok 1925. Książę Yorku, Albert (Co-
lin Firth), syn króla Jerzego V, zostaje poproszony 
o wygłoszenie przemówienia. Wystąpienie ujawnia 
szokującą prawdę – potomek królewskiej rodziny 

jąka się. Tymczasem pozycja Alberta obliguje go do 
publicznych wystąpień. Żona księcia, Elżbieta (He-
lena Bonham Carter), szuka lekarza, który mógłby 
pomóc małżonkowi. Po kilku nieudanych próbach 
terapii księżna otrzymuje adres gabinetu, w którym 
logopeda amator stosuje niekonwencjonalne metody 
leczenia wad wymowy. W 1934 r. Albert rozpoczyna 
kurację pod okiem ekscentrycznego Australijczyka.

Pewnie nie wiesz...
Film miał znakomite wyniki finansowe. W ki-

nach na całym świecie zarobił 415 milionów dolarów, 
a kosztował tylko 15 milionów. 

Przemówienie króla, pokazane w filmie, to tylko 
dwie trzecie oryginału. Oryginalna mowa ma 407 
słów; wersja filmowa ma 269. Cztery zdania zostały 
usunięte, a cztery  zostały skrócone.

Bohater filmu, król Jerzy VI panował w latach 
1936-1952, po nim nastała jego córka, Królowa Elż-
bieta II, która zasiada na tronie do dziś.

Jak zostać królem
Stopklatka TV niedziela 20.00

Zrealizowany z epickim rozmachem romans, 
który podbił serca widzów na całym świecie. 

Nagrodzona siedmioma Oscarami adaptacja po-
wieści Karen Blixen (duńskiej pisarki), jej listów oraz 
biografii. 

Główną rolę zagrała Meryl Streep. 
W 1914 roku zamożna Dunka, Karen Dinesen, 

przyjeżdża do Kenii, by połączyć się z mężem, ba-
ronem Brorem Blixenem (Klaus Maria Brandauer). 
W trakcie podróży poznaje ekscentrycznego an-
gielskiego arystokratę i myśliwego, Denysa Finch 
Hattona.(Robert Redford). Szybko okazuje się, że 
zaaranżowane małżeństwo nie ma przyszłości. Kie-
dy Karen upewnia się, że jej małżonek dopuścił się 
licznych zdrad, zrywa z nim. Nieoczekiwanie uświa-
damia sobie, że kocha Denysa.

Pewnie nie wiesz...
Sydney Pollack, reżyser, nie brał pod uwagę Me-

ryl Streep do roli Karen, uważał, że nie jest wystar-
czająco seksowna. Streep zdobyła rolę, gdy przyszła 
na spotkanie z reżyserem w bluzce z dużym dekoltem 
i założyła biustonosz podnoszący i optycznie powięk-
szający piersi.

Meryl Streep uczyła się akcentu słuchając auten-
tycznych nagrań Karen Blixen czytającej swoje dzieła.

W filmie wykorzystano dużo autentycznych mebli 
będących kiedyś własnością Blixen, która po opuszcze-
niu Kenii nie sprowadziła ich do Danii.

Pożegnanie z Afryką
TVN 7 sobota 21.20

Klasyka światowej kinematografii 

Miłość  
na Czarnym Lądzie
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będzie się działo

Niemoc, bezradność, tęsknota 

Wybuchowa 
miłość

Diane to młoda duchem i nieco wyzywająca w swo-
im dziewczyńskim stylu czterdziestosześcioletnia wdowa, 
której nie udało się do tej pory w pełni zawodowo usta-
bilizować i odnaleźć. Jej syn ma piętnaście lat i cierpi na 
ADHD. 

Wspólnie próbują związać koniec z końcem i stawić 
czoła problemom. Nieoczekiwanie w ich życiu pojawia 
się Kyla, tajemnicza sąsiadka mieszkająca po drugiej stro-
nie drogi. Dziewczyna sprawia, że w życiu matki i syna 
znów pojawia się nadzieja na lepszą przyszłość.

Pewnie nie wiesz...
Xavier Dolan-Tadros to kanadyj-

ski aktor, reżyser i scenarzysta, który 
urodził się w 1989 roku. W 2009 roku 
stał się sensacją na festiwalu filmo-
wym w Cannes. Jego film „Zabiłem 
moją matkę", który wyreżyserował, 
do którego napisał scenariusz i zagrał 
w nim także główną rolę, zdobył trzy 
nagrody. 

Film „Mama” otrzymał 12-minu-
tową owację na stojąco na festiwalu fil-
mowym w Cannes w 2014 roku.

Mama
TVP Kultura piątek 20.20

Górskie popisy kaskaderskie

Pieniądze  
na śniegu

Grupa gangsterów porywa rządowy samolot transportujący  
100 milionów dolarów. Maszyna rozbija się w górach,  

a walizki z pieniędzmi spadają w przepaść. 
Ratownik górski Gabe (Sylvester Stallone) odbiera wezwanie o pomoc i rusza na 

ratunek. Towarzyszy mu partner, a zarazem najlepszy przyjaciel, którego dziewczyna zgi-
nęła w górach. Gabe obwinia się o jej śmierć. Targany wyrzutami sumienia unika ludzi. 

Ratownicy nie spodziewają się, że czeka ich spotkanie z bezwzględnymi prze-
stępcami. 

Pewnie nie wiesz...
By pokazać swoje zaufanie do sprzętu, reżyser Renny Harlin włożył na siebie 

uprząż i zawiesił się nad przepaścią.
Wyjątkowo niebezpieczna sekwencja przechodzenia między samolotami na wyso-

kości 4500 metrów, którą popisał się Simon Crane, kosztowała ponad milion dolarów. 
Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło ubezpieczenia kaskadera, więc Sylvester 
Stallone ze swojej gaży opłacił kaskadera.

Nietoperze w jaskini dodano komputerowo. Wprawdzie sprowadzono prawdziwe 
nietoperze, ale Sylvester Stallone i Janine Turner bali się kręcenia scen z nimi.

Na krawędzi
TVN7 niedziela 20.00

Inteligentny i przebiegły rabuś

Napad  
na bank

Dalton Russell (Clive Owen), zaplanował precyzyjny  
i śmiały napad na bank, w którym bierze 50 zakładników. 

Detektyw nowojorskiej policji Keith Frazier (Denzel Washington), który ne-
gocjuje z bandytą podejrzewa, że kryje się za tym coś poważniejszego. Jego obawy 
potwierdzają się, gdy Madeleine White ( Jodie Foster), elegancka i bezwzględną kon-
sultantka wpływowych osób, żąda prywatnego spotkania z Russellem, a szczegółami 
napadu osobiście zainteresowany jest potentat finansowy, do którego należy opano-
wany przez rabusiów bank.

Pewnie nie wiesz...
Pod koniec filmu dziewczyna Keitha czyta książkę pod tytułem „Gotham Diaries", 

której współautorką jest Tonya Lewis Lee, żona reżysera filmu Spike’a Lee.
Pierścień z brylantem jest prawdziwy.Pożyczono go od Cartiera na trzy dni, jego 

wartość szacuje się na 1,5 miliona dolarów.
Pokazywana w filmie woda „Poland Spring” wcale nie jest z Polski. Poland to nie-

wielkie miasteczko w stanie Main, które ma źródła wody mineralnej eksploatowane 
przez Nestle.

Plan doskonały
TV Puls niedziela 23.05



Dziękujemy sponsorom, dziękujemy 
wszystkim, którzy aktywnie na prze-
strzeni kilkunastu, czy kilkudziesięciu 
lat tworzą łomżyński sport. Nagradza-
my młode talenty, żeby dać im jeszcze 
większą motywację do osiągnięcia rezul-
tatów, które na pewno przyjdą. Dzisiaj 
bardzo dużo nagród mamy w kategorii 
talent i nie ukrywam, że liczymy na to, 
że w najbliższych latach będziemy mogli 
też nagrodzić te osoby za medale mi-
strzostw Polski, Europyczy świata - mó-
wił prezydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski

Wśród nagrodzonych są reprezen-
tanci różnych dyscyplin. zachy to bar-
dzo wymagająca dziedzina, a wie o tym 
najlepiej 14-letnia Monika Marcińczyk 
z Klubu Szachowego „Maraton” Łomża. 

- Szachy pokazał mi dziadek, z któ-
rym bardzo lubiłam grać. Następnie 
rodzice zapisali mnie do klubu szacho-
wego i tam dalej rozwijałam swoją pasję 
W wieku 7 lat zagrałam pierwszy tur-
niej. Potem wzięłam udział w mistrzo-
stwach Polski do lat 8 i tam zdobyłam 
pierwsze miejsce. Chociaż są to odległe 
marzenia, chciałabym zostać mistrzynią 
Polski kobiet i cały czas dążę do tego. 
Bardzo cieszy mnie, że miasto zauwa-
ża moje osiągnięcia - powiedziała mło-
dziutka mistrzyni Monika Marcińczyk.

Na wyróżnienie zasłużył również 
trener sportów walki Piotr Wieryszko, 

dzięki którego doświadczeniu i pracy 
zawodnicy Black Horse MMA osiągają 
sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za gra-
nicą.

- Na pewno Łomża godnie jest re-
prezentowana w MMA. Cały czas się 
rozwijamy, myślę, że jest dobrze. Naj-
większym osiągnięciem naszego Black 
Horse MMA jest Patryk Surdyn, który 
jest trzeci w TOP 10 w kraju. Nagroda, 
którą dzisiaj otrzymałem, bardzo buduje 
i motywuje do dalszej ciężkiej pracy - 
powiedział po odebraniu nagrody Piotr 
Wieryszko z Black Horse MMA Łom-
ża.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło 
dziewcząt z pierwszoligowej drużyny 
piłki ręcznej kobiet Miejskiego Klubu 
Sportowego „Dwójka”

- Kolejny raz dostałyśmy wyróż-
nienie jako Drużyna Roku. Myślę, że 
została nagrodzona nasza ciężka pra-
ca. Może teraz nie walczymy w szczy-
cie tabeli, jednak nasze poświęcenie 
w zostało nagrodzone. Laur Sporto-
wy jest to bardzo fajna inicjatywą, całe 
środowisko sportowe może spędzić ze 
sobą czas, nie dzielić się na różne ka-
tegorie sportowe - powiedziała Aneta 
Konert. 

Cały wieczór swoim śpiewem umila-
ło czas Studio Wokalne - Magda Sinoff 
z Przemysławem Kamińskim na gitarze 
akustycznej. 

LAUREACI:
SPORTOWIEC

• Dorota Bukowska (Bokserski Klub 
Sportowy „Tiger” Łomża) - zwycięż-
czyni Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski Kobiet w kategorii 48 kg. Mistrzy-
ni Okręgu Województwa Podlaskiego. 
Obecnie w trakcie procedury zdobywa-
nia I klasy sportowej.

•  Przemysław Łyskawy (LŁKS 
„PREFBET-Śniadowo” Łomża) - 
Mistrz Polski Juniorów w trójskoku 
(Włocławek - 14,08). Brązowy medali-
sta Halowych Mistrzostw Polski (Toruń 
– 14,00). Reprezentant Polski podczas 
meczu juniorów w Czechach.

• Dominik Mieczkowski (LKS Na-
rew – Kurpiewski Łomża) - w 2018 
roku powołany do Kadry Polski Junio-
rów przygotowującej się do Mistrzostw 
Świata. Na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów we Włocławku zdobył brązo-
wy medal. Rekord życiowy 7,17. Jest 
uczniem łomżyńskiego Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących. 
Kilka dni temu, z wynikiem 7,12 został 
Halowym Mistrzem Polski w skoku 
w dal.

