
TYGODNIK    NR 514    7 maja 2019    ROK XIII    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Poniedziałek - Niedziela 
889 161 717, 889 161 583

„Biało-czerwone to barwy niezwycię-
żone” albo „Polska, biało-czerwoni”. 
Biało-czerwona na budynkach i ponad 
ulicami. Biało-czerwona wznosząca 
się na maszt, gdy grają „Mazurka Dą-
browskiego”. Małe biało-czerwone 
na samochodach i w rączkach dzieci. 
Poseł Lech Antoni Kołakowski wpro-

wadził 12 lata temu w Łomży tradycję 
przekazywania w ręce łomżyniaków 
w ręce łomżyniaków narodowych 
flag. Pracowicie i z radością robi to od 
tej pory w dniu, który ma tylko dwa 
kolory.  

- Przeważnie przywożę na 
Stary Rynek tego dnia 100 flag 

na drewnianych drzewcach, czyli 
uzbierało się już 1200.Ale, ale... 
Któregoś roku rozdałem 150. 
Innym razem też więcej. Będzie 
zatem ponad 1200 – uśmiecha się 
parlamentarzysta.    

Dokończenie na str. 5

Lech Antoni Kołakowski  
i biało-czerwona Łomża 

Czas matur
Chciałabyśmy żeby była miłość - mó-
wią Sylwia i Weronika z III LO w Łom-
ży. - Ewentualnie cierpienie – dodają 
jednym tchem. Na egzamin matural-
ny wybrały się dobrą godzinę przed 
rozpoczęciem, aby zupełnie spokojnie 
przejść wstępną procedurę. Telefo-
ny komorkowe tego dnia zostały w 
domu. Żeby nie kusić losu.

Obie maturzystki zgodnie 
deklarują, że będą trochę lepiej 
czuły się na egzaminie z matema-
tyki. Są bardziej „ścisłe” niż „hu-
manistyczne”. Podobnie zresztą 
jak podążający w kierunku szkoły 
kilka chwil później Szymon.

Sylwia i Weronika nie dostały 
jednak miłości. Może przytrafiło 
się im, niestety, trochę cierpie-
nia, bo autorzy egzaminacyjnych 
zagadnień postawili na problem 

wolności na podstawie trzeciej 
części Dziadów i „Samotności” 
z wiersza Anny Świrszczyńskiej. 
Ale były dobrej myśli. Wierzy-
ły, że pójdzie tym razem dobrze 
wszystkim koleżankom i kolegom.

A jest to wielka armia. We-
dług danych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej – blisko 270 000 
uczniów w kraju, według Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Łomży – 10 800 w woje-
wództwie podlaskim, a niespełna 
1200 w samym mieście. To dane 
dotyczące przede wszystkim te-
gorocznych absolwentów. Wraz 
nimi zdają też maturzyści z lat 
poprzednich, aby poprawić oceny.

Tradycyjnie zaczęli od języ-
ka polskiego. I tak kolejno do 
22 maja w części ustnej i do 23 
w pisemnej. Życzymy wszystkim 
zdającym przyjaznych pytań i za-
gadnień.                             
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Wiadomo już kto walczyć będzie 
o miejsca w Parlamencie Europejskim 
w Okręgu nr 3, czyli województwie 
podlaskim i warmińsko - mazurskim. 
Kandydatów nie brakuje. Okręgowa 
Komisja Wyborcza w Olsztynie zare-
jestrowała 6 list partii i komitetów 
wyborczych.

Łomża jest reprezentowana 
w tym zestawie bardzo skrom-
nie. Jako miejsce zamieszkania 
pojawia się jedynie raz. Jest także 
kilka osób związanych z miastem 
i Ziemią Łomżyńską na różnych 
listach, ale to naprawdę "rodzyn-
ki".

Wybory odbędą się 26 maja. 
Polska ma prawo do 51 miejsc 
w Parlamencie Europejskim, 
chyba że wcześniej dojdzie do 
"Brexitu" - wtedy będzie 52. 
To piąta co do liczebności re-
prezentacja krajowa. Ani razu 
w dotychczasowych trzech wy-
borach do głosowania nie wy-
brało się więcej niż 25 procent 
uprawnionych.   

Mamy w Polsce 13 wielo-
mandatowych okręgów. Naszą 
specyfiką jest to, że nie wiadomo 
ile mandatów przypadnie na dany 
okręg. Wszystko zależy od fre-
kwencji. Przy bardzo niskiej dany 
region może nie mieć w ogóle 
swoich posłów. W dotychczaso-
wych trzech wyborach na okręg 
podlasko - warmińsko - mazur-
ski za każdym razem przypadały 
dwa mandaty. 

Lista nr 1 to Komitet Wyborczy Wybor-
ców Konfederacja Korwin Braun Liroy 
Narodowcy:
1. WINNICKI Robert Artur, 
publicysta, Zgorzelec, członek 
partii politycznej Ruch Narodo-
wy; 
2. LISIECKI Piotr Cezary, 
przedsiębiorca, Naglady, członek 
partii politycznej Ruch Narodo-
wy;

3. MICHALEWICZ Joanna, 
inspektor BHP, Giżycko, nie na-
leży do partii politycznej;
4. STYPKA Maciej, przedstawi-
ciel handlowy, Białystok, nie na-
leży do partii politycznej;
5. MOSHECHKOVA Lilija, 
prawnik, Warszawa, nie należy 
do partii politycznej; 
6. GOŁĘBIEWSKA Paulina, 
ekonomista, Olsztynek, członek 
partii politycznej: Ruch Narodo-
wy; 
7. GONTARSKA Marzanna, 
kosmetyczka, Grajewo, nie nale-
ży do partii politycznej;
8. WYRĘBEK Andrzej Piotr, 
lekarz, Dobre Miasto, nie należy 
do partii politycznej; 
9. KIEŁCZEWSKI Adam, in-
żynier mechaniki, Grajewo, nie 
należy do partii politycznej
10. SAWICKI Marcin, przedsię-
biorca, Białystok, nie należy do 
partii politycznej.

Lista nr 2 to Komitet Wyborczy Wiosna 
Roberta Biedronia
1. FALEJ Monika Walentyna, 
prawniczka, Olsztyn, członek 
partii politycznej Wiosna Rober-
ta Biedronia;
2. GROMADZKI Sławomir, 
rolnik przedsiębiorca, Stare Ra-
kowo, nie należy do partii poli-
tycznej; 
3. DZIK Katarzyna Helena, 
przedsiębiorczyni, Iława, członek 
partii politycznej Wiosna Rober-
ta Biedronia; 
4. KRUTUL Paweł, przedsię-
biorca, Białystok, nie należy do 
partii politycznej;
5. OLKOWSKA Małgorzata, 
menadżerka, Olsztyn, nie należy 
do partii politycznej; 
6. AMBROZIAK Piotr Robert, 
urzędnik samorządowy, Olsztyn, 
nie należy do partii politycznej; 
7. FALKOWSKA Agnieszka, fi-
nansistka, Dobre Miasto, nie na-
leży do partii politycznej; 
8. LEWCZUK Tomasz, lekarz, 
Bielsk Podlaski, nie należy do 
partii politycznej; 
9. MURAWKO Elżbieta. ren-
cistka, Suwałki, nie należy do 
partii politycznej; 
10. TARASIEWICZ Sława 
Iwona, pedagog, Galwiecie, nie 
należy do partii politycznej.

Lista nr 3 to Koalicyjny Komitet Wy-
borczy Koalicja Europejska PO PSL SLD 
.N Zieloni
1. FRANKOWSKI Tomasz, 
przedsiębiorca, Grabówka, czło-
nek partii politycznej Platforma 
Obywatelska RP; 
2. PASŁAWSKA Urszula Stefa-
nia, prawnik, Biskupiec, członek 
partii politycznej Polskie Stron-
nictwo Ludowe; 

3. MAŃKUT Władysław, eko-
nomista, Elbląg, członek partii 
politycznej Sojusz Lewicy De-
mokratycznej; 
4. WOJCIECHOWSKA Anna, 
urzędnik, Ełk, nie należy do par-
tii politycznej; 
5. KAMIŃSKA Bożena, eko-
nomista, Suwałki, członek partii 
politycznej Platforma Obywatel-
ska RP; 
6. MICHALSKA Joanna Klau-
dia, socjolog, Różnowo, czło-
nek partii politycznej Platforma 
Obywatelska RP; 
7. NOWAK Tadeusz Zenon, 
nauczyciel akademicki, Łomża, 
członek partii politycznej PAR-
TIA ZIELONI; 
8. DEN Jolanta, mgr inż. leśnic-
twa, Czarna Białostocka, czło-
nek partii politycznej Platforma 
Obywatelska RP; 
9. BOŁTRYK Marcin, teolog, 
Hajnówka, członek partii politycz-
nej Platforma Obywatelska RP; 
10. PROTAS Jacek, polityk, Li-
dzbark Warmiński, członek partii 
politycznej Platforma Obywatel-
ska RP. 

Lista nr 4 to Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość: 
1. KARSKI Karol Adam, praw-
nik, Białystok, członek partii po-
litycznej Prawo i Sprawiedliwość; 
2. JURGIEL Krzysztof, geo-
deta, Białystok, członek partii 
politycznej Prawo i Sprawiedli-
wość; 
3. ARENT Iwona Ewa, polito-
log, Olsztyn, członek partii poli-
tycznej Prawo i Sprawiedliwość; 
4. KIEROZALSKI Grzegorz, 
urzędnik, Ostróda, członek partii 
politycznej Prawo i Sprawiedli-
wość; 
5. KARPOWICZ Joanna, eko-
nomista, Karakule, nie należy do 
partii politycznej; 
6. ŻALEK Justyna Emilia, kul-
turoznawca, Białystok, nie należy 
do partii politycznej; 
7. KOSSAKOWSKI Wojciech, 
prawnik, Ełk, członek partii 
politycznej Prawo i Sprawiedli-
wość; 
8. CYMAŃSKI Tadeusz, ekono-
mista, Malbork, członek partii po-
litycznej Solidarna Polska; 
9. ANDRUSZKIEWICZ Jolan-
ta Wiesława, ekonomista, Barto-
szyce. członek partii politycznej 
Prawo i Sprawiedliwość; 
10. ŁANCZKOWSKI Romuald, 
urzędnik, Suwałki, członek partii 
politycznej Prawo i Sprawiedliwość. 

Lista nr 5 to Koalicyjny Komitet Wy-
borczy Lewica Razem - Partia Razem, 
Unia Pracy, RSS:
1. GRUCELA Bartosz, specjali-
sta do spraw stosunków między-

narodowych, Olsztyn, członek 
partii politycznej Partia Razem; 
2. ROSIŃSKA Katarzyna Ewa, 
pozostali pracownicy obsługi 
biurowej, Białystok, członek par-
tii politycznej Partia Razem;
3. PROKOPIUK Seweryn, so-
cjolog, Widowo, członek partii 
politycznej Partia Razem; 
4. MATUSZEWSKA-BORUC 
Małgorzata Emilia, wychowaw-
ca w placówkach oświatowych, 
Olsztyn, członek partii politycz-
nej Partia Razem; 
5. BIRGIEL Marcin, admini-
strator systemów komputero-
wych, Suwałki, członek partii 
politycznej Partia Razem; 
6. BARTKOWSKA Emilia, ani-
mator kultury, Olsztyn, członek 
partii politycznej Partia Razem; 
7. GULCZYŃSKI Marcin, anali-
tyk baz danych, Olsztyn, członek 
partii politycznej Partia Razem; 
8. WYSOCKA Kamila Maria, 
pozostali pracownicy obsługi 
biurowej, Białystok, członek par-
tii politycznej Partia Razem; 
9. ARTYSIEWICZ Michalina 
Daria, student, Zaścianki, członek 
partii politycznej Partia Razem. 
10. KOLIŃSKI Robert, technik 
hotelarstwa Elbląg, członek partii 
politycznej  Partia Razem. 

Lista nr 6 to Komitet Wyborczy Wybor-
ców Kukiz '15
1. MACIEJEWSKI Andrzej, 
politolog, Giedajty, nie należy do 
partii politycznej; 
2. JANKOWSKA Wanda, na-
uczyciel, Choroszcz, nie należy 
do partii politycznej; 
3. REMBELSKI Stefan Bo-
lesław, inżynier mechanik, El-
bląg, nie należy do partii poli-
tycznej; 
4. DYMKO Łukasz, prawnik, 
Białystok, nie należy do partii 
politycznej; 
5. ROSZIG Agnieszka, główny 
księgowy, Koczarki, nie należy do 
partii politycznej; 
6. PŁOŃSKA Wiesława Bo-
żenna, technik budowlany, Bia-
łystok, nie należy do partii po-
litycznej; 
7. DĄBROWSKA Ewa Alicja, 
emeryt, Elbląg, nie należy do 
partii politycznej; 
8. OJDANA Alina, ekonomista, 
Nowoberezowo, nie należy do 
partii politycznej; 
9. JASKÓŁOWSKI  Paweł, hi-
storyk, Miłomłyn, nie należy do 
partii politycznej; 
10. KOPKO Janusz, technik me-
chanik, Piecki, nie należy do par-
tii politycznej. 
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Nieczęsto zdarza się, aby 
wierni uczestniczący we mszy 
świętej brawami przyjmowali 
słowa homilii. Ksiądz infułat 
Jan Sołowianiuk, który zwra-
cał się do zgromadzonych 
w Katedrze 3 maja, swoim 
przekazem nawiązał do ka-
znodziejskich dokonań naj-
większych postaci Kościoła.

Homilia
Trzeci dzień maja to bo-

wiem wyjątkowe święto łączą-
ce w historii Polski sferę religii 
i państwowości. W epoce Polski 
pogrążonej w wyniszczających 
wojnach, przede wszystkim 
"szwedzkiego potopu", król 
Jan Kazimierz złożył w 1656 
roku we Lwowie Najświętszej 
Maryi Pannie Królowej Polski 
śluby powierzając jej losy naro-
du i państwa. Jak przypomniał 
ksiądz Jan Sołowianiuk, w ty-
siąclecie Chrztu Polski w 1966 
roku pod wodzą prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego naród odno-
wił to ślubowanie. Oba wyda-
rzenia łączy to, że zdarzyły się 

w Polsce, która nie mogła cie-
szyć się wolnością. Przed wieka-
mi była to wojna i obca okupacja 
znacznej części kraju. Przed pół 
wiekiem - 

"niewola komunizmu". Jak 
przypomniał duszpasterz, ówcze-
sne władze nie wpuściły do Pol-
ski zaproszonego na milenijne 
uroczystości  papieża Pawła VI.

- To znamienne, że Święto 
Królowej Polski, a zarazem Kon-
stytucji 3 Maja było zakazane 
w czasach niewoli, a powracało 
w czasach II i III wolnej Rzecz-
pospolitej. Jest zatem Świętem 
Wolności - mówił kapłan.

Zestawił je także z dniem 1 
Maja, który był świętem specjal-
nym "wymuszonym" dla jednej 

z klas społecznych i jednej ide-
ologii.

- Dzień 3 Maja do Ojczyzny 
należy... Należy do wszystkich 
Polaków w Ojczyźnie i 10 milio-
nów rozproszonych po świecie. 
Jest własnością Narodu powie-
dział ksiądz Jan Sołowianiuk.

Nawiązał do obecności Pol-
ski w Europie, która "nie może 

stanowić tylko jedności go-
spodarczej czy politycznej, ale 
potrzebuje duszy". Polacy są 
w niej na równi z innymi na-
rodami, a kto "kocha Ojczyznę 
nie może pozostawać w niewoli 
nienawiści i kłamstwa, w nie-
woli ideologii komunistycznej 
czy liberalnej".

- Święto 3 Maja jest symbo-
lem jak bardzo zrosły się ze sobą 
losy Kościoła i Ojczyzny. Nie da 
się ich oddzielić, bo grozi to utra-
tą tożsamości - mówił kapłan.

Przypomniał, że Konstytucja 
3 maja powstała w czasie, gdy 
znaczna część Polski "zwątpiła 
w swoje siły".

- Egoizm jednostek i grup 
spychał na margines sprawy na-
rodu, ale była też inna Polska. 
Polska konfederatów barskich 
i obozu reform. obrońców wiary 
i państwa. Konstytucja zabrzmia-
ła  jak dzwon na trwogę, jak we-
zwanie do otrzeźwienia - mocno 
brzmiały słowa homilii.

Równie mocno jak te, który-
mi ksiądz infułat Jan Sołowia-
niuk ostrzegał przed  "Targowicą 
kultury", która grzebie narodo-

patriotyzm

Dokończenie na str. 4

Do hybrydowej rodziny Toyoty dołą-
cza model Corolla, który dostępny jest 
teraz jako dynamiczny hatchback, 
praktyczne kombi Touring Sports 
i stylowy sedan, którego mieliśmy 
okazję już prezentować na stronach 
tygodnika Narew.

Nowa Toyota Corolla 
Hatchback już na pierwszy rzut 
oka kojarzy się z prawdziwie 
sportową jazdą. Kompakto-
wa, dynamiczna linia nadwo-
zia w stylu hot-hatch oparta na 
nowej platformie projektowej 
TNGA w połączeniu z napędem 
hybrydowym sprawia niezwykłe 

wrażenie. Daje też bardzo dobre 
wrażenia z jazdy. 

Większa Corolla kombi to 
ikona wszechstronności na mia-
rę dzisiejszych czasów – stylo-
wa, ekonomiczna, komfortowa 
i dająca poczuć prawdziwą radość 
z jazdy dzięki nowej platformie 
projektowej TNGA. Bez wzglę-
du na to, jaki styl życia się prowa-
dzi, można cieszyć się przestron-
nym bagażnikiem i technologią 
napędu hybrydowego. W dwóch 
wersjach nadwoziowych kabina 
została tak zaprojektowana, aby 
zapewnić wyjątkowy komfort. 

Fotele dają wygodną, stabilną 
i naturalną pozycję nawet pod-
czas dalekich podróży. Przyciski 
sterowania funkcjami jazdy, sys-

temem multimedialnym Toyota 
Touch® 2 i audio umieszczono 
przy kierownicy, aby nie trze-
ba było odrywać od niej rąk, zaś 

podgrzewana kierownica ideal-
nie sprawdzi się w chłodne dni. 
Dużym udogodnieniem jest tak-
że stacja do bezprzewodowego 
ładowania telefonu w konsoli 
centralnej. Pakiet systemów bez-
pieczeństwa aktywnego Toyota 
Safety Sense podnosi wsparcie 
dla kierowcy na znacznie wyższy 
poziom. Udoskonalenie niektó-
rych funkcji jeszcze skuteczniej 
pomaga kierowcy uniknąć kolizji, 
ale to kierowca nadal kontroluje 
sytuację.

