
TYGODNIK    NR 517    28 maja 2019    ROK XIII    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Po raz pierwszy w historii 
obecności Polski w Unii Euro-
pejskiej i wyborów polskich 
posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego okręg złożony 
z województwa podlaskiego 
oraz warmińsko – mazurskie-
go reprezentowany będzie 
przez trójkę, a nie dwójkę de-
putowanych. Przy rekordowo 
wysokiej frekwencji miesz-
kańcy zdecydowali, że chcą 
do Brukseli wysłać profesora 
Karola Karskiego i Krzysztofa 
Jurgiela z Prawa i Sprawiedli-
wości oraz Tomasza Frankow-
skiego z Koalicji Europejskiej

To wielki sukces wyborczy 
Prawa i Sprawiedliwości – uwa-
ża łomżyński poseł Lech Antoni 
Kołakowski. - Bardzo dziękuję 
za znacznie większe zaangażo-
wanie niż w poprzednich latach 
i poparcie listy PiS, bo to ozna-
cza, że realizujemy program, ja-
kiego oczekują ludzie. Z radością 
mogę też powiedzieć, że Ziemia 
Łomżyńska będzie miała w Par-
lemencie Europejskim bardzo 
przyjazną osobę – profesora Ka-
rola Karskiego – dodaje parla-
mentarzysta Ziemi Łomżyńskiej.

Jak podkreśla, to jeden z naj-
cenniejszych polskich parlame-
natrzystów. Swoją współpracą 
z węgierskimi deputowanymi 

doprowadził do faktycznego wy-
gaszenia w Parlamencie Europej-
skim oskarżeń o łamanie prawo-
rządności w Polsce. 

- Jest naszym wielkim sprzy-
mierzeńcem w w zabiegach 
o rozwój nowoczesnej infrastruk-
tury. Zaangażował się w sprawę 
budowy drogowej trasy Via Car-
patia mającej ogromne znaczenie 
także dla naszego regionu. Ja jed-
nak chciałbym przede wszystkim 
podkreślić jego rolę w staraniach 
o Kolej Warszawsko – Mazurską 
przez Łomżę – mówi Lech An-
toni Kołakowski.

Karol Karski zdobył 184 054 
głosy. Lista Prawa i Sprawie-
dliwości miał jednak w okręgu 

jeszcze jedną potężną „lokomo-
tywę”. Krzysztof Jurgiel, były 
minister rolnictwa, poseł, były 
szef struktur PiS województwie 
podlaskim uzyskał poparcie 
104 592 wyborców. To również 
wyśmienity wynik, który przy-
czynił się do uzyskania trzecie-
go mandatu dla całego okręgu 
wyborczego.

„To niesamowity wynik. Ra-
zem dokonaliśmy czegoś, co in-
nym mogłoby wydawać się nie-
możliwe. Razem wygraliśmy te 
wybory” – przytaczają regional-
ne media komentarz Krzysztofa 
Jurgiela. 

Przeżywał on w ostatnich 
godzinach z pewnością istną 
huśtawkę nastrojów. Donie-
sienia z pierwszych godzin li-
czenia głosów wskazywały, że 
prawdopodobnie okręg zdobę-
dzie „tradycyjne” dwa mandaty 
z ogólnopolskiej puli, a wówczas 
dla byłego ministra zabrakłoby 
miejsca w samolocie do Brukseli. 
Potem jednak okazało się, że jest 
trzecie miejsce w PE i to dla Bia-
łegostoku.                          

Pod względem wielkości po-
parcia obu doświadczonych poli-
tyków PiS przedzielił debiutant. 
Tomasz Frankowski z Koalicji 
Europejskiej słynął ze skutecz-
ności na boisku w koszulce re-
prezentacji Polski – najdłużej 
– Wisły Kraków. Teraz będzie 
w biało–czerwonych barwach 

znów reprezentował Polskę. 
Zdobył 125 845 głosów.

„Ponad 120 tysięcy głosów!? 
Tak wspaniałego wyniku się 
nie spodziewałem. Dziękuję za 
wsparcie mojej rodzinie, mojemu 
sztabowi, dziesiątkom wolonta-
riuszy, a największe podzięko-
wania wyborcom, że tak licznie 
poszliście na wybory i oddaliście 
głos na drużynę   #KoalicjaEur.
opejska!” - skomentował w me-
diach społecznościowych Tomasz 
Frankowski.

Kraj
Wybory do Parlementu Eu-

ropejskiego wzbudziły tym ra-
zem rekordowe zainteresowanie 
mieszkańcow Polski (zresztą 
w innych krajach UE też były 
lepsze wskaźniki frekwencji).  Do 
lokali wyborczych wybrało się 

45,68 %. uprawnionych. 
W okręgu nr 3, który obej-
mował swoim obszarem 
woj. podlaskie i warmiń-
sko-mazurskie frekwencja 
wyniosła 38,93 %.. To je-
den ze słabszych wyników 
w kraju, ale nie przeszko-
dził w zdobyciu trzeciego 
mandatu dla regionu.

Wybory przyniosły wy-
raźne zwycięstwo Prawa 
i Sprawiedliwości – 45,38% 
ważnych głosów przy 38,47% 
poparcia do Koalicji Euro-
pejskiej. Pięcioprocentowy 
próg wyborczy przekroczyła 
jeszcze tylko Wiosna Ro-
berta Biedronia (6,06%), co 

oznacza. że będzie miala swoich 
przedstawicieli w Parlamencie Eu-
ropejskim, w tym lidera.

Dalsze miejsca zajęły: Konfe-
rederacja (kilka ugrupowań pra-
wicy) – 4,55%, Kukiz'15 – 3,69%, 
Lewica Razem – 1,24%. 

W okręgu numer 3 Pra-
wo i Sprawiedliwość uzyskało 
47,29% głosów. W Łomży bar-
dzo zdecydowanie wygrał Ka-
rol Karski. W powiatach Ziemi 
Łomżyńskiej górą częściej był 
Krzysztof Jurgiel. 

Wybieraliśmy w Polsce 52 
posłów do PE: 27 mandatów 
zdobyło PiS, 22 – KE, 2 – Wio-
sna. Dominik Tarczyński z PiS 
znalazł się jednak na razie w „bry-
tyjskim czyśćcu”. Musi czekać na 
objęcie swojego mandatu aż do-
kona się „brexit” i brytyjscy po-
słowie opuszczą Parlament.   

Eurowybory. Dwa mandaty dla Prawa  
i Sprawiedliwości, jeden dla Koalicji Europejskiej

Karol KarsKi 184 054 głosów

Krzysztof Jurgiel 
104 592 głosów

tomasz franKowsKi 
125 845 głosów
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Senator Anna Maria Anders zostanie 
ambasadorem RP we Włoszech. Od 
marca 2016 roku miała reprezento-
wać w izbie wyższej naszego parla-
mentu okręg z m. in. Łomżą i Suwał-
kami. Przez kilka "chwil" nawet to 
robiła i opowiadała jak jest dumna 
i szczęśliwa, że jest wśród ludzi, któ-
rzy z tak wielkim szacunkiem wspo-
minają jej ojca, generała Władysława 
Andersa (z rodzin jego żołnierzy czy 
ludzi, których zdołał wyprowadzić 
z sowieckich terenów zsyłek). Szybko 
jej jednak przeszło.

W wyborach parlamentar-
nych 2015 roku Anna Maria 
Anders, która niewiele wcześniej 
zaczęła zacieśniać więzi z Pol-
ską, starała się mandat senator-
ski w Warszawie. Nie udało się 
jej. Bardzo szybko jednak otrzy-
mała druga szansę. Wybrany do 
Senatu w okręgu łomżyńsko - 
suwalskim Bohdan Paszkowski 
został wojewodą podlaskim, co 
oznaczało rezygnację z obecno-
ści w parlamencie. Władze Pra-
wa i Sprawiedliwości uznały, że 
kandydatką w wyborach uzupeł-

niających zostanie właśnie Anna 
Maria Anders. Kilka tygodni 
wcześniej zresztą otrzymała rzą-
dową funkcję przewodniczącej 
Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz sekretarza 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i pełnomocnikiem 
premiera do spraw dialogu mię-
dzynarodowego.

W senackich wyborach jej 
głównym rywalem był Mieczysław 
Bagiński z Łomży, radny Sejmiku, 
były wojewoda łomżyński. Re-
prezentował Polskie Stronnictwo 
Ludowe, ale z poparciem dla niego 
pospieszyła też Platforma Obywa-
telska i .Nowoczesna.   

Kampania wyborcza przebie-
gała pod znakiem wizyt w Łomży, 
Suwałkach i całym okręgu najważ-
niejszych polityków PiS i z drugiej 
strony PSL i PO. Anna Maria 
Anders wygrała , ale zaskakująco 
skromną przewagą jak na okręg 
uważany za bastion PiS. Z gratu-
lacjami przyjechał do Łomży lider 
partii Jarosław Kaczyński.