•  Rafał Pogorzelski  (LŁKS „PRE-
FBET-Śniadowo” Łomża) - Wice-
mistrz Polski Juniorów w biegu na 2000 
m z przeszkodami. Szósty na Mistrzo-
stwach Polski Seniorów na dystansie 
3000 m z przeszkodami. I klasa spor-

towa. Zdobywca 19 punktów Systemie 
Sportu Młodzieżowego.

•  Maciej Tercjak  (Łomżyński Klub 
Karate) - zdobywca 2. miejsca Mi-
strzostw Europy w konkurencji kata in-
dywidualnym oraz kata zespołowym. 1. 
miejsce Pucharu Europy w konkurencji 
kata indywidualnym oraz kata zespoło-
wym. 1. miejsce Pucharu Polski w kumi-
te - 65kg.

 
DRUŻYNA

•  I-ligowa drużyna piłki ręcznej 
kobiet Miejskiego Klubu Sportowego 
„Dwójka”: Kaja Gryczewska, Michali-
na Gryczewska, Natalia Klej, Patrycja 
Kruczkow, Martyna Matysek, Alek-
sandra Nowicka, Agata Okroy Natalia 
Pisiak, Marlena Rutkowska, Katarzy-
na Rejka, Weronika Serowik, Marta 
Walczyk; trenerzy: Janusz Świętoń, 
Aneta Konert, Aneta Zadroga.

•  Drużyna koszykówki chłopców 
UKS „Dziewiątka”: Łukasz Anusewicz, 
Jakub Górski, Kacper Raszkiewicz, 
Przemek Adamski, Damian Boć, Adam 
Filipkowski, Kacper Górski, Wiktor 
Jezusek, Jakub Kołakowski, Jakub Ma-
linowski, Maciej Piasecki, Adam Sza-
blanowski, Bartosz Szymański, Alan 
Zalewski; trenerzy: Wojciech Kamiński, 
Andrzej Wojtkowski.

 
TRENER

•  Andrzej Korytkowski  (LŁKS 
„PREFBET-Śniadowo” Łomża) - 
jego wychowankowie w 2018 roku 
zdobyli 3 medale Mistrzostw Polski. 
Zawodnicy trenowani przez niego 
w rywalizacji sport dzieci i młodzieży 
zdobyli 80 punktów. Jest prezesem Lu-
dowego Łomżyńskiego Klubu Sporto-
wego „PREFBET-Śniadowo Łomża”. 
Trener lekkoatletyczny szczególnie 
ukierunkowany na biegi średnie i długie. 
Łomżyński Laur Sportowy jako trener 
odbiera już po raz czwarty.

• Jan Kotowski (LKS Narew – Kur-
piewski Łomża) - trener lekkiej atlety-
ki. Specjalizuje się szczególnie w skoku 
w dal. Ma na swoim koncie wycho-
wanie wielu prawdziwych mistrzów. 
Najbardziej spektakularnym jego suk-
cesem roku 2018 jest Dominik Miecz-
kowski, trzeci na Mistrzostwach Polski 
Juniorów, powołany do Kadry Polski. 
Zawodnicy „spod jego ręki” zdobyli 
także 80 punktów we współzawodnic-
twie Sportowym Dzieci i Młodzieży.

•  Piotr Wieryszko  (Black Horse 
MMA Łomża) - jego wychowanek Pa-
tryk Surdyn zdobył tytuł mistrzowski 
Federacji Armia Fight Night i zwycię-
żył w trzech zawodowych walkach. Pa-
tryk Wieryszko jako junior był drugi na 

sport
Łomżyńskie Laury Sportowe 

Laureaci kategorii: 
„Inne osiągnięcia sportowe”



sport
Pucharze Polski i trzeci podczas Mi-
strzostw Polski, a Piotr Arnista na Pu-
charze Polski był trzeci.

 
CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI W ŁOMŻYŃSKIM 
SPORCIE

• Danuta Mackiewicz i Roman Mac-
kiewicz - przez wiele lat pracowali jako 
nauczyciele wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 7, a następnie 
w I Liceum Ogólnokształcącym. Dla 
wielu pokoleń absolwentów I LO będą 
zawsze niezapomnianymi instruktorami 
narciarstwa. Dziś, jako sędziowie spor-
towi, zawsze obecni podczas kolejnych 
edycji Czwartków Lekkoatletycznych.

• Wiesława Zwierzyńska - niemalże 
przez całą karierę nauczycielki wycho-
wania fizycznego związana ze Szkołą 
Podstawowa nr 10 w Łomży. Pokole-
nia uczniów zapamiętały ją jako osobę 
z niezwykłą pasją. Przez wiele lat sędzia 
podczas łomżyńskich Czwartków Lek-
koatletycznych.

• Ryszard Rogiński - na ringu bok-
serskim w Łomży w swojej wadze nie 
miał równych. Przez wiele lat nauczyciel 
WF w Zespole Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących nr 7. Obecnie ak-
tywny sędzia lekkoatletyczny

• Mirosław Skawski - wychował kil-
ka pokoleń siatkarek. Pod Jego wodzą 
drużyna UKS „Jedynka” w 2007 roku 
awansowała do II ligi. Pomysłodawca 
i przez wiele lat organizator Memo-
riału im. Eugeniusza Pietrasika. Ciągle 
aktywny. W bieżącym roku obchodzi 
50-lecie pracy trenerskiej.

• Wacław Tarnacki - ojciec łomżyń-
skiego tenisa stołowego. Wieloletni na-
uczyciel wychowania fizycznego. Trener 
zawodników tenisa stołowego, którzy 
występowali w ligowych rozgrywkach 
na najwyższych szczeblach. Obecnie 
trener I-ligowej drużyny kobiet Klubu 
Uczelnianego AZS PWSIiP METAL-
-TECHNIK Łomża

 
INNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

•  Olga Kalendarowa Ochal  (ŁŁKS 
„PREFBET-Śniadowo” Łomża) - po-
dwójna wojskowa Mistrzyni Świata 
w Maratonie, 3 m. MP 10000 m, 2 m. 
drużynowo MP 10000 m;

• Piotr Arnista (Black Horse MMA 
Łomża) - 3 m. Puchar Polski kat. do 77 
kg, 3 m. Mistrzostw Polski Centralnej, 
7 m. Puchar Żołnierzy Wyklętych, 2 m. 
Turniej Full Concakt

•  Piotr Łobodziński  (ŁŁKS „PRE-
FBET-Śniadowo” Łomża) – Mistrz 
Świata w Towerruningu, 2 m. PŚ. Zwy-
cięzca biegu na Wieżę Eiffla. Drużyno-
wy MP w biegach przełajowych.

• Patryk Surdyn (Black Horse MMA 
Łomża) - tytuł mistrzowski federacji 
Armia Fight Night, zwycięstwo w 3. 
walkach zawodowych, 3. pozycja w ran-
kingu TOP 10 kategorii 61 kg w kraju.

• Damian Zorczykowski (Fight Club 
Łomża) - Jiu Jitsu, MMA, 1 m. PP NO 
GI (73,5 kg) Jiu Jitsu Adult. 1 m. PP 
NO GI (73,5 kg), Jiu Jitsu Masters, 2 m. 
XIV MP ADCC (70 kg zaawansowani)

 
TALENT

•  Katarzyna Cychol  (LKS Narew 
– Kurpiewski Łomża) - lekkoatletyka 
(skok w dal);

•  Klaudia Dłużniewska  (LKS Na-
rew – Kurpiewski Łomża) - lekkoatle-
tyka (skok wzwyż);

• Łucja Kulesza – (Bokserski Klub 
Sportowy „Tiger” Łomża) - boks;

• Monika Marcińczyk – (Klub Sza-
chowy „Maraton” Łomża) - szachy;

•  Wiktoria Skowrońska  – (MKS 
„Medyk“ Łomża) - taekwondo;

•  Dominika Seczkowska  – (Fight 
Club Łomża) Jiu-Jitsu, MMA;

• Martyna Sulc (LKS Narew – Kur-
piewski Łomża) - lekkoatletyka (trój-
skok);

•  Adam Anusewicz  (UKS „Dzie-
wiątka” Łomża) – koszykówka;

•  Michał Barcicki  (LKS Narew – 
Kurpiewski Łomża) - lekkoatletyka 
(skok w dal);

• Szymon Borowski (LŁKS „PRE-
FBET-Śniadowo Łomża) - lekkoatle-
tyka (biegi średnie);

•  Klaudiusz Choiński  (LKS Narew 
– Kurpiewski Łomża) - lekkoatletyka 
(skok w dal);

• Michał Czarniewicz (MKS „Me-
dyk” Łomża) – taekwondo;

•  Zurob Dorsigv  (Bokserski Klub 
Sportowy „Tiger” Łomża) - boks;

•  Norbert Gumkowski  (Bokserski 
Klub Sportowy „Tiger” Łomża) - boks;

•  Bartosz Jadacki  (MKS „Medyk” 
Łomża)– taekwondo;

• Przemysław Jadacki  (MKS „Me-
dyk” Łomża) – taekwondo;

• Wiktor Kosowski (UKS „Return” 
Łomża) - tenis;

• Dominik Krajewski (LKS Narew 
– Kurpiewski Łomża) - lekkoatletyka 
(skok w dal);

•  Dawid Likwiarz  (LŁKS „PRE-
FBET - Śniadowo” Łomża) - lekko-
atletyka (biegi średnie);

• Sebastian Szewczyk (LKS Narew 
– Kurpiewski Łomża) - lekkoatletyka 
(skok wzwyż);

•  Patryk Wieryszko  (Black Horse 
MMA Łomża) – MMA

 
SPONSOR
• Joanna i Jarosław Adamscy, METAL-
-TECHNIK
•  Piotr Ćwiekowski, Zakład Fryzjerski 
dla Panów Łomża
• Wojciech Faszczewski, Prezes Zarządu 
PEPEES S.A.
•  Czesław Filipkowski, TU UNIQA 
w Łomży
•  Paweł Jankowski, FIRMA „OCIE-
PLENIE - PIANKA.EU”

• Jan Kurpiewski, PHU „Kurpiewski”
• Paweł Lisiecki, Agencja Informacyjno 
Usługowa FOXLIS
•  Marek Mackiewicz, Przedsiębiorstwo 
MACKIEWICZ
•  Wioletta i Stanisław Najda, Firma 
SONAROL Sp.j. Najda
• Krzysztof Piszczatowski
• Beata Smugarzewska, firma DREW-BET
•  Robert Smugarzewski, P.P.H.U. IN-
TER-MEBLE SMUGARZEWSKI
• Roman Szmyt, Stowarzyszenie Wspie-
rania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
• Bartosz Święciński, Radio Nadzieja
• Marek Zacharzewski, PHU ZACHA-
RZEWSKI
• CARPEXIM ŁOMŻA
• Corso Gym & Fitness
• Grupa Ratownicza „NADZIEJA”
•  HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY 
w Piątnicy
• HOTEL „COLNUS” w Kolnie
•  ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
•  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Piątnicy
• PIANPOL STYŁA S.J.
•  Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów 
„PREFBET” sp. z o.o. w Śniadowie
•  RESTAURACJA „SWOJSKIE JA-
DŁO” ŁOMŻA
•  VAN PUR S.A. Właściciel marki 
„Łomża”
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego “JBB” 
Import-Eksport J. Bałdyga

Wicemarszałek Marek Olbryś wręcza 
nagrodę Pawłowi Drożynerowi, 

wiceprezesowi klubu  
„Kurpiewski Narew”



   Hiszpania 

   kontra Anglia Historia legendarnej 
królewskiej � oty 

wojennej Hiszpanii, 
która przez niemal 

wiek rządziła 
na morzach 
i oceanach. 