Dwie bliźniacze Corolle róż-
nią się gamą silników oraz wersji 
nadwoziowych. Warto zobaczyć 
je z bliska i umówić się na jazdę 
testową w salonie Carolina To-
yota Ostrołeka przy ul. Warszaw-
skiej 36. Telefon do salonu to 29 
766 42 33

Nowa Toyota Corrolla Hatchback i Kombi

Dzień 3 maja do Ojczyzny należy... 

Porywającą homilią ks. infułat Jan Sołowianiuk natchnął patriotyzmem uczestników Mszy w intencji Ojczyzny



4 www.narew.info

wego ducha.  Ostrzegał: "Trady-
cje zdrady narodowej mają rów-
nie bogata historię jak tradycje 
walki o niepodległość". Apelował 
o przygotowanie dla Maryi Kró-
lowej Polski nie sukni czerwonej, 
czy błękitnej z gwiazdami, ale 
biało-czerwonej.

- Ojczyzna nasza to lasy, pola, 
język, wiara. To kościoły, cerkwie, 
bóżnice i inne domy modlitwy. 
Ojczyzna jest i była matką  dla 
Polaków, Żydów, Białorusinów, 
Ukraińców, Litwinów, Niemców. 
Ojczyzna nasza to zwycięstwa 
i porażki. Wiedzą o tym dzieci 
z czasów Katynia i matki z cza-
sów "Solidarności" - powiedział 
ksiądz Jan Sołowianiuk w łom-
żyńskiej Katedrze.   

Przejmujące słowa wierni 
przyjęli oklaskami.

Kwiaty, słowa i muzyka                 
Zanim jednak posłowie Ber-

nadeta Krynicka i Lech Antoni 
Kołakowski, prezydent Mariusz 
Chrzanowski i starosta Lech 
Szabłowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Olszew-
ski i inni radni, radny Sejmiku 
Jacek Piorunek, wójt Piątnicy 
Artur Wierzbowski i inni sa-
morządowcy Ziemi Łomżyń-
skiej, reprezentanci instytucji 
i organizacji, przedstawiciele 
wojska i pozostałych służb mun-
durowych, delegacje młodzieży, 
zgromadzili się w Katedrze, uro-
czystości rozpoczęły się gestami 
pamięci w tradycyjnych miej-
scach Łomży. Kwiaty złożone 
zostały przy pomniku żołnierzy 
na placu świętego Jana Pawła II 
oraz u stóp pomnika Papieża Po-
laka, a później także przy obeli-

sku Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego koło Katedry.

Po mszy orkiestra dęta pod 
batutą Waldemara Borusiewi-
cza poprowadziła uczestników 
uroczystości na Stary Rynek. 
Tam głos zabrali przedstawiciele 
władz  

- Patriotyzm w dzisiejszych 
czasach przejawia się  inaczej 
niż kiedyś. Nie musimy wal-
czyć z bronią w ręku w obro-
nie ojczyzny. Nie zwalnia nas 
to jednak z obowiązku brania 
za nią odpowiedzialności, po-
dejmowania trudnych decyzji 
i koniecznych reform - po-
wiedział prezydent Mariusz 
Chrzanowski zachęcając do 
udziału w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego.

Dla poseł Bernadety Kry-
nickiej rocznica Konstytucji, to 

przede wszystkim powód dumy, 
że w Polsce powstał dokument, 
którym później kierowały się inne 
narody, choć przed stuleciami nie 
uratował "gasnącej Ojczyzny". 

- Nie znajduję lepszych słów 
niż refleksja o Konstytucji świę-
tego Jana Pawła II w 200. jej 
rocznicę: "Po upływie dwóch 
wieków doceniamy jeszcze peł-
niej wagę tego dokumentu. Od-
czytujemy w nim prawdę o Pol-
sce zakorzenionej w przeszłości, 
a równocześnie wychylonej 
w przyszłość" - mówiła.

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski obszernie nakreślił krajowy 
i europejski kontekst epoki Kon-
stytucji 3 Maja. Podkreślił w niej 
próbę budowy nowoczesnej i sil-
nej armii. 

- Ze względu na współcze-
snej realia powinniśmy mieć ar-

mię 300-tysięczną, albo 
nawet półmilionową, 
aby dbać o suwerenności 
naszej Ojczyzny. Chciał-
bym, aby wszystkie nasze 
siły polityczne będące 
w parlamencie były jed-
nością, aby nie powtó-
rzyła się sytuacja z końca 
XVIII wieku - powie-
dział parlamentarzysta.

Nowe wątki włączył 
do swoje wypowiedzi 
radny Sejmiku woje-
wództwa Jacek Piorunek 
z PO.

- Dzisiejsze święto 
łączy się z jeszcze jednym 
ważnym wydarzeniem - 

15. rocznicą członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Jest mi nie-
zwykle miło, że od kilku tygodni 
cała Polska o Unii Europejskiej 
mówi jednym głosem. Wszyscy, 
nawet ci, którzy mieli problemy 
z flagą europejską, mówią, że 
Unia jest dobrodziejstwem dla 
naszego kraju. Zwróćcie państwo 
uwagę jak zmieniła się Łom-
ża, jak zmieniło się nasze woje-
wództwo, cała Polska. Wierzę, że 
ta dobra atmosfera wokół Unii 
Europejskiej nie jest tylko na po-
trzeby przedwyborcze - stwier-
dził Jacek Piorunek.

Starosta Lech Szabłowski 
zaakcentował przede wszystkim 
rozmach i jakość przemian wno-
szoną przez Ustawę Rządową, 
czyli świadectwo twórczych kon-
cepcji ustrojowo - prawnych.

- Nasze pokolenia wracają do 

Konstytucji jako źródła pokrze-
pienia i moralnego odrodzenia 
narodu. Nasza obecność na Sta-
rym Rynku świadczy, że będzie-
my te tradycje pielęgnować - mó-
wił.

Listy od posłów Krzysztofa 
Jurgiela i Dariusza Piontkow-
skiego odczytali Wiesław Ta-
deusz Grzymała, radny miejski 
i dyrektor Regionalnego Od-
działu Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa  oraz 
Dariusz Brakoniecki, dyrek-
tor Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży.  

Finałowym wydarzeniem 
uroczystości w historycznym 
sercu Łomży było przyrzeczenie 
26 nowych członków Jednostki 
Strzeleckiej 1012 Łomża im. 33 
Pułku Piechoty Ziemi Łomżyń-
skiej.     

I jeszcze Moniuszko
Łomżyńskie obchody Ma-

jowe zakończył koncert  z cyklu 
"Wiosny Moniuszkowskiej". 
W kościele pw. Krzyża Świę-
tego w Łomży zespół Filhar-
monii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego pod batutą Jana 
Miłosza Zarzyckiego wspólnie 
Grodzieńską Capellą z Białorusi 
zaprezentował utwory Stanisła-
wa Moniuszki i Michała Kleofasa 
Ogińskiego. Udział w koncercie 
wzięli m. in. dyrygent Władi-
mir Bormotow i sopran Marina 
Gorowaja z Białorusi oraz tenor 
Adam Zdunikowski.  

patriotyzm

Dzień 3 maja do Ojczyzny należy... 



5na Starówce

Piknik Rodzinny na Starym Rynku zwień-
czył łomżyńską część wydarzeń w Dniu Fla-
gi RP. Mieszkańcy i organizatorzy z Urzędu 
Miejskiego wspólnie rozwinęli biało-czer-
woną o długości 50 metrów.  To nie rekord 
bo w sercu Łomży, w stulecie niepodległo-
ści, czyli 11 listopada 2018 roku, można 
było zobaczyć narodową flagę dwukrotnie 
dłuższą.

Pogoda nie była łaskawa. Przeni-
kliwy i chłodny wiatr wywiał z wielu 
głów plany majowego grillowania, ale 
także odwiedzenie masowo Starego 
Rynku z okazji miejskiego Pikniku 
Rodzinnego. Najdzielniejsi jednak 
byli i bawili się naprawdę dobrze. 

Zwłaszcza gdy przyszło do rozwijania 
długiego na 50 metrów płata materii 
białej złączonej z czerwoną przygoto-
wanego dla Urzędu Miejskiego przez 
spółdzielnię socjalną Alexis.

Przed piknikiem odbył się na Or-
liku mecz piłkarski samorządowców 
z wojskowymi (wygrali cywile). Na 
Starym Rynku były  baloniki i bański 
mydlane, smakołyki, stoiska informa-
cyjne i kącik plastyczny, rozdawanie 
flag i chorągiewek  a przede wszyst-
kim mnóstwo dobrej woli  i zapału, 
żeby choć trochę pobyć razem i nacie-
szyć się najmłodszym polskim świę-
tem.   

Barwy narodowe  
na Starówce

Dodaje, że taki kontakt z 
ludźmi to jedna z jego najwięk-
szych radości i przeżyć jako Pola-
ka i łomżyniaka.    

- Trzymam flagę biało-czer-
woną z wielkim wzruszeniem. 
Myślę o historii Polski o jej toż-
samości. O tradycji, kulturze. Wi-
dzę te kolejne pokolenia naszych 
przodków walczących za Ojczy-
znę. Pod biało-czerwoną flagą 
oddawali życie, najcenniejsze, co 
mogli poświęcić. Przywołuję też 
obrazy i postacie z dziejów na-
szego miasta. Rolą naszego po-
kolenia jest przekazanie tych tra-
dycji następcom. Będziemy silni, 
gdy będziemy szanować nasze 
państwo, flagę, godło. Trzymam 
flagę z wielką czcią i szacunkiem. 
Z wielką radością wręczam ją 
szczególnie tym najmłodszym – 
mówi Lech Antoni Kołakowski, 
poseł Ziemi Łomżyńskiej.

Tak, jak od 12, tak i 2 maja 
2019 roku na Starym Rynku, w 
sercu Łomży narodowe flagi z rąk 
posła rozchodzą się błyskawicz-
nie. Chociaż chłód jest zupełnie 
niemajowy. Razem z łomżyńskim 
parlamentarzystą biało-czerwo-
ne barwy wręcza profesor Karol 
Karski, kandydat do Parlamen-
tu Europejskiego z listy Prawa i 
Sprawiedliwości.                

- Jestem dumny, że jestem 
Polakiem. Czuję przynależność 
do naszej wspólnoty narodowej. 
Szczególnie wtedy, gdy mamy w 
ręku flagę, gdy wywieszamy ją 
na swoim domu, gdy śpiewamy 
hymn. To oznacza przywiązanie 
do tradycji walki, ale i pracy dla 
Polski. Barwy białe i czerwone są 
w naszej narodowej  tradycji już 
od XIII wieku w postaci białego 
orła na czerwonej tarczy herbo-
wej. To jest ten dzień, kiedy jeste-

śmy wszyscy razem, kiedy może-
my poszukiwać tego, co nas łączy, 
a nie dzieli. Mam nadzieję, że 
dzisiejszy nastrój zgody i współ-
pracy przetrwa bardzo, bardzo 
długo. Może na stałe – uśmiecha 
się z nadzieją.           

Pogoda niezbyt dopisała, 
poza jednym elementem. Wiatr 
rozwija biało-  czerwone i łopo-
cze nimi efektownie. 

- Mamy swoje barwy, ale na-
rodowa flaga to oczywiście jeden 
z najważniejszych dla nas symbo-
li – mówi Grzegorz Rytelewski z 
Łomżyńskiego Bractwa Kurko-
wego „Pospolite Ruszenie 

Punktualnie w południe roz-
lega się z Ratusza hejnał miasta. 
Zaraz potem sygnaturka wygry-
wa hymn Polski. W skupieniu 
słuchają melodii Lech Anto-
ni Kołakowski, profesor Karol 
Karski, władze Łomży, radni z 
przewodniczącym Janem Ol-
szewskim, harcerze, mieszkańcy 
Łomży. Intonują „Mazurka” i na-
wet, gdy sygnaturka kończy, śpie-
wają wszystkie zwrotki.                

***
O narodowych barwach ob-

szerny materiał opublikował  
Robert Szydlik na portalu su-
perhistoria.pl. Autor jest heral-
dykiem, dziennikarzem i samo-
rządowcem a także społecznym 
asystentem Senatora RP prof. Jana 
Żaryna. Radny Powiatu Wołomiń-
skiego, zasiada w Komisji Heral-
dycznej przy MSWiA i Radzie ds. 
Numizmatycznych przy NBP. W 
swoim dorobku ma projekty her-
bów, flag i pieczęci 35 samorządów 
w Polsce oraz wzór odznaki Krzyża 
Zachodniego, nowego odznaczenia 
państwowego uchwalanego przez 
Sejm i Senat w 2017 r. Prezentuje-
my fragmenty tej publikacji.  

„Herb Korony Królestwa 
Polskiego – czyli Orzeł Biały 
umieszczony w czerwonym polu 
tarczy, w różnych wariantach, 
bywał wspólny lub podobny dla 
Piastów małopolskich, wielko-
polskich i mazowieckich; inne 
barwy przyjmując na Śląsku czy 
w lennych Prusach (którym czar-
nego orła nadali Jagiellonowie!). 
W tym kontekście trudno uwie-
rzyć, że flaga biało-czerwona ma 
dopiero 200 lat. Używana przez 
kilka lat Księstwa Warszawskie-
go powróciła wraz z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości. A co 
było wcześniej?

Najstarsze flagi heraldyczne
Pewną jaskółką dla  utrwale-

nia się barw narodowych białej 
i  czerwonej jako równorzędnych 
i współistniejących była publiczna 
manifestacja w  pierwszą rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
gdy na ulice Warszawy wyległa cała 
śmietanka towarzyska. Wiele dam 
wdziało białe suknie przepasane 
czerwonymi szarfami, a  panowie 
przepasali się szarfami biało-czer-
wonymi. Kto wie, gdyby nie ta de-
monstracja, może przyjęłyby się 
u nas barwy wspólne dla Słowian 
z dodatkowym błękitem? 

Historia potoczyła się jednak 
inaczej. Rzeczpospolita podzie-
lona między trzech zaborców 
utraciła swoją polityczną tożsa-
mość, a  zatem i  symbolikę. Gdy 
po  podboju Europy Napoleon 
powołał kadłubowe Księstwo 
Warszawskie jego flagą (być 
może zawdzięczamy ją bez-
pośrednio Francuzom) po  raz 
pierwszy stała się niemal iden-
tyczna z  dzisiejszą biało-karma-
zynowa (jeden z  ciemniejszych 
odcień czerwieni).

Barwy w latach niewoli narodowej
Uchwalona 7 lutego 1831 

roku ustawa Sejmu Królestwa 
Polskiego głosiła: „Izba senator-
ska i  poselska po  wysłuchaniu 
wniosków Komisji Sejmowych, 
zważywszy potrzebę nadania 
jednostajnej oznaki, pod  którą 
winni łączyć się wszyscy Polacy, 
postanowiły i  stanowią: Artykuł 
1. Kokardę narodową stanowić 
będą kolory herbu Królestwa 
Polskiego i  Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, to  jest kolor biały 
z czerwonym. 

Po raz pierwszy na  masową 
skalę flagi biało-czerwone po-
jawiły się w  Warszawie podczas 
manifestacji patriotycznej od-
bywającej się pod  okupacją nie-
miecką, 3 maja 1916 roku, w 125. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. 

Odrodzona, niepodległa
Po odzyskaniu niepodległości 

Sejm ustawą z  1 sierpnia 1919 
roku zatwierdził wzór flagi pań-
stwowej w wersji biało-czerwonej. 

Czerwień do poprawki, 
Orzeł Biały do wybielenia

W tym roku Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego przystąpiło do opraco-
wania na nowo ustawy o godle, 
barwie i hymnie. Krytycy obec-
nego rządu sugerują, że  partia 
rządząca chce zmieniać sym-
bole wspólne dla  wszystkich 
Polaków. Zmiana ustawy jest 
jednak konieczna, by  na  nowo 
zdefiniować barwy w  związ-
ku z  ogromnymi zmianami 
w  technikach produkcji i  re-
produkcji. Maszyny, barwniki, 
a nawet płótno flagowe jest dziś 
zupełnie inne niż  kilkadziesiąt 
lat temu. 

Polska majówka i  święta 
obchodzone 2 i  3 maja są do-
brą okazją, by  nie tylko czcić 
symbole bliskie sercu każdego 
Polaka, ale by sięgać do historii 
i wciąż na nowo ożywiać trady-
cję i ducha narodowego, którego 
nośnikami są Orzeł Biały, flaga 
biało-czerwona i Mazurek Dą-
browskiego”.

Lech Antoni Kołakowski  
i biało-czerwona Łomża 



6 www.narew.inforozmowa

Marlena Siok: - Na ostatniej konwen-
cji Koalicji Europejskiej z ust Grze-
gorza Schetyny padły zdecydowane 
słowa: Chcemy wysłać do Parlamentu 
Europejskiego kompetentnych, ener-
gicznych ludzi, gotowych bić się tam 
o polskie interesy. Czy widzi Pan sie-
bie w tych słowach? 

Jacek Protas: - Trudno jest 
o sobie mówić, czy chwalić się 
osągnięciami. Niemniej jed-
nak z pełną odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć, że mam sto-
sowne doświadczenie i wiedzę, 
żeby bronić naszych interesów 
w Parlamencie Europejskim. 
Przez wiele lat byłem samo-
rządowcem: starostą, a później 
marszałkiem województwa. By-
łem trzykrotnie wybierany na 
prezesa Związku Województw 
Rzeczpospolitej Polskiej. Po-
nadto przepracowałem ponad 
8 lat w Europejskim Komitecie 
Regionów, a także przewodni-
czyłem międzynarodowym or-
ganizacjom. Byłem prezydentem 
Euroregionu Bałtyk, tak więc 
tych doświadczeń i nauki, było 
niemało. Wiem czym żyją nasze 
regiony i jakie problemy mają ich 
mieszkańcy. Skąd? Współtwo-
rzyłem dwa programy dla Polski 
Wschodniej. Pierwszy opiewał 
na kwotę 2,3 miliarda euro, zaś 
drugi, który dzisaj wykorzystu-
jemy, to 2 miliardy euro. Są to 
pierwsze programy tego typu, 
dedykowane dla słabiej  rozwi-
niętych regionów Polski północ-
no-wschodniej. One muszą być 
kontynuowane. Trzeba zadbać 
o to, aby w kolejnej pesrpektywie 
finansowej ten program również 
się znalazł. Problemy, z którymi 
się borykami nie zostały roz-
wiązane, nadal potrzebujemy 
wsparcia i dużej ilości środków 
zewnętrznych, żeby w naszych 
regionach żyło się nie gorzej, 
niż w bardziej rozwiniętych wo-
jewództwach Polski i w innych 
regionach Europejskich.

M.S: - Czy to jest właśnie ten pomysł 
na pańską obecność w Parlamencie 
Europejskim?