Pierwsze tygodnie i miesiące 
Anna Maria Anders starała się 
być obecna wżyciu regionu. M. in. 
sprowadziła do Łomży delegację 
gospodarczą amerykańskiego sta-
nu Nevada i zapowiadała kolej-
ne takie inicjatywy. Włączała się 
w inicjatywy dotyczące wojska, 
kombatantów, młodzieży. Niedłu-
go jednak trwał ten okres i po pro-
stu  pozostawiła swoich wybor-
ców i wybrała żywot politycznych 
w stolicy i świecie (jej podróżami 
i ich kosztami obszernie zajmowa-
ły się swego czasu media)

Już kilka tygodni temu po-
jawiła się informacja, że  Anna 
Maria Anders zostanie kolejnym 

ambasadorem RP w Rzymie.  
Kilka dni temu włoskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych poin-
formowało, że prezydent Włoch 
Sergio Mattarella zaakceptował 
osobę nowego polskiego ambasa-
dora - Anny Marii Anders. Wło-
chy to zresztą bardzo ważny dla 
niej kraj. To w bitwie o Monte 
Cassino jej  ojciec, generał  Wła-
dysław Anders, prowadził  do 
boju polskich żołnierzy, który 
nadzieją był powrót do Ojczyzny, 
choć okrężną drogą. Jego cór-
ka wzięła kilka dni temu udział 
w uroczystościach 75. rocznicy  
tej symbolicznej dla Polaków bi-
twy. Uzupełniających wyborów 
nowego senatora z Łomży i Su-
wałk nie będzie. Zgodnie z ordy-
nacją, nie organizuje się ich, gdy 
do końca kadencji pozostaje tyl-
ko 6 miesięcy, a już jesienią (za-
pewne w październiku) odbędą 
się  nowe wybory do Sejmu i Se-
natu. 

Anna Maria Anders została 
łomżyńsko - suwalskim senatorem 
jako kandydatka spoza regionu. 
Wydawało się jednak, że ze swoim 
nazwiskiem, a przede wszystkim 
nasiąknięta kulturą polityczną Za-
chodu, gdzie się urodziła i spędziła 
większość życia, będzie pewnym 
nowym zjawiskiem w krajowej 
polityce. Ku zadowoleniu także jej 
wyborców. Dużym rozczarowa-
niem jest, że tak się nie stało.

Tym niemniej życzymy no-
wej pani ambasador życzymy, 
aby odnalazła się lepiej wśród elit 
Rzymu, Mediolanu czy Neapolu 
niż wśród mieszkańców Łomży, 
Suwałk czy Zambrowa. I oby 
dobrze troszczyła się o interesy 
Polski.     

aktualności

WYDAWCA: Artur Filipkowski

18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07
REDAKTOR NACZELNY: Maciej J. Gryguc
Współpraca:
Marlena Siok, Wiesław Kołowski,  
Dmytro Kozhemiaka

DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638

e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info
„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

fo
t. 

An
na

 M
ar

ia 
An

de
rs 

Tw
itt

er
    

 

Anna Maria Anders zamienia 
Łomżę na Rzym

NIE LICZY GODZIN I LAT... Pewnie też nie dałby rady policzyć ilu 
fanów pokochało go za tę piosenkę. Andrzej Rybiński, muzyk i piosenkarz. 
Połowa duetu Andrzej i Eliza, autor wielu piosenek, które po prostu przychodzą 
do głowy i pozostają, wystąpił w Łomży. Udzielił nam wywiadu, zapraszamy do 
Telewizji Narew i na www.narew.info już w piątek 31 maja. 
„Bliżej gwiazd, bliżej dna jestem wciąż taki sam...”

Łomżyńska pięść rządzi
Zbigniew Maleszewski szef bokserskiego klubu Tiger Łomża i prezes Podlaskie-
go Związku Bokserskiego został wiceprezesem Polskiego Związku Bokerskiego. 
To najwyższej rangi stanowisko, jakie osiągnął łomżyniak w strukturach pol-
skich związków sportowych, które biorą udział w kształtowaniu w kraju dyscy-
plin olimpijskich.

Nowe władze PZB powierzyły Zbigniewowi Maleszewskiemu 
niezwykle ważną i odpowiedzialną funkcję wiceprezeta do spraw wy-
szkolenia. To oznacza, że wychowawca pięściarzy, praktyk pracujący 
z młodzieżą i dorosłymi adeptami sztuki walki, będzie miał decydują-
cy wpływ na ukształtowanie nowego systemu, który może przywróci 
polskiemu boksowi renomę,. Przypomnijmy, że polscy bokserzy seryj-
nie potrafili zdobywać medale igrzysk i byli postrachem wszystkich 
nacji. Ostatni medal (brązowy) to jednak trofeum Wojciech Bartnika 
aż z Barcelony w 1992 roku. 

- Chcę przeorganizować nasze struktury szkolenia - zapowiada 
Zbigniew Maleszewski.

Będzie miał decydujące zdanie np. w kwestii wyboru trenera kadry 
narodowej, jej składu, systemu przygotowań do dużych imprez.

Wydaje mi się, że moja dotychczasowa praca i dokonania są znacz-
nie bardziej doceniane w Polsce niż w Łomży – uśmiecha się, z lekkim 
odcieniem goryczy Zbigniew Maleszewski.

Zbigniew Maleszewski, wychowawca bokserskiej młodzieży w Łomży, jest od 
teraz jedną z najważniejszych postaci Polskiego Związku Bokserskiego   
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Jest zgoda na budowę kolejnego od-
cinka S61, od końca obwodnicy Su-
wałk do Budziska (granica z Litwą). 
Wojewoda podlaski podpisał 20 maja 
zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) – informuje biało-
stocki oddział Generalnej Dyrekcji 
Drog Krajowych i Autostrad. 

Decyzja z rygorem natych-
miastowej wykonalności kończy 
procedury administracyjne i po-
zwala przejść z etapu projekto-
wania do fizycznej budowy trasy 
w terenie – podaje administracja 
drogowa. Nieoficjalnie jednak 
dowiedzieliśmy się, że obawy 
nadal towarzyszą tej inwesty-
cji. Wcześniejsze doświadczenia 
z włoską firmą drogową nie po-
zwalają bowiem na pełen opty-
mizm.   

Jak wyjaśnia GDDKiA, od-
cinek S61 Suwałki – Budzisko 
ma 24 kilometrydługości i wy-
budowany zostanie jako dwu-
jezdniowa droga ekspresowa 
o nawierzchni z betonu cemento-
wego, z bezkolizyjnymi węzłami 
Suwałki Północ i Suwałki Szy-
pliszki oraz czteroma Miejscami 
Obsługi Podróżnych w dwóch 
lokalizacjach: Żubryn i Budzisko 

(po obu stronach). W ra-
mach inwestycji powsta-
ną m.in.: 34 obiekty inży-
nierskie, drogi serwisowe 
oraz elementy ochrony 
środowiska.

Do końca maja 
GDDKiA planuje prze-
kazać plac budowy wy-
konawcy, firmie Impresa Pizza-
rotti, która z końcem 2020 roku 
powinna udostępnić drogę kie-
rowcom. Kontrakt budowlany 
opiewa na 605 mln zł, a cała in-
westycja jest współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” (CEF).

Nie ma natomiast „przeło-
mu” na fragmencie Via Baltica 
między Ostrowią Mazowiecką 
a Szczuczynem. O szczegółach 
problemu informuje portal ryne-
kinfrastruktury.pl:

„Dwa odcinki, łączące Kol-
no ze Stawiskami i Stawiski ze 
Szczuczynem, są aktualnie na 
etapie wydawania Zezwolenia na 
Realizację Inwestycji Drogowej 

(ZRID). Dokument miał zostać 
wydany na początku tego roku, 
sprawa ulegnie jednak wydłuże-
niu.

Wnioski o ZRID dotyczą-
ce tych dwóch odcinków zosta-
ły złożone przez wykonawców 
pod koniec sierpnia 2018 roku, 
czyli zgodnie z przewidywanym 
terminem. Później, według pla-
nu decyzja miała zostać wyda-
na w ciągu 5 miesięcy, termin 
ten wypadałby więc pod koniec 
stycznia 2019. 

W całym procesie wojewoda 
podlaski zażądał jednak uzupeł-
nienia różnych braków formal-
nych. W szczególności były to 
ostateczne zgody wodnoprawne 
m.in. na usługi wodne. Jak po-

daje białostocki oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
– na dzień dzisiejszy pro-
cedowane w Wodach Pol-
skich jest wydanie decyzji 
na podstawie wniosku 
pełnomocnika inwestora 
o wydanie zgody wodno-

prawnej w tym zakresie.
Jak podaje inwestor – pozo-

stałe braki formalne zostały już 
uzupełnione. Obecnie, planowa-
ny termin uzyskania „zielonego 
światła” od wojewody podla-
skiego dla dwóch odcinków tra-
sy Kolno – Szczuczyn to II/III 
kwartał.

Kontrakty na projekt i bu-
dowę tych odcinków zostały za-
warte 31 października 2017 roku. 
Umowa na trasę od węzła Kolno 
(z węzłem) do węzła Stawiski 
(bez węzła) podpisano z kon-
sorcjum firm Strabag i Strabag 
Infrastruktura Południe. Jej war-
tość to 288,323 mln zł. Przewi-
duje ona budowę fragmentu S61 
o długości 16,432 km oraz drogi 

krajowej nr 63 liczącego 2,25 km. 
Drugi kontrakt dotyczy odcinka 
od węzła Stawiski (bez węzła) 
do początku obwodnicy Szczu-
czyna. Przewiduje on budowę 
18,002 km drogi ekspresowej 
S61. Zajmie się tym firma Bu-
dimex, a GDDKiA zapłaci za to 
342,134 mln zł.

Przedsięwzięcia są prowadzo-
ne w systemie „projektuj i bu-
duj”. Oznacza to, że firmy będą 
zobowiązane do opracowanie 
dokumentacji projektowej, uzy-
skania niezbędnych pozwoleń na 
budowę, budowy infrastruktury 
oraz otrzymanie zezwolenia na 
użytkowanie drogi. Na realizację 
obu zadań wykonawcy mają 31 
miesięcy, przy czym w okres ro-
bót budowlanych nie wliczają się 
miesiące zimowe (od 15 grudnia 
do 15 marca).