Kiedy Elżbieta I wstąpiła na tron 
Anglii w 1558 roku odrzuciła pro-
pozycję małżeństwa złożoną przez 
króla Hiszpanii Filipa II. Trzydzie-
ści lat później Filip II rozpoczął 
walkę o usunięcie Elżbiety z tronu 
oraz o przywrócenie w Anglii wiary 
katolickiej. 

Decyzja króla Hiszpanii zmie-
niła bieg historii. W 1586 roku 
rozpoczęto przygotowania do wy-
prawy morskiej. Wielka Armada, 
� ota hiszpańska składała się ze 130 
okrętów i była jedną z najsilniej-
szych w historii. Mimo tego po-
niosła klęskę w bitwie morskiej pod 
Gravelines. 

Dokumentaliści z pomocą ar-
chiwalnych dokumentów, w tym 
niektórych napisanych przez same-
go Filipa II, pokazują kulisy królew-
skiego starcia o władzę.

Park Narodowy Serengeti

Przeżyć w raju
Równina Serengeti leży 

w Tanzanii (wschodnia Afry-
ka). To jedno z najpiękniejszych 
miejsc na świecie. 

Dla niektórych zwierząt 
ten raj na ziemi jest po prostu 
domem, w którym nie zawsze 
panuje tak sielska atmosfera, 
jak mogłoby się wydawać. Na 
tej pozornie spokojnej sawannie 
toczy się walka o przetrwanie. 
Kto zwycięży w pojedynku na śmierć i życie, a kto będzie o� arą - 
widzowie dowiedzą się właśnie dzięki temu dokumentowi.

Park Narodowy Serengeti zajmuje 14 763 km². Powstał w 1929 
roku. Obejmuje płaską równinę porośniętą trawiastą sawanną, z po-
jedynczymi skalistymi wzgórzami i kępami drzew akacjowych. Sły-
nie z migrujących sezonowo (w porze suchej, od października do 
maja) wielomilionowych (!) stad kopytnych: antylop, zebr, gazeli, 
bawołów. Poza tym żyją tam: żyrafy, słonie, nosorożce, a z drapież-
ników: krokodyle, lwy, lamparty, gepardy, hieny, likaony, szakale, py-
tony.

W Tanzanii parki narodowe i rezerwaty zajmują 24% po-
wierzchni kraju. Dla ochrony przyrody wysiedla się setki tysięcy 
tubylców, zagarniając ich ziemie.

Przeżyć w Serengeti
TVP2 niedziela 10.35

14 lipca 2015 roku piętnastoletni syn 
Nicka Cave'a, Arthur, spadł z dwudzie-
stometrowego klifu. Chłopak zginął na 
miejscu. Miał brata bliźniaka, Earla.

Twórcy tego poruszającego � lmu 
rozmawiają z pogrążonym w żałobie 
artystą, który szuka sposobu, aby prze-
trwać trudne chwile i odzyskać spokój po 
śmierci ukochanego dziecka. Cave rozli-
cza się też z mitem artysty czerpiącego 
inspirację z własnego nieszczęścia. 

Nick Cave to człowiek wielu ta-
lentów. Muzyk. Tekściarz. Scenarzysta. 
Powieściopisarz. Aktor. Australijczyk 
urodził się w 1957 roku. Założył alterna-
tywny zespół rockowy Nick Cave & ª e 
Bad Seeds , który od tego czasu z powo-
dzeniem wydał serię hitowych albumów. 

Dokument jest w całości improwizo-
wany i jest zapisem powrotu muzyka do 
studia nagrań. Pokazuje kulisy tworzenia 
szesnastego albumu studyjnego „Skele-
ton Tree". Zdaniem samego Cave'a � lm 
stanowi „świadectwo artysty poszukują-
cego swojej drogi w ciemnościach".

Opinia widza: „Nigdy wcześniej 
w kinie nie widziałem czegoś tak auten-
tycznego”. 

One More Time with Feeling
TVP Kultura sobota 18.20

Wielka � ota 
i wielka klęska

a to ciekawe

Anita Dobson 
w roli 

Elżbiety I.

Dan Snow, brytyjski 
prezenter telewizyjny, 

twórca programów 
historycznych, opowiada 

o morskiej bitwie. 

„Bitwa pod Gravelines” autorstwa 
Philippe’a-Jacques’a de Loutherbourga 

(olej na płótnie, 1796)

Wielka Armada – kulisy klęski TVP Historia sobota 20.10

Niezwykły czarno-biały dokument 

Jak 
poradzić sobie 

ze śmiercią syna
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Wolność może być niebezpieczna

Tęsknota za dżunglą
Mowgli, chłopiec, którego wycho-

wały dzikie zwierzęta w dżungli, miesz-
ka dziś w małej wiosce, wśród ludzi. Ma 
młodszego brata przyrodniego Ranjana, 
a jego najlepszą przyjaciółką jest Shanti, 
dziewczynka, dla której niegdyś opuścił 
dżunglę. 

W jego sercu wciąż bije jej rytm. 
Chłopiec tęskni za zabawami z beztro-
skim Baloo i panterą Bagheerą. Spra-
gniony wolności, ucieka w dzikie ostępy, 
gdzie staje oko w oko ze swoim naj-
większym wrogiem Shere Khan'em! 
Tym razem, aby wyjść cało z tej przy-
gody, będzie potrzebował pomocy zarówno przyjaciół z dżungli, jak 
i nowej ludzkiej rodziny...

Pewnie nie wiesz...
Imię Ranjan oznacza rozkosz, Shanti – spokój lub ciszę, Mowgli 

– małą żabę, Baloo oznacza niedźwiedzia, Hathi – słonia, Bagheera – 
panterę, Kaa – pytona, a Shere Khan znaczy tygrys-król.

Księga dżungli 2 Polsat sobota 8.45

Uwięziony na Ziemi

Wyprawa kosmicznego bohatera
Astronauta Skurcz 

Supernova uchodzi za 
bohatera narodowego 
planety Baab. Podczas 
kolejnej kosmicznej 
wyprawy jego celem 
staje się Ziemia, z któ-
rej odebrano sygnał 
S.O.S. 

Międzyplanetarny 
podróżnik nie zda-
je sobie sprawy, że jej mieszkańcy nie zareagują przyjaźnie na widok 
przybysza z innej planety. Skurcz zostaje schwytany i uwięziony przez 
żądnego władzy Szankera. Na pomoc rusza mu brat Gary, który zawsze 
stał w jego cieniu. Gdy również on wpada w pułapkę Ziemian, na ratu-
nek braciom rusza rodzina Supernovych.

Pewnie nie wiesz...
Gotowy scenariusz filmu przerabiano jeszcze 17 razy.
Gdy wołanych jest dwóch Hazmatów za każdym razem, ich „imio-

na” układają się w imiona i nazwiska sławnych reżyserów lub aktorów, 
np. Hazmat mówi: „Peter! Jackson! Zatrzymajcie go!", „George! Lucas! 
Chodźmy!", „Christopher! Nolan! Na nogi! ", „James! Cameron! Nie po-
zwólcie mu uciec! ", „Bruce!, Willis!". 

Rodzinka nie z tej Ziemi Polsat niedziela 8.50

Film dla całej rodziny

Kompozytor i szalone wiewiórki
Są zabawne i ruchliwe, śpiewają i tańczą, są gwiazdami pop w fu-

terkach.
Drzewo, w którym swoją dziuplę mają wiewiórki Alvin, Szymon 

i Teodor, zostaje ścięte i wraz ze zwierzętami trafia do Los Angeles, 
gdzie ma być choinką w firmie fonograficznej. 

W tym czasie o kontrakt stara się kompozytor David Seville. Jego 
utwory nie znajdują uznania. Muzyk przypadkowo zabiera do domu 
zwierzaki, które zaskakują 
go talentem muzycznym. 
Mężczyzna postanawia po-
łączyć siły z gryzoniami. 
Nagrywa piosenkę, która 
staje się hitem

Alvin i wiewiórki
TV Puls sobota 18.20, 

niedziela 16.25

Dziadkowie 
potrafią!

Zabawna 

komedia 

familijna

Córka Artiego (Billy Crystal) i Diane 
(Bette Midler) Deckerów, prosi rodziców 

o opiekę na swoimi dziećmi. 
Sama musi wyjechać  

do pracy do innego miasta. 

Dziećmi zajmą się więc ekscentryczni dziad-
kowie, którzy wyznają nieszablonowe metody 
wychowawcze, godne XXI wieku. Dziadkowie 
stają przed trudnym wyzwaniem zatroszczenia się 
o trójkę żywiołowych, rozpieszczonych wnucząt. 

Dzięki wypróbowanym sposobom udaje im 
się zacieśnić więzi i zbliżyć rodzinę do siebie. 

Wspólna chata
Polsat sobota 10.45
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Karnawał. 
muzyka, 

lodowisko 
Zostać na lodzie, śliska sprawa. Spo-
ro jest powiedzeń sugerujących, że 
w związku z lodem mamy kłopoty.  
Wystarczy jednak zajrzeć na Białego 

Orlika Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Łomży, aby się przekonać jak 
fajnie jest "znaleźć się na lodzie"

Dyrektor MOSiR Andrzej 
Modzelewski przyznaje, że zima, 
zwłaszcza jej część w 2019 roku, 
spełniała oczekiwania organiza-
torów "białej" rekreacji, także na 
lodowisku. 

- W czasie ferii zimowych 
pogoda też sprzyjała, co się nie 
zdarzało w ostatnich latach. 
Myślę, że już nie powinno być 
wątpliwości, czy zimą w Łomży 
potrzebne jest lodowisko - mówi.     

Takie wieczory jak ten spe-
cjalny, walentynkowy,  dodają 
jeszcze coś więcej do zabawy na 
lodzie. Krążenie w parach z dło-
nią w dłoni, wspólne ewolucje, 
wzajemne podtrzymywanie, gdy 
nieco brakuje umiejętności, po-
całunki. Dodatkowo, specjalnie 
dobrana muzyka i feeria świateł. 

A jeśli nie w parze połączonej 
płomiennymi uczuciami, to cho-
ciaż z ulubioną koleżanką czy 
kolegą.

- Dobry pomysł na randkę - 
mówi para nastolatków.

W walentynkowej inicjatywie 
MOSiR współpracował z Miej-
skim Domem Kultury - Domem 
Środowisk Twórczych.  

W powietrzu powiało wiosną, 
choć to jeszcze całkowicie zimowy 
w naszym klimacie luty, ale to nie 
musi oznaczać zakończenia pracy 
Białego Orlika w tym sezonie.

- Jesteśmy przygotowani, aby 
utrzymywać - oczywiście, przy 
odpowiedniej  pogodzie - lodo-
wisko nawet do końca marca, ale 
pewnie aż takiej potrzeby nie bę-
dzie - dodaje dyrektor Andrzej 
Modzelewski.

Na razie MOSiR zapra-
sza na Orlika przy Katyńskiej. 
Można tam zrobić indywidual-
ne, albo jeszcze lepiej rodzinne, 
selfie z pingwinem i wziąć udział 
w konkursie Kinder Pingui, 
w którym do wygrania są dzie-
cięce łyżwy.              

Wolność może być niebezpieczna

Tęsknota za dżunglą
Mowgli, chłopiec, którego wycho-

wały dzikie zwierzęta w dżungli, miesz-
ka dziś w małej wiosce, wśród ludzi. Ma 
młodszego brata przyrodniego Ranjana, 
a jego najlepszą przyjaciółką jest Shanti, 
dziewczynka, dla której niegdyś opuścił 
dżunglę. 