J.P: - Bez dwóch zdań. Tro-
ska o interesy Polski Wschod-
niej. Tak, jak dzisiaj w parlamecie 
krajowym zajmuję się tym, na 
czym najbardziej się znam, czyli 
sprawami samorządu terytorial-
nego i rozwoju regionalnego, tak 
również w parlamencie euro-

pejskim chciałbym nad właśnie 
pracować. Poczytuję się w pew-
nej mierze, za znawcę polityki 
regionalnej, polityki spójności, 
czyli tej polityki, która pozwala 
pozyskać znaczące środki euro-
pejskie. Wynegocjowałem dla 
swojego regionu dwa programy 
operacyjne na kwotę 5 miliardów 
euro. Uważam to za swój sukces. 
Nieustannie jestem w kontakcie 
z politykami europejskimi, więc 
wiem na jakim etapie są przy-
gotowania do kolejnej, ważnej 
dla nas perspektywy finansowej. 
Decyzję o tym, jaka pomoc tra-
fi do Polski, podejmie już nowy 
parlament i nowa Komisja Euro-
pejska. Dzisiaj na stole pojawiły 
się propozycje, jednak negocjacje 
wkroczą w decydującą fazę do-
piero w styczniu przyszłego roku. 
Niezwykle ważne jest, żeby Pol-
skę reprezentowały osoby, które 
znają potrzeby naszych regionów 
i potrafią skutecznie włączyć się 
w proces negocjacyjny.

M.S: - Czy województwo warmińsko-
-mazurskie i podlaskie, to regiony 
które mają podobne problemy, po-
trzeby? Więcej nas łączy, czy raczej 
dzieli? 

J.P: -Problemem, który doty-
ka te dwa regiony jest słabszy po-
ziom rozwoju. Przez lata tereny te 
były zaniedbywane przez władze 
centralne. Zapóźnienia widoczne 
są w infrastrukturze transporto-
wej – na drogach, liniach kole-
jowych czy w braku lotnisk. Do 
tego dochodzi jeszcze niższy po-
ziom dochodów i konieczność in-
westowania w przedsiębiorczość 
i w innowacje. Natomiast nie-
wątpliwie łączy nas to, że mamy 
bardzo dobrze wyspecjalizowane 
rolnictwo. I tego trzeba pilnować, 
żeby nie ucierpiały interesy na-
szych rolników. Niemniej jednak 
województwo warmińsko-ma-
zurskie różni się od województwa 
podlaskiego. Mamy specyficzne 
problemy, które powinny być roz-
wiązywane w ramach regional-
nych programów operacyjnych.   
Nasze województwa w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat zrobiły 
ogromny rozwojowy krok. Jednak 
nadal widoczne są różnice między 
regionami takimi jak Wielkopol-
ska, Pomorze i Śląsk a Podlaskie 
czy Warmińsko-Mazurskie. Dla-
tego niezwykle istotna jest ta we-
wnętrzna, krajowa polityka spój-

ności, nie tylko europejska. Rząd 
Rzeczpospoltej musi dostrzec po-
trzebę inwestowania właśnie w te 
regiony, gdyż mają one ogromny 
potencjał. Trzeba tylko go wydo-
być.

M.S:- Czy rzeczywiście decyzja, przed 
którą Polacy staną już 26 maja, to tak 
ważny  wybór? 

J.P: - Tak, to jest wielki wy-
bór. Dzisiaj musimy zdecydować 
czy chcemy być w Unii Europej-
skiej i nadawać ton wydarzeniom 
we wspólnocie. Czy chcemy być 
w głównym nurcie i przynależeć 
do cywilizacji Zachodu, czy też 
pozwolimy na powolne wypro-
wadzanie Polski z europejskiej 
wspólnoty i standardami zbliża-
nie nas do Europy Wschodniej. 
Parę lat temu wielu polityków, 
Europejczyków z  lekceważeniem  
spoglądało na konserwatystów 
brytyjskich, którzy mówili o ko-
nieczności Brexitu, o konieczno-
ści wyjścia Wielkiej Brytanii ze 
wspólnoty europejskiej. Dzisiaj 
stało się to faktem. Brytyjczycy, 
uważam, mają olbrzymi problem, 
który dotyczy całej wspólnoty 
europejskiej. Tak więc, nie moż-
na lekceważyć żadnych trendów 
i żadnych faktów, bo mogą one 
mieć znaczący wpływ. My dzisiaj 
musimy bronić obecności Polski 
w Unii Europejskiej, bowiem 
wspólnota ta w ciągu ostatnich 
15 lat dała Polakom, bardzo wie-
le. Nie tylko środki finansowe, ale 
także bezpieczeństwo czy wol-
ność. I to jest ten wielki wybór.

M.S: - Czy Koalicja Europejska ma silny 
program? 

M.S: - Zdecydowanie. Ubo-
lewam, że w tej kampanii mało 

mówi się o pomyśle na obecność 
w Europie. Natomiast mówi się 
o tych pomysłach, które dotyczą 
bieżącego życia: 500+, dopłaty na 
każdą krowę i tak dalej. To jest 
polityka krajowa. Ona oczywiście 
jest bardzo ważna i o niej musimy 
mówić, jednak my chcemy mó-
wić w tej kampanii także o tym, 
jak wiele możemy stracić albo jak 
wiele możemy zyskać na dalszej 
obecności w Unii Europejskiej, 
mając jednocześnie silną pozycję, 
która dzisiaj niestety została za-
chwiana. Nasz rząd pokłócił się 
prawie ze wszystkimi, ze wspól-
noty. Jest w permanentym sporze 
z Komisją Europejską i to nam 
nie służy. Jako największy kraj 
w tej części Europy powinniśmy, 
być jednym z filarów i narzucać 
ton  polityce europejskiej, zwłasz-
cza, że jeden z filarów – Włochy 
- rządzone są przez partie nacjo-
nalistyczne, które chcą Unię Eu-
ropejską zniszczyć od wewnątrz. 
Dlatego tym bardziej, ważna jest 
postawa Francji, Niemiec, Polski 
oraz Hiszpanii, aby utrzymać ten 
podstawowy szkielet wspólnoty 
i nadal móc korzystać ze  wszyst-
kich profitów. 

M.S: - Jak zatem zdaniem Koalicji Eu-
ropejskiej powinna wyglądać pozycja 
Polski w Unii Europejskiej?

J.P: - Jeszcze raz powtórzę, je-
steśmy największym, najbardziej 
rozwijającym się krajem w tej 
części Europy. Nieprzypadkowo 
z Europy Środkowo - Wschod-
niej  pochodzi pierwszy prze-
wodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego. Nie bez powodu dzisiaj 
mamy Donalda Tuska, przewod-
niczącego Rady Europejskiej. Są 
to syganły świadczące o tym, że 

Polska może i powinna się liczyć. 
Co więcej, powinna nadawać ton 
całej polityce europejskiej, a nie 
być takim outsiderem i  wciąż się 
obrażać, uciekając od poważnych 
dyskusji. Słowem kluczowym 
jest konsensus. We wspólnocie 
jeden kraj nie może narzucać 
drugiemu sposobu funkcjonowa-
nia. Trzeba poszukiwać  rozwią-
zań które będą do przyjęcia dla 
wszystkich. A przy tym należy 
szanować przyjęte traktaty. Nie 
bez powodu zobowiązaliśmy się 
do pewnych zasad, jak chociażby 
niezależność sądów, prokuratór, 
rozdzielenia instytucji od poli-
tyki czy uszanowania zasad pań-
stwa prawa. Uważam, że jest to 
podstawa funkcjonowania Polski 
w Unii Europejskiej.

M.S: - W obecnej sytuacji jest to 
w ogóle możliwe?

J.P: - Tak. Uważam, że zawi-
rowania, których jesteśmy świad-
kami, mogą być kłopotami przej-
ściowymi. Jednak Polacy muszą 
pójść do wyborów 26 maja i za-
głosować na tych, którzy szanują 
naszą obecność w Unii Europej-
skiej, chcą dalszego rozwoju na-
szego kraju, w tym województw 
Polski Wschodniej, na czym 
mnie najbardziej zależy. Jestem 
silnie zakorzeniony w tym regio-
nie. Tu się urodziłem, tu pracuję 
i chciałbym kontynuować tę mi-
sję w Brukseli.

 M.S: - Tu w regionie, konkurentem 
jest Karol Karski. Jak Pan ocenia lide-
ra listy Prawa i Sprawiedliwości? 

J.P: - Trudne pytanie... Nie 
zwykłem krytykować czy oce-
niać swoich konkurentów. Nie-
mniej jednak Karol Karski jest 
politykiem nadanym tutaj z woli 
partii. Nie wiem, co łączy go 
z województwem podlaskim czy 
warmińsko-mazurskim. Dlate-
go trudno tutaj mówić o jakim-
kolwiek pilnowaniu interesów 
naszych województw. Nie wiem 
czy Pan profesor zna problemy 
mieszkańców tych regionów. Ani 
tu nie mieszka, ani nie żyje, ani 
nie pracuje. Bywa tu. My jednak 
powinniśmy starać się wybierać 
w ten sposób, żeby mieć swoich 
reprezentantów, którzy mają tu 
korzenie, znają ten region i mo-
gliby realnie zabiegać o interesy 
mieszkańców. I ja deklaruję taką 
gotowość. 

Chcę bronić interesów Polski Wschodniej
W Parlamencie Europejskim chce bronić interesów zwłaszcza regionów Polski Wschodniej, by mieszkańcom żyło się tu lepiej. O pomyśle na 
obecność w Europie, doświadczeniu zdobytym w Związku Województw RP, Komitecie Regionów UE czy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion 
Bałtyk, które może zaowocować, a także ważności i istocie decyzji, przed którą Polacy staną już 26 maja, z posłem Jackiem Protasem, kandydatem 

do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej rozmawia Marlena Siok.
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Rozwój subregionu łomżyńskiego, 
zamierzenia i plany samorządów na 
najbliższe lata oraz na nową perspek-
tywę unijnego budżetu stanowiły 
główne tematy spotkania w Parku 
Przemysłowym Łomża. W gruncie 
rzeczy była to jednak przede wszyst-
kim manifestacja poparcia dla posła 
Krzysztofa Jurgiela kandydującego 
do Parlamentu Europejskiego.  

Wśród uczestników znalazło 
się aż troje posłów Prawa i Spra-
wiedliwości, Bernadeta Krynicka, 
wspomniany Krzysztof Jurgiel 
i Kazimierz Gwiazdowski, a po-
nadto prezydent Mariusz Chrza-
nowski i starosta Lech Szabłow-
ski.

– Nie można uznać, że Łom-
ża i Ziemia Łomżyńska były 
przez lata marginalizowane, ale 

to dopiero rząd Prawa i Sprawie-
dliwości realnie działa dla rozwo-
ju regionu - podkreślał Krzysztof 
Jurgiel, były minister rolnictwa.

Wskazywał przede wszyst-
kim na realizację ważnych inwe-
stycji infrastrukturalnych z eks-
presowymi trasami drogowymi 
Via Baltica i Via Carpatia czy 
kolejową Rail Baltica  co będzie 
ważnym impulsem gospodar-
czym dla regionu i miasta.       

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski dokonał podsumowania 
miejskich przedsięwzięć reali-

zowanych z wykorzystaniem 
funduszy unijnych (choć żaden 
z uczestników debaty nie uży-
wał terminu, że to pieniądze 
europejskie). Były to w Łomży 
przede wszystkim inwestycje 
infrastrukturalne, wielkim zna-
czeniu komunikacyjnych, jak np. 
nowy odcinek ulicy Zawadzkiej 
czy modernizacje kilku innych 
kluczowych ulic. Wśród najważ-
niejszych planów na tę kadencję 
prezydent wskazał kolejne zada-
nia drogowe (np. ulica Kolejo-
wa), bazę sportowa przy szkołach 

(hale przy SP 2, 4 i 5), rozwój 
Centrów Integracji Społecznej  
we współdziałaniu z sąsiednimi 
gminami, halę widowiskowo - 
sportową, dokończenie prac przy 
siedzibie Filharmonii i Hali Kul-
tury.

Poseł Bernadeta Krynicka 
wskazała, że ważnym źródłem suk-
cesów była efektywna współpraca 
samorządu miejskiego z rządem. 
- Tylu inwestycji, które wykonano 
w Łomży w kadencji 2014 - 2018 
jeszcze nie było – przekonywała, 
deklarując chęć dalszego wsparcia 
władz miasta ze swej strony. Poseł 
Kazimierz Gwiazdowski z kolei 
wyraził nadzieję, że utrzymanie 
programu dla Polskich Wschodniej, 
który także przyniósł Łomży i re-
gionowi ważne inwestycje. Starosta 
Lech Szabłowski podkreślał, że po-
wiatowi łomżyńskiemu, który na-
leży do najmniej zamożnych z 314  
tego szczebla samorządów w Polsce 
pod względem dochodów na miesz-
kańca, udaje się jednak zdobywać 
znacznie lepsze pozycje pod wzglę-
dem pozyskiwania funduszy i reali-
zacji zadań inwestycyjnych.      

Wszyscy z uczestników spo-
tkania nie szczędzili podzięko-
wań za wspieranie łomżyńskich 
inicjatyw Krzysztofowi Jurgielo-
wi, którego popierają jako kan-
dydata do Parlamentu Europej-
skiego.    

Łomża

UWAGA  

INFORMUJEMY!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
przy ul. Akademickiej 22 w Łomży od 4 maja 2019r.  
Będzie czynny w każdą sobotę w godz. 8:00 – 14:00

Więcej informacji pod tel. 600-969-201, 513 026 847.

W tym roku ulica Kolejowa, ale apety-
ty są znacznie większe. Władze Łomży 
do Funduszu Dróg Samorządowych 
kierują jeszcze 12 wniosków na dofi-
nansowanie inwestycji drogowych. 
Bogate plany mają także samorządy 
powiatów i gmin Ziemi Łomżyńskiej.

Podlaski Urząd Wojewódz-
ki opublikował podpisany wy-
kaz zadań zatwierdzonych przez 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego do realizacji w Programie 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Budżetowe dofinan-
sowanie tych przedsięwzięć prze-
kracza 69,3 miliona złotych.        

W Łomży
Łomżę na liście reprezentuje 

budowa ulicy Kolejowej. Wspar-
cie zewnętrzne wynosi 3 mln zł. 
Miasto miało dołożyć drugie 
tyle, ale z przetargu wynikło, że  
koszt  inwestycji wyniesie prawie 
7 mln zł. Ulica powinna być go-
towa jeszcze w tym roku.

Powstanie zupełnie nowa 
droga o długości około 800 me-
trów od ul. Sikorskiego do ul. To-
warowej, czyli do przemysłowej 
i handlowej "enklawy" na tere-
nach dawnej bazy spółdzielczej 
WZGS, co otworzy także kolej-
ne tereny dla rozwoju przedsię-
biorstw. 

- W ten sposób połączona 
zostanie ulica Sikorskiego z aleją 
Piłsudskiego, co powinno odcią-
żyć aleję Legionów i ulicę Spo-
kojną. Poprawi się również do-
stęp do terenów inwestycyjnych 
powstałych po scaleniu ul. Żabiej 
- informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. 

Powstanie jezdnia o szero-
kości 7 metrów, chodniki, ciągi 
pieszo – rowerowe, zatoki au-
tobusowe i zjazdy na posesje. 
Wybudowane zostaną kanaliza-
cja deszczowa, sieci elektroener-
getyczne, kanał technologiczny 

i oświetlenie uliczne. Dodatkowo 
na skrzyżowaniu z łącznikiem do 
ulicy Spokojnej powstanie rondo 
oraz jezdnia o długości prawie 
123 metrów. Nie zabraknie także 
nasadzeń zieleni. Kilka dni temu 
prezydent podpisał umowę  na 
realizację inwestycji z Robertem 
Skarżyńskim, prezesem firmy 
BIK-Projekt z Łomży. 

W poprzedniej kadencji 
z drogowego programu lokalnego 
Łomża wykonywała m. in.  prze-
budowę ulicy Polowej i Niemce-
wicza (jeszcze trwa) czy budowę 
Wiosennej. W sumie od 2016 
roku były to inwestycje za ponad 
23,5 mln zł z dofinansowaniem 
na poziomie 9,5 mln zł – infor-
muje portal lomza.pl. 

Poza Łomżą
Na liście inwestycji jest 

znacznie więcej pozycji z Ziemi 
Łomżyńskiej. Powiat otrzyma 
dofinansowanie na drogę w Ku-
ziach (prawie 1 kilometr, 780 tys. 
złotych) oraz w Konarzycach 
(1,7 km, 750 tys.). Pieniądze tra-
fią także do gmin w okolicach 
Łomży: do Nowogrodu ((Mą-
twica - Szablak), gminy wiejskiej 
Łomża (ul. Kolejowa w Kupi-
skach), Śniadowa, Jedwabnego. 
Miastkowa.    

Uwzględniając szerzej Łom-
żyńskie, z Funduszu Dróg Sa-
morządowych skorzystają także 
powiaty: grajewski (Bęćkowo 
- Szczuczyn, Wąsosz). wysoko-
mazowiecki (Trzaski - Radzi-
szewo-Sieńczuch, Dąbrowa-
-Łazy - Dąbrowa-Moczydły), 
kolneński (ulica Konopnickiej 
- Górskie, Janowo), zambrowski 
(Srebrna - Paproć Duża). Do-
finansowanie uzyskają również 
gminy: Wysokie Mazowieckie, 
Szepietowo, Czyżew, Kolno, Za-
mbrów, Sokoły, Ciechanowiec, 
Kulesze Kościelne, Radziłów, 
Nowe Piekuty.   

Inwestycyjny ruch na drogach 

Europa daje rozwój 



Podlascy Terytorialsi ukończyli eks-
tremalnie trudne zawody sekcji roz-
poznawczych Recconaissance Course 
2019 na Litwie. Jak sami przyznają, 
walczyli wbrew wszystkiemu, a była 
to wymagająca walka ze zmęczeniem 
i wycieńczeniem podczas niezwykle 
wymagających konkurencji: „Głów-
nym wyzwaniem i motywacją, które 
określiliśmy w naszej sekcji podczas 
trwania zawodów, było po prostu 
ukończenie rywalizacji niezależnie ot 
tego, co się wydarzy”.

Żołnierze z 1 Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej jako 
byli jedyną drużyną zagranicz-
ną uformowaną z żołnierzy OT. 
Z Łotwy i Estonii przyjechały 
sekcje wyłonione w Wojskach 

Lądowych. Z Łotwy rywalizowa-
ły sekcje rozpoznawcze z KASP. 

W zawodach wystartowało 
15 sekcji czteroosobowych, jed-
nak ukończyło je tylko 9. Dru-
żynę 1PBOT tworzyli: ppor. 
Michał Jesionowski (dowódca 
sekcji), ppor. Patryk Szczodruch, 
plut. Andrzej Gajewski, szer. Da-
mian Wiszniewski – żołnierze 
z 12 blp. 