Oba odcinki pobiegną po no-
wym śladzie. Ich nośność będzie 
wynosiła 115 kN/oś, a prędkość 
projektowa 110 km/h. W ramach 
inwestycji powstanie infrastruk-
tura towarzysząca – obiekty in-
żynierskie, urządzenia ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa ru-
chu drogowego.

Via Baltica nieco mniej śliska 
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„W każdej kobiecie drzemie 
potężna siła, bogactwo dobrych 
instynktów, moc twórcza oraz 
odwieczna prastara mądrość […] 
Cień Dzikiej Kobiety wciąż za 
nami podąża, dniem i nocą. Nie-
ważne, gdzie jesteśmy, ten cień ma 
nieodmiennie cztery łapy”. Pisała 
Clarrisa Pinkola Estés w książce 
„Biegnąca z Wilkami”. Bo to m.in. 
właśnie dzięki matce naturze 
i pierwotnemu archetypowi każ-
da z kobiet dziś jest silna, wolna 
i mądra. Nie każda jednak to do-
strzega.  Jedna zatraca się w zwy-
kłej codzienności, zaś inna ślepo 
goni za sztucznie wykreowanymi 
ideałami. Jak odnaleźć wewnętrz-

ne piękno? Jak obudzić w sobie 
pierwotną siłę? Jak pokochać i za-
akceptować to kim jestem? Na te 
i na wiele innych pytań poznawało 
odpowiedź kilkadziesiąt kobiet 
z Ziemi Łomżyńskiej podczas 
spotkania „Siła jest kobietą”, zor-
ganizowanego przez Iwonę Mo-
carską, Miss Ziemi Łomżyńskiej 
z pomocą Anny Kurządowskiej-
-Kosińskiej. 

- Event "Siła jest kobietą" był 
pomysłem oraz inicjatywą obecnie 
panującej Miss Ziemi Łomżyń-
skiej - Iwony Mocarskiej. Zgodnie 
z założeniami naszej Miss, był on 
skierowany do kobiet, bez wzglę-
du na ich wiek. Miał na celu po-

kazanie, że kreowanie idealnego 
świata w social mediach jest czymś, 
co mocno ingeruje w nasze życie 
narzucając pewne, niezdrowe stan-
dardy. 

Z pomocą zorganizowa-
nia tego magicznego spotkania 
przyszło do nas wiele osób, nasi 
partnerzy, pani psycholog, trener 
personalny, specjaliści od trików 
urodowych oraz firma GLOV 
z którą prężnie rozwinęła się 
w tym roku nasza współpraca. 
Wszystko udało się wzorowo, 
a wkład jaki włożyła w przygoto-
wania do wydarzenia nasza Miss, 
utwierdził mnie w przekonaniu, 
że Jej wybór był bardzo słuszny. 

Iwona świetnie poradziła sobie 
w nowo odkrytej roli. Warto 
dodać dodać, że jest to pierwsza 
Miss Ziemi Łomżyńskiej, która 
swój rok panowania chciałaby 
połączyć z działaniami na rzecz 
innych osób co konsekwentnie 
realizuje. Za to należą się Jej 
ogromne brawa i motywacja do 

dalszych działań, których - jak 
obiecuje - nie zabraknie – za-
pewnia Anna Kurządkowska-
-Kosińska.

I nie wiadomo czy to sprawa 
prawdziwie wiosennego torciku 
bezowego czy panującej atmos-
fery, ale tego wieczora nie było 
kobiety, która nie byłaby ubra-

one to wiedzą

Siła jest kobietą
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na w szczery i nieskrępowany 
uśmiech. Nie liczył się wiek czy 
profesja. Najważniejsze, że mogły 
zrobić coś dla siebie. Co dosko-
nale udowodniły metamorfozy. 
Trzy Panie zupełnie odmienio-
ne przez Wiktorię Anne Brdyś, 
(Wike Anne) i Studio Fryzur 
„Amelia” wyglądały jakby dopie-
ro co wróciły z czerwonego dy-
wanu  festiwalu w Cannes. 

- Nie wiem dlaczego to zro-
biłam, dlaczego się zgłosiłam, ale 
było warto. Chociażby dla reakcji 
rodziny i przyjaciół – przyznaje 
nieco onieśmielona jedna z pań, 
przyjmując uściski i słowa za-
chwytu, a niekiedy nawet niedo-
wierzania, czy to aby na pewno 
ona. 

Zewnętrzne piękno to jedno. 
Jednak tak naprawdę wszyst-
ko zaczyna się gdzieś znacznie 
głębiej. Jak przekonywała jed-
na z prelegentek, dr Monika 
Surawska, z Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży kluczem do 
wydobycia tej pierwotnej siły jest 
samoakceptacja. A silnie zako-
rzeniona daje możliwość poko-
nywania najsolidniejszych barier. 

-  Rozpoczynając to spotka-
nie, tak przekornie powiedzia-
łam, że jestem piękna dlatego, 
że jestem silna, a nie odwrotnie. 
Nie jestem silna, dlatego, że je-
stem piękna – mówi dr. Monika 
Surawska. - Piękno od zawsze 
było tematem rozważań, cho-
ciażby filozofów. Dzisiaj niemal 
każdy stawia sobie pytanie czym 
to piękno jest, skąd się bierze? 
A ja odpowiem za psychologią, że 
bierze się z wnętrza. Dlatego nie-
ważne jest to, jak piękne jest na 
zewnątrz, ale najważniejsze jest 
to, co drzemie wewnątrz. Pew-
ność siebie, samoakceptacja, to to, 
co sprawia, że możemy iść przez 
życie z podniesioną głową, z po-
czuciem skuteczności – dodaje. 

I gdy wieczór dobiegł koń-
ca, niejedna z kobiet wychodziła 
z nieco wyżej uniesioną głową. 

-Event siła jest kobieta, który 
zrealizowałam dzięki konkursowi 
Miss Ziemi Łomżyńskiej był dla 
mnie spełnieniem marzeń. Już 
podczas robienia wizytówek na-
pisałam „ Gdy zostanę Miss Zie-
mi Łomżyńskiej 2019, to chcia-
łabym zorganizować misskową 
kampanię przeciwko komplek-

som wśród kobiet. Myślę, że to 
bardzo ważny problem, który ha-
muje nas przed dawaniem z sie-
bie tego co najlepsze, a przecież 
każda z nas ma swoje supermo-
ce!”. Śmiało mogę powiedzieć, ze 
obietnica wyborcza została speł-
niona. Cały wieczór 25 maja był 
otoczony aurą uśmiechu, przy-
jaźni i łamania wewnętrznych 
zarzutów, które stawiają sobie 
współczesne kobiety. Dzięki za-
angażowaniu partnerów kon-
kursu Miss Ziemi Łomżyńskiej 
nasi goście mieli okazje przeżyć 
dogłębną metamorfozę, którą za-
częła się rozmową z panią dok-
tor psychologii a skończyła się 
na przemianie wizualnej. Myślę, 
że każda z nas wyniosła z tego 
spotkania coś co sprawiło jej ży-
cie troszkę bardziej prostszym, 
a może nawet szczęśliwszym. 
Organizacja tego spotkania zaję-
ła mi ponad miesiąc. Był to czas 
ciężkiej pracy, ciągłych telefonów 
i spotkań jednak uśmiech na-
szych cudownych kobietek, które 
w ten wieczór dały nam o siebie 
zadbać stał się najpiękniejszą 
nagrodą – nie kryła wzruszenia 
Iwona Mocarska.  

one to wiedzą

Pokemony i Paskudy u progru 
wakacji w Kinie Milenium w Łomży 
Repertuar 31 maja – 6 czerwca 
Piątek 31 maja
Duża sala: Aladyn -  godz 13:00, 
15:30 i 18:00; Herezja – godz. 20:30.   
Mała sala: Paskudy – godz. 16:00; 
Pokemon – godz.18:00; Gloria Bell 
– godz. 20:15

Sobota 1 czerwca
Duża sala:  Aladyn 2D – godz. 10:30, 
13:00, 15:30 i 18; Herezja – godz. 
20:30. 
Mała sala: Paskudy – godz. 10:00 
i16:00 Pokemon – godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; .Słodki koniec dnia – godz. 
16:00; Gloria Bell - godz. 20:15. 

Niedziela 2 czerwca 
Duża sala:  Aladyn – godz. 10:30, 
13:00, 15:30 i 18:00; Topielisko. He-
rezja – godz. 20:30.  
Mała sala: Paskuda – godz. 10:00 i 
16:00; Pokemon - godz. 12:00, 14:00 
i 18:00; Gloria Bell  – godz. 20:15 

Poniedziałek 3 czerwca 
Duża sala:  Aladyn – godz. 13:00, 
15:30 i 18:00; Herezja – godz. 20:30. 
Mala sala:  Pokemon – godz. 14:00 i 
18:00;  Paskudy – godz. 16:00;  Glo-
ria Bell - godz. 20:15.

Wtorek 4 czerwca
Duża sala: Aladyn – godz. 13:00, 
15:30 i 18:00; Herezja – godz. 20:30. 
Mała sala: Pokemon– godz. 14:00 i 
18:00;  Paskudy – godz. 16:00;  Glo-
ria Bell - godz. 20:15.

Środa 5 czerwca
Duża sala:  Duża sala: Aladyn – godz. 

13:00, 15:30 i 18:00; Herezja – godz. 
20:30. 
Mała sala: Paskudy  – godz. 10:00 
i 16:00;  Pokemon – godz. 12:00, 
14:00 I 18:00;  Gloria Bell - godz. 
20:15.