W jego sercu wciąż bije jej rytm. 
Chłopiec tęskni za zabawami z beztro-
skim Baloo i panterą Bagheerą. Spra-
gniony wolności, ucieka w dzikie ostępy, 
gdzie staje oko w oko ze swoim naj-
większym wrogiem Shere Khan'em! 
Tym razem, aby wyjść cało z tej przy-
gody, będzie potrzebował pomocy zarówno przyjaciół z dżungli, jak 
i nowej ludzkiej rodziny...

Pewnie nie wiesz...
Imię Ranjan oznacza rozkosz, Shanti – spokój lub ciszę, Mowgli 

– małą żabę, Baloo oznacza niedźwiedzia, Hathi – słonia, Bagheera – 
panterę, Kaa – pytona, a Shere Khan znaczy tygrys-król.

Księga dżungli 2 Polsat sobota 8.45

Uwięziony na Ziemi

Wyprawa kosmicznego bohatera
Astronauta Skurcz 

Supernova uchodzi za 
bohatera narodowego 
planety Baab. Podczas 
kolejnej kosmicznej 
wyprawy jego celem 
staje się Ziemia, z któ-
rej odebrano sygnał 
S.O.S. 

Międzyplanetarny 
podróżnik nie zda-
je sobie sprawy, że jej mieszkańcy nie zareagują przyjaźnie na widok 
przybysza z innej planety. Skurcz zostaje schwytany i uwięziony przez 
żądnego władzy Szankera. Na pomoc rusza mu brat Gary, który zawsze 
stał w jego cieniu. Gdy również on wpada w pułapkę Ziemian, na ratu-
nek braciom rusza rodzina Supernovych.

Pewnie nie wiesz...
Gotowy scenariusz filmu przerabiano jeszcze 17 razy.
Gdy wołanych jest dwóch Hazmatów za każdym razem, ich „imio-

na” układają się w imiona i nazwiska sławnych reżyserów lub aktorów, 
np. Hazmat mówi: „Peter! Jackson! Zatrzymajcie go!", „George! Lucas! 
Chodźmy!", „Christopher! Nolan! Na nogi! ", „James! Cameron! Nie po-
zwólcie mu uciec! ", „Bruce!, Willis!". 

Rodzinka nie z tej Ziemi Polsat niedziela 8.50

Film dla całej rodziny

Kompozytor i szalone wiewiórki
Są zabawne i ruchliwe, śpiewają i tańczą, są gwiazdami pop w fu-

terkach.
Drzewo, w którym swoją dziuplę mają wiewiórki Alvin, Szymon 

i Teodor, zostaje ścięte i wraz ze zwierzętami trafia do Los Angeles, 
gdzie ma być choinką w firmie fonograficznej. 

W tym czasie o kontrakt stara się kompozytor David Seville. Jego 
utwory nie znajdują uznania. Muzyk przypadkowo zabiera do domu 
zwierzaki, które zaskakują 
go talentem muzycznym. 
Mężczyzna postanawia po-
łączyć siły z gryzoniami. 
Nagrywa piosenkę, która 
staje się hitem

Alvin i wiewiórki
TV Puls sobota 18.20, 

niedziela 16.25

Dziadkowie 
potrafią!

Zabawna 

komedia 

familijna

Córka Artiego (Billy Crystal) i Diane 
(Bette Midler) Deckerów, prosi rodziców 

o opiekę na swoimi dziećmi. 
Sama musi wyjechać  

do pracy do innego miasta. 

Dziećmi zajmą się więc ekscentryczni dziad-
kowie, którzy wyznają nieszablonowe metody 
wychowawcze, godne XXI wieku. Dziadkowie 
stają przed trudnym wyzwaniem zatroszczenia się 
o trójkę żywiołowych, rozpieszczonych wnucząt. 

Dzięki wypróbowanym sposobom udaje im 
się zacieśnić więzi i zbliżyć rodzinę do siebie. 

Wspólna chata
Polsat sobota 10.45
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po godzinach

Miejski Dom Kultury - Dom 
Środowisk Twórczych za-
prasza na doroczną wysta-
wę Klubu Fotografii Nurt 
w Galerii Pod Arkadami. 

W wystawie udział 
biorą : STANISŁAW 
A N D R U S Z K I E -
WICZ,  LECH KAZI-
MIERZ BUCZYŃ-
SKI,  ZBIGNIEW 
C I B O R O W S K I ,  
ADAM CZARNIE-
WICZ,  MICHAŁ 
TOMASZ KA-
CZYŃSKI,  PRZE-
MYSŁAW KAR-
WOWSKI, MARCIN 
KO S S A KOW S K I ,  
ZBIGNIEW  WAL-
CZUK,  PRZEMEK  
WOJEWODA, STA-
NISŁAW  ZESZUT

Klub Fotografii 
NURT powstał w 2008 
r. W Galerii Pod Ar-
kadami organizuje re-
gularne, otwarte dla 
wszystkich  chętnych 
spotkania poświęcone 
różnorodnej tematyce związa-
nej z fotografią. Po każdym roku 

twórczym organizowana jest 
wystawa podsumowująca doro-

bek, w której oprócz 
zdjęć członków klu-
bu prezentowane są 
prace zaproszonych, 
znanych polskich fo-
tografików.

Prace wystawiane 
są głównie w Galerii 
Pod Arkadami  Miej-
skiego  Domu  Kultu-
ry - Domu Środowisk 
Twórczych w Łomży. 
W programie Klubu 
są także wystawy te-
matyczne. W ciągu 
10. lat działalności 
Klub zorganizował 
12 plenerów wyjazdo-
wych, w których brało 
udział ponad 60 osób, 
członków Klubu oraz 
zaproszonych przez 
nas przyjaciół. Obec-
nie   w spotkaniach  
NURT-u uczestniczy  
11. fotografików.

Więcej informa-
cji dotyczących dzia-
łalności NURTU na 
oficjalnym profilu 

klubu: www.facebook.com/klub-
fotografiinurt

Góralski u Lutosławskich
Muzeum Przyrody w Droz-
dowie i Filharmonia Ka-
meralna im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży 
zapraszają na kolejny 
wieczór z cyklu "Muzyczne 
wieczory u Lutosławskich" 
w sobotę 23 lutego o godz. 
18:00 w Muzeum Przyrody 
w Drozdowie.

W programie 
"Koncertu Góralskie-
go" złożonego z utwo-
rów m. in. Beli Bartoka 
i Karola Szymanowskiego z łomżyńskim filharmonikami wystąpią: 
Mariusz Monczak- skrzypce, Mikołaj Monczak - skrzypce i Wiktor 
Szymajda - fortepian.

Wstęp wolny.    

NURT zaprasza  
do Galerii Pod Arkadami
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Powieść z nieznaną  
historią w tle 

Zenon 
Krajewski

Odc.14 (t.I)

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. W 
tym wydaniu Tygodnika Narew publi-
kujemy kolejny fragment powieści.

29
Tuż przed Nowym Rokiem Mi-

chał Brzozowski, kierownik szkoły 
w Drogoszowie, zwołał zebranie 
swoich nauczycieli. Jednak nie od-
było się ono w budynku szkoły, a w 
domu Brzozowskiego. Dwie mło-
de nauczycielki, pracujące w szko-
le oprócz Brzozowskich, przybyły 
trzydziestego grudnia punktualnie 
na godzinę szesnastą. 

Przybyłe nauczycielki nawet nie 
starały się ukrywać zdenerwowa-
nia z powodu nagłego wezwania na 
rozmowę w okresie świąteczno-no-
worocznej przerwy w zajęciach lek-
cyjnych. Brzozowski spojrzał na nie 
uważnie. 

- Odprężcie się dziewczyny – 
uśmiechnął się serdecznie. – Na ra-
zie żadna tragedia się nie wydarzyła. 

Obie kobiety odetchnęły z wy-
raźną ulgą.

- Niemniej jednak nadchodzą 
zmiany – kontynuował. – Może po-
wolne, ale chyba nieubłagane. Zdecy-
dowałem, żeby porozmawiać z wami 
teraz, bo w szkole już nie możemy 
rozmawiać swobodnie. Teraz nie 
mam zaufania do nikogo. Poza wami, 
oczywiście. Jedziemy na tym samym 
wózku. Jak wiecie, przed świętami 
musieliśmy zawiesić, a właściwie 
wycofać z zajęć szkolnych naucza-
nie religii. Zrobiłem to natychmiast 
po tym, jak dotarł do mnie okólnik z 
rejonu nakazujący podjęcie takiej de-
cyzji. Myślę, że to nie koniec, ale do-
piero początek zmian. Niby pozosta-
wiono ogólną swobodę programową, 
a jednocześnie polecono ograniczyć 
nauczanie historii, geografii i litera-
tury polskiej. To oznacza zmniejsze-
nie nam ilości godzin pracy.

- Co mamy zatem robić? – zapy-
tała jedna z nauczycielek.

- Na pewno nie rezygnować, 
ale musicie liczyć się  z  tym, że być 
może to ostatni rok waszej pracy 
tutaj. My też – spojrzał na siedzącą 
obok żonę – nie będziemy spokojni 
o pracę. Historię, geografię i litera-
turę polską pewnie w ogóle usuną 

z programu nauczania.Wprowadzą 
też obowiązkową naukę języka ro-
syjskiego i białoruskiego. To oznacza 
zmiany personalne w szkole, bo ktoś 
musi uczyć tych języków.

- My ich nie znamy, a gdybyśmy 
nawet znały, nie miałoby to żadnego 
znaczenia - wtrąciła Brzozowska.

- Pojawią się tu obcy, nauczyciele 
przysłani z Białorusi. Zaufani wła-
dzy. Kwestią czasu jest zdjęcie mnie 
z funkcji kierownika. Nie będę mógł 
nic dla was zrobić. Na razie pracu-
jemy na tych samych podręcznikach 
polskich sprzed wojny. Teoretycznie 
językiem wykładowym powinien już 
być język białoruski, bo jesteśmy w 
Białorusi…

- A obywatelstwo mamy sowiec-
kie – odezwała się druga nauczyciel-
ka.

- Właśnie. Wszyscy zdajemy so-
bie sprawę z tego oczywistego faktu, 
że w tej chwili trwa okres przejścio-
wy. To, że nauczamy na polskich 
podręcznikach według nieco zmo-
dyfikowanych, ale jeszcze polskich, 
przedwojennych programów, wynika 
z sowieckiego braku przygotowania 
i bałaganu. Widocznie Ruscy nie 
sądzili, że dostaną rdzennie polskie 
ziemie i nie przygotowali się na taki 
obrót sprawy.

- Uporają się z tym problemem – 
zauważyła Brzozowska.

- Myślę, że pójdą w kierunku 
szybkiego ujednolicenia szkolnic-
twa, czyli dostosują programy i treści 
przedmiotowe w szkołach na zaję-
tych przez nich ziemiach polskich 
do standardów powszechnych w 
całych Sowietach. Na to muszą mieć 
jednak trochę czasu. Zmiany będą 
wprowadzać sukcesywnie, ale rady-
kalne nastąpią wraz z nadejściem 
nowego roku szkolnego. Nie dajmy 
się, dziewczyny – Brzozowski chciał 
wlać w nich nieco otuchy. - Mamy 
jeszcze czas. 

Zgromadzone kobiety ze smut-
ną rezygnacją pokiwały głowami. 
Czarno widziały swoją przyszłość 
w szkolnictwie. Polityka okupan-
ta zmierzała w jednym kierunku 
ujednolicenia szkolnictwa, gdzie 
nie było już miejsca dla polskich 
nauczycieli. Z drugiej strony zgo-
dziły się, że należy chwalić Boga za 
to co jest. Pozmieniane, to pozmie-
niane, ale przecież to polskie jesz-
cze w swym charakterze szkolnic-
two dla polskich dzieci. Te jeszcze 
się czegoś nauczą. A co by było pod 
Niemcem? 