Największym wyzwaniem 
podczas zawodów – według do-
wódcy sekcji, ppor. Michała Je-
sionowskiego, był marsz z peł-
nym obciążeniem dzień - noc na 
101 km. Wycieńczała tempera-
tura, która sięgała nawet 30-35 
stopni Celsjusza oraz mała ilość 

wody do picia - 5 litrów na 4 oso-
by, co 12 godzin. 

Poziom zawodów Recconais-
sance Course 2019, jak przyzna-
je ppor. Michał Jesionowski, był 
bardzo wysoki:

"Organizator zawodów po-
równał poziom zawodów do se-
lekcji do wojsk specjalnych. Ry-
walizacja trwała non stop przez 
32 godziny. Wystartowaliśmy 
o godz. 2:50 w sobotę (27.04), 
skończyliśmy o godz. 11:00 
w niedzielę (28.04). Zmagaliśmy 
się w dziesięciu wymagających 
konkurencjach, m.in.: marsz na 
orientację na dystansie 30 km, 
strzelanie w zespołach np. strzelec 
wyborowy i obserwator, zapamię-

tywanie sylwetek twarzy i sprzętu 
wojskowego podczas walki oraz 
ataku psa, tor przeszkód w jezio-
rze i błocie itd. Głównym wyzwa-
niem i motywacją, które określi-
liśmy w naszej sekcji podczas 
trwania zawodów, było po prostu 
ukończenie rywalizacji nieza-
leżnie od tego, co się wydarzy. 

Udało się, a była to podobno naj-
trudniejsza edycja w historii tych 
zawodów. Za rok chciałbym poje-
chać raz jeszcze. Jeśli znowu nas 
zaproszą, będziemy z pewnością 
wcześniej trenować marsz z ob-
ciążeniem w różnych warunkach 
pogodowych, żeby przygotować 
się jeszcze lepiej".

Film obsypany wieloma nagrodami, w tym 
dwoma Oscarami, z plejadą świetnych 

aktorów. Zaskakujący, przykuwający uwagę, 
ze znakomitymi dialogami, ze scenami, 

które porażają dramatyzmem czy przemocą 
i takimi, które wywołują salwy śmiechu.
Jamie Foxx, wciela się w tytułową rolę niewolnika 

Django, w filmie, którego akcja rozgrywa się na Połu-
dniu Stanów Zjednoczonych dwa lata przed Wojną 
Secesyjną. 

Na skutek brutalnego traktowania przez 
byłych właścicieli, pewnego dnia staje twarzą 
w twarz z pochodzącym z Niemiec łowcą 
nagród dr Kingiem Schultzem (Christoph 
Waltz, Oscar za tę rolę). Schultz jest wła-
śnie na tropie niebezpiecznych braci 
i tylko Django może go do nich zapro-
wadzić. Nie poddający się konwencjom 
Schultz wykupuje Django obiecując, że 
zwróci mu wolność tuż po schwytaniu 
braci – żywych lub martwych. Schultz 
odnajduje ich, dotrzymuje więc swo-
jej obietnicy i uwalnia Django. 

Wspólnie z byłym niewolni-
kiem, Schultz tropi teraz najbar-
dziej poszukiwanych kryminalistów. 
Django ma przed sobą jeden cel: 
odnaleźć i uratować Broomhildę 
(Kerry Washington), żonę, którą 
utracił na targu niewolników wiele 
lat temu. 

Poszukiwania Django i Schultza 
prowadzą ich do Calvina Candie 
(Leonardo DiCaprio), właściciela 
„Candylandu", owianej złą sławą 
plantacji, na której niewolnicy szko-
leni są do walk między sobą przez 
trenera Ace'a Woody'ego (Kurt Rus-
sell). Dostając się na teren plantacji 
pod fałszywym pretekstem, Django 
i Schultz wzbudzają podejrzliwość 
Stephena (Samuel L. Jackson), za-
ufanego niewolnika Candie’go. 
Każdy ich ruch jest obserwowany, 
a niebezpieczna organizacja zaciska 
wokół nich swoje macki. 

Jeśli Django i Schultz chcą uciec 
z Broomhildą, będą musieli wybie-
rać między niezależnością i solidar-
nością oraz poświęceniem i prze-
trwaniem…

Dzieło Tarantino uzyskało przy-
chylne recenzje krytyków, zdobywa-
jąc dwa Oscary oraz dwa Złote Glo-
by, w obu przypadkach za scenariusz 
(Tarantino) oraz rolę drugoplanową 
Waltza.

Według strony Box Office Mojo szacunkowy przy-
chód z sal kinowych na całym świecie do 2 lipca 2013 
roku wyniósł ponad 423 miliony dolarów, przy kosztach 
produkcji wynoszących 100 milionów dolarów.

Tarantino jest pierwszym z nowej generacji reży-
serów - artystów, którzy swojego fachu uczyli się nie 
w szkołach, ale oglądając film na wideo. Quentin, będąc 
maniakiem kina, pięć lat przepracował w wypożyczalni 

kaset, gdzie miał łatwy dostęp do filmów i mógł je oglą-
dać też w godzinach pracy. Codziennie pochłaniał po 
kilka obrazów, od niskobudżetowych produkcji rodem 
z Hongkongu po dzieła francuskiej „nowej fali". Była to 
jego szkoła filmowa. 

Pewnie nie wiesz...
Django to imię romskie, co znaczy "Budzę się". Było 

bardzo popularne wśród muzyków i entuzjastów jazzu. 
W jednej ze scen Leonardo DiCaprio uderza ręką 

w stół i rozbija kieliszek kalecząc sobie rękę. Nie 
było tego w scenariuszu. DiCaprio naprawdę 

poważnie się zranił, ale pomimo krwawie-
nia nie przerwał ujęcia. Ekipa nagrodzi-

ła aktora oklaskami. Ranę trzeba 
było szyć. 

W filmie dr King Shultz 
zabija 23 osoby, a Django 

zabija  38 osób. 
Po wypadku na treningu 

przed zdjęciami, w którym Chri-
stoph Waltz został zrzucony z konia 

i złamał miednicę, zmieniono scena-
riusz. Przez pierwsze czterdzieści mi-
nut filmu, jego bohater, Schultz jeździ 
na wozie, a nie na koniu. 

12.000 dolarów zapłaconych za 
wolność Broomhildy to dziś, po przeli-
czeniu, około 350.000 dolarów.

Błędy w filmie
W filmie zostaje użyty dynamit. 

Wynalazł go Alfred Nobel dopiero 
w 1867 roku, czyli 9 lat po wydarze-
niach z filmu.

W willi Calvina Candy'ego można 
zobaczyć popiersie Nefertiti. Jednakże 
zostało ono odnalezione dopiero w 1912 
roku, czyli ponad pół wieku po wyda-
rzeniach z filmu.

Calvin Candie (Leonardo DiCa-
prio) używa słowa „geny", które w 1858 
roku było nieznane. Po raz pierwszy 
pojawiło się po 1903 roku. Sama ge-
netyka swój początek miała w pra-
cach Grzegorza Mendla opubliko-
wanych w 1866 roku. 

Django ( Jamie Foxx) nosi oku-
lary przeciwsłoneczne, które zostały 
wprowadzone w USA dopiero w 1929 
roku.

Grany na harfie utwór „Dla Elizy" 
Beethovena został opublikowany do-
piero w 1865 roku, czyli 7 lat po wyda-
rzeniach z filmu.

Django
TV Puls piątek 21.50

HALO TV NA WEEKEND 10–12.05
Krwawy western Quentina Tarantino. Przykuwa do fotela na dwie i pół godziny 

Django.  
Porywający i niepokojący 
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Nasi w wielkiej 
defiladzie

1 Podlaska Brygada Obrony Teryto-
rialnej dostąpiła zaszczytu reprezen-
towania  Wojsk OT w wielkiej defi-
ladzie podczas Święta Narodowego 
Trzeciego Maja

Jak informuje Beata Lesz-
czyńska, rzecznik 1 PBOT, w wy-
darzeniu pod hasłem  #SilniwSo-
juszach w oliwkowych beretach, 
podczas uroczystości, przemasze-
rowali żołnierze z 1PBOT repre-
zentujący Wojska Obrony Teryto-
rialnej. Taka możliwość uczczenia 
20-lecia Polski w NATO i 15-le-
cia członkostwa w Unii Europej-
skiej była wyróżnieniem dla pod-
laskich Terytorialsów. 

Kompanię Reprezentacyj-
ną Wojsk Obrony Terytorialnej 
wystawiła 1 Podlaska Brygada 
Obrony Terytorialnej im. gen. 
bryg. Władysława Liniarskie-
go ps. „Mścisław”. Dowódcą 
kompanii honorowej jest ppor. 
Marcin Stań, zastępcą dowód-
cy ppor. Dariusz Korzeniowski. 
Brygadę reprezentują głównie 

żołnierze OT, wśród nich jest 
trzynaście kobiet. Poczet sztan-
darowy w składzie: por. Andrzej 
Tałałaj , kpr. Karol Kaczkowski, 
kpr. Marta Malinowska prezen-
tuje Sztandar Okręgu Białystok 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. 

Żołnierze i funkcjonariusze, 
których 3 maja zobaczyliśmy 
w wielkiej defiladzie w Warsza-
wie, uczestniczyli w specjalnym 
zgrupowaniu przygotowawczym 
na lotnisku w Sochaczewie. Ćwi-
czyli intensywnie pod okiem 
instruktorów z Pułku Repre-
zentacyjnego. Ppor Marcin Stań 
opowiada, jak wyglądają przygo-
towania podlaskich Terytorial-
sów:

„Trening organizowany przez 
Pułk Reprezentacyjny trwał ok. 5 
godzin dziennie, jednak ćwiczyli-
śmy więcej. W efekcie zrobiliśmy 
duże postępy i podczas nocnej 
próby generalnej nie otrzymali-
śmy uwag od instruktorów. Na-
sza cała kolumna jest utworzona 
z żołnierzy Obrony Terytorialnej, 
z każdym treningiem widzę pro-
gres. 

Defilada „Silni w Sojuszach” 
była pierwszym tego typu wy-
darzeniem, z uwagi na dużą 
liczbę biorących w niej udział 
żołnierzy i reprezentantów 
innych służb: Policji, Straży 
Granicznej, Straży Pożarnej, 
Więziennej czy Ochrony Kolei. 
W pododdziałach pieszych de-
filowało 1300 osób. Dla uczcze-
nia 20-lecia Polski w NATO 
i 15-lecia członkostwa w Unii 
Europejskiej, każdy rodzaj 
wojsk czy służb wystąpił pod-

czas defilady w charaktery-
stycznym umundurowaniu.

1 Podlaska Brygada Obro-
ny Terytorialnej im. gen. bryg. 
Władysława Liniarskiego ps. 
„Mścisław” funkcjonuje od 1 
stycznia 2017 r., a w marcu  
przyjęła tradycje oddziałów bo-
jowych Armii Krajowej - Armii 
Krajowej Obywatelskiej - Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość 
działających na terenie woje-
wództwa podlaskiego. Patro-
nem brygady jest Komendant 

Okręgu Białostockiego ZWZ-
-AK-AKO gen. bryg. Włady-
sław Liniarski ps. „Mścisław”. 
W skład brygady wchodzą 
cztery bataliony lekkiej pie-
choty (blp): 11 blp w Białym-
stoku, 12 blp w Suwałkach, 13 
blp w Łomży i 14 blp w Biel-
sku Podlaskim. Stałym rejonem 
odpowiedzialności brygady jest 
województwo podlaskie.W 1 
Podlaskiej Brygadzie Obrony 
Terytorialnej dowództwo spra-
wuje płk Sławomir Kocanowski.                      

1PBOT w morderczych zawodach 
rozpoznawczych na Litwie



Film obsypany wieloma nagrodami, w tym 
dwoma Oscarami, z plejadą świetnych 

aktorów. Zaskakujący, przykuwający uwagę, 
ze znakomitymi dialogami, ze scenami, 

które porażają dramatyzmem czy przemocą 
i takimi, które wywołują salwy śmiechu.
Jamie Foxx, wciela się w tytułową rolę niewolnika 

Django, w filmie, którego akcja rozgrywa się na Połu-
dniu Stanów Zjednoczonych dwa lata przed Wojną 
Secesyjną. 

Na skutek brutalnego traktowania przez 
byłych właścicieli, pewnego dnia staje twarzą 
w twarz z pochodzącym z Niemiec łowcą 
nagród dr Kingiem Schultzem (Christoph 
Waltz, Oscar za tę rolę). Schultz jest wła-
śnie na tropie niebezpiecznych braci 
i tylko Django może go do nich zapro-
wadzić. Nie poddający się konwencjom 
Schultz wykupuje Django obiecując, że 
zwróci mu wolność tuż po schwytaniu 
braci – żywych lub martwych. Schultz 
odnajduje ich, dotrzymuje więc swo-
jej obietnicy i uwalnia Django. 

Wspólnie z byłym niewolni-
kiem, Schultz tropi teraz najbar-
dziej poszukiwanych kryminalistów. 
Django ma przed sobą jeden cel: 
odnaleźć i uratować Broomhildę 
(Kerry Washington), żonę, którą 
utracił na targu niewolników wiele 
lat temu. 

Poszukiwania Django i Schultza 
prowadzą ich do Calvina Candie 
(Leonardo DiCaprio), właściciela 
„Candylandu", owianej złą sławą 
plantacji, na której niewolnicy szko-
leni są do walk między sobą przez 
trenera Ace'a Woody'ego (Kurt Rus-
sell). Dostając się na teren plantacji 
pod fałszywym pretekstem, Django 
i Schultz wzbudzają podejrzliwość 
Stephena (Samuel L. Jackson), za-
ufanego niewolnika Candie’go. 
Każdy ich ruch jest obserwowany, 
a niebezpieczna organizacja zaciska 
wokół nich swoje macki. 

Jeśli Django i Schultz chcą uciec 
z Broomhildą, będą musieli wybie-
rać między niezależnością i solidar-
nością oraz poświęceniem i prze-
trwaniem…

Dzieło Tarantino uzyskało przy-
chylne recenzje krytyków, zdobywa-
jąc dwa Oscary oraz dwa Złote Glo-
by, w obu przypadkach za scenariusz 
(Tarantino) oraz rolę drugoplanową 
Waltza.

Według strony Box Office Mojo szacunkowy przy-
chód z sal kinowych na całym świecie do 2 lipca 2013 
roku wyniósł ponad 423 miliony dolarów, przy kosztach 
produkcji wynoszących 100 milionów dolarów.

Tarantino jest pierwszym z nowej generacji reży-
serów - artystów, którzy swojego fachu uczyli się nie 
w szkołach, ale oglądając film na wideo. Quentin, będąc 
maniakiem kina, pięć lat przepracował w wypożyczalni 

kaset, gdzie miał łatwy dostęp do filmów i mógł je oglą-
dać też w godzinach pracy. Codziennie pochłaniał po 
kilka obrazów, od niskobudżetowych produkcji rodem 
z Hongkongu po dzieła francuskiej „nowej fali". Była to 
jego szkoła filmowa. 

Pewnie nie wiesz...
Django to imię romskie, co znaczy "Budzę się". Było 

bardzo popularne wśród muzyków i entuzjastów jazzu. 
W jednej ze scen Leonardo DiCaprio uderza ręką 

w stół i rozbija kieliszek kalecząc sobie rękę. Nie 
było tego w scenariuszu. DiCaprio naprawdę 

poważnie się zranił, ale pomimo krwawie-
nia nie przerwał ujęcia. Ekipa nagrodzi-

ła aktora oklaskami. Ranę trzeba 
było szyć. 

W filmie dr King Shultz 
zabija 23 osoby, a Django 

zabija  38 osób. 
Po wypadku na treningu 

przed zdjęciami, w którym Chri-
stoph Waltz został zrzucony z konia 

i złamał miednicę, zmieniono scena-
riusz. Przez pierwsze czterdzieści mi-
nut filmu, jego bohater, Schultz jeździ 
na wozie, a nie na koniu. 

12.000 dolarów zapłaconych za 
wolność Broomhildy to dziś, po przeli-
czeniu, około 350.000 dolarów.

Błędy w filmie
W filmie zostaje użyty dynamit. 

Wynalazł go Alfred Nobel dopiero 
w 1867 roku, czyli 9 lat po wydarze-
niach z filmu.

W willi Calvina Candy'ego można 
zobaczyć popiersie Nefertiti. Jednakże 
zostało ono odnalezione dopiero w 1912 
roku, czyli ponad pół wieku po wyda-
rzeniach z filmu.

Calvin Candie (Leonardo DiCa-
prio) używa słowa „geny", które w 1858 
roku było nieznane. Po raz pierwszy 
pojawiło się po 1903 roku. Sama ge-
netyka swój początek miała w pra-
cach Grzegorza Mendla opubliko-
wanych w 1866 roku. 

Django ( Jamie Foxx) nosi oku-
lary przeciwsłoneczne, które zostały 
wprowadzone w USA dopiero w 1929 
roku.

Grany na harfie utwór „Dla Elizy" 
Beethovena został opublikowany do-
piero w 1865 roku, czyli 7 lat po wyda-
rzeniach z filmu.

Django
TV Puls piątek 21.50

HALO TV NA WEEKEND 10–12.05
Krwawy western Quentina Tarantino. Przykuwa do fotela na dwie i pół godziny 

Django.  
Porywający i niepokojący 
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dla siebie
Bez twarzy
TV Puls sobota 20.00

Dramat sensacyjny z Nicolasem Cage i Johnem Travoltą. 

Ranny przestępca Castor Troy znajduje się w stanie 

śpiączki. Wcześniej podłożył bombę w Los Angeles. 

Tropiący go od lat agent Sean Archer, by ustalić miejsce 

zamachu, przechodzi operację przeszczepienia twarzy, 

która upodabnia go do Troya.

Werdykt
TVP Kultura sobota 22.10

Dramat obyczajowy. Dla prawnika Franka Galvina (Paul 

Newman) ostatnie lata nie były łatwe. Stracił pracę, 

rozwiódł się z żoną, popadł w alkoholizm. Pewnego dnia 

były kolega powierza mu sprawę młodej kobiety, która 

zapadła w śpiączkę.

Dzieci kukurydzy
Puls2 sobota 22.40

Thriller. Ekranizacja powieści klasyka literatury grozy, 

Stephena Kinga. Dwoje młodych ludzi dociera do 

miasteczka Gatlin. Z przerażeniem stwierdzają, że 

mieszkają tam wyłącznie dzieci, które na rozkaz Isaaka, 

swego rówieśnika, uznawanego przez nie za proroka, 

wymordowały wszystkich dorosłych mieszkańców osady.