Czwartek 6 czerwca
Duża sala:  Duża sala: Aladyn – godz. 
13:00, 15:30 i 18:00; Topielisko. He-
rezja – godz. 20:30. 
Mała sala: Paskudy  – godz. 10:00 
i 16:00;  Pokemon – godz. 12:00, 
14:00 I 18:00;  Gloria Bell - godz. 
20:15.
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W Podlaskiej Akademii Kulinar-
nej w Białymstoku odbył się finał 
II edycji  prestiżowego Konkursu 
Gastronomicznego Województwa 
Podlaskiego  dla uczniów średnich 
szkół rolniczych  „Gotuj z Klasą”. Na 
najwyższym stopniu podium stanęli 
Natalia Farfułowska i Piotr Pastor-
czyk, uczniowie kl. III c z łomżyńskiej 
„Wety”.

Mistrzowie z Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólno-
kształcących nr 7 w Łomży, pod 
opieką pani Katarzyny Chojnow-
skiej, przygotowali:  kapuśniak 
na pstrągu z pierożkiem ziem-
niaczanym, żołądki gęsie w sosie 
z grzybów leśnych z kaszą pęczak 
i ciasto „Marcinek”. Zachwycili 
jurorów, których pracami kiero-
wał wicemarszałek Stanisław De-
rehajło i znanego mistrza sztuki 
kulinarnej Karola Okrasę.  

Jak informuje "Weta", orga-
nizatorem Konkursu był Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego. Nad całością 
imprezy czuwała pani Iwona 
Krzyżanowska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Rybackich UMWP 
w Białymstoku. Potrawy miały 
nawiązywać do dziedzictwa ku-
linarnego Podlasia i bazować na 
regionalnych produktach.

Jedenaście dwuosobowych 
zespołów ze szkół rolniczych 
o profilu gastronomicznym wal-
czyło o prestiżowy staż w restau-
racji Karola Okrasy „Platter by 
Okrasa” w Hotelu InterConti-
nental w Warszawie oraz nagro-
dy rzeczowe ufundowane m.in. 
przez Marszałka Województwa 
Podlaskiego.

Zmagania młodych podla-
skich kucharzy oceniało Sza-
cowne Jury pod przewodnic-
twem  Stanisława Derehajło 
- wicemarszałka Województwa 
Podlaskiego oraz z udziałem fun-
datora głównej nagrody pana Ka-
rola Okrasy, jednego z najbardziej 
znanych polskich szefów kuchni, 
który w 2017 roku otrzymał tytuł 
Ambasadora Województwa Pod-
laskiego.

Wyróżnionych 11 zespołów 
finalistów stanęło do dwugodzin-
nej rywalizacji, w czasie której 
przygotowywali po 7 porcji zupy 
lub przystawki, dania głównego 
oraz deseru.

Uczniowie "Wety" jako 
główną nagrodę otrzymali staż 
w warszawskiej restauracji Karola 
Okrasy „Platter by Okrasa” .

- Jesteście nadzieją, że trady-
cja Podlasia, kultura kulinarna 
tego regionu przetrwa. Dziękuję 

za to Wam i Waszym opiekunom 
– mówił uczestnikom Konkursu 
popularny restaurator i autor ku-
linarnych programów telewizyj-
nych Karol Okrasa,

Już sama jego obecność była 
dla wielu młodych kucharzy 
prawdziwą nagrodą. Ambasador 
Podlasia, po zakończeniu Kon-
kursu, gratulował finalistom oraz 
udzielił cennych rad i wskazówek. 
W najbliższym czasie najlepsi 
spotkają się z Karolem Okrasą 
na wymarzonych warsztatach 
kulinarnych. Natalia i Piotr już 
nie mogą doczekać się wyjazdu 
do Warszawy, aby pod okiem 
wielkiego autorytetu kulinarne-
go, zgłębiać tajniki przyrządzania 
i dekorowania potraw.

Szczególne podziękowania 
społeczność "Wety" skierowała 
w stronę pana Marka Gruszfelda, 
absolwenta łomżyńskiej „Wety”, 
za pomoc w przygotowaniu zwy-
cięskiej pary.

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia", drugie miejsce zajął 
Zespół Szkół w Niećkowie – Ka-
tarzyna Fałtyn i Karolina Krauju-
towicz, trzecie  zdobyli uczniowie 
Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Rudce – Ka-
tarzyna Świerżewska i Ewelina 
Dmitruk. Jury postanowiło też 
przyznać wyróżnienie Elżbiecie 
Jakubowskiej i Roksanie Kowal-
czyk z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Su-
wałkach.  

– Sam nie gotuję tak dobrze, 
jak pan Karol, ale zjeść lubię, dla-
tego doceniam i gratuluję Wam 
tego, gdzie już doszliście. A skoro 
jesteście w finale, to jesteście już 
teraz elitą – mówił marszałek 
województwa Artur Kosicki.

Jurorzy mieli do oceny da-
nia ściśle związane z Podlasiem 
i jego tradycjami m.in: beljaszi 
z chraszczami (rodzaj babeczki 
z mięsem i surówką z grzybów 

wywodzące się z kuchni tatar-
skiej); busłowe łapy (smażone 
ciastka drożdżowe w kształ-
cie bocianich łap – popularne 
w regionie Bielska Podlaskie-
go); pieczoną perliczkę, rosół 
z kaczki, kapuśniak na pstrą-
gu, kartoflankę, zupę fasolową, 
migdałową, rozmaite pierogi 
i placki ziemniaczane (np. z sie-
ją), babkę  ziemniaczaną z bocz-
kiem, żołądki gęsie, pierś z gęsi 
w różnych odsłonach, tradycyjne 
chrusty, pączki z grzybami, cia-
sto marcinek, bliny z miodem, 
serniczki z musem jagodowym, 
paschą na sękaczu i wiele innych.

- Jestem zadziwiony i ucie-
szony tak wysokim, wręcz pro-
fesjonalnym poziomem dań 
– mówił przewodniczący jury, 
wicemarszałek Stanisław De-
rehajło. – Są w większości ściśle 
związane z regionem, a nawet 
subregionami, bo np. po raz 
pierwszy jadłem dziś zaguby, 
a są one popularne na południu 
naszego województwa. Trzeba 
jeszcze popracować nad odpo-
wiednią prezentacją dań, opowia-
daniem o nich a przyszłość przed 
tymi dzieciakami stoi otworem!

Wiesława Burnos, członek 
zarządu województwa, która dziś 

również oceniała konkursowe 
zmagania, podkreślała związanie 
prezentowanych dań z trady-
cyjną kuchnią Podlasia. – Dużo 
było potraw mącznych i ziem-
niaczanych, bo taka nasza kuch-
nia podlaska była i jest. Niektóre 
z tych potraw są znane w całym 
województwie, ale w różnych 
regionach nieco inaczej poda-
wane i nazywane, i tu też były 
przykłady takich regionalizmów 
– opowiadała. – Mnie osobiście 
dziś jednak zaskoczył i zauroczył 
kapuśniak na pstrągu z pierogiem 
ziemniaczanym i skwarkami, któ-
ry przyrządził zespół z Łomży.

Mistrzostwo z Okrasą. Finał II edycji Konkursu 
„Gotuj z Klasą” dla łomżyńskiej "Wety"



7czas na kolej

Obszerną informację i pre-
zentację na temat sieci przy-
szłych linii kolejowych 
prowadzących z różnych re-
gionów kraju do Centralne-
go Portu Komunikacyjnego, 
czyli tzw. szprych, opubliko-
wał spółka zajmująca się tym 
wielkim projektem. Wśród 
specjalnych atutów nowego 
szlaku uwzględniają (a wręcz 
podkreślają) możliwość upra-
wiania "łomżingu" .

"Centralny Port Komunika-
cyjny to nie tylko nowe lotnisko, 
ale też linie kolejowe. W ramach 
tzw. szprychy nr 3 powstanie 141 
km nowych linii kolejowych, 
a 318 km zostanie zmodernizo-
wanych. Do sieci połączeń da-
lekobieżnych zostaną włączone 
m.in. Łomża i Kolno" - czytamy 
w opracowaniu.

Dalej autorzy stwierdzają: 
"Szprycha nr 3 to linia sta-

nowiąca połączenie Warszawy 
i Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego z Mazurami i Podla-
siem. Pociągi  z Portu Lotnicze-
go Solidarność po przejechaniu 
przez Białystok – z jego pięknym 
deptakiem, Pałacem Branickich 
i ogrodami Filharmonii Pod-
laskiej – wjadą (po normalnym 
torze) do Grodna objętego dla 
Polaków ruchem bezwizowym. 
Z Białegostoku trasa skręci do 
Ełku – z jego malowniczą pro-
menadą i zabytkową Wieżą Ci-
śnień – a dalej do Suwałk, które 
są wymarzonym miejscem dla 
miłośników turystyki wod-
nej, pieszej i rowerowej. Dzięki 
szprysze nr 3 pasażerowie zyska-
ją także wygodniejszy dojazd na 
Mazury, do Krainy Tysiąca Jezior. 
Biskość Parku Krajobrazowego 
Doliny Narwi to z kolei impuls 
dla turystyki i tzw.  „łomżingu”. 
Pociąg zabierze nas dalej do Gi-
życka, gdzie możemy wysiąść 
i popłynąć na spływ, a następnie 
wsiąść do pociągu powrotnego - 
dajmy na to w Piszu czy Orzyszu.

Dzięki inwestycjom spółek 
CPK i PKP Polskie Line Kole-
jowe, które zostały przewidziane 
w ramach szprychy nr 3, do sieci 
połączeń dalekobieżnych zostaną 
włączone Łomża i Kolno. Korzy-
ści dla mieszkańców są oczywiste. 
Podróż z Ostrołęki do Warszawy 
skróci się niemal dwukrotnie (i wy-
niesie1 godz. 5 minut), z Suwałk 
do Warszawy dojedziemy w czasie 

o ponad 2 godz. krótszym niż obec-
nie  (w 2 godz. 30 min.), a z Bia-
łegostoku do stolicy przyjedziemy 
godzinę wcześniej niż obecnie (po-
dróż zajmie 1 godz. 15 min.).