Kierownik Brzozowski nie 
chciał swych pracownic pocieszać. 

30
Dusza nasza wyczekuje Pana, 
On jest nasza pomocą i tarczą.

W nim przeto raduje się nasze serce, 
ufamy jego świętemu imieniu.

Niech nas ogarnie łaska  
Twoja Panie,

według ufności pokładanej w Tobie.
Ps.33, 20-22

Kilka ostatnich dni grudnia, mię-
dzy dwudziestym szóstym a dwudzie-
stym dziewiątym,  Elian Wiernik spę-
dził poza Łomżą. Pojechał do Stawisk. 
Załatwiał tam zarówno sprawę gminy, 
jak i prywatną. Zamierzał, zgodnie z 
rodzinnymi ustaleniami, zamieszkać 
w tym miasteczku, o ile kuzyni znajdą 
dla niego jakieś przytulisko.

Sytuacja Żydów w Stawiskach nie 
okazała się lepsza niż w Łomży, cho-
ciaż trzeba przyznać, że w całym regio-
nie Sowieci sprzyjali im na niekorzyść 
Polaków, przyjmując na wiele stano-
wisk urzędniczych, a także pozwalając 
pracować w handlu, chociaż już nie w 
swoim imieniu i nie na swój rachunek. 
Wielu Żydów wykorzystywało swoje 
zdolności do handlu i spekulacji, do-
brze się ustawiając także w nowym 
ustroju, ale nie dotyczyło to większości. 
System sowiecki był wojowniczo na-
stawiony do każdej religii, także i moj-
żeszowej, która była najważniejszym 
spoiwem społeczności żydowskiej. Z 
chwilą przybycia bolszewików religij-
no-narodowe cechy tej społeczności w 
szybkim tempie zaczęły się zacierać, 
gdyż większość Żydów zaprzestała 
przestrzegania przepisów religijnych. 
Z konieczności. Ponieważ obowiązy-
wał sześciodniowy tydzień pracy, rze-
mieślnicy, robotnicy i urzędnicy zmu-
szeni byli pracować także w sobotę. 
Bardzo wielu Żydów nie radziło sobie 
zatem z przestrzeganiem podstawo-
wych przepisów szabatu, w tym abso-
lutnie kardynalnego o powstrzymaniu 
się w ten dzień od jakiejkolwiek pracy. 
Było jednak także wielu Żydów, którzy 
nawet w tak gruntownie zmienionych 
warunkach ekonomicznych i społecz-
nych nie godziło się na zerwanie z 
tym wszystkim, co stanowiło rdzeń ich 
charakteru narodowego i istotę jeste-
stwa. Skoro ubój rytualny w państwie 
sowieckim był zabroniony, ortodoksi 
zdecydowali o nie jadaniu żadnego 
mięsa poza drobiowym. Ci, którzy nie 
byli pracownikami najemnymi w służ-
bie państwa, trwali też w przestrzega-
niu szabatu, zbierając się w soboty na 
nabożeństwa. Niczym nie ryzykowali, 
gdyż odprawianie modłów nie było 
przez bolszewików zabronione. Ci, 
którzy uważali, że w soboty pracować 
nie wolno, decydowali się na zakłada-

nie prywatnych warsztatów pracy, aby 
pracować i odpoczywać wtedy, kiedy  
zechcą. Na takie postępowanie mogli 
zdobyć się przede wszystkim rzemieśl-
nicy, ale byli kupcy zostali wykluczeni 
z obiegu pracy przez system sowiecki. 
Oni musieli żyć ze swoich oszczęd-
ności lub wyprzedawać zgromadzone 
zasoby dóbr materialnych, aby móc żyć 
zgodnie z nakazami religijnymi. Taką 
właśnie nader skomplikowaną sytuację 
społeczności żydowskiej, również  w 
Stawiskach, zastał Wiernik.

Po przyjeździe do miasteczka 
Elian najpierw udał się z wizytą do 
miejscowego rabina, Szmula Nachma-
na Wassermana, którego adres otrzy-
mał od rabina Dajnowskiego. Rabin 
mieszkał w kamienicy przy rynku. 
Wiernik zajechał przed dom i wysiadł 
z sań, aby rozciągnąć zesztywniałe po 
długiej jeździe członki. Podszedł do 
drzwi i zapukał. Po chwili otworzyła 
mu starsza kobieta.

- Szalom alejchem – pozdrowił 
kobietę z przyjaznym uśmiechem. - Ja 
do rabina Wassermana. Przyjechałem 
z Łomży – zakomunikował Wiernik 
po zwyczajowym powitaniu i otrzyma-
niu odpowiedzi.

- Szalom alejchem. Proszę wejść i 
poczekać. Rabin zaraz do pana przyj-
dzie – kobieta zachęcającym gestem 
zaprosiła go do środka.

Wskazała mu salonik po prawej, 
mówiąc, iż może tam zdjąć wierzchnie 
ubranie i poczekać. Niespodziewanie 
szybko do pokoju wszedł rabin, czło-
wiek już w mocno zaawansowanym 
wieku, siwy i przygarbiony, ale z po-
godnym sympatycznym wyrazem twa-
rzy. Na jego widok Wiernik natych-
miast wstał.

- Witam w moich skromnych pro-
gach – rabin uśmiechnął się do gościa, 
podając mu rękę.

- Szalom alejchem, rabbi. Przyje-
chałem właśnie z Łomży. Mam tu do 
załatwienia niecierpiącą zwłoki sprawę 
prywatną, ale przy okazji rabin Towi 
Dajnowski powierzył mi też pewną mi-
sję – Wiernik wylewnie uściskał dłoń 
przywódcy stawiskowskiej gminy - i 
dlatego najpierw skierowałem się tutaj.

- Tak, tak. Chyba wiem o co cho-
dzi – odparł rabin.

- Czyżby? – zdziwił się Elian.
- Czasem wieści wyprzedzają emi-

sariusza.
- I w tym wypadku tak było?
- Można tak mniej więcej powie-

dzieć – przyznał oględnie rabin.
- To do czego potrzebna była moja 

osoba? Emisariusz to właściwie dorę-
czyciel. Czyż tak?

- Nie irytuj się młody człowieku. 

Czasy są niezwyczajne. Mogłeś tu nie 
dotrzeć. Równie dobrze Sowieci mogli 
cię zatrzymać i zrewidować. A może 
aresztować. Mamy swoje sposoby ko-
munikacji między naszymi gminami, 
w które nie będę cię w tej chwili wta-
jemniczał. Roztoczono nad tobą dys-
kretną opiekę. Ty też miałeś do ode-
grania swoją ważną rolę. Przecież mi 
coś przywiozłeś, nieprawdaż?

- Tak, mam przesyłkę. To chyba 
list. Zaraz go przekażę.

Wiernik wstał, podszedł do wie-
szaka, gdzie powiesił palto i z jego we-
wnętrznej kieszeni wyjął grubą kopertę.

- Proszę – podał rabinowi prze-
syłkę.

- O, to musi być długi list – zauwa-
żył z uśmiechem rabin. – Przeczytam 
go później.

- W takim razie chyba już pójdę, 
żeby to później stało się jak najszybciej 
– powiedział Elian niezdecydowanym 
głosem.

- Ależ nie tak szybko – zaprotesto-
wał gospodarz. – Siądź jeszcze młody 
człowieku. Wygląda na to, że może 
nie raz jeszcze będziesz łącznikiem 
między mną a Towim. Musimy się po-
znać. Zaraz podadzą nam herbatę i coś 
jeszcze.

- Skoro tak sprawy się mają to 
chętnie się czegoś gorącego napi-
ję. Wymarzłem się w drodze – Elian 
uśmiechnął się do rabina.

- Oczywiście. Dowiedziałem się, 
że z czasem chciałbyś tu u nas za-
mieszkać.

- Prawdę mówiąc to ta druga, pry-
watna sprawa, która mnie do Stawisk 
przygoniła w tak niesprzyjający podró-
żom czas.

- Myślę, że nie będzie z tym pro-
blemu. Medyków potrzebuje każda 
społeczność. 

- Na pewno są tu lekarze, ale ja 
jeszcze nim nie jestem. Wybuch wojny 
uniemożliwił mi dokończenie studiów 
i zdobycie dyplomu – westchnął Elian.

- Doświadczenie da ci dyplom. 
Chorzy raczej nie pytają o świadectwa 
uprawniające do wykonywania za-
wodu. Musisz praktykować, żeby żyć. 
Masz żonę, a jak jest młoda żona to 
wkrótce będą dzieci. Rodzina to odpo-
wiedzialność, a odpowiedzialność jest 
konsekwencją dojrzałej miłości.

Młodemu Wiernikowi przyjemnie 
się rozmawiało z rabinem, chociaż nie 
czuł się z nim pewnie. Rabin go onie-
śmielał, ale w trakcie rozmowy z nim 
Elian szybko go polubił i żałował, że 
nie poznał go wcześniej. Wyszedł do-
piero po godzinie i podjechał do ku-
zynów, którzy mieli dom nieopodal 
rynku.
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O wyjątkowej, trzeciej już 
muzycznej podróży, na któ-
rej trasie znalazł się m.in. 
Frank Sinatra czy Tom 
Jones, niecodziennym du-
ecie ojca i syna, wrażliwo-
ści muzycznej i spotkaniu 
z Cajonem, które trwa do 
dziś, z Michałem i Domi-
nikiem Sawickimi, których 
łączą nie tylko więzy krwi, 
ale także miłość do muzyki 

rozmawia Marlena Siok.

Marlena Siok: - Była pierwsza, była 
druga, teraz czas na trzecią już „Mu-
zyczną Podróż” czyli autorską płytę… 

Michał Sawicki: - Jak się po-
wiedziało „A” to teraz trzeba być 
konsekwentnym. Jeśli chodzi 
o autorski aspekt płyty, to od razu 
muszę wyjaśnić, że wszystkie 
muzyczne pomysły czy aranżacje, 
to są rzeczywiście moje. Bazuję 
na utworach doskonale znanych 
i lubianych. Na każdej płycie sta-
ram się także przemycać twór-
czość ludową. Jak na razie, na 
dwóch ostatnich płytach, jak i tej 
najnowszej nie ma jeszcze moich 
własnych kompozycji, choć przy-
znam że gdzieś w głowie taki po-
mysł się rodzi. 

M.S: - To czym teraz zechce Pan za-
skoczyć miłośników akordeonu i nie 
tylko? 

M.S: - Właśnie tym oto mło-
dzieńcem. Nie będę ukrywał, że 
jako ojciec, który zajmuje się mu-
zyką miałem cichą nadzieję, że 
kiedyś może nadarzy się okazja, 
by pograć z synem. I tak od czasu 
do czasu nam się zdarzało, głów-
nie przy kolędowaniu rodzin-
nym czy luźnym muzykowaniu. 
W pewnym momencie syn łyk-
nął bakcyla, jeśli chodzi o instru-
menty perkusyjne i zapropono-
wał, byśmy zrobili coś wspólnie. 
Tak też się stało. Teraz osiągnę-
ło to taki poziom, że gramy jak 
równy z równym, co słychać na 
płycie. Uważam, że wnosi w nią 
dużo świeżej energii. I tym chce-
my zaskoczyć, bo tego wcześniej 
nie było. 

M.S: - Dominiku przyznaj się zatem… 
Tata kazał grać? 

D.S: - Nie, nie było tak źle 
(śmiech). To wypłynęło gdzieś 
z wewnątrz. Pomyślałem, że 
będzie to coś innego, ciekawe-
go. Nie spotkałem się do tej 
pory z twórczością, gdzie ojciec 
z synem tworzą tego typu mu-
zykę. 