Czego pragnie dziewczyna
TVN niedziela 15.50

Komedia. 17-letnia przebojowa Amerykanka Daphne 

(Amanda Bynes) jedzie do Londynu, by poznać swojego 

ojca, brytyjskiego arystokratę (Colin Firth). Jest on 

politykiem i właśnie przygotowuje się do wyborów. 

Daphne trafia do świata arystokracji, w którym rządzą 

nieznane jej zasady.

Pewnego razu w Meksyku: 
Desperado 2

Polsat niedziela 23.15

Sensacyjny. Są w tym filmie znakomite sceny, nagłe 

zwroty akcji, pułapki w pułapkach. Można podziwiać 

Antonio Banderasa, Salmę Hayek, Johnny’ego Deppa, 

Mickey’a Rourke, Willema Dafoe, Evę Mendes 

i Enrique Iglesiasa.

Dogonić kosmos

Październikowe 
niebo

Autentyczna historia Homera Hickama, nasto-
latka z małego miasteczka w Zachodniej Virginii, 
który został inżynierem w NASA.

Homer, tak jak jego ojciec i większość mężczyzn 
z okolicy, miał zostać górnikiem. Życie chłopca 
zmieniło się całkowicie w październiku 1957 roku, 

gdy na orbitę okołoziemską wysłany 
został pierwszy sputnik. Zainspi-
rowany tym wydarzeniem Homer 
zaczyna marzyć o konstruowaniu 
rakiet. Chce z pomocą przyjaciół 
zbudować rakietę zdolną do podró-
ży w kosmos. Początkowo wydaje 
się to czystą mrzonką. Od zamiaru 
chce Homera odwieść ojciec, który 
niezwykle surowo patrzy na fanabe-
rie syna. Jedyną osobą, która popiera 
jego ambicje jest nauczycielka, panna 
Riley.

Dogonić kosmos
TV6 sobota 17.50, niedziela 10.45

W swojej komedii Jerzy Stuhr wyśmiewa 
wszystko i wszystkich, nie oszczędzając 

przy tym samego siebie.

Obywatel Jan Bratek. Gdziekolwiek się nie po-
jawi, ściąga na siebie lawinę niespodziewanych zda-
rzeń. Bratek bierze udział w najważniejszych wyda-
rzeniach swojej epoki. Ma wielkie szczęście, a może 
raczej… pecha, że zawsze znajduje się w miejscach, 
gdzie historia akurat zmienia swój bieg. Los miota 
nim zarówno w czasach komuny, jak i w nowocze-
snej, demokratycznej Polsce doprowadzając do za-
bawnych wpadek.

Jerzy Stuhr udziela widzom fascynującej lek-
cji historii Polski – od stalinizmu, przez wydarze-
nia marcowe i karnawał „Solidarności", aż po czasy 
współczesne – stanowi okazję do przejrzenia kata-
logu narodowych wad. Postępowanie bohatera i jego 
najbliższych jest naznaczone przez hipokryzję, ego-
izm i kabotyństwo. Wstydliwe cechy, po tym gdy zo-
stają nazwane i otwarcie napiętnowane, tracą jednak 
całą swoją paraliżującą moc i stają się pretekstem do 
śmiechu. 

Obywatel
Stopklatka TV niedziela 20.00

Obywatel

Kto ty jesteś?
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dla siebie
Bez twarzy
TV Puls sobota 20.00

Dramat sensacyjny z Nicolasem Cage i Johnem Travoltą. 

Ranny przestępca Castor Troy znajduje się w stanie 

śpiączki. Wcześniej podłożył bombę w Los Angeles. 

Tropiący go od lat agent Sean Archer, by ustalić miejsce 

zamachu, przechodzi operację przeszczepienia twarzy, 

która upodabnia go do Troya.

Werdykt
TVP Kultura sobota 22.10

Dramat obyczajowy. Dla prawnika Franka Galvina (Paul 

Newman) ostatnie lata nie były łatwe. Stracił pracę, 

rozwiódł się z żoną, popadł w alkoholizm. Pewnego dnia 

były kolega powierza mu sprawę młodej kobiety, która 

zapadła w śpiączkę.

Dzieci kukurydzy
Puls2 sobota 22.40

Thriller. Ekranizacja powieści klasyka literatury grozy, 

Stephena Kinga. Dwoje młodych ludzi dociera do 

miasteczka Gatlin. Z przerażeniem stwierdzają, że 

mieszkają tam wyłącznie dzieci, które na rozkaz Isaaka, 

swego rówieśnika, uznawanego przez nie za proroka, 

wymordowały wszystkich dorosłych mieszkańców osady.

Czego pragnie dziewczyna
TVN niedziela 15.50

Komedia. 17-letnia przebojowa Amerykanka Daphne 

(Amanda Bynes) jedzie do Londynu, by poznać swojego 

ojca, brytyjskiego arystokratę (Colin Firth). Jest on 

politykiem i właśnie przygotowuje się do wyborów. 

Daphne trafia do świata arystokracji, w którym rządzą 

nieznane jej zasady.

Pewnego razu w Meksyku: 
Desperado 2

Polsat niedziela 23.15

Sensacyjny. Są w tym filmie znakomite sceny, nagłe 

zwroty akcji, pułapki w pułapkach. Można podziwiać 

Antonio Banderasa, Salmę Hayek, Johnny’ego Deppa, 

Mickey’a Rourke, Willema Dafoe, Evę Mendes 

i Enrique Iglesiasa.

Dogonić kosmos

Październikowe 
niebo

Autentyczna historia Homera Hickama, nasto-
latka z małego miasteczka w Zachodniej Virginii, 
który został inżynierem w NASA.

Homer, tak jak jego ojciec i większość mężczyzn 
z okolicy, miał zostać górnikiem. Życie chłopca 
zmieniło się całkowicie w październiku 1957 roku, 

gdy na orbitę okołoziemską wysłany 
został pierwszy sputnik. Zainspi-
rowany tym wydarzeniem Homer 
zaczyna marzyć o konstruowaniu 
rakiet. Chce z pomocą przyjaciół 
zbudować rakietę zdolną do podró-
ży w kosmos. Początkowo wydaje 
się to czystą mrzonką. Od zamiaru 
chce Homera odwieść ojciec, który 
niezwykle surowo patrzy na fanabe-
rie syna. Jedyną osobą, która popiera 
jego ambicje jest nauczycielka, panna 
Riley.

Dogonić kosmos
TV6 sobota 17.50, niedziela 10.45

W swojej komedii Jerzy Stuhr wyśmiewa 
wszystko i wszystkich, nie oszczędzając 

przy tym samego siebie.

Obywatel Jan Bratek. Gdziekolwiek się nie po-
jawi, ściąga na siebie lawinę niespodziewanych zda-
rzeń. Bratek bierze udział w najważniejszych wyda-
rzeniach swojej epoki. Ma wielkie szczęście, a może 
raczej… pecha, że zawsze znajduje się w miejscach, 
gdzie historia akurat zmienia swój bieg. Los miota 
nim zarówno w czasach komuny, jak i w nowocze-
snej, demokratycznej Polsce doprowadzając do za-
bawnych wpadek.

Jerzy Stuhr udziela widzom fascynującej lek-
cji historii Polski – od stalinizmu, przez wydarze-
nia marcowe i karnawał „Solidarności", aż po czasy 
współczesne – stanowi okazję do przejrzenia kata-
logu narodowych wad. Postępowanie bohatera i jego 
najbliższych jest naznaczone przez hipokryzję, ego-
izm i kabotyństwo. Wstydliwe cechy, po tym gdy zo-
stają nazwane i otwarcie napiętnowane, tracą jednak 
całą swoją paraliżującą moc i stają się pretekstem do 
śmiechu. 

Obywatel
Stopklatka TV niedziela 20.00

Obywatel

Kto ty jesteś?

będzie się działo

Babcia Gandzia

Starsza pani 
i narkotyki

Paulette (Bernadette Lafont) prowadzi-
ła niegdyś z mężem cukiernię, którą po jego 
śmierci przerobiono na japońską restaurację. 
Dziś emerytka mieszka na przedmieściach 
Paryża, nie jest w stanie przeżyć za 600 euro, 
które dostaje. 

Jest zgorzkniała, pełna jadu i niechęci 
do imigrantów, nie znosi czarnoskórego zię-
cia i wnuka. Gdy do jej drzwi puka komor-
nik, Paulette postanawia wprowadzić zmiany 

w swoim życiu. Przypadkowo pozy-
skana paczka haszyszu daje jej możli-
wość nieoczekiwanego zarobku. 

Starsza pani wchodzi z gangstera-
mi w układ, który pozwala rozkręcić 
domowy interes – sprzedaż przepysz-
nych wypieków z dominującą w sma-
ku nutą konopi. Pomagają jej w tym 
trzy postrzelone koleżanki, razem 
tworzące gang starszych pań. Tak jak 
klienci ciastkami, Paulette rozkoszuje 
się swoim nowym życiem, w którym 
„zarabia pieniądze i spotyka świetnych 
ludzi"

Babcia Gandzia
ATM Rozrywka sobota 19.05

Dwaj bracia – Toby (Chris Pine), zdesperowany ojciec, szukający lepszego życia 
dla syna oraz Tanner (Ben Foster), były skazaniec z wybuchowym charakterem – po-
stanawiają okraść oddział banku, który skonfiskował ich zadłużoną, rodzinną ziemię. 

Napad udaje się, jednak sprawy szybko wymykają się spod kontroli. W pościg 
za braćmi wyrusza Marcus ( Jeff Bridges), nieustępliwy Strażnik Teksasu, szukający 
ostatnich chwil sławy przed przejściem na emeryturę. 

Pewnie nie wiesz...
Chris Pine, który gra młodszego brata, jest w rzeczywistości o dwa miesiące starszy 

od Bena Fostera .
Akcja filmu dzieje sie w Teksasie, ale zdjęcia kręcono w Nowym Meksyku. Poznać 

to można po znakach drogowych, które w Teksasie montowane są na pojedynczych okrą-
głych słupkach. Znaki drogowe w Nowym Meksyku są montowane na dwóch słupkach.

W 2017 roku film wyróżniono czterema nominacjami do Oscara, trzema do Złotych 
Globów i BAFTY.

Aż do piekła
TVP2 niedziela 22.45

John Wick 2

Morderca  
w garniturze

Charyzmatyczny Keanu Reeves w kolejnej odsłonie losów mistrza 
krwawego fachu, który nigdy nie łamie kodeksu honorowego
Legendarny super zabójca John Wick znów musi porzucić spokojną emeryturę. 

Jego dawny wspólnik potrzebuje pomocy w walce z podziemną organizacją włoskich 
zabójców. Związany ślubami krwi John nie może odmówić. A to znaczy, że znów 
będzie się działo. Krew poleje się niczym lawa, a najwięksi twardziele będą błagać 
o litość. 

Pewnie nie wiesz...
Keanu Reeves wykonał samodzielnie większość scen kaskaderskich. Ne wykonał 

tej, w której John Wick zostaje potrącony przez samochód oraz tej, w której spada ze 
schodów podczas walki z Cassianem. 

Aby przygotować się do roli, Keanu Reeves szkolił się przez trzy miesiące. Jego 
treningi składały się z doskonalenia judo, jujutsu, strzelania i jazdy samochodem.

Łacińska sentencja wytatuowana na plecach Johna Wicka „Fortis Fortuna Adiu-
vat” oznacza „śmiałym szczęście sprzyja” (Terencjusz).

John Wick 2
TV Puls niedziela 20.00

Aż do piekła

Bracia  
w potrzasku



Akademicka Łomża

Fundusze unijne były impulsem do 
prowadzenia badań naukowych, a nawet 
otwierania nowych kierunków studiów. 
10 oraz 11 maja środowisko akademickie 
„Państwówki” pragnie o tym wszystkim 
przypomnieć, włączając się w ogólnoeu-
ropejską akcję Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich i zapraszając na popular-
nonaukowe –  medyczne, informatyczne, 
technologiczne, kulinarne, coachingowe –  
wydarzenia  do PWSIiP (ul. Akademicka 
1, ul. Akademicka 14), Domu Studenta 
„Rubikon” (ul. Wiejska 16a), Centrum 
Symulacji Medycznej (ul. Wiejska 16).

Będzie to szósta edycja Dni Otwar-
tych Funduszy Europejskich, czyli eu-
ropejskiej kampanii #EUinmyRegion. 
PWSIiP włącza się w akcję po raz pierw-

szy. – Piętnastolecie polskiego członko-
stwa w UE zbiega się z analogicznym 
jubileuszem uczelni. Trudno wyobrazić 
sobie naszą akademicką rzeczywistość, 
to jak by ona wyglądała, gdybyśmy nie 
otrzymali lub nie wykorzystali szansy  
na finansowy impuls rozwojowy – prze-
konuje Marta Galanek, kierownik Dzia-
łu Nauki i Projektów PWSIiP.

10 maja uczelnia zaprasza na uli-
cę Wiejską 16 do Centrum Symulacji 
Medycznej oraz na warsztaty  „LE-
ADERSHIP – przywództwo” na ulicę 
Akademicką 14. 11 maja w neomoder-
nistycznych, zielono-pastelowych obiek-
tach PWSIiP, odbędą się m.in. pokazy 
dotyczące termowizji, robotyki, technik 
skanowania skanerem 3D, przetwarzania 
obrazów trójwymiarowych oraz druko-
wania zeskanowanych obiektów na dru-
karkach trójwymiarowych. Będzie można 
odbyć naukowy spacer po laboratoriach 
i hali technologicznej Wydziału Informa-
tyki i Nauk o Żywności. O tej ostatniej 
w 2018 roku specjaliści Polskiej Komi-
sji Akredytacyjnej, niezależnej instytucji 
oceniającej standardy kształcenia, napisa-
li: „Wydział dysponuje najlepiej wyposa-
żoną halą technologiczną dla technologii 
żywności w kraju”.  Tego samego dnia 
w Domu Studenta „Rubikon” zagranicz-
ni studenci programu Erasmus+ zabiorą 
uczestników w międzynarodową kulinar-
ną podróż. Będzie można spróbować po-
traw kuchni włoskiej, hiszpańskiej, buł-
garskiej, gruzińskiej oraz popisowych dań 
Republiki Zielonego Przylądka.

Dzień Funduszy Unijnych w PWSIiP
1 maja 2004 roku Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej, trzy miesiące później działalność rozpoczęła Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, która przez piętnaście lat istnienia pozyskała ponad sto milinów złotych zewnętrznego 
finansowania. Z udziałem funduszy unijnych powstawały nowe budynki uczelni, remontowane były stare, realizowane były projekty „twar-

de” i „miękkie”. 



Akademicka Łomża

Kraina cudów? 
Tak, w Kinie Millenium
Repertuar 10 – 16 maja 

Piątek 10 maja
Duża sala: Kraina cudów – godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Smentarz dla 
zwierzaków – godz. 16:00; Niedo-
brani – godz. 18:00 i 20:30.  
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Avengers – godz. 
14:30; Kraina cudów – godz. 

18:00; Smentarz dla zwierzaków – 
godz. 20:00. 
Sobota 11 maja
Duża sala:  Kraina cudów – godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Smentarz dla 
zwierzaków – godz. 16:00; Niedo-
brani – godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Avengers – godz. 
14:30; Kraina cudów – godz. 
18:00; Smentarz dla zwierzaków – 
godz. 20:00.
Niedziela 12 maja
Duża sala: Kraina cudów – godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Smentarz dla 
zwierzaków – godz. 16:00; Niedo-
brani – godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Avengers – godz. 
14:30; Kraina cudów – godz. 

18:00; Smentarz dla zwierzaków – 
godz. 20:00.
Poniedziałek 13 maja
Duża sala:  Kraina cudów – godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Smentarz dla 
zwierzaków – godz. 16:00; Niedo-
brani – godz. 18:00 i 20:30.
Mala sala: Iron Sky. Inwazja – godz. 
12:00; Avengers – godz. 14:30; Kra-
ina cudów – godz. 18:00; Smentarz 
dla zwierzaków – godz. 20:00.
Wtorek 14 maja
Duża sala:  Kraina cudów – godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Smentarz dla 
zwierzaków – godz. 16:00; Niedo-
brani – godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – godz. 
12:00; Avengers – godz. 14:30; Kra-
ina cudów – godz. 18:00; Smentarz 
dla zwierzaków – godz. 20:00.

Środa 15 maja
Duża sala:  Kraina cudów – godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Smentarz dla 
zwierzaków – godz. 16:00; Niedo-
brani – godz. 18:00 i 20:30.
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – godz. 
12:00; Avengers – godz. 14:30; Kra-
ina cudów – godz. 18:00; Smen-
tarz dla zwierzaków – godz. 20:00.
Czwartek 16 maja
Duża sala:  Kraina cudów – godz. 
10:00, 12:00 i 14:00; Smentarz 
dla zwierzaków – godz. 16:00; 
Niedobrani – godz. 18:00 i 
20:30.
Mała sala: Iron Sky. Inwazja – 
godz. 12:00; Avengers – godz. 
14:30; Kraina cudów – godz. 
18:00; Smentarz dla zwierza-
ków – godz. 20:00.

Program wydarzeń IV edycji Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich w PWSIiP:

Warsztaty LEADERSHIP – przywództwo,10.05, 
godz.  10:001- 11:30

Zajęcia przeprowadzone będą me-
todą gry biznesowej z użyciem case 
study, w którą zaangażowani są wszy-
scy uczestnicy warsztatów. Wydarzenie 
skierowane jest do każdej osoby, która 
chciałaby podnieść swoje umiejętności 
w zakresie technik przywództwa, która 
planuje założyć działalność gospodarczą 
lub piastować stanowisko kierownicze.

Korzyści dla uczestników: zyskasz 
większą pewność siebie; zyskasz chary-
zmę; zaczniesz bardziej wierzyć w siebie 
i staniesz się przekonywujący.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycz-
nej, miejsce w którym kształcą się przyszłe 
pielęgniarki i położne,10.05, godz. 11:00 – 
14:00.

Kształcenie odbywa się z wykorzy-
staniem technik symulacji medycznej. 
To najszybciej rozwijający się dział edu-
kacji medycznej, wykorzystujący nowe 
technologie i najbardziej zaawansowane 
symulatory człowieka. 

W planie dnia m.in: zapoznanie go-
ści z metodą symulacji medycznej wy-
korzystywaną w kształceniu, zwiedzanie 
sal, pomiar ciśnienia krwi, poziom cukru 
oraz saturacja (nasycenia krwi tlenem).

Akcja – Deklinacja. 7 kroków do podjęcia pra-
cy. 11.05, godz. 10:00 - 12:00

Bezpłatny warsztat z elementami co-
achingu skierowany do osób planujących 
wejście na rynek pracy.