–Korzyści z inwestycji kolejo-
wych są niezaprzeczalne. Łomża 

i Kolno, dziś wykluczone trans-
portowo, przestaną być białymi 
plamami na kolejowej mapie 
Polski. Bardzo istotnie usprawni 
się skomunikowanie z centrum 
Polski m.in. Białegostoku, Ełku 
i Suwałk. Szprycha do Łomży, 

Pisza i Giżycka skokowo popra-
wi dostępność Mazur, czyli jed-
nego z najbardziej wykluczonych 
transportowo obszarów w Polsce 
– mówi Mikołaj Wild, pełno-
mocnik rządu ds. budowy CPK. 

To wszystko w ramach ko-
lejowej części Programu CPK, 
która zakłada budowę 1600 km 
nowych linii prowadzących z 10 
kierunków do Portu Lotniczego 
Solidarność i Warszawy.

– Z ponad 100 polskich miast 
będziemy mogli bezpośrednio 
dojechać do Portu Solidarność 
i Warszawy w czasie nie dłuż-
szym niż 2,5 godziny. Zadania 
realizowane w ramach Programu 
Kolejowego CPK pozwolą nam 
działać na rzecz zrównoważe-
nia transportu w Polsce. Dzisiaj 
charakteryzuje się on niedosta-
tecznym rozwojem kolei i opie-
ra w nadmierny sposób na in-
frastrukturze drogowej – mówi 
Piotr Malepszak, pełniący obo-
wiązki prezesa CPK. 

W ramach etapu zero, który 
powinien być gotowy przed uzy-
skaniem przez Port Solidarność 
zdolności operacyjnej, wybudo-
wane zostanie 140 km nowych 
linii, głównie na trasie Warszawa 
- CPK – Łódź. Pozostałe inwe-
stycje kolejowe wpisane są w ho-
ryzont czasowy do 2040 r.

Każda z 10 kolejowych 
„szprych”, prowadzących do 
CPK, składać się będzie z no-
wych odcinków sieci oraz z wy-
remontowanych lub zmoderni-
zowanych fragmentów istniejącej 
infrastruktury. Na potrzeby bu-
dowy tego kolejowego systemu 
doszło do podziału zadań inwe-
stycyjnych między spółki CPK 

i PKP PLK. 
29 kwietnia br. Rada Mini-

strów przyjęła rozporządzenie 
na mocy którego każdy z nowych 
odcinków torów, którymi pocią-
gi dojadą do CPK i Warszawy, 
otrzymał numer i został włączo-
ny do wykazu linii kolejowych 
o znaczeniu państwowym. Tego 
dnia premier RP Mateusz Mo-
rawiecki przedstawił założenia 
Programu Kolejowego CPK na 
konferencji prasowej na stacji 
Łódź Fabryczna.

–Zależy nam, żeby mieszkań-
cy wszystkich regionów w Polsce, 
z miast i wsi mieli równy dostęp 
do kolei, żeby mogli wygodnie 
podróżować do każdego zakąt-
ka kraju. Te inwestycje zapewnią 
szkielet systemu transportowego 
państwa – mówił premier. 

Łączna długość linii kolejo-
wych w Polsce wynosi dziś po-
nad 19 tys. km. Od początku lat 
90. zostało rozebrane ponad 5 
tys. km linii. Nowe inwestycje są 
potrzebne, ponieważ od lat 80., 
kiedy zakończono realizację Linii 
Hutniczo-Siarkowej, a wcześniej 
Centralnej Magistrali Kolejo-
wej, nie budowano w Polsce na 
dużą skalę szlaków kolejowych. 
Program CPK to pierwszy plan 
budowy nowej infrastruktury ko-
lejowej od tego czasu. 

***
Centralny Port Komunika-

cyjny to planowany węzeł prze-
siadkowy między Warszawą 
i Łodzią, który zintegruje trans-
port lotniczy, kolejowy i dro-
gowy. W ramach tego projektu 
w odległości 37 km na zachód 
od Warszawy, na obszarze ok. 
3.000 hektarów zostanie wybu-
dowany Port Lotniczy Solidar-
ność, który w pierwszym etapie 
będzie w stanie obsługiwać 45 
mln pasażerów rocznie. W skład 
CPK wejdą też inwestycje ko-
lejowe: węzeł w bezpośred-
niej bliskości portu lotniczego 
i połączenia na terenie kraju, 
które umożliwią przejazd mię-
dzy Warszawą a największymi 
polskimi miastami w czasie nie 
dłuższym niż 2,5 godz. Inwe-
stycja powinna umożliwić stwo-
rzenie ponad 150 tys. nowych 
miejsc pracy. W rejonie CPK 
powstanie Airport City, w skład 
którego wejdą m.in. obiekty 
targowo-kongresowe, konfe-
rencyjne i biurowe. CPK jest 
w 100 proc. własnością Skarbu 
Państwa, zaliczając się do spół-
ek strategicznych z punktu wi-
dzenia interesów kraju.

Szprycha nr 3. Nowe połączenia  
dla Mazur i Podlasia. I Łomży 



Rzuca więc uczelnię 
i jako ochotnik zgłasza się 
do armii. Trafia do Wiet-
namu, do kompanii Bravo, 
którą dowodzą dwaj do-
świadczeni, ale jakże róż-
niący się podejściem do 
podwładnych i samej wojny, sierżanci: 

z pokrytą bliznami twarzą, ocalały z tak wielu sytu-
acji, że jego ludzie uważają, że nie można go zabić, brutal-
ny, autorytarny Barnes (Tom Berenger), dla którego życie 
ludzkie nie ma znaczenia. On i jego podwładni z zimną 
krwią zabijają cywilów;

i trochę wycofany, wciąż pełen ludzkich uczuć zrów-
noważony Elias (Willem Dafoe), który troszczy się 
o żołnierzy, dobry wojownik, ale człowiek, który próbuje 
uciec od rzeczywistości za pomocą narkotyków. 

Równie silne są podziały w samym oddziale – jedni pró-
bują zachować normalność, a strach i frustrację zagłuszają 
narkotykami, natomiast ryzykanci nie mają właściwie żad-
nych ograniczeń. Konflikt między tymi grupami narasta…

Chris przeżywa szok – bardzo szybko traci złudzenia 
co do słuszności kampanii, jest świadkiem zezwierzęce-
nia i braku ludzkich odruchów ze strony żołnierzy, sam 
musi coraz bardziej się starać, aby zachować godność 
i człowieczeństwo… Kilka tygodni na froncie wystarcza, 
by poczucie patriotycznego obowiązku i idealizm Chrisa 
wyczerpały się.

Film został napisany i wyreżyserowany przez Olivera 
Stone'a, który walczył w Wietnamie i próbował zrobić 
film o wojnie, która nie jest fantazją, nie legendą, nie me-
taforą, ale po prostu wspomnieniem tego, co sam przeżył.

21-letni Stone wyruszył do Wietnamu, jako ochot-
nik, uznając swą decyzję za patriotyczny obowiązek.
Gotów był nawet umrzeć za swój kraj, jak powiedział 
w jednym z wywiadów. Kiedy po kilkunastu miesiącach 
służby wrócił do domu, nie mógł znaleźć sobie miejsca. 
Był wstrząśnięty bezsensem wojny i obojętnością ludzi 
wobec wietnamskiego koszmaru. 

Włóczył się, zmieniał pracę, trafił nawet do więzie-
nia za narkotyki (skończyło się na niewielkim wyroku). 
Po ukończeniu kursu filmowego w Nowym Jorku (jego 
profesorem był Martin Scorsese) zaczął pisać scenariusze, 
jednak długo nie otrzymywał żadnej oferty. Zniechęcony 
pierwszymi niepowodzeniami podjął pracę taksówkarza, 
próbował też innych zawodów. 

Scenariusz do „Plutonu" napisał w lipcu 1976 roku, 
jednak nikt nie podjął się jego realizacji, uznając go za 
zbyt pesymistyczny i brutalny. Dopiero po dziesięciu la-
tach udało mu się zgromadzić dostateczne fundusze. 

Zdjęcia kręcono przez zaledwie 54 dni. Zanim jednak 
przystąpiono do realizacji, aktorzy zostali poddani cięż-
kiej próbie. Pod okiem Dale'a Dye, przeniesionego do 
rezerwy kapitana marines, przeszli 14-dniowe szkolenie 
w filipińskiej dżungli, w spartańskich warunkach, bez ho-
teli, samochodów i normalnych posiłków. 

Zrealizowane bardzo skromnymi środkami (6,5 mi-
liona dolarów) dzieło Olivera Stone'a odniosło olbrzymi 
sukces komercyjny i artystyczny (wpływy z dystrybucji 
przekroczyły 120 milionów dolarów). Krytyka uznała 
„Pluton" za jeden z najbardziej realistycznych wojennych 
filmów w historii kina. 

Akademia Filmowa wprost obsypała go Oscarami, 
wręczając statuetki za najlepszy film, reżyserię, mon-
taż i dźwięk. Ponadto nominacje przypadły w udziale 
aktorom Willemowi Dafoe i Tomowi Berengerowi 
oraz scenarzyście i autorowi zdjęć. Oliver Stone został 
również uhonorowany Złotymi Globami (za film i re-
żyserię) oraz Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu 
w Berlinie. 

„Pluton” to dzieło kultowe, a przy okazji pierwsza 
część tak zwanej nieformalnej trylogii wietnamskiej Oli-
vera Stone’a (kolejne to „Urodzony 4 lipca” i „Pomiędzy 
niebem a ziemią”).