M.S: - A jak twoja przygodą z muzyką 
się w ogóle zaczęła? 

D.S: - Zaczęło się to właśnie 
od taty. Zauważył we mnie talent 
do gry na akordeonie. Na po-
czątku uczyłem się pod pilnym 
okiem Mirosława Kotelczuka. 
Jednak później postanowiłem 
zrobić coś więcej i trafiłem do 
szkoły muzycznej. Ukończyłem 
ją. Jednak akordeon nie był in-
strumentem, który mnie najbar-
dziej pociągał.  Tata o tym wie-
dział i pewnego dnia przyniósł 
do domu Cajon. Spróbowałam 
i od razu poczułem, że to właśnie 
ten instrument, na którym chcę 
grać. 

M.S: - To było niebywałe, bo 
kiedy przyniosłem na próbę do 
domu Cajon Dominik zamknął 
się z nim w pokoju na dwie 
godziny. Puszczał sobie różne 
utwory i dopasowywał się do 
nich. Zapytałem wtedy żonę, czy 
słyszy jak naturalnie to z niego 
wypływa. Po tym dwugodzinnym 
treningu wyszedł z wypiekami 
na twarzy i powiedział: „Tato, ale 
to jest fajne. Ja Ci nie chcę nic 
sugerować, ale zbliżają się mi-
kołajki.” I tak nic nie sugerując 
załatwił sobie pierwszy Cajon. 
Teraz już ma taki profesjonalny 
z różnymi ciekawymi rozwią-
zaniami. I to właśnie chcemy 
zaprezentować m.in. na tej pły-
cie. Jakby tego było mało, wy-
jątkowość tej płyty tkwi jeszcze 
w technice nagrywania. Do reje-
stracji utworów wykorzystałem 
nie tylko zewnętrzne mikrofony 
studyjne, ale także wewnętrzne 
podłączenie instrumentu. Daje 

to naprawdę ciekawy efekt na 
płycie. Jest to pewna pełnia tej 
muzyki i to co dzieje się jeszcze 
na instrumentach perkusyjnych, 
na których gra Dominik. 

M.S: - Dominiku, a jak Tobie pracowa-
ło się przy tworzeniu tej płyty? 

D.S: - W studiu była niezwy-
kle ciepła atmosfera. Nie było 
żadnego stresu. Po prostu bawi-
liśmy się muzyką. 

M.S: - A relacja ojciec - syn.. Ułatwiała 
czy raczej utrudniała?

D.S: - Z tatą pracowało się 
naprawdę dobrze, o ile nie zaczął 
marudzić… 

M.S: - A często mu się to zdarzało? 
D.S: - Nie, ale czasami suge-

rował, że coś można było zrobić 
lepiej i musieliśmy powtarzać. 
Niemniej jednak były to uwagi 
bardzo merytoryczne. 

M.S: - Ja muszę się tutaj 
wtrącić (śmiech). Te uwagi wy-
nikały tylko i wyłącznie z tego, 
iż chciałem byśmy trzymali się 
jednej linii melodycznej. Muszę 
powiedzieć, że gdy nagrywaliśmy 
pierwsze materiały - każdy z nas 
miał wyznaczony inny dzień 
i Dominik dogrywał swoje par-
tie do ścieżek, które ja nagrałem 
już wcześniej - realizator zauwa-
żył u niego niezwykłe poczucie 
rytmu. Kiedy ja wykonuje swoją 
aranżację i wrażliwość muzyczna 
podpowiada mi, żebym zwolnił, 
to tak też robię. Kiedy sugeruje 
bym przyspieszył, to podkręcam 
tempo. Natomiast w momencie, 
gdy gram z młodym człowie-

kiem, mającym własne poczucie 
rytmu, to okazuje się, że trzeba 
w to włożyć jeszcze więcej pracy. 
Muszę pilnować tego wewnętrz-
nego timingu. To, co ja sobie 
wymyślę, to jedno, ale muszę też 
zgadzać się z tym drugim muzy-
kiem. Jest to zupełnie inna pra-
ca, mimo tego, że to tylko duet. 
Dlatego to nie do końca tak, że ja 
tylko daję mu rady, ale - co waż-
niejsze - uczę się też niezwykle 
wiele od niego. To jest genialne 
wręcz w muzyce, że można ob-
cować z innym muzykiem, któ-
ry nadaje na tych samych falach, 
a u nas tak jest. Ja zaczynam grać, 
Dominik się dołącza i reszta wy-
pływa naturalnie, brzmiąc tak, 
jak byśmy mieli to doskonale 
przećwiczone. Co ciekawe, grając 
z Dominikiem muszę uczyć się 
pewnej otwartości. To niesłycha-
ne wygodnictwo, gdy pracuje się 
solo, realizując własny pomysł. 
W tym przypadku, gdy jesteśmy 
razem musimy być precyzyjni. 
Grając na scenie dłuższy czas, ta 
wewnętrzna dyscyplina jest nie-
zbędna. 

D.S: - Właśnie podczas na-
grywania pojawił się pewien 
problem. Kiedy tata gra, wkłada 
w to całego siebie, chce przeka-
zać jak najwięcej emocji, co po-
woduje pewną spontaniczność, 
która dla mnie z kolei bywa dez-
orientująca. Podczas nagrań by-
wały momenty, że dostawałem 
ścieżkę nagraną przez tatę, łapa-
łem rytm i gdy tak sobie grałem, 
nagle pojawiało się  nieprze-
widywalne zwolnienie tempa. 
Kompletne zaskoczenie. I ten 

sam fragment grałem w pętli, 
i jeszcze raz i jeszcze raz. Nie-
mniej jednak w rezultacie płyta 
wyszła tak, jak tego oczekiwali-
śmy.

M.S: - A co jeśli chodzi o repertuar? 
Na wcześniejszych płytach pojawił 
się m.in. Leonard Cohen, utwory  
z tekstami Wisławy Szymborskiej. 
Tym razem sięga Pan np. po Franka 
Sinatrę czy Marka Grechutę. Czy to  
w ogóle możliwe, by utwory takie jak 
chociażby „My Way” zaaranżować na 
akordeon? 

M.S: - Ta płyta jest też wy-
jątkowa gdyż utwory na niej 
zawarte są według tego samego 
klucza, co na dwóch poprzed-
nich. Jeśli Cohen znajduje się 
jako przykład pięknej ballady, 
która przetrwała próbę czasu 
i jest rozpoznawana na całym 
świecie obok utworu takiego 
jak „Cyganeczka Zosia”, to cóż 
to zatem, jeśli nie muzyczna 
podróż? Chciałem pokazać, jak 
kolorowy i wszechstronny jest 
akordeon. Ogranicza go wy-
łącznie wyobraźnia i potencjał 
osoby, która na nim gra. Do-
skonale wiem o tym, że jesz-
cze muszę się dużo nauczyć, 
jeżeli chodzi o ten instrument. 
Chciałbym grać twisty czy roc-
kandrolle, a to wymaga nie-
ustannego doskonalenia warsz-
tatu. Na trzeciej „Muzycznej 
Podróży” znajdziemy piękną 
poezję śpiewaną, jak „Dni, któ-
rych jeszcze nie znamy” czy 
„Tyle słońca w całym mieście” 
a tuż obok np. pozdrowienia 
z gór – „Idzie dysc” albo „Wiel-
ka dama tańczy sama” i „My 
Way” z polskim tekstem Woj-
ciecha Młynarskiego. Muszę 
powiedzieć, że nad doborem 
materiału i aranżacjami praco-
waliśmy kilka miesięcy jeżdżąc 
w różne miejsca i obserwując, 
jak ludzie na te utwory reagu-
ją. Uważam, że w tej konwencji 
„Muzycznych podróży”, słu-
chacz który przyjdzie na nasze 
koncert przeżyje niezwykle cie-
kawą, emocjonalną podróż. 

M.S: - To gdzie i kiedy będzie można 
was posłuchać? 

D.S: - Już 22 lutego, o 18:30 
zagramy w Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich w Łomży, 
przy ulicy Sadowej 12A. Wła-
śnie wtedy swoją premierę będzie 
miała nasza najnowsza płyta. 
Muzyka akordeonowa i instru-
menty perkusyjne będą tego dnia 
w Łomży królowały. Wstęp jest 
wolny. Gorąco Państwa zaprasza-
my, byście zabrali swoich bliskich 
i znajomych i wspólnie przeżyli 
prawdziwą muzyczną podróż.

Muzyka akordeonowa króluje
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Coraz więcej nestorów postanawia 
zaufać bankom i decyduje się na za-
łożenie własnego konta. ZUS przeka-
zuje już ponad 73 proc. świadczeń na 
rachunki osobiste. Dziesięć lat temu 
z takiej możliwości korzystał tylko co 
drugi emeryt. Obecnie w wojewódz-
twie podlaskim z 200 tys. wypłaca-
nych świadczeń emerytalnych tylko 
50 tys. przynosi do domu listonosz.

W 2005 r. wypłaty na ra-
chunek rozliczeniowy wynosiły 
ponad 40 proc., a w 2008 r. to 
już połowa. Emeryturę w for-
mie bezgotówkowej  w ubie-
głym roku najczęściej wybie-
rali mieszkańcy województwa 

opolskiego – 81 proc. a następ-
nie podlaskiego – 78 proc.  Zaś 
w województwie świętokrzy-
skim, małopolskim i zachod-
niopomorskim ponad 30 proc. 
nestorów wybiera w dalszym 
ciągu gotówkę.

ZUS od wielu lat organizuje 
specjalne programy skierowane 
do banków, które mają na celu 
promocję bezgotówkowej formy 
odbioru świadczeń. Dzięki temu 
w ich propozycjach coraz częściej 
znajdują się oferty skierowane do  
starszych klientów. Zapewniają 
one dostęp do w zupełnie dar-
mowych kont. 

– W lipcu ubiegłego roku 
roku ZUS zawarł umowę 
o współpracy w zakresie pro-
mocji bezgotówkowej formy 
odbioru świadczeń z Bankiem 
Pocztowym. Za prowadzenie 
konta nie trzeba ponosić żad-
nych opłat, jeśli tylko co miesiąc 
wpływa na nie renta lub emery-
tura. Otrzymywanie wypłaty na 

konto to przede wszystkim wy-
goda, większe bezpieczeństwo, 
ale także mniejsze koszty obsługi 
świadczeń dla ZUS – informuje 
Katarzyna Krupicka regionalny 
rzeczniku ZUS województwa 
podlaskiego,

Konto Aktywny Nestor  Ban-
ku Pocztowego zostało przy-
gotowane z  myślą o osobach 
starszych. 4,7 tys. placówek pocz-
towych gwarantują  dostęp do ra-
chunku osobistego. Istnieje rów-
nież możliwość otrzymania do 
50 zł zwrotu miesięcznie m.in. za 
zakupy dokonywane w aptekach. 
Bank  oferuje unikalną na ryn-

ku usługę dostarczenia gotówki 
przez listonosza za jedyne 2 zł 
niezależnie od miejsca gdzie ak-
tualnie przebywamy. Możemy 
poprosić o dostarczenie pienię-
dzy do domu, do sanatorium, na 
wczasy, czy do rodziny. Konto 
Aktywny Nestor pozwala  bez-
płatnie wypłacać gotówkę także 
w bankomatach Planet Cash. 
Porozumienie o współpracy Ban-
ku Pocztowego i ZUS zawarte 
zostało na 2 lata.