Mianownik (KTO? Szuka, CO? Ma 
do zaoferowania) Dopełniacz (KOGO? 
Potrzebują, CZEGO? Oczekuję/ą) Ce-
lownik (KOMU? Chcę poświęcić swój 

czas, umiejętności itd. CZEMU? Ten 
zawód wydaje mi się ciekawy) Bier-
nik (KOGO? Zatrudniają CO? da mi 
największą satysfakcję) Narzędnik ((z) 
KIM? Chcę współpracować (z) CZYM? 
Chcę pracować) Miejscownik (O KIM? 
O CZYM? Myślę gdy patrzę na siebie za 
10 lat) Wołacz O!!! – MAM PRACĘ!!!

Skanowanie i drukowanie 3D w PWSIiP,11.05, 
10:00 - 14:00

Celem spotkania jest zaprezentowa-
nie sposobu działania oraz technik ska-
nowania skanerem 3D, przetwarzania 
obrazów trójwymiarowych oraz druko-
wania zeskanowanych obiektów na dru-
karkach trójwymiarowych. Prezentacja 
z aktywnym udziałem publiczności. 

Dowiedz się więcej o termowizji - na poważnie 
i na wesoło, 11.05, 10:00 - 14:00

Czym jest termowizja? Gdzie ją wy-
korzystać? Czy ciepło da się zobaczyć? 
I czy dzięki termowizji możemy zoba-
czyć ducha? To tylko niektóre tematy, 
które zostaną poruszone i zaprezento-
wane na warsztatach proponowanych 
przez Wydział Informatyki i Nauk 
o Żywności PWSIiP w Łomży. 

Porozmawiajmy o sterownikach PLC i ich 
zastosowaniu w automatyce przemysłowej, 
11.05, 10:00 - 14:00

Spotkanie będzie miało charakter 
wykładu połączonego z pokazem działa-
nia układu magazynu wysokiego składo-
wania sterowanego sterownikiem PLC. 
Szeroko omówimy rolę sterownika PLC 
w układzie automatyki przemysłowej 
oraz możliwość wykorzystania i przydat-
ność sterownika w przemyśle do autono-
micznego działania linii produkcyjnych. 

Zrób i chrup - produkcja chrupek kukurydzianych 
metodą ekstruzji – warsztaty, 11.05, 10:00 - 14:00

W trakcie trwania 
warsztatów uczestnicy zo-
staną zapoznani z procesem 
produkcji chrupek kukury-
dzianych metodą ekstruzji. 
Będą mogli aktywnie włą-
czyć się w przygotowanie 
i naważenie surowców, włą-
czyć się w dobór wariantów 
smakowych, obserwować 
zachodzący proces techno-
logiczny, dowiedzieć się na 
czym polega ekstruzja oraz 
dokonać degustacji i oceny 
konsumenckiej wytworzo-
nych chrupek.

Jak to było - od początku budo-
wa na Akademickiej 1, 11.05, 
10:00 - 14:00

Zapraszamy na wykład 
pt. Przystąpienie PWSIiP w Łomży 
do realizacji projektu w ramach Polski 
Wschodniej lata 2007-2013 - zarys hi-
storyczny. Wykład wygłoszony będzie 
przez dr Romana Niesteruka, który jest 
związany z kierunkiem Technologia 
Żywności i Żywienie Człowieka od mo-
mentu jego powstania, tj. od 2006 roku. 
Projekt, o którym będzie mówił dr R. 
Niesteruk obejmował: budowę budynku 
dydaktycznego Instytutu Technologii 
Żywności wraz z halą laboratoryjno-
-technologiczną przeznaczoną do celów 
dydaktycznych instytutu Technologii 
Żywności; zakup wyposażenia budynku 
dydaktycznego oraz hali laboratoryjno-
-technologicznej; zakup wyposażenia 
Instytutu Informatyki i Automatyki.

Poznaj Halę Technologiczną w PWSIiP,11.05, 
godz. 10:00 - 14:00

Zapraszamy na spacer po laborato-
riach i hali technologicznej Wydziału 
Informatyki i Nauk o Żywności. Hala 

technologiczna wyposażona jest w no-
woczesne maszyny i urządzenia stano-
wiące odzwierciedlenie wyposażenia za-
kładów przemysłu spożywczego. 

Zautomatyzowanie i zrobotyzowanie, czyli co 
nas czeka w przyszłości, 11.05, 10:00 -14:00

Zapraszamy a warsztaty, na których 
przedstawimy roboty będące na wypo-
sażeniu Wydziału Informatyki i Nauk 
o Żywności. Umożliwimy gościom rów-
nież podjęcie próby sterowania jednym 
z naszych robotów.

Kulinarne podróże z Prgramem Erasmus+, 
11.05, 12:00 - 14:00

W trakcie spotkania studenci zagra-
niczni z programu Erasmus+ zaprezentu-
ją potrawy typowe dla krajów, z których 
pochodzą. Uczestnicy będą mieli moż-
liwość degustacji m.in. potraw z kuchni 
włoskiej, tureckiej, hiszpańskiej, bułgar-
skiej, gruzińskiej czy też dań typowych 
dla Republiki Zielonego Przylądka.



a to ciekawe

Archeolodzy, naukowcy i historycy odkrywają 
prawdziwą historię wielkiej postaci 

historycznej – pierwszego amerykańskiego 
prezydenta Jerzego Waszyngtona.

Twarz Jerzego Waszyngtona jest znana tak po-
wszechnie, jak banknot z jego podobizną. Ojciec-założy-
ciel państwa, wódz armii i pierwszy prezydent Ameryki to 
największa i najbardziej rozpoznawalna sylwetka spośród 
wszystkich czołowych postaci w historii USA. Z progra-
mu dowiadujemy się, że to, co dotąd uważano za prawdę 
o Jerzym Waszyngtonie, jest w dużej mierze fikcją. Przy 

pomocy nowoczesnych narzędzi archeolodzy, naukowcy 
i historycy odkrywają nowe fakty i odsłaniają prawdziwe 
oblicze męża stanu.

Cała prawda o Jerzym Waszyngtonie
TVP Historia sobota 20.00

Cała prawda o Jerzym Waszyngtonie

Tylko fakty, 
bez upiększeń Betsy Ross przedstawia pierwszą amerykańską flagę gen.Jerzemu Waszyngtonowi. 

Obraz Edwarda Percy Morana

Najdziwniejsze pyszczki świata

Fantastycznie inne
W tym odcinku poznamy te zwierzęta, które rodzą się w naj-

dziwniejszy sposób i są najdziwniejszymi noworodkami. 
Nie zawsze to, co się urodzi, jest ładne. Na szczęście miłość jest 

ślepa. Twórcy prezentują zwierzęta o najdziwniejszych obliczach. 
Można by je uznać za najbrzydsze na planecie, jednak są one tak 
samo ważne, jak te najbardziej urodziwe. 

Anatomia nie musi być atrakcyjna. Ważne, aby była dobrze przy-
stosowana do warunków, jakie panują w ekosystemach. Zwłaszcza 
gdy patrzymy na życie przez pryzmat ewolucji, to staje się oczywiste, 
że najdziwniejsze z cech są prawie zawsze najbardziej użyteczne.

Najdziwniejsze pyszczki świata
TVP2 niedziela 11.05

Demon terroru. Osama bin Laden prywatnie

Odtajnione 
listy  

i dokumenty

2 maja 2011 roku amerykańscy żołnierze 
zabili lidera Al-Kaidy i przejęli jego dokumenty 
i twarde dyski. Te materiały zostały udostępnio-
ne i wyłania się z nich pełniejszy obraz Osamy 
bin Ladena. 

Autorzy filmu analizują prywatną korespon-
dencję terrorysty, by zrekonstruować ostatnie 
lata jego życia, które spędził w kryjówce w Paki-
stanie. Tam, obmyślając nowa strategię Al-Ka-
idy, zajmował się jednocześnie rodziną. Dom 
w Abbotabadzie, który miał mu zapewnić bez-
pieczeństwo, stał się dla niego więzieniem. Do-
kument ukazuje również, w jaki sposób Ame-
rykanie prowadzili poszukiwania bin Ladena. 
Eksperci rekonstruują też działalność terrorysty 
w Pakistanie.

Demon terroru. 
Osama bin Laden prywatnie

Focus TV niedziela 21.00
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Zanim żyli 

długo i zaplątani

Co jest poza 

murami

Po wielu latach życia w wieży, Roszpunka w końcu przygotowuje się do 
koronacji i ślubu ze swoim ukochanym. Niestety dziewczyna nie radzi sobie 
najlepiej z dostosowaniem do życia księżniczki i łączącymi się z nim obo-
wiązkami. 

Ciekawi ją także nieznany dla niej świat poza murami królestwa Coro-
ny. Niespodziewanie dochodzi do zaskakującej sytuacji – jej włosy odrastają 
i znów są piękne i długie. Roszpunka decyduje się także przełożyć uroczy-
stości, by poznać świat poza murami królestwa i przeżyć wielką przygodę. 
Co ją tam czeka?

Zanim żyli długo i zaplątani
TV Puls2 niedziela 10.50

Wallace i Gromit

Pozbyć się  
wrogów warzyw
W spokojnym miasteczku zbliża się doroczne święto – 

konkurs warzywny. Mieszkańcom nie udziela się jednak ra-
dosna atmosfera. Ich ogródki pustoszy bowiem niespotykana 
dotychczas plaga królików. Jednak nawet najbardziej wyrafi-
nowane pułapki zawodzą, gdy w okolicach zaczyna grasować 
bestia, która pod osłoną nocy bezlitośnie atakuje bezbronne 
warzywa.Niezdarny miłośnik sera i krakersów Wallace i jego 
sprytny pies Gromit postanawiają pozbyć się szkodnika.

Pewnie nie wiesz...
Budowa z plasteliny re-
zydencji lady Tottington, 
trwała aż 10 tygodni.

Na potrzeby filmu 
stworzono, m.in. 45 

figurek Gromita i 35 eg-
zemplarzy Wallace'a. Wiele 

wysiłku kosztowało stworzenie 
królików, modelarze musieli ulepić 
ręcznie ponad 300 plastelinowych 

zwierzaków.
Produkcja filmu zajęła 5 lat.

Wallace i Gromit: 
Klątwa królika

Polsat niedziela 9.35

Madagaskar 2

Dzika Afryka 
zamiast zoo

Grupa uciekinierów z nowojorskiego zoo – lew 
Alex, zebra Marty, żyrafa Melman i hipopotamica 
Gloria, przebywa na Madagaskarze. Zwierzęta, które 
trafiły tu przez przypadek, chciałyby wrócić do ogro-
du zoologicznego. 

Nadarza się ku temu okazja, gdy pingwiny na-
prawiają stary samolot. Niestety, podczas lotu jeden 
z silników przestaje działać, drugi zapala się. Zało-
ga musi awaryjnie lądować w najdzikszych rejonach 
Afryki. Lew, zebra, hipopotamica i żyrafa mogą po-
znać braci żyjących w naturalnych warunkach.

Madagaskar 2
Polsat sobota 20.10

Instrukcji nie dołączono

Podrzucone 
dziecko

Śmieszny, wzruszający i nieprzewidywalny 
film.  

Beztroskie życie Valentina w słonecznym 
Acapulco zostaje przerwane, gdy zostaje mu pod-
rzucone niemowlę. Mężczyzna opuszcza Meksyk 
i wyrusza do Los Angeles w poszukiwaniu matki 
dziecka. 

Zamiast tego znajduje nowy dom dla siebie 
i dla małej Maggie (Loreto Peralta). Przez sześć 
lat Valentin wychowuje dziewczynkę zarabiając na 
życie jako jeden z najlepszych kaskaderów w Hol-
lywood. Szczęśliwe życie obojga przerywa poja-
wienie się biologicznej matki Maggie. Mężczyzna 
po raz pierwszy od dawna czuje strach, że straci 
nie tylko córkę, ale także najlepszego przyjaciela. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 100 

milionów dolarów, kosztował 5,5 miliona.
Początkowo dziecko miało być chłopcem, ale 

reżyser nie mógł znaleźć właściwego odtwórcy tej 
roli. Gdy zobaczył Peraltę, od razu zdecydował się 
powierzyć jej główną rolę.

Instrukcji nie dołączono
TV Puls niedziela 15.20
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RYBIŃSKI
ANDRZEJ 

KONCERT

„Nie liczę godzin i lat!”

27 maja godz. 19.00 
Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich

Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13 Łomża
19:36 Tel. 862 167 444

8 czerwca 2019 godz. 17.00 Hala Widowiskowo - Sportowa im. Olimpijczyków Polski  
ul. Ks. Anny 10, Łomża, 19:45 Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13 Łomża

Tel. 862 167 444
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Dbają o zwierzęta. 
O ludzi też

Po raz 19. na całym świecie obchodzony był 
"Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii". Usta-
nowiony został w 2001 roku przez Światowe 
Stowarzyszenie Weterynaryjne (World Ve-
terinary Association) z terminem w ostatnią 
sobotę kwietnia. 

- Zawód  lekarza weterynarii posiada 
niezwykle długą tradycję, sięga ona bo-
wiem  3 tysięcy lat. Taki dzień stanowi do-
skonałą okazję do  uświadomienia sobie, 
jak ważną rolę lekarze weterynarii  pełnią 
w naszym społeczeństwie. Gdy nasz uko-
chany piesek albo kotek zachoruje, wtedy 
ich pomoc jest nieoceniona - mówi dr 
Emilian Kudyba, weterynarz na aktywnej 
emeryturze i przyjaciel naszej redakcji.

Jak dodaje, lekarze weterynarii dbają 
nie tylko o zdrowie zwierząt ale również 
o zdrowie ludzi. Ten drugi cel osiągają 
poprzez sprawowanie nadzoru nad pro-
dukcją środków spożywczych pochodze-
nia zwierzęcego. 

W tym roku świętu towarzyszyło 
hasło "Znaczenie szczepień ochronnych 
u zwierząt". W  Zespole Szkół Wete-
rynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 
w Łomży odbył się z tej okazji specjalny 
apel. Świętowano także w Lecznicy dla 
Zwierząt "Oaza" w Łomży. 

Emilian Kudyba, inicjator  akcji, 
promował to święto i dobry wizerunek 
zawodu lekarza weterynarii nie tylko 
w Polsce ale także poza jej granicami 
uczestnicząc w Międzynarodowym Fo-
rum Weterynaryjnym w Tunezji

Wiosenna nowość od Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol w Grajewie - trzy oryginalne kompozycje 
owocowe w linii MILKO Fun.

Dlaczego nowa linia jogurtów pitnych 
MILKO jest FUN? Bo łączy znane i pysz-
ne polskie owoce z tropikalnym orzeź-
wieniem melona, granatu i kiwi. Jogurty 
MILKO FUN to nie tylko oryginalny 
smak, ale przede wszystkim korzystne dla 
organizmu składniki, takie jak witaminy 
i antyoksydanty. MILKO FUN nie zawiera 
barwników, konserwantów czy syropu glu-
kozowo-fruktozowego. Bazą jogurtu jest 
naturalne mleko, z najczystszych polskich 
łąk, którego doskonałą jakość osiąga się 
dzięki karmieniu krów paszą bez GMO. 

Dla wielu osób - zwłaszcza tych, które 
prowadzą aktywny tryb życia - nadejście 
wiosny oznacza powrót do długich spa-
cerów, rowerowych wycieczek i sportów 
uprawianych na świeżym powietrzu. To 
z myślą o nich MILKO Fun jest zapako-
wane w praktyczny, wykonany z papieru 

kartonik o pojemno-
ści 330 ml. Wąskie 
i lekkie opakowanie, 
pozwala łatwo spa-
kować nasze Milko 
nawet do niewielkiej 
torby lub plecaka. 
Wygodne rozwią-
zanie z nakrętką 
sprawia, że po jo-
gurt można sięgnąć 
w dowolnej chwili, 
a płynna konsysten-
cja pozwala się nim 
delektować podczas 
każdej aktywności.

MILKO Fun do-
stępne jest  w trzech 
różnych wersjach 
smakowych tru-
skawka z kiwi, mali-
na z grantem i me-
lon z poziomkami. 

***
Milko, marka należąca do Spół-

dzielni Mleczarskiej Mlekpol w Graje-
wie, obecna jest na rynku od 2003 roku. 
Milko to rodzina produktów fermen-
towanych, które powstały z najlepszego 
mleka pochodzącego od krów karmio-
nych paszami bez GMO. Marka Milko, 
oprócz naturalnego jogurtu, maślanki 
i kefiru oferuje jogurty owocowe, desero-
we i wyjątkową linię  owocowo-warzyw-
ną pod nazwą ActiVege. Milko to pro-
dukt z czystym składem bez barwników, 
konserwantów czy syropu glukozowo - 
fruktozowego. Milko to marka dla osób 
aktywnych, prowadzących zdrowy tryb 
życia stąd jej funkcjonalne opakowanie 
typu „on the go”. Dzięki wygodnemu 
papierowemu kartonikowi o pojemności 
330 ml Milko to idealna przekąska do 
pracy, szkoły czy na wycieczkę.  Produkty 
marki MILKO produkowane są w ZPM 
Mrągowo SM MLEKPOL.

Oddziały regionalne Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przyjmują wnioski od rolników, któ-
rzy ponieśli w gospodarstwach straty 
spowodowane klęskami żywiołowy-
mi bądź wystąpieniem afrykańskie-
go pomoru świń. - Warto złożyć je 
jak najszybciej, pomoc przyznawana 
jest według kolejności wpływu wnio-
sków do Agencji – informuje rzecznik 
ARiMR Paweł Mucha.

Nabór realizowany jest w ra-
mach poddziałania „Wsparcie in-
westycji w odtwarzanie gruntów 
rolnych i przywracanie potencja-
łu produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klima-
tycznych i katastrof ”, finansowa-
nego z budżetu PROW 2014-
2020.Wysokość wsparcia nie 
może przekroczyć limitu pomo-
cy, który w całym okresie realiza-
cji PROW 2014-2020 wynosi do 
300 tys. zł na beneficjenta i go-
spodarstwo. Refundacji podlega 

do 80 proc. kosztów kwalifiko-
walnych. Wnioski można składać 
do 28 czerwca.

Unijne środki dla poszkodowanych 
przez ASF

W tegorocznym naborze 
wprowadzono szereg zmian 
korzystnych dla rolników. Naj-
ważniejsza z nich to możliwość 
przyznania pomocy rolnikom, 
którzy ponieśli straty związane 
z ASF. O wsparcie mogą ubie-
gać się rolnicy, którym powiato-
wy lekarz weterynarii nakazał, 
w drodze decyzji, zabicie świń 

lub zniszczenie ich zwłok w celu 
zwalczania ASF oraz jeżeli na 
dzień wydania tej decyzji utracili 
co najmniej 30 proc. posiadanych 
świń. Przyznaną pomoc wyko-
rzystać można na inwestycje 
związane z działalnością rolniczą, 
ale niezwiązane z produkcją świń.