Pewnie nie wiesz...
W „Plutonie" wystąpiło kilka późniejszych gwiazd: 

Forrest Whitaker, Matt Dillon i debiutujący na ekranie 
Johnny Depp.

Kilku aktorów „podpisało” swoje hełmy, które nosili 
w całym filmie. Charlie Sheen napisał „Kiedy umrę, pocho-
wajcie mnie do góry nogami, żeby świat mógł pocałować 
mnie w dupę! ” Johnny Depp napisał jedno słowo „She-
rilyn”, to dziewczyna, z którą się umawiał.

W wywiadzie telewi-
zyjnym Charlie Sheen po-
wiedział, że Keith David 
(grał Kinga) uratowanie 
mu życie, złapał go, gdy 
wylatywał przez otwarte 
drzwi helikoptera. 

Scena, w której Chris ratuje dziewczynę przed zgwał-
ceniem, została zainspirowana incydentem, w którym 
Oliver Stone postąpił podobnie w ataku na wietnamską 
wioskę. 

Przed sceną, w której żołnierze z plutonu Eliasa palą 
marihuanę, aktorzy faktycznie palili marihuanę. 

Johnny Depp, podczas jednej szczególnie trudnej sce-
ny, był tak zdenerwowany agresywnym zachowaniem 
Olivera Stone'a, że zaczął wymiotować. Stone i tak kazał 
nagranie powtarzać.

Pod koniec filmu, po bitwie, Rhah (Francesco Quinn) 
sięga do kieszeni martwego żołnierza Wietkongu, wycią-
ga coś, patrząc nerwowo dookoła. To pewnie była heroina, 
którą wietnamscy partyzanci używali jako środka prze-
ciwbólowego.

Film został zakazany w Wietnamie ze względu na 
niekorzystne przedstawienie Wietnamczyków. Został 
również zakazany w Malezji za nadmierną przemoc 
i wulgaryzmy.

Wykonanie blizny na twarzy Toma Berengera zajmo-
wało trzy godziny dziennie.

Film nakręcono na wyspie Luzon (Filipiny). 

Pluton
TVP2 sobota 22.20

HALO TV NA WEEKEND 31.05–2.06
Wspaniałe kino o tym, co wojna czyni z ludźmi

Idealista w Wietnamie
Jest rok 1968. 18-letni Chris Taylor (Charlie Sheen) pochodzi z bogatej rodziny, studiuje na 

dobrym kierunku, niczego mu w życiu nie brak. Chłopak jest jednak nieuleczalnym idealistą, 
ślepo wierzącym w idee słusznej wojny prowadzonej przez USA w Wietnamie. 
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Każde dziecko niepełnosprawne ma 
swój atut, swój plus w życiu. My, ich 
mamy, musimy swoje dzieci wypro-
wadzać z chorób i schorzeń. Pokazu-
jemy im, jak żyć – mówi Marta, jedna 
z wielu uczestniczek akcji „Dziękuje-
my, że MAMY TAKIE MAMY” zorgani-
zowanej przez Państwową Wyższą 
Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży.  Mamy dzieci z niepeł-
nosprawnością przyszły do uczelni, 
aby odpocząć, skorzystać z zabiegów 
kosmetycznych, porozmawiać „przy 
ciastku i kawie” o tym, co je boli i cie-
szy. 

Relaks i rozmowa
– Naukowo i zawodowo zaj-

muję się tematyką osób z niepeł-

nosprawnością. Prowadząc bada-
nia, wywiady z mamami dzieci 
z niepełnosprawnością, odnoszę 
wrażenie, że te kobiety są często 
wyalienowane,  zamknięte w krę-
gu własnych problemów, licznych 
obowiązków. Dzisiejszy dzień to 
ich wyjście do innego miejsca, 
środowiska, chwila relaksu i od-
dechu – mówiła pomysłodaw-
czyni akcji dr hab. Joanna Trusz-
kowska, prof. PWSIiP. Wspólnie 
z Wydziałem Nauk o Zdrowiu, 
Wydziałem Nauk Społecznych 
i Humanistycznych PWSIiP 
oraz Zespołem Szkół Specjal-
nych w Łomży, zorganizowała 
akcję, podczas której mamy dzie-

ci z niepełnosprawnością oddały 
się w profesjonalne ręce studen-
tek kosmetologii. 

– Moje dłonie i twarz nigdy 
nie były tak zadbane i zrelakso-
wane. To chwila dla nas, codzien-
nie nie mamy takiej możliwości, 
bo jesteśmy dla dzieci dwa-
dzieścia cztery godziny na dobę 
i zapominamy o sobie – mówiła 
Agnieszka Wądołowska, znana 
mieszkańcom Łomży jako mama 
Filipa oraz znakomita organiza-
torka koncertów charytatywnych, 
które umożliwiają zdobycie fun-
duszy na kosztowną rehabilitację 
jej synka obciążonego poraże-
niem mózgowym czterokończy-
nowym i lekooporną padaczką. 
– Filip jest cudownym dziec-
kiem, jest wspaniały, mimo, że nie 
mówi i ma problemy z chodze-
niem oraz wiele innych zaburzeń. 
Były momenty, gdy Filipa miało 
nie być z nami na tym świecie, 
dlatego każda chwila z nim jest 
wymarzona – mówiła Agniesz-
ka Wądołowska. W najbliższe 
wakacje zdobędzie uprawnienia, 
które pozwolą jej w niedalekiej 
przyszłości otworzyć własny ga-
binet integracji sensorycznej, aby 
pomagać innym chorym dzie-
ciom. Takich miejsc, w których 
poza profesjonalną wiedzą moż-
na skorzystać z fachowych zajęć 

oraz warsztatów, jest w Łomży 
– zdaniem mam niepełnospraw-
nych dzieci – ciągle za mało. A są 
niezwykle potrzebne. – Chciała-
bym, aby rodzice innych dzieci, 
zrozumieli, jakie są potrzeby ich 
pociech, zwłaszcza te sensorycz-
ne. Sama miałam z tym problem, 
ale trafiłam na dobrą terapeutkę, 
która otworzyła mi oczy na świat, 
w którym żyje Filip – mówi 
Agnieszka Wądołowska. 

Mamy niepełnosprawnych 
dzieci, aby pomóc swoim pocie-
chom, szukają wsparcia u spe-
cjalistów, ale także wspierają 
siebie nawzajem. W PWSIiP 
pojawiły się, jako solidarna gru-
pa wspaniałych kobiet. Mówiły 
o tym, co je boli: niezrozumie-
niu, stygmatyzacji społecznej, 
„gdy mój syn pojawia się na pla-
cu zabaw, inni rodzice zabierają 
swoje dzieci” – wyjawiła mama 
chłopca z zespołem Aspergera. 
Przed sobą otwarcie opowiadają 
o problemach, dzielę się olbrzy-
mim doświadczeniem i wiedzą, 
ale nie zawsze chcą się uze-
wnętrzniać społecznie – boją się 
ocen, krzywdzących opinii.

– Mamy XXI wiek, ale ste-
reotypy mają się niestety znako-
micie. Na szczęście dużo zmienia 
się, także w naszym codziennym 
języku, który jest nośnikiem 

stereotypów. Jeszcze niedawno 
mówiono: „kaleka”, „inwalida”, 
a teraz „osoba z niepełnospraw-
nością”. Niepełnosprawność nie 
definiuje człowieczeństwa, jest 
tylko czymś z czym danej osobie 
przyszło żyć. Ważne żeby rodzi-
ny dzieci z niepełnosprawnością 
nie poddawały się autostereoty-
pizacji, nie żyły w przekonaniu, 
że cos im się nie należy –  mówi 
dr hab. Joanna Truszkowska. – 
Marzę, aby stworzyć miejsce, 
w którym rodziny z dziećmi 
z niepełnosprawnością, otrzyma-
ją, w sytuacji wypalenia i zmę-
czenia,  profesjonalne wsparcie 
psychologiczne oraz porady 
dotyczące zasad żywienia przy 
określonych schorzeniach. Mam 
nadzieję, że w ten sposób wy-
tworzy się grupa wsparcia, a co-
dzienność takich rodzin będzie 
bardziej komfortowa. 

Mama. Najważniejsze sło-
wo na świecie. Bycie mamą to 
przywilej, ale także ciężka praca. 
A co daje największą siłę mamom 
dzieci z niepełnosprawnością? To 
że są mamami, bo bycie mamą to 
największy dar. Agnieszka Wą-
dołowska nosi pod sercem ten 
wspaniały cud życia. Jest szczę-
śliwa, bo już w listopadzie jej 
ukochany syn Filip będzie miał 
rodzeństwo. 

Dziękujemy, że MAMY TAKIE MAMY 

Mamo,  
przytul mnie

Mama. Kiedy się powie to słowo, to już właści-
wie nie ma nic do dodania. Jest tu cala miłość 
świata, całe dobro, całe ciepło, cale wszystko... 

W kalendarzu świąt ten dzień już 
minął, ale jest przecież świętem równie 
powszednim jak chleb i codziennie jest 
Dzień Mamy.    

Zapraszamy wraz z przedstawicielami 
Obrony Terytorialnej do poznania niety-
powych mam w mundurach: 

„Mama żołnierz
Noszą oliwkowe berety, łączą służbę 

ojczyźnie z wychowywaniem dzieci – czyli 
matki w 1 Podlaskiej Brygadzie Oborny 
Terytorialnej. Jak sobie radzą z godzeniem 
tych dwóch ról i światów? Plutonowy Na-
talia Toczko i szeregowi Paulina Herman, 
Beata Leszczyńska z okazji Dnia Matki 
opowiedziały o macierzyństwie w mundu-
rze wojskowym. 