KATARZYNA KRUPICKA, 
REGIONALNY RZECZNIK PRASOWY ZUS 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Zastanawiasz się czy powinieneś roz-
począć ćwiczenia, znaleźć dyscyplinę, 
w której wytrwasz i zafundować sobie 
odrobinę ruchu? Szukasz motywacji, 
która pozwoli ci podtrzymać plan i nie 
zrezygnować z niego przy pierwszej 
okazji? Sprawdź co mówi twój orga-
nizm. Podpowiadamy jak rozpoznać 
10 symptomów kiepskiej formy – zna-
ków, które mówią o tym, że pora się 
za siebie zabrać.

Waga prawdę ci powie
Dorosły człowiek o zdrowej 

sylwetce powinien utrzymywać 
mniej więcej podobną wagę. 
Może się ona nieznacznie wa-
hać w obie strony i może to mieć 
związek z wakacjami, chwilowym 
rozluźnieniem nawyków, porami 
roku, etc. Niemniej, jeśli „nagle” 
wskaźnik wagi pokazuje 10kg na 
plusie, to sygnał, że coś poszło 
nie tak i pora zacząć gubić nad-
wyżki. Im więcej ich nazbierasz, 
tym trudniej będzie ci później się 
z nimi uporać.

Spodnie chyba się skurczyły
Waga to nie wszystko. Nawet 

jeżeli nie zauważasz jej znaczące-
go wzrostu, ale dostrzegasz zmia-
ny w proporcji mięśni w stosunku 
do tkanki tłuszczowej, to także 
sygnał, że zmierzasz w złym kie-
runku. Zaniedbanie figury i wy-
pracowanej sylwetki przychodzi 
niestety znacznie trudniej, niż 
praca nad jej modelowaniem. Nie 
czekaj więc na chwilę, w której 
będziesz musiał wymienić za-
wartość całej szafy na 2 rozmiary 
większy, zacznij działać od razu.

Złe wyniki badań
Okresowe badania wyka-

zały, że coś jest nie tak? Masz 

wysoki poziom cholesterolu? To 
oznacza najpewniej złą dietę, 
ona natomiast oznacza tenden-
cję zwyżkową dla twojej wagi. 
Wysoki cholesterol i brak ruchu 
skutkuje poważnymi chorobami. 
Cholesterol można z powodze-
niem regulować systematycznym 
treningiem. I nie chodzi wcale 
o karkołomny wysiłek do upadłe-
go, wystarczy porcja regularnego 
ruchu.

Nie możesz dobiec na przystanek
Dogonienie uciekającego 

autobusu nie było nigdy proble-
mem, a wejście na 5 piętro po 
schodach było pestką? Powinno 
być. Tymczasem, odkrywasz, że 
autobus uciekł, a wdrapanie się 
po schodach kończy się niemoż-
liwą zadyszką… To symptom, że 
straciłeś dawną formę i pora ją 
odzyskać. Nie tylko po to, aby 
nie spóźniać się do miejskich 
środków transportu, ale przede 
wszystkim dla własnego zdrowia. 
Kondycję mogą zbudować wy-
łącznie regularne treningi.

Bóle stawów i kręgosłupa
Boleśnie dokucza ci kręgo-

słup, masz trudności ze wsta-
niem z łóżka lub wysiedzeniem 
w jednej pozycji dłużej, niż 10 
minut? Podczas szybszego mar-
szu bolą cię kolana? Oznacza 
to, że twoje stawy porządnie się 
zastały, a mięśnie przestały ra-
dzić sobie z wysiłkiem i nie są 
już wystarczającym wsparciem 
dla kręgosłupa i stawów. Musisz 
popracować nad formą i wzmoc-
nić mięśnie. Regularny trening 
doskonale poradzi sobie z tymi 
kłopotami.

Stan skóry wyraźnie się pogorszył
Regularne ćwiczenia mają 

również wpływ na stan, a co za 
tym idzie, wygląd skóry. Jeśli do-
strzegasz rozstępy, cellulit, skóra 
nieestetycznie wisi, oznacza to, że 
utraciła jędrność i elastyczność. 
Regularna porcja ruchu doskona-
le radzi sobie z poprawą kondycji 
skóry. Wspiera mikrokrążenie 
i usuwanie szkodliwych substan-
cji, wspiera elastyczność i popra-
wia obieg limfy. Problemy skórne 

dotykają głównie kobiet i dotyczą 
zwykle obszaru brzucha, ud, ra-
mion i pośladków – wybierz ćwi-
czenia na te partie ciała i ćwicz 
kilka razy w tygodniu.

Problemy z bezsennością
Jeśli nie radzisz sobie z ob-

ciążeniami psychicznymi, stre-
sem i napięciem, związanym 
z codziennymi obowiązkami czy 
pracą, jeśli masz z jakiś przyczyn 
trudniejszy okres i czujesz, że nie 
dajesz rady, a wszystko to owocu-
je bezsennymi nocami, pełnymi 
złych myśli – porcja ruchu jest 
doskonałą formą rozładowania 
złej energii. Ćwiczenie nie tylko 
reguluje wszystkie procesy biolo-
giczne w organizmie, wspierając 
jego prawidłowe funkcjonowanie, 
ale również męczy – w pozytywny 
sposób – sprawiając, że zasypia-
nie przychodzi łatwiej, a sen jest 
zdrowszy i bardziej efektywny.

Słaby nastrój i obniżona energia
Czujesz, że nie dajesz sobie 

ze sobą rady, masz kiepski humor 
i nie wynika on z konkretnych 

wydarzeń, tylko związany jest 
z codziennością, nie znajdujesz 
w sobie energii na obowiązki, 
czujesz się permanentnie zmę-
czony i przytłoczony życiem – to 
znak, że powinieneś coś dla siebie 
zrobić. Porcja ruchu kilka razy 
w tygodniu zadziała, jak zastrzyk 
z adrenaliny. Poczujesz, jak wra-
ca ci wigor i siła, wróci uśmiech 
i optymizm.

Minimalny wysiłek wyciska 
siódme poty

Sprzątanie mieszkania, przy-
niesienie do domu cięższych 
zakupów lub inne – z pozoru 
prozaiczne czynności - powodu-
ją, że opadasz z sił? Najpewniej 
oznacza to mocny spadek twojej 
formy. Możesz ją szybko odzy-
skać, wystarczy odrobina chęci 
i zaangażowania. Wyjdź na szyb-
ki spacer, przejdź się na siłownię 
lub na basen, zamiast leżeć na 
kanapie, popedałuj na rowerze – 
ruch sprawi, że szybko powrócisz 
do utraconej formy i odzyskasz 
dawną siłę.

Problemy z ciśnieniem
Jeśli borykasz się z nadci-

śnieniem – albo przeciwnie – 
masz zbyt niskie ciśnienie, słabe 
krążenie, ruch będzie lepszy, niż 
jakiekolwiek leki (równocześnie 
oczywiście musisz swój stan 
kontrolować u lekarza i zaży-
wać to, co przepisze). W zdro-
wy, łatwy sposób możesz wes-
przeć uregulowanie układu 
krążenia i przywrócić mu do-
skonały rytm. To przełoży się 
w bezpośredni sposób na twoje 
samopoczucie.

MARTA ROSIAK, SPORTROOM.PL/BLOG/

Seniorzy z osobistymi rachunkami

10 symptomów spadku formy  
- jak organizm mówi ci, że pora zacząć ćwiczyć 
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne i C.O. 
montaż kotłowni, grzejników, ogrzewa-
nie podłogowe, przeróbki, odkurzacze 
centralne, pompy ciepła C.W.U. Tel. 668 
645 922. 

U s ł u g i 
d e k a r -
skie - Per-
fekt dach: 
p o k r y c i a 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.  
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i  i ogrodni-
czego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociński 
Sławomir: instalacje CO, instalacje wodno 
– kanalizacyjne, montaż urządzeń sanitar-
nych, kotłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen zakres usług. 
Tel. 516 376 389.  

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

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to komplek-
sowa obsługa firm pod względem BHP, 
PPOŻ oraz ABI – dokumentacja ochrony 
danych osobowych. Zadzwoń, my zaj-
miemy się szkoleniem i dokumentacją. 
Te. 501 627 081, 86 219 93 94, Łomża, ul. 
Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI TRANSPORTOWE
Transport maszyn rolniczych, autoholo-
wanie 24/h, przewóz rzeczy różnych. Tel. 
514 805 123. 

USŁUGI FINANSOWE
Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez BIK, umowa nota-
rialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie. Tel. 
577 873 616.

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

Pożyczki pozabankowe pod grunty rol-
ne i nieruchomości bez Bik, umowa no-
tarialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie. 
Tel.577 873 616.

USŁUGI RTV AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862  115 343, 696  884 735. Usługi w za-
kresie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, 
LAPTOPY, MONITORY KOMPUTEROWE 
I INNE oraz montaż anten TV i SAT. www.
brzesiakrtv.pl 

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

USŁUGI SZEWSKIE

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. www.ze-
spol-amor.dzs.pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy „Dżudli”. Gwa-
rancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie M-4, 60 ,57 m2, III 
piętro, ul. Ks. Janusza, bez pośredników. 
Tel. 507 226 111

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

Sprzedam 1,28 ha pola i 2,76 ha lasu, 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam M-5, 80 m2, I piętro w Kolnie. 
Tel. 600 343 819.

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

Sprzedam las 1,3 ha koło Morgownik. Tel. 
604 261 674.

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

Sprzedam  9 ha łąki, okolice Łomży plus 
ciągnik 363 P z turem. Tel. 512 807 562.

Sprzedam dom piętrowy i parter prze-
znaczony na działalność gospodarczą. 
Łomża. Tel. 572 345 607.

RÓŻNE
Sprzedam kostkę brukową używaną 
NASTOLIT,  7-letnią 300 m2, 15 zł/m. Tel. 
600 289 289.

Sprzedam zgrabiarkę KRONE  dwugniaz-
dową tel. 692 487 541

Sprzedam słomę, siano i kiszonkę, tel. 
692 487 541

Sprzedam 9 ha łąki okolice Łomży, prasę 
belującą Sigma, ciągnik 360 - 3p z turem, 
roztrząsacz obornika 1-osiowy. Tel. 512 
807 562.

Sprzedam Przyczepę 4,5 tony, sztywna. 
Cena 2600 PLN, do negocjacji. Tel. 579 
435 575.

Kupię drzewo sosnowe lub świerko-
we tzw.krzesaki gałęziaki, potrzebuje 
200mp. Tel. 600 588 666

Uwaga tartak,poszukuje dostawcy desek 
oflisiastych korowanych 150 m3/mie-
sięcznie, zlecę wykonanie altan, dom-
ków, studni ogrodowych, przyjmę do 
pracy. Tel. 600 588 666.

ZGUBIONO BURSZTYNOWY RÓŻANIEC, 
PROSZĘ O ZWROT, NAGRODA. 
Tel. 508 479 725.

Sprzedam kredens dębowy, po renowa-
cji. Tel. 512 996 615. 

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

Zacznij wreszcie dbać o swój las, zrobię 
przecinkę, usunę wszystkie niepotrzeb-
ne zagłuszające drzewa i jeszcze za to 
zapłacę. Tel.690-330-990

MATRYMONIALNE
Kawaler pozna Panią do stałego związku 
po 50-ce.Tel.575 682 772

MOTORYZACJA
Sprzedam Poloneza GLI, bordowy, 1998 
rok, mały przebieg. Tel. 508 223 884.

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

ZDROWIE I URODA

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

PRACA

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

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

Zatrudnię do pracy w gospodarstwie 692 
487 541

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

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Obok łomżyniaków w turnieju 
występowały dwie drużyny z Ełku 
i Białegostoku. W zespole „Dzie-
wiątki” prowadzonym przez Woj-
ciecha Kamińskiego znaleźli się: 
Dominik Górski, Kacper Łętowski, 
Filip Konopka, Kacper Biedrzyc-
ki, Kacper Ciszewski, Sebastian 
Kuczewski, Filip Rogalski, Igor Pi-
kuliński, Adam Krajewski, Adrian 
Macko, Jan Olszak, Wojciech Gar-
docki i Bartosz Chojnowski. 