Kolejnym udogodnieniem 
jest odstąpienie od stosowania 
kryteriów wyboru inwestycji. 
Dzięki temu większa liczba  po-
szkodowanych przez ASF i klęski 
żywiołowe będzie mogła uzyskać 
pomoc w ramach dostępnych 
środków. 

Nowością jest także to, że 
przyznanie wsparcia uzależnione 
jest od powstania w gospodar-
stwie szkód w roku, w którym 
składany jest wniosek lub w  co 
najmniej jednym z dwóch lat 
poprzedzających rok jego zło-
żenia. Dotychczas możliwe było 
wykazywanie strat tylko z roku 
złożenia wniosku i roku go po-
przedzającego.

Pokrycie strat spowodowanych 
klęskami żywiołowymi

O wsparcie mogą ubiegać się 
rolnicy, którzy w danym roku 
kalendarzowym ponieśli straty 
w uprawach rolnych, zwierzę-
tach gospodarskich czy rybach 
w wysokości co najmniej 30 proc. 
średniej rocznej produkcji rolnej 
w gospodarstwie z trzech lat po-
przedzających rok wystąpienia 
szkody albo z trzech lat w okre-
sie pięcioletnim poprzedzającym 
rok, w którym wystąpiła szkoda. 

Przy wyliczeniach pomijany jest 
rok o najwyższej i najniższej pro-
dukcji w gospodarstwie. Wyso-
kość poniesionych strat, jakie po-
wstały w  gospodarstwie rolnika, 
określa komisja powołana przez 
wojewodę.

Rekordowa pomoc dla rolników 
dotkniętych klęskami i ASF

Uruchomienie przez Agen-
cję środków z budżetu PROW 
to kolejny ruch mający na celu 
wsparcie rolników poszkodo-
wanych przez klęski żywioło-
we i ASF. W ubiegłym roku, 
w którym to ARiMR wypła-
ciła rekordową kwotę wsparcia 
z budżetu krajowego wynoszącą 
1,86 mld zł, 1,4 mld zł trafiło do 
poszkodowanych przez suszę 
i powódź. Z kolei na zwalcza-
nie afrykańskiego pomoru świń 
Agencja przekazała ponad 145 
mln zł – dwa razy więcej niż 
w 2017 r.

fo
t. 
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ARiMR: pomoc z PROW dla rolników poszkodowanych przez ASF

Od lewej Adam Ołdziejewski i Emilian Kudyba
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„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie XX 
wieku na wschodnim Mazowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym ukazane 
zostały pogmatwane losy Polaków i Ży-
dów w obliczu wojny, okupacji sowiec-
kiej, a potem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wydaniu Tygo-
dnika Narew kontynuujemy przedruk 
fragmentów Tomu II, zatytułowanego 
“Pod sowieckim butem”. 

Chłop wrócił na swoją ławecz-
kę, podczas gdy Michał rzucił 
się na siano i prawie natychmiast 
zasnął. Ze dwie godziny spał głę-
bokim snem, a potem obudził 
się i już nie mógł zasnąć. Próbo-
wał drzemać, ale gotów był wstać 
w każdej chwili. Kiedy Depta ci-
cho otworzył drzwiczki w stodole, 
Michał zerwał się na nogi.

- Nie tak hop siup, Michale. 
Energii zachowaj na następne go-
dziny – Edmund skarcił go żarto-
bliwie. 

- To już pierwsza?
- Coś koło tego.
- No to chodźmy. Ty kiedyś sy-

piasz? – spytał Michał. 
- Raczej w dzień. W nocy 

muszę działać. Grzech nie wyko-
rzystywać tej sposobności, którą 
mamy. Teraz obudzimy twojego 
współtowarzysza i w drogę.

- Sam widziałeś i słyszałeś. 
Poznałem go ledwie kilka godzin 
temu. To jaki to mój towarzysz? 
A poza tym nie lubię tego słowa. 
Kojarzy mi się z Sowietami.

- Polscy socjaliści ponoć też go 
używali i wcale bolszewikami nie 
byli i nie są. Zostań tu – wskazał 
na ławeczkę kiedy już doszli do 
domu. – Podniosę z legowiska tego 
Jana.

Było ciemno choć oko wykol. 
Depta wszedł do domu i po kil-
ku minutach opuścił go ze swoim 
gościem. Zamknął dom na klucz, 
zostawiając swój wytrych tuż 
obok, pod kamieniem i ruszyli. 
Ich wzrok szybko przyzwyczaił 
się do ciemności. W przeciągu 
kwadransa, kierując się na połu-
dnie, zagłębili się w lesie. Wtedy 
ich przewodnik przystanął. Ge-
stem polecił, żeby się do niego 
przybliżyli, po czym szeptem po-
informował ich co dalej.

- Teraz, panowie, zdwojona 
ostrożność. Jesteśmy blisko grani-
cy. Po tej stronie mogą nagle poja-
wić się Sowieci, po tamtej szkopy. 
Nie ma reguły, że raz pilnują jedni, 
raz drudzy. Mają tam jakąś swoją 

logikę, ale ja jej jeszcze nie roz-
gryzłem. Teraz idziemy jeden za 
drugim w takiej odległości, żebym 
czuł na plecach wasz oddech. Ro-
bicie wszystko tak, jak ja. Żadnych 
pytań – polecił ściszonym głosem.

Obydwaj emisariusze milczą-
co zaaprobowali polecenia Depty. 
Znów ruszyli. Edmund prowadził 
ich z nadzwyczajną ostrożnością, 
co chwila zatrzymując się i nasłu-
chując, aż wreszcie zbliżyli się do 
wyciętego w lesie pasa granicz-
nego, z którego usunięto drzewa, 
a nawet karpy, a następnie zaora-
no go i zbronowano, aby widoczne 
były ślady wszystkich istot żywych 
naruszających linię graniczną, za-
równo zwierząt, ale przede wszyst-
kim ludzi. Przewodnik padł na 
ziemię, więc i oni zrobili to samo 
obok niego.

- Teraz musimy mieć oczy 
naokoło głowy – powiedział 
Edmund ściszonym głosem. – 
W każdej chwili może pojawić 
się patrol, a może też go nie być 
godzinami. Trzeba ryzykować, ale 
z głową na karku. Poczekamy kilka 
minut i jeśli nadal nic nie będzie 
słychać i widać, ruszamy. Najpierw 
ja, a w ślad za mną wy wchodzicie 
na pas. Idziemy tyłem, aby myśle-
li, że należy nas szukać tam, gdzie 
akurat nas nie będzie. Gdyby któ-
ryś z nas zauważył, będąc na pasie, 
jakieś światło, wszyscy wiejemy 
z powrotem na naszą stronę. Zro-
zumiano? – spojrzał najpierw na 
jednego, a potem na drugiego ze 
swoich podopiecznych.

Nagle po drugiej stronie pasa 
zamigotało jakieś światełko. Po-
tem drugie. Wzdłuż pasa szli 
niemieccy strażnicy. Mężczyźni 
jeszcze bardziej przywarli całym 
ciałem do ziemi.

- I co teraz? – spytał cicho Łyn.
- Czekamy aż przejdą. Z za-

pasem dziesięciu minut. I ani sło-
wa aż do odwołania – ofuknął go 
szeptem Depta.

Niemcy zbliżali się powoli, roz-
mawiając ze sobą i śmiejąc się. Trzej 
mężczyźni, kryjąc się za drzewami 
kilka metrów od pasa granicznego 
starali się powstrzymać oddech, ale 
czuli się tak, jakby powstrzymy-
wali też bicie serca. Tamci nic nie 
zauważyli i poszli dalej. W każdej 
chwili mogli się jednak pojawić 
Sowieci, a oni nie tylko mogli 
strzelać, ale też i dopaść swoich 
ofiar. Strażnicy niemieccy zwracali 
uwagę przede wszystkim czy pas 
zaoranej ziemi jest nienaruszony, 

oświetlając go co i rusz latarkami. 
Śladów nie było, więc szli dalej. 
W sowiecko-niemieckim porozu-
mieniu granicznym ustalono, że 
jeśliby jedna ze stron odkryła jakieś 
ślady świadczące o przechodzeniu 
przez granicę, natychmiast powin-
na powiadamiać drugą stronę, a ta 
zobowiązana była na swoim tery-
torium niezwłocznie ścigać prze-
stępców naruszających granicę. Po-
lacy na to porozumienie zaborców  
znaleźli sposób, aby ich oszukać 
i zmylić ewentualny pościg.

- Idziemy! Raz kozie śmierć 
– szepnął Depta, wstał i wyszedł 
zza drzewa, a za nim ci, których 
prowadził. Skradając się doszli do 
pasa granicznego. – Teraz odwra-
camy się, chłopcy, stajecie obok 
mnie, jeden z prawej, drugi z lewej, 
obejmujecie mnie w pasie i idzie-
my tyłem najszybciej jak tylko 
możecie –  szybko zrobili tak, jak 
im polecił. – No to chodu! – wydał 
komendę. 

I poszli. Takie przejście nie 
było łatwe. Michałowi zdawało się, 
że trwało całą wieczność, podczas 
gdy zabrało im nie więcej, niż dwie 
minuty. Spocili się jednak w tym 
jakże krótkim czasie niczym my-
szy.

- Dobra. Ja wracam po swoich 
śladach, żeby je bardziej zadeptać, 
a wy zmiatajcie stąd jak najszybciej 
– Depta odetchnął, dając szeptem 
ostatnie wskazówki. – Michał, będę 
dziś o dziesiątej wieczorem mniej 
więcej kilometr stąd na północ i tyleż 
od linii granicznej. Stoi tam wysoka, 
rozrośnięta brzoza. Tam poczekaj 
aż do zmroku. Jak nie dotrę w ciągu 
godziny, będziesz musiał przedzierać 
się przez granicę sam. Wybierzesz 
wtedy dogodne miejsce. Pamiętaj 
o zasadzie, żeby nie robić tego dwa 
razy w tym samym miejscu, poniał? 
– spojrzał na Michała i pożegnał ich 
w dość niewybredny sposób:

- A teraz spieprzajcie mi stąd, 
ale to już! 

Odwrócił się i tym razem bie-
giem pokonał pas ziemi. Dwaj 
jego byli podopieczni także ru-
szyli cichym truchtem w kierun-
ku zachodnim, do Wojciechowic. 
Z duszą na ramieniu, klucząc, 
nasłuchując i co rusz przystając, 
dotarli do tej podostrołęckiej miej-
scowości, gdy zaczęło już świtać. 
Jan poprowadził Michała do zna-
nego mu mieszkania, gdzie gościł 
już dwukrotnie w ciągu minionych 
kilku miesięcy. Tam na materacach 
rozłożonych w jednym pokoju 

pozwolono im przespać się kilka 
godzin. 

Spotkanie, w którym  miał 
wziąć udział Michał zaczynało się 
w samo południe. Jego towarzysz 
podróży zapoznał go z właścicie-
lami lokalu, ale sam po kilku go-
dzinach odpoczynku miał ruszyć 
dalej. Tak też się stało. 

O dziewiątej, kiedy Michał się 
obudził po obfitującej w przeżycia 
nocy, tamtego już nie było. Ponie-
waż czasu do spotkania pozosta-
ło jeszcze dużo, Łyn postanowił 
wyjść z mieszkania i pochodzić po 
okolicy, aby ją zapamiętać w trak-
cie dnia. Pomyślał, że później, pod 
wieczór łatwiej będzie znaleźć 
charakterystyczne punkty orien-
tacyjne, które doprowadzą go do 
miejsca spotkania z Deptą. Po-
kręcił się zatem tu i tam, starając 
się zlokalizować chociaż z dale-
ka wspomnianą przez Edmunda 
brzozę, po czym wrócił do miesz-
kania, w którym miało się odbyć 
spotkanie. Zjadł połowę chleba ze 
swego chlebaka, a popił herbatą, 
którą poczęstował go gospodarz 
i z niecierpliwością czekał na ze-
branie się uczestników spotkania. 

Zaczęli się schodzić od jede-
nastej trzydzieści, pojedynczo, co 
kilka minut. Razem z Michałem 
i gospodarzem zebrało się siedmiu 
mężczyzn. Usiedli gdzie popadło, 
bo krzeseł było tylko kilka. Nie-
którzy stali. Powitał ich gospodarz, 
a następnie głos zabrał starszy, 
siwy mężczyzna, wyglądający na 
grubo po pięćdziesiątce, podczas 
gdy reszta uczestników spotkania 
była znacznie młodsza.

- Przysłano dziś nam na spo-
tkanie człowieka, którego wszyscy 
musicie poznać, jeśli zamierzacie 
prowadzić działalność kurierską. 
Pan Michał – spojrzał aprobują-
co na Łyna, który skłonił się nie-
znacznie wszystkim – jest osobą, 
która z nie jednego pieca chleb 
jadła. Został nam zarekomendo-
wany przez ważne czynniki z tam-
tej strony. – Łyn już rozumiał ja-
kie to „czynniki”. – To człowiek, 
na którym można polegać. Wiele 
lat służył w wojsku carskim. Brał 
udział w Wielkiej Wojnie i wojnie 
domowej w Rosji, oczywiście – 
podkreślił z emfazą – po słusznej 
stronie. Kilkakrotnie ranny, nie był 
już w stanie dłużej walczyć. Wrócił 
do Polski i objął po ojcu gospodar-
stwo. Mieszka kilka kilometrów od 
granicy, więc dobrze się składa. Bę-
dzie naszą pierwszą przygraniczną 

skrzynką kontaktową po sowiec-
kiej stronie. Po to dziś tu jest, że-
byśmy go poznali. Wykorzystajcie 
tę okazję, bo od jego zachowania, 
jego działania, może będzie zależał 
wasz los – powiódł powoli wzro-
kiem po zebranych. 

Michał, nieco zdziwiony całą 
sytuacją, bo nagle stał się głów-
nym aktorem tego spotkania, nie-
zwłocznie uznał, że musi spróbo-
wać jej sprostać, więc wstał, żeby 
coś powiedzieć.

- Dziękuję panu za tak uprzej-
me przedstawienie mnie w tym 
towarzystwie – uśmiechnął się 
do przedmówcy. – Jestem tylko 
skromnym chłopem i Polakiem, 
który nie godzi się z tym, co zro-
biono z Polską. A w związku z tym 
możecie, panowie, liczyć na moją 
i bliskich mi osób pomoc zawsze 
wtedy, kiedy będziecie jej potrze-
bowali – usiadł, słysząc docho-
dzące zewsząd pomruki aprobaty 
w odpowiedzi na jego krótkie wy-
stąpienie. 

Łyn zachował się tak, jak na 
to liczył proboszcz miastkowski, 
nie wprowadzając go szczegółowo 
w idee zebrania po drugiej stro-
nie granicy. Niemniej z drugiej 
strony ksiądz niejako postawił go 
pod ścianą, bo Michał nie mógł 
nie zobowiązać się do udzielenia 
wszelkiej pomocy kurierom prze-
kraczającym granicę, co oznaczało 
duże ryzyko. Na szczęście Setno, 
podobnie jak Nowosiedliny, leżało 
na uboczu głównych dróg i zapew-
niało większe bezpieczeństwo, niż 
inne wsie leżące w pobliżu granicy. 

Michał po kolei uścisnął dłoń 
wszystkich podchodzących do 
niego mężczyzn i zamienił z nimi 
kilka słów. Następna część zebra-
nia nie dotyczyła już Łyna bez-
pośrednio, więc gospodarz lokalu 
wyprowadził go do innego pokoju, 
aby omówić z nim podstawowe 
hasła kontaktowe, które sprowa-
dzały się do wybranych kilku cyta-
tów z Nowego Testamentu. Zada-
niem Michała było nauczyć się ich 
na pamięć, bo żadnych kartek ze 
względów bezpieczeństwa oczywi-
ście nie mógł wziąć ze sobą.

Z konspiracyjnego lokalu Łyn 
wyszedł jako ostatni. Został tylko 
gospodarz. Wychodzący mężczyź-
ni żegnali się z nim, a on starał się 
zapamiętać ich twarze, aby mógł je 
rozpoznać w przyszłości, a podanie 
przez nich hasła stało się dla niego 
li tylko formalnym wymogiem. 

C.D.N.

Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 2 
Zenon 
Krajewski
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Miejski Ośrodek Kultury 
w Zambrowie zaprasza 10 
maja o godzinie 18:00 do  
Galerii Sztuki "Labirynt" na 
wernisaż wystawy malarstwa 
Heleny Szczypko. "Powrót do 
młodzieńczych marzeń II". 

- Jest to moja dru-
ga wystawa w rodzinnym 
mieście. Pierwsza miała 
miejsce w roku 2014 i była 
zatytułowana "Powrót do 
młodzieńczych marzeń". 
Minęło 5 lat, szukałam na-
zwy do prezentacji nowych 
prac i stwierdziłam, że naj-
bardziej odpowiednie bę-
dzie bliskie nawiązanie do 
poprzedniej wystawy. Stąd 
tylko nieznaczna korekta. 
Może to zabrzmi banal-
nie, ale Zambrów to moje 
dzieciństwo, pierwsza mło-
dość. Nadal realizuję swoje 
marzenia. Mają obecnie  
inny wymiar, ponieważ 
jestem studentką III roku 

Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepper-
ta we Wrocławiu, a mam 
nadzieję, że wkrótce będę 
mogła powiedzieć, że 
już IV roku. Tematyka 
prac jest różnorodna, po-
nieważ ciągle poszukuję 
nowych inspiracji, pięk-
na we wszystkim, nawet 
w rzeczach zwyczajnych. 
Ale moim ulubionym te-
matem są twarze, portrety. 
Malując, opisuję je, wy-
dobywam charakter, ce-
chy szczególne, emocje... 
Tworzenie to dla mnie 
wydobywanie piękna ist-
nienia, bo bez tego życie 
nie miałoby sensu. Jestem 
też żywym dowodem na 
to, że na realizację marzeń 
nigdy nie jest za późno 
i warto dążyć do tego, aby 
być w zgodzie z samym 
sobą - przekazuje odbior-
com Helena Szczypko.             