Szeregowy Paulina Herman, mama 
siedmiolatka  umiejętności wojskowe wy-
korzystuje w organizacji domu i odwrotnie. 

- Każda matka ma logistykę w ma-
łym palcu. Nikt tak jak my nie rozumie, 
jak można robić kilka rzeczy na raz, per-
fekcyjnie opanowując młodego człowieka. 
Zdolności przywódcze mamy na najwyż-
szym poziomie, „zapewnienie ciągłości 

dostaw i usług” to nasza specjalność tak 
jak i błyskawiczne reagowanie na wszelkie 
kryzysy. Służba doskonali umiejętności, 
które przyniosłam z życia cywilnego, a do 
nowych kompetencji dzięki wojsku dorzu-
ciłam błyskawiczne pakowanie się i orga-
nizowanie opieki nad synkiem, gdy mam 
ćwiczenia rotacyjne - wyjaśnia. 

Rozstania z dzieckiem to najtrud-
niejszy moment służby mamy żołnierza, 

o czym opowiedziała szeregowy Beata 
Leszczyńska, mama 6 letniej córeczki: 

- Na szczęście, dzieci  lepiej znoszą 
rozstania niż mamy. Pomoc dziadków 
i najbliższych w takiej sytuacji jest na wagę 
złota. Świadomość, że córka jest pod dobrą 
opieką, która dodatkowo stara się zrekom-
pensować chwilowy brak mamy, uspokaja. 
Kiedy na przedszkolnej  gazetce ściennej 
z okazji tegorocznego Dnia Mamy zo-

baczyłam swój portret, na którym jestem 
ubrana w mundur, z pięknie narysowany-
mi flagami Polski na ramionach, wzruszy-
łam się. 

Plutonowy Natalia Toczko od 5 lat jest 
mamą w mundurze. O swojej służbie po-
wiedziała. 

- Służba w wojsku wiąże się z wysoką 
dyspozycyjnością oraz zaangażowaniem 
w wykonywanie zadań. Pogodzenie służ-
by oraz macierzyństwa umożliwia mi na 
pewno ogromne wsparcie rodziny, przy-
jaciół oraz wyrozumiałość przełożonych. 
Dzięki nim życie mamy-żołnierza jest 
zdecydowanie prostsze. 

W 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony 
Terytorialnej służy 2000 żołnierzy, 14 % 
z nich to kobiety. Z okazji Dnia Matki 
dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski 
przekazał specjalne życzenia: „Z okazji 
DNIA MATKI, życzę wszystkim Ma-
mom, by bezgraniczna miłość, oddanie 
i troska wracały do Was ze zdwojoną 
energią, dawały siły i przynosiły satys-
fakcję. Życzę też tego, by każdego dnia 
życia przeważały radości i dominowały 
jasne strony, które pozwolą stawić czoła 
wyzwaniom. W naszej brygadzie Wasza 
służba jest równie wymagająca jak macie-
rzyństwo. Podziwiam Was za to. Życzę, 
by żadnej z Mam nigdy nie zabrakło siły 
i wiary we własne możliwości.

Szczęśliwe i dumne Mamy, to szczęśli-
we dzieci i szczęśliwa Polska”.



Rzuca więc uczelnię 
i jako ochotnik zgłasza się 
do armii. Trafia do Wiet-
namu, do kompanii Bravo, 
którą dowodzą dwaj do-
świadczeni, ale jakże róż-
niący się podejściem do 
podwładnych i samej wojny, sierżanci: 
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acji, że jego ludzie uważają, że nie można go zabić, brutal-
ny, autorytarny Barnes (Tom Berenger), dla którego życie 
ludzkie nie ma znaczenia. On i jego podwładni z zimną 
krwią zabijają cywilów;

i trochę wycofany, wciąż pełen ludzkich uczuć zrów-
noważony Elias (Willem Dafoe), który troszczy się 
o żołnierzy, dobry wojownik, ale człowiek, który próbuje 
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nia i braku ludzkich odruchów ze strony żołnierzy, sam 
musi coraz bardziej się starać, aby zachować godność 
i człowieczeństwo… Kilka tygodni na froncie wystarcza, 
by poczucie patriotycznego obowiązku i idealizm Chrisa 
wyczerpały się.
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Stone'a, który walczył w Wietnamie i próbował zrobić 
film o wojnie, która nie jest fantazją, nie legendą, nie me-
taforą, ale po prostu wspomnieniem tego, co sam przeżył.
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nik, uznając swą decyzję za patriotyczny obowiązek.
Gotów był nawet umrzeć za swój kraj, jak powiedział 
w jednym z wywiadów. Kiedy po kilkunastu miesiącach 
służby wrócił do domu, nie mógł znaleźć sobie miejsca. 
Był wstrząśnięty bezsensem wojny i obojętnością ludzi 
wobec wietnamskiego koszmaru. 

Włóczył się, zmieniał pracę, trafił nawet do więzie-
nia za narkotyki (skończyło się na niewielkim wyroku). 
Po ukończeniu kursu filmowego w Nowym Jorku (jego 
profesorem był Martin Scorsese) zaczął pisać scenariusze, 
jednak długo nie otrzymywał żadnej oferty. Zniechęcony 
pierwszymi niepowodzeniami podjął pracę taksówkarza, 
próbował też innych zawodów. 

Scenariusz do „Plutonu" napisał w lipcu 1976 roku, 
jednak nikt nie podjął się jego realizacji, uznając go za 
zbyt pesymistyczny i brutalny. Dopiero po dziesięciu la-
tach udało mu się zgromadzić dostateczne fundusze. 

Zdjęcia kręcono przez zaledwie 54 dni. Zanim jednak 
przystąpiono do realizacji, aktorzy zostali poddani cięż-
kiej próbie. Pod okiem Dale'a Dye, przeniesionego do 
rezerwy kapitana marines, przeszli 14-dniowe szkolenie 
w filipińskiej dżungli, w spartańskich warunkach, bez ho-
teli, samochodów i normalnych posiłków. 

Zrealizowane bardzo skromnymi środkami (6,5 mi-
liona dolarów) dzieło Olivera Stone'a odniosło olbrzymi 
sukces komercyjny i artystyczny (wpływy z dystrybucji 
przekroczyły 120 milionów dolarów). Krytyka uznała 
„Pluton" za jeden z najbardziej realistycznych wojennych 
filmów w historii kina. 

Akademia Filmowa wprost obsypała go Oscarami, 
wręczając statuetki za najlepszy film, reżyserię, mon-
taż i dźwięk. Ponadto nominacje przypadły w udziale 
aktorom Willemowi Dafoe i Tomowi Berengerowi 
oraz scenarzyście i autorowi zdjęć. Oliver Stone został 
również uhonorowany Złotymi Globami (za film i re-
żyserię) oraz Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu 
w Berlinie. 

„Pluton” to dzieło kultowe, a przy okazji pierwsza 
część tak zwanej nieformalnej trylogii wietnamskiej Oli-
vera Stone’a (kolejne to „Urodzony 4 lipca” i „Pomiędzy 
niebem a ziemią”).

Pewnie nie wiesz...
W „Plutonie" wystąpiło kilka późniejszych gwiazd: 

Forrest Whitaker, Matt Dillon i debiutujący na ekranie 
Johnny Depp.

Kilku aktorów „podpisało” swoje hełmy, które nosili 
w całym filmie. Charlie Sheen napisał „Kiedy umrę, pocho-
wajcie mnie do góry nogami, żeby świat mógł pocałować 
mnie w dupę! ” Johnny Depp napisał jedno słowo „She-
rilyn”, to dziewczyna, z którą się umawiał.

W wywiadzie telewi-
zyjnym Charlie Sheen po-
wiedział, że Keith David 
(grał Kinga) uratowanie 
mu życie, złapał go, gdy 
wylatywał przez otwarte 
drzwi helikoptera. 

Scena, w której Chris ratuje dziewczynę przed zgwał-
ceniem, została zainspirowana incydentem, w którym 
Oliver Stone postąpił podobnie w ataku na wietnamską 
wioskę. 

Przed sceną, w której żołnierze z plutonu Eliasa palą 
marihuanę, aktorzy faktycznie palili marihuanę. 

Johnny Depp, podczas jednej szczególnie trudnej sce-
ny, był tak zdenerwowany agresywnym zachowaniem 
Olivera Stone'a, że zaczął wymiotować. Stone i tak kazał 
nagranie powtarzać.

Pod koniec filmu, po bitwie, Rhah (Francesco Quinn) 
sięga do kieszeni martwego żołnierza Wietkongu, wycią-
ga coś, patrząc nerwowo dookoła. To pewnie była heroina, 
którą wietnamscy partyzanci używali jako środka prze-
ciwbólowego.

Film został zakazany w Wietnamie ze względu na 
niekorzystne przedstawienie Wietnamczyków. Został 
również zakazany w Malezji za nadmierną przemoc 
i wulgaryzmy.

Wykonanie blizny na twarzy Toma Berengera zajmo-
wało trzy godziny dziennie.

Film nakręcono na wyspie Luzon (Filipiny). 

Pluton
TVP2 sobota 22.20

HALO TV NA WEEKEND 31.05–2.06
Wspaniałe kino o tym, co wojna czyni z ludźmi

Idealista w Wietnamie
Jest rok 1968. 18-letni Chris Taylor (Charlie Sheen) pochodzi z bogatej rodziny, studiuje na 

dobrym kierunku, niczego mu w życiu nie brak. Chłopak jest jednak nieuleczalnym idealistą, 
ślepo wierzącym w idee słusznej wojny prowadzonej przez USA w Wietnamie. 
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Komediodramat. Ekscentryczny dziadek (Michał 

Urbaniak), jego syn – sławny pianista o wybujałym ego 

(Artur Żmijewski), oraz wrażliwy, rozpieszczony wnuk 

(Krzysztof Chodorowski) spotykają się po latach. 

Są zmuszeni spędzić ze sobą kilka dni. Znakomita muzyka 

Wojciecha Lemańskiego i fenomenalne zdjęcia 

Piotra Śliskowskiego.

Szalona odwaga
TVP1 sobota 23.15

Dramat wojenny. Pułkownik Serling bada okoliczności 

śmierci kapitan Karen Walden, która za bohaterskie 

zachowanie na polu walki ma zostać odznaczona 

Medalem Honoru. Odkrywa różne wersje wydarzeń. 

W obliczu nowych faktów nabiera wątpliwości, 

czy kapitan zasługuje na najwyższe 

odznaczenie wojskowe USA.

Ocalenie
TV4 niedziela 00.00

Thriller.Grupa terrorystów porywa byłego agenta CIA 

(Bruce Willis). Kiedy jego syn zostaje odsunięty od 

zadania odbicia ojca, postanawia działać na własną rękę 

i sam wyrusza z odsieczą. 

Zakonnica w przebraniu
TV Puls niedziela 17.55

Komedia. Czarnoskóra piosenkarka z klubu nocnego jest 

świadkiem zabójstwa i popada w konflikt z gangsterem. 

Znajduje kryjówkę na terenie klasztoru. Artystka 

wprowadza sporo zamieszania w życie sióstr. Burzy 

klasztorny spokój. Tymczasem gangster nie rezygnuje 

z poszukiwań.

Oszukana
TV4 niedziela 22.15

Dramat obyczajowy. USA, rok 1928. Po pięciu miesiącach 

od zaginięcia 9-latka policjanci w blasku fleszy 

przyprowadzają chłopca matce. Kobieta zabiera go do 

domu, chociaż to nie jest jej syn. Podejmuje prywatne 

śledztwo. Ponieważ Collins może doprowadzić do 

kompromitacji policji, zostaje zamknięta w zakładzie dla 

umysłowo chorych.

Niania w Nowym Jorku

Jak wyjść  
na swoje...

Dwudziestokilkuletnia An-
nie Braddock (Scarlett Johans-
son) zatrudnia się u bardzo ma-
jętnej nowojorskiej rodziny jako 
opiekunka do dziecka i chce stu-
diować antropologię.

Państwo X (jak określa ich 
w myślach panna Braddock) 
kompletnie nie interesują się sy-
nem, dzieląc czas między intere-
sy i romanse (on) oraz spotkania 
towarzyskie, zakupy, działalność 
odczytowo-klubową i wyjazdy do 
spa (ona). Tymczasem czteroletni 

Grayer jest więcej niż spragniony obecności i czu-
łości rodziców. Gdy tego brakuje, wszystkie uczu-
cia przelewa na nianię, która musi zastąpić i matkę, 
i ojca. A to już zajęcie na dwadzieścia cztery godziny 
na dobę przez siedem dni w tygodniu. Siłą rzeczy 
ambicje naukowe muszą iść w kąt, przynajmniej na 

pewien czas. 
Problem jednak robi się 

naprawdę poważny, gdy na ho-
ryzoncie pojawi się niezwykle 
przystojny sąsiad, wywołujący 
u Annie niemal na zawoła-
nie przyspieszone bicie serca. 
A przecież Pani X zakazała 
dziewczynie jakichkolwiek ran-
dek – poprzednia niania została 
wyrzucona z pracy właśnie za 
umawianie się z ukochanym…

Niania w Nowym Jorku
TV1 niedziela 22.55

Rok 1885. W pociągu do Moskwy piękna 
Amerykanka Jane ( Julia Ormond) poznaje przy-
stojnego kadeta, Andrieja Tołstoja (Oleg Menszi-
kow). Ich znajomość szybko przeradza się w pło-
mienny romans. 

Tymczasem w Moskwie czeka już na Jane jej 
pracodawca, McCracken, który swój najnowszy wy-
nalazek próbuje sprzedać Rosjanom. Pomóc ma mu 
właśnie Jane – a raczej jej urok. Naukowiec przedsta-
wia ją jako swoją córkę i liczy, że Jane szybko okręci 
sobie wokół palca ważnych urzędników. 

Kluczową postacią jest generał Rublow (Aleksei 
Petrenko), którego Jane ma uwieść. Rublow okazuje 
się zupełnie bezbronny wobec uroku Amerykanki, 
ale nie mówi po angielsku. Wyręcza się więc jednym 
ze swoich kadetów, Tołstojem. Ten jednak wykorzy-
stuje okazję i zamiast tłumaczyć oświadczyny gene-
rała, sam wyznaje miłość Jane. 

Pewnie nie wiesz...
Do produkcji filmu zostało zatrudnionych ponad 

250 aktorów, kilka tysięcy statystów, kilka samolotów 
i helikopterów oraz 40 karet. Codziennie ekipa filmo-
wa była obsługiwana przez 80 samochodów.

Świecące gwiazdy na szczycie wież Kremla mu-
siały zostać wyłączone, ponieważ historia rozgrywa 
się w 1885 roku, a gwiazdy zostały zainstalowane 
w latach 30. XX wieku. Reżyser Nikita Michałkow 
zadzwonił na telefon komórkowy do Borysa Jelcyna. 
Po raz drugi w historii rubinowe gwiazdy przestały 
świecić. W 1946 roku usuwano z gwiazd rysy i pęk-
nięcia powstałe w czasie bombardowania Moskwy 
przez hitlerowskie samoloty. 

Aktorzy, którzy grali oficerów, byli szkoleni przez 
kilka miesięcy w akademii wojskowej w Kostromie, 
zgodnie z regulaminem ćwiczeń obowiązującym pod 
koniec XIX wieku.

Romans Amerykanki i kadeta

Cyrulik syberyjski

Cyrulik syberyjski
TVP Kultura niedziela 20.30 (częśc1), 22.05 (część 2)
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Cyrulik syberyjski
TVP Kultura niedziela 20.30 (częśc1), 22.05 (część 2)

Podziemny krąg

Na gołe pięści
Jack (Edward Norton) cierpi na chroniczną bezsenność i jest całkowicie znudzony 

swym dotychczasowym życiem. 
Trafia na spotkania terapeutyczne gdzie poznaje Marlę (Helena Bonham Car-

ter), atrakcyjną dziewczynę, dla której to doskonałe źródło rozrywki. Na swojej dro-
dze spotyka też charyzmatycznego Tylera Durdena (Brad Pitt) – sprzedawcę mydła 
o dość pokrętnej filozofii życia... 

Kiedy mieszkanie Jacka zostaje kompletnie zniszczone w wyniku tajemniczego 
wybuchu, Tyler oferuje mu gościnę. Spotykają się w barze, piją na umór i wszczynają 
bójkę na gołe pięści, która nieoczekiwanie przynosi im ogromną satysfakcję. Wkrótce 
cotygodniowe walki stają się celem ich życia i przyciągają coraz to nowych zwolenni-
ków. Krąg rośnie coraz bardziej, zmieniając się w organizację, która zaczyna zagrażać 
bezpieczeństwu państwa.

Pewnie nie wiesz...
Edward Norton przed rozpoczęciem zdjęć schudł 9 kilogramów. 
By lepiej przygotować się do swoich ról, Edward Norton i Brad Pitt brali lekcje bok-

su, taekwondo i grapplingu (walka na chwyty) oraz analizowali pojedynki mieszanych 
sztuk walki UFC – walki odbywają się w ośmiokątnym ringu otoczonym siatką, zwa-
nym oktagonem.  

W czasie kręcenia scen wieczornych w mieszkaniu użyto świecących balonów z he-
lem. Ludzie mieszkający niedaleko pomyśleli, że to UFO, a plan zdjęciowy odwiedziła 
policja w celu zbadania dziwnego zjawiska. 

Brad Pitt otrzymał 17,5 miliona dolarów za udział w filmie. Edward Norton  
– 2,5 miliona dolarów.

Podziemny krąg
TV Puls niedziela 22.25

będzie się działo

Akcja, humor, gwiazdy

Pozdrowienia  
z Paryża

James Reese ( Jonathan Rhys Meyers) jest pracow-
nikiem amerykańskiej ambasady w Paryżu. Zazwyczaj 
zachowuje chłodny dystans do rzeczywistości. Pewnego 
dnia Reece dowiaduje się, że ma wziąć udział w niebez-
piecznej akcji, której celem jest udaremnienie terrory-
stycznego spisku. 

Na jego partnera wyznaczony zostaje wybuchowy i bez-
kompromisowy agent CIA, Charlie Wax ( John Travolta). 
Działa głównie przy użyciu bazooki, pięści i pistoletu. Co 
więcej nie ma żadnego szacunku dla życia ludzkiego.

Początkowo współpraca tej dwójki nie układa się naj-
lepiej. Szybko jednak zaczynają rozumieć, że muszą się 
dogadać, bo inaczej zginą.

Scenariusz napisał sam Luc Besson (twórca takich 
hitów jak „Piąty element” czy seria komedii „Taxi”). Zna-
komicie zaprezentowała się Kasia Smutniak, w epizo-
dycznej, ale bardzo ważnej roli.

Pewnie nie wiesz...
Pościg samochodowy został nakręcony na nowej au-

tostradzie koło Annecy, która nie została jeszcze otwarta 
– nie widać ruchu w przeciwnym kierunku. Uzasadniono 
to zamknięciem autostrady dla kolumny dyplomatycznej.

Pozdrowienia z Paryża
TVN niedziela 22.35

Jump Street

Tropiciele