Najlepszym obrońcą turnieju 
uznano Dominika Górskiego, do 
All Stars trafił Wojciech Gar-
docki, a zawodnikiem drużyny 
wybrano Adriana Macko. 

Trener zespołu Wojciech Ka-
miński po zawodach nie krył za-
dowolenie z wyniku. 

– Co prawda gra nie była 
taka jak bym sobie tego życzył  
i trzeba jeszcze wykonać wie-
le pracy na treningach. Należy 

jednak powiedzieć, że młodzież 
jest zdolna i głodna zwycięstw, 
więc wszystko jest na dobrej 
drodze.

Wyniki łomżyńskiej drużyny: 
AK Młodych Żubrów Białystok 
- 11:28, UKS „Trójka” Ełk - 33:4, 
UKS „Nenufar” 5 Ełk - 14:45

Kolejność: 1) UKS „Nenufar” 
5 Ełk, 2) AK Młode Żubry Bia-
łystok, 3) UKS „Dziewiątka” 
Łomża, 4) UKS „Trójka” Ełk.

sport

Zadecydowały deble  
Zawodniczki KU AZS PWSIP Metal - Technik Łomża rozegrały kolejny mecz rundy 
rewanżowej rozgrywek I ligi kobiet w tenisie stołowym. Tym razem atut wła-
snej hali nie okazał się wystarczający.

Jak relacjonuje Weronika Łuba z PWSIiP, „Akademiczki” z Łom-
ży zmierzyły się we własnej hali z ekipą KS GALAXY Białystok. 
Przypomnijmy, że w I rundzie rozgrywek spotkanie obu zespołów za-
kończyło się remisem 5-5.

W sobotnim meczu po dwóch seriach gier pojedynczych AZS 
zdobył 2 punkty. Podobnie zakończyła się druga seria. Gry podwójne, 
niestety, padły łupem przyjezdnych, co zdecydowało o wygranej bia-
łostoczanek 6:4. 

Punkty dla Łomży zdobyły: Anna Monika Zielińska i Aleksandra 
Jarkowska – po 2.

Zespół KU AZS PWSIP Metal - Technik Łomża nadal zajmuje 
pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 21 punktów.

Powstała 
Łomżyńska 

Rada Sportu 
Dwudziestu dwóch członków liczy 
Łomżyńska Rada Sportu nowej ka-
dencji. Zarządzenie w sprawie jej po-
wołania podpisał prezydent miasta 
Mariusz Chrzanowski.

Zadaniem Łomżyńskiej Rady 
Sportu jest opiniowanie i wspie-
ranie działań prezydenta miasta 
w zakresie kultury fizycznej i spor-
tu, m.in. przy tworzeniu projektu 

budżetu wydatków na sport, czy 
przyznawaniu stypendiów i nagród 
zawodnikom osiągającym wyso-
kie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym. Rada ma też koordy-
nować imprezy sportowe i rekre-
acyjne współfinansowane z bu-
dżetu miasta, a także propagować 
działania służące rozwojowi sportu.

Wśród 22 członków Łom-
żyńskiej Rady Sportu są osoby 
związane z klubami i stowarzy-
szeniami sportowymi, a także 
dziennikarze i sympatycy sportu. 
Swoje funkcje będą pełnić spo-
łecznie.

Skład Łomżyńskiej Rady Sportu:

Marek Brzozowski - Miejski 
Szkolny Związek Sportowy

Adam Dębski - UKS "But-
terfly" Łomża

Bożena Iwona Gryczewska - 
MKS "Dwójka" Łomża

Dariusz Kisiel - Liceum Mi-
strzostwa Sportowego w Łomży

Andrzej Korytkowski - LŁKS 
"Prefbet Śniadowo" Łomża

Jan Kotowski - LKS "Narew-
-Kurpiewski" Łomża

Natalia Łebkowska - UKS 
"Jedynka" Łomża

Krzysztof Marcińczyk - Klub 
Żeglarskiego "ZEFIR" Łomża

Andrzej Modzelewski - MO-
SiR Łomża

Artur Nadolny - radny
Wojciech Pietruszewski - 

MŁKS Łomża
Marcin Piotrowski - UKS 

"Czwórka" Łomża
Damian Polnicki - przedsta-

wiciel kibiców ŁKS 1926 Łomża
Magdalena Sepczyńska - KU 

AZS PWSIiP
Sławomir Sobociński - UKS 

"Żak" Łomża
Bartosz Święciński - dzienni-

karz Radia Nadzieja
Zbigniew Turowski - przed-

stawiciel sportów siłowych i kul-
turystyki

Łukasz Uściłowski - ŁKS 
1926 Łomża

Tomasz Waldziński - UKS 
"Return" Łomża, kierownik 
Zakładu Kultury Fizycznej 
w PWSIiP w Łomży

Piotr Wieryszko - Spółdziel-
nia Socjalna Black Horse

Andrzej Wojtkowski - radny, 
UKS "Dziewiątka" Łomża

Dariusz Wojtkowski - pro-
motor boks

Medalowe podboje 
młodych koszykarzy 

„Dziewiątki”
Z brązowymi medalami wrócili najmłodsi koszykarze UKS „Dziewiątka” Łomża rocznik 2008 z jednodniowego 

Turnieju Minikoszykówki chłopców „Ełk Basket Cup” , który rozegrany został  w Ełku. Jak z satysfakcją podkreśla trener 
Wojciech Kamiński, dla większości zawodników był to pierwsze zawody koszykarskie w życiu i od razu z sukcesem. 
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Miał niebywały apetyt na pas Federa-
cji WSFC – Westside Fighting Challen-
ge. Jednak nie zawsze wszystko idzie 
zgonie z planem. Niejednogłośną de-
cyzją sędziów mistrzowski pas zdobył 
Gabriel Sabo. Mimo to Damian Zorczy-
kowski nie rezygnuje z marzeń - Nie 
czuje, że była to porażka. Traktuje to 
jako kolejne cenne doświadczenie - 
i z podniesioną głową idzie dalej.

Podczas austriackiej gali We-
stside Fighting Challenge 6: Re-
demption, Damian Zorczykow-
ski (MMA 6-2) stanął w szranki 
ze szwajcarskim specjalistą bra-
zylijskiego jui jitsu Gabrielem 
Sabo (MMA 6-4). Zdobycie mi-
strzowskiego pasa w wadze piór-

kowej WSFC miało być nie tylko 
dla łomżyniaka najwyższym tro-
feum, ale także  przedłużeniem 
serii zwycięstw do trzech z rzędu. 
Tak się nie stało. Złoty pas, nie-
jednogłośną decyzją sędziów, po-
wędrował do Gabriela Sabo. 

Gala w Austrii była niewątpli-
wie dla Damiana najważniejszym 
wydarzenie w karierze. I choć nie 
zakończyła się zdobyciem tro-
feum, nie oznacza to, że Damian 
„zakupuje” marzenia i ambcje. 
Stoczona ze szwajcarem walka to 
dla niego cenne doświadczenie. 

- Nie zawsze wszystko idzie 
po naszej myśli. Tak było tym 
razem. Niejednogłośną decyzją 

sędziów zwyciężył mój prze-
ciwnik. Nie udało mi się wygrać 
walki o pas mistrzowski organi-
zacji WSFC – Westside Fighting 
Challenge, ale nie czuję, że była 
to porażka. Daliśmy dobrą wal-
kę. Jednak pozostaje niedosyt. 
Byłem tuż o krok, aby zostać mi-
strzem. Traktuje to jako kolejne 
cenne doświadczenie. Ta walka 
naprawdę wiele mi dała. Widzę 
jakie błędy popełniłem, które 
przeciwnik wykorzystał. Chciał-
bym podziękować mojemu ry-
walowi za udaną walkę. Byłeś 
godnym rywalem.  Jeszcze nie 
jedna walka przed nami – mówi 
Damian Zorczykowsi. 

Maciej Tercjak, utytułowany zawod-
nik karate kyokushin, zdobywca Pu-
charu Europy z 2018 roku i potrójny 
wicemistrz Europy, przygotowuje się 
do kolejnego szturmu sportowego 
świata. Jak podkreśla Jolanta Święsz-
kowska, rzecznik Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży, kibicuje mu cała 
społeczność uczelni. To absolwent tej 
uczelni, wielki wojownik, a dla mło-
dych adeptów wschodnich sztuk wal-
ki – sensei, mistrz. 

– Przede mną trzy ważne 
potyczki: 5 kwietnia walka za-
wodowa Armia Fight Night 5 
w formule K1, która odbędzie się 
w Łomży. W maju wezmę udział 
w mistrzostwach Europy, a w li-
stopadzie powalczę w Tokio o ty-
tuł mistrza świata – mówi Maciej 
Tercjak. – Sukces? Sukces nosi-
my w sobie. Nawet jeśli odnosi-
my zwycięstwa, znajdą się ludzie, 

którzy będą nas osaczać, krytyko-
wać. W sporcie liczą się upór, siła 
charakteru. Gdy upadasz, musisz 
szybko wstać – opowiada Ma-
ciej Tercjak. Wie o czym mówi, 
w 2017 roku podczas treningu 
pękła mu torebka stawowa w ko-
stce. Trenował nadal, przekłada-
jąc ciężar ciała na drugą, sprawną 
nogę. Wziął udział w mistrzo-
stwach świata w Japonii i zajął 
podczas nich czwarte miejsce. 

W filmie Jacka Bochenko, 
w malowniczej scenerii Nowo-
grodu, Maciej Tercjak zachęca 
wszystkich do walki o realizację 
własnych marzeń. 

Wśród największych osią-
gnięć sportowych Macieja Ter-
cjaka są w kategorii junior: wice-
mistrzostwo Polski z 2010 i 2011 
roku (kumite), brązowy medal 
mistrzostw Austrii z 2010 roku 
(kumite), złoty medal młodzie-

żowych mistrzostw Polski z 2015 
(kata). W kategorii senior: brązo-
wy medal Pucharu Polski z 2015 
roku (kumite), Puchar Polski 
z 2017 roku (kumie), potrójne 
wicemistrzostwo Europy z 2016, 
2017, 2018 roku (kata), czwarte 
miejsce na mistrzostwach świa-
ta w Japonii w 2016 roku (kata) 
oraz pierwsze miejsce w Pucha-
rze Europy w 2017 roku (kata).  
Jego kategoria wagowa do 65 
kilogramów. Absolwent Wycho-
wania fizycznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży 
ma 24 lata, jest zawodnikiem 
oraz trenerem Łomżyńskiego 
Klubu Karate Kyokushin, spor-
towcem kadry narodowej. Pro-
wadzi zajęcia z karate dla dzieci 
i z kick-boxingu dla młodzieży 
oraz dorosłych w Łomży, a w Za-
mbrowie z crossfitu dla kobiet. 

Wojownik Maciej Tercjak 

Damian Zorczykowski:  
Nie czuje, że była to porażka 
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16 lutego godz. 16.30 i 19.00 Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, Sadowa 12.
Bilety w cenie 50 zł i 65 zł do nabycia w Telewizji Narew, Łomża, 

Stary Rynek 13, tel. 862 167 444

9 marca 2019, godz. 17.00  Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, Sadowa 12.
Bilety w cenie 95 zł  do nabycia w Telewizji Narew, Łomża, 

Stary Rynek 13, tel. 862 167 444

2 marca