Moniuszkowska Wiosna 
rozkwitnie też na Białorusi 

Aby wysłuchać finałowych koncertów "Wiosny Moniuszkowskiej" z łomżyńską 
Filharmonią Kameralną im. Witolda Lutosławskiego trzeba się wybrać na Bia-
łoruś. Filharmonicy pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego jadą tam z rewizytą 
do Grodzieńskiej Capelli i dyrygenta Władimira Bormotowa.   
Pierwszy z tamtejszych koncertów to:   
"Moniuszko z wizytą u Ogińskich", 10 maja (piątek), godz. 17:30
Pałac Ogińskich w Zalesiu (Białoruś)
Wykonawcy: FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA 
LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
GRODZIEŃSKA CAPELLA (BIAŁORUŚ)
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent
WŁADIMIR BORMOTOW (BIAŁORUŚ) – dyrygent
MARINA GOROWAJA (BIAŁORUŚ) – sopran
ADAM ZDUNIKOWSKI – tenor
W programie: utwory Stanisława Moniuszki i Michała Kleofasa 
Ogińskiego.
Na zakończenie zaplanowany  został: "Straszny Dwór" w Nowym 
Zamku, 11 maja  (sobota), godz. 16:00, Nowy Zamek w Grodnie 
(Białoruś), ul. Zamkowa 20.
Wykonawcy: FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA 
LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
GRODZIEŃSKA CAPELLA (BIAŁORUŚ)
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent
WŁADIMIR BORMOTOW (BIAŁORUŚ) – dyrygent
MARINA GOROWAJA (BIAŁORUŚ) – sopran
ADAM ZDUNIKOWSKI – tenor
W programie: utwory Stanisława Moniuszki i Michała Kleofasa 
Ogińskiego.

Warto się wybrać 
do Drozdowa

Serię ciekawych wydarzeń z różnych dziedzin 
zapowiada na najbliższe dni Muzeum Przyro-
dy w Drozdowie. Będzie łowiectwo, muzyka 
i zioła.

Już we wtorek 7 maja zaplanowane 
jest otwarcie wystawy w stulecie orga-
nizacji łowieckich: Łomżyńskich Kół 
Łowieckich "Sokół" oraz "Towarzy-
stwa Prawidłowego Myślistwa w Ziemi 
Łomżyńskiej". 

Początek o godz. 16:00. 
Czwartek 9 maja będzie z kolei 

dniem muzyki. Muzeum Przyrody go-
ścić będzie kolejną odsłonę cyklu "Mu-
zyczne wieczory u Lutosławskich".  Tym 
razem Filharmonia Kameralna w Łom-
ży z udziałem Marianny Humetskiej 
z Ukrainy (fortepian) zaprezentuje kon-
cert "Roztańczona klawiatura" wypeł-
niony muzyka m. in. Chopina i Liszta. 
Poprowadzi wydarzenie Mirosław Ko-
rona. 

Początek o godz. 18:30.
A w sobotę 11 maja Fundacja Sztuk 

i Dialogu zaprasza do Muzeum Przyro-
dy na  "Dzień ziół narwiańskich. Bez-
senność".  Specjaliści, m. in. z łomżyń-
skiej PWSIiP oraz Muzeum  Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie opowiedzą 
o ziołach pomagających w walce z bez-
sennością. Uczniowie i nauczyciele Ze-
społu Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących w Łomży przełożą 
teoretyczne rozważania na praktyczne 
pokazy zastosowania ziół w kuchni, 
choć tym razem będzie to pod wiatą 
w muzealnym parku.    

Początek o godz. 11:00.

W Mrągowie odbył się Turniej Tańca pod nazwą 
Mazurskie Transformacje. Organizatorami byli: 
Centrum Kultury i Turystyki wraz z Młodzie-
żowym Domem Kultury. Jurorami byli uznani 
w kraju tancerze i choreografowie: Karolina Gar-
bacik, Polsky, Ewulin i Magda Jędra. Nie mogło 
tam zabraknąć tancerzy łomżyńskich. 

Jak przekazuje Marek Kisiel, szef B.K. 
Step Łomża, do festiwalu zgłosiło swój 
udział 50 zespołów z Polski i Rosji, któ-
re zaprezentowały choreografie w dwóch  
kategoriach tanecznych: street dance (hip-
-hop, breakdance, popping, locking) oraz 
art dance (taniec współczesny, jazz, mo-
dern jazz), z podziałem na 3 grupy wieko-
we: do 10 lat, 11-14 lat i powyżej 15 lat.

- Najbardziej utytuło-
wana grupa B.K.Step, czyli 
B.K.Team zdobyła I miejsce 
w kategorii powyżej 15 lat - 
podkreśla Marek Kisiel.

Jego podopieczni poja-
wili się także w Kętrzynie 
na XII edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu – BRE-
AKMANIA 2019, gdzie 
można było zobaczyć zma-
gania najlepszych tancerzy 
z Europy i Polski. Jurami 
byli tam: Radosław Zolsky 
Kozłowski (Lublin), Mo-
nika Żurek Łaskarzewska 

(Szczecin) i Sanchezz/ Turbostyle Team/
Stoptimefam – Łotwa.

Tancerki z BK Team  - Oliwia Gołę-
bicka i Natalia Kisiel - jako reprezentacja 
grupy wystartowały w kategorii hip hop 
solo. Oliwia zakwalifikowała się do TOP 
8, a Natalia zdobyła 3 miejsce.  

- Bardzo nas cieszy ten sukces - mówi 
Marek Kisiel. - Czas, zaangażowanie 
i ogrom pracy naszych tancerzy poświę-
cony na treningach owocuje czołowymi 
miejscami co jest podwójna nagrodą: dla 
nich zdobytymi miejscami, a dla nas rado-
ścią z oglądania ich szczęśliwymi w tym co 
robią - dodaje. 

Marek Kisiel i jego utalentowani wy-
chowankowie składają "wielkie, wielkie 
podziękowania" Urzędowi Miejskiemu 
w Łomży oraz prezydentowi Mariuszowi 
Chrzanowskiemu za wsparcie finansowe 
bez, którego nie moglibyśmy konfronto-
wać swoich umiejętności i rozsławiać na-
szego miasta. 

Na marzenia nigdy nie jest za późno... 
Malarstwo w MOK Zambrów

Złoto i brąz B.K. Step 
na Mazurach
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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. 

Usługi de-
k a r s k i e 
- Perfekt 
dach: po-
krycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.  

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 509 
981 956.

DOM
EDWAL – meble na zamówienie. Projekt 
gratis. Konarzyce. Tel. 86  218 79 53, 601 
804 117. 
USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska – twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: ul 3 Maja 9. Tel. 862  173  474, 
606 728 258. 

USŁUGI RTV AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862  115 343, 696  884 735. Usługi w 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”. Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 
698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie w Łomży, 60m2 ul. 
Mickiewicza. Tel. 698 718 663.

Wynajmę budynek Karczmy w Kisielnicy, 
1500 zł netto. Tel. 600 289 289.

Sprzedam mieszkanie przy ul. Ks. Anny 
22, pow. 72,5 m2, cztery pokoje, duża 
kuchnia. W mieszkaniu parkiet dębowy, 
drewniana stolarka wewnętrzna, okna 
PCV, blisko centrum handlowo - usługo-
we, Galeria, szkoła i przedszkola, szpital, 
przystanek MPK. Tel. 662 307 684.

Lokal usługowo - handlowy 40 m2 do 
wynajęcia. Łomża, Ks. Janusza 11. Tel. 507 
24 74 64.

Sprzedam 2,76 ha lasu Jurzec Włościański 
tel. 600 343 819

Sprzedam M 5, 80m, 1 piętro w Kolnie tel. 
600 343 819

Działka rekreacyjna w Balikach na sprze-
daż gm.Nowogród, 300 m2, ogrodzona, 
prąd, woda, 30.000 zł do uzg., Tel. 600 588 
666

Do wynajęcia domek letniskowy nad rze-
ka Pisa Baliki k.Nowogrodu blisko Łomży 
6 tys. na cały sezon ewentualnie w za-
mian za prace porządkowe, możliwość 
pracy przy produkcji bud dla psów. Tel. 
600 588 666.

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

RÓŻNE

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

Sprzedam wyposażone w materac i pilot 
łóżko rehabilitacyjne oraz toaletę trans-
portową (urządzenia bardzo ułatwiają 
prace przy obsłudze osoby chorej). Tel. 
510 32 92 22.

Sprzedam kanapę trzyosobową: 
235x90x90 i dwuosobową:140x90x90 
obie z funkcją spania, stan bardzo dobry - 
nowy styl, kolor stalowy. Tel. 696 022 019.

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 
ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ MEBLI 
SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ SAMOCHO-
DOWĄ SKÓRZANĄ,ODNAWIANIEM KOM-
BINEZONÓW MOTOCYKLOWYCH ORAZ 
INNE USŁUGI. TEL. 882 621 247

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

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

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

PRACA
Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
rolnego, może być rencista lub emeryt.  
Tel. 784 497 101. 

Kobieta 52l.szukam stałej pracy jako nia-
nia lub pom.kuchenn, praca na ter. Łom-
ży od zaraz, rozważana każda propozycje. 
tel. 609 108 027.

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

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-
12,tel 862191334,602490563, piekarnia.

piatnica@op.pl

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, AUTYZM, STOPA 
CUKRZYCOWA,  SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Koszykarki 
UKS 4 Łomża 

zdobyły srebro
Srebrne medale przywiozły zawod-
niczki UKS 4 Łomża z Ogólnopolskiego 
Wielkanocnego Turnieju  koszykówki 
Dziewcząt U11k w Piasecznie, który 
odbywał się w dniach 26 – 28 kwiet-
nia 2019 roku. W koszykarskich zma-
ganiach wzięło udział dwanaście wio-
dących zespołów z całej Polski.

Jak informuje trener Marcin 
Piotrowski, dziewczęta pewnie, 
bez żadnej porażki, wygrały swo-
ją grupę, a następnie przeszły do 
fazy play off. W tej fazie turnieju 
również  wygrywały kolejne po-

jedynki, co zapewniło im 
awans do finału.  W nim 
zmierzyły się z zespołem 
z Grodziska Mazowiec-
kiego. 

- Finałowy mecz był 
bardzo wyrównany i do 
ostatniego gwizdka nie 
było wiadomo, kto będzie 
zwycięzcą. Dopiero koń-
cówka ostatniej kwarty 
zadecydowała o ostatecz-
nym wyniku. Dziewczęta 
z UKS 4 Łomża, działa-
jącego przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 im. Gene-
rała Władysława Andersa 
w Łomży,  zajęły drugie 
miejsce, co jest niewątpli-
wie ogromnym sukcesem 

łomżyńskiej koszykówki - pod-
sumowuje szkoleniowiec. 

Zawodniczka UKS 4 Łomża, 
Maja Sierzputowska, znalazła się 
w gronie pięciu najlepszych  za-
wodniczek turnieju. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. GKK Grodzisk Mazowiecki 
2. UKS 4 Łomża
3. UKS Trójka Ełk
4. MUKS I Piaseczno
5. UKS "Basket 47" Białystok
6. UKS La Basket Warszawa
7. UKS Huragan I Wołomin
8. MUKS Unia Basket Ostrołęka
9. UKS II Piaseczno
10. UKS 4 Ursus
11. UKS Trójka Żyrardów 
12. UKS Huragan II Wołomin.

Od 10 do12 maja Łomża 
gościć będzie uczestników 

VII Ogólnopolskiego Turnieju 
Koszykówki Dziewcząt i Chłopców 

„Łomża Cup 2019” o puchar 
Prezydenta Łomża. Rywalizować 

będzie 16 drużyn z całej Polski  (10 
drużyn żeńskich z rocznika 2003 
i młodsze oraz 6 drużyn męskich 

z rocznika 2001).

Imprezę patronatem hono-
rowym objął prezydent Mariusz 
Chrzanowski. Dziewczęta rozgry-
wać będą swoje mecze w hali wi-
dowiskowo - sportowej im. Olim-
pijczyków Polskich przy SP 9. 

Pierwsze spotkanie go-
spodynie turnieju rozegrają 

w piątek o godz. 9:00 z drużyną 
MUKS Pivot Piastów. Chłop-
cy natomiast rywalizować będą 
w sali gimnastycznej przy SP 10 
w Łomży, początek rywalizacji 
o godzinie 14:30. Łącznie pod-
czas trzydniowych zmagań zo-
stanie rozegranych 40 spotkań. 

Uroczyste zakończenie tur-
nieju odbędzie się w niedzie-
lę o godzinie 14:15 w hali im. 
Olimpijczyków Polskich przy 
SP 9 Łomży. Serdecznie zapra-
szamy do kibicowania. Wstęp 
wolny.

Zarząd Klubu GUKS Olim-
pijczyk Łomża składa serdeczne 
podziękowania sponsorom za 
pomoc w organizacji i ufundo-
wanie nagród rzeczowych dla 
uczestników turnieju. Szcze-
gólne podziękowania należą 
się: Urzędowi Miasta Łomża 

i prezydentowi Mariuszowi 
Chrzanowskiemu; firmie Me-
tal – Technik Łomża Jarosła-
wa Adamskiego;  Podlaskiemu 
Związkowi Koszykówki i  Jaro-
sławowi Czeropskiemu;  Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Per-
spektywa” i prezesowi Leszkowi 
Konopce; firmie Pepees S.A. 
i  prezesowi Wojciechowi  
Faszczewskiemu; Pizzerii Da 
Grasso  i Katarzynie Piszcza-
towskiej;  firmie EuroBus i Jaro-
sławowi Wołosińskiemu; firmie 
GrafSide i  Tomaszowi Gór-
nemu; Centrum Ubezpieczeń 
Expert  i Zbigniewowi Krajew-
skiemu;  Bogdanowi Chojnow-
skiemu, administratorowi sieci 
sklepów Stokrotka.                             

Organizatorem turnieju 
jest klub GUKS Olimpijczyk 
w Łomży.

„Łomża Cup 2019” o Puchar 
Prezydenta Łomży
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Złoty medal w rywalizacji drużyno-
wej mężczyzn, srebrny w drużynie 
kobiet, dobre pozycje indywidualne 
z najlepszymi życiowymi wynikami. 
W dobrym stylu rozpoczęli główną 
część sezonu lekkoatleci LŁKS „PRE-
FBET ŚNIADOWO” Łomża udziałem 
w mistrzostwach Polski seniorów na 
10 000 metrów w Białogardzie.

Jak relacjonuje Andrzej Ko-
rytkowski, prezes i szkoleniowiec 
PREFBET, łomżyńscy lekko-
atleci wywalczyli srebrne medale 
w drużynowej klasyfikacji  kobiet 
i złote w drużynie mężczyzn. 

Spośród siedmiorga uczest-
ników zawodów z łomżyńskiego 
klubu aż pięcioro uzyskało re-
kordy życiowe w tym wszystkie 
kobiety.  Ewa Jagielska była 6  
(34:15,64), Justyna Korytkow-
ska  - 9 (34:41,07 ), a "punktu-
jący" skład drużyny uzupełniła 
zawodniczka z grupy młodzie-
żowej Aleksandra Matejkowska    
(41:16,86 ). 

Wśród mężczyzn rekordy 
życiowe uzyskali 8 Przemy-
sław Dąbrowski (30:30,60) oraz 
młodzieżowiec Rafał Pogorzel-
ski(32:24,17). Tym razem bez 
rekordów, ale również z dużym 
wkładem dla drużyny przy-
biegli 11 Emil Dobrowolski 
(30:45,56) i 14 Mateusz Niem-
czyk (31:12,14) . 

- Po rozegraniu słabszych 
serii kobiet i mężczyzn zaczął 
padać deszcz co na pewno miała 
duży wpływ na wyniki zawodni-

ków którzy nie biegli w kolcach 
tylko w butach startowych. Ze 
względu na kontuzję łydki i ty-
godniową przerwę od treningów 
również Justyna Korytkowska 
znalazła się w tej grupie. Pomimo 
tego Justyna poprawiła „życiów-
kę” o ponad 12 sekund co jest na 
pewno dobrym prognostykiem 
przed rozpoczynającym się sezo-
nem - wyjaśnia Andrzej Koryt-
kowski.

*** 
Podczas rozegranego w War-

szawie Biegu Konstytucji 3 Maja 

zwycięstwa w kategorii zarówno 
kobiet jak i mężczyzn odnieśli 
biegacze PREFBETU. Zwycięż-
czynią biegu pań została Ewa Ja-
gielska (17.17) która wyprzedziła 
m. in. koleżankę klubową Annę 
Szyszkę, która była 3 (18:01). Ja-
kub Nowak wygrał w biegu open 
z czasem 14:47.

W mityngu 3 maja w Bia-
łymstoku drugie lokaty wywal-
czyli Beata Trzonkowska w rzu-
cie dyskiem (46,35 m) i Piotr 
Sadłowski na 3000m 9:14,87 
(rekord życiowy).

Brązowe 
taekwondo 

Dwa brązowe  medale i dwa miejsca w czołówce 
rywalizacji wywalczyli zawodnicy Młodzieżowe-
go Klubu Sportowego Medyk w Międzynarodo-
wym Turnieju w Taekwondo Olimpijskim "Byd-
goszcz Cup". 

Jak informuje trener "Medyków" Pa-
weł Remiszewski, w zawodach brało 
udział ponad 300 zawodników z Polski 
i innych krajów. W kategorii "Młodzik"  
Bartosz Jadacki wywalczył brązowy me-
dal, a na tym samym stopniu podium sta-
nął też Michał Czarniewicz. Dwóm pozo-
stałym zawodnikom  niewiele zabrakło do 
medalowych zdobyczy. Przemysław Jadac-
ki i Wiktor Nikonowicz zajęli 5 miejsca. 

Wyjazd na zawody był możliwy dzię-
ki wsparciu prezydenta Łomży, Urzędu  
Marszałkowskiego Oraz okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej Piątnica.

sport

Sukces  Terytorialsa z Łomży.  
Mistrzostwo Polski Wojska 

Polskiego 2019
Szer. Hubert Sulewski z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej został Mi-
strzem Polski 2019 Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie w kategorii 
do 70 kg. 

Mistrzostwa Wojska Polskiego na obiektach Akademii Wojsk Lą-
dowych we Wrocławiu, zakończyły się ogromnym sukcesem szer. Hu-
berta Sulewskiego z 1PBOT. Żołnierz, który wygrał walkę finałową 
trenuje od 8 lat. O swojej ścieżce sportowej, która doprowadziła go do 
zaszczytnego tytułu Mistrza Polski 2019 Wojska Polskiego w walce 
w bliskim kontakcie, opowiada: 

- Wywodzę się z zapasów, które trenuję od ośmiu lat, od pięciu 
również MMA. Należę do Fight Club Łomża. Jestem trzykrotnym 
Mistrzem Polski w MMA Juniorów, trzykrotnym Mistrzem Polski 
ADCC, zdobyłem puchar Europy w graplingu.

O samej walce podczas mistrzostw szer. Huberta Sulewski powie-
dział: 

- Podczas Mistrzostw Wojska Polskiego miałem 2 walki, w któ-
rych zmierzyłem się z mocnymi zawodnikami.  Pierwszą z Sylwe-
strem Millerem. W finale – tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na fakt, 
iż był on niesamowicie zaaranżowany, z oprawą na poziomie najwięk-
szych mistrzostw - wygrałem przez poddanie z Hubertem Lipińskim. 
Za rok z chęcią podejmę ponownie takie wyzwanie.

Gratulujemy łomżyńskiemu zawodnikowi.

Prefbet zaczyna  
od złota i srebra
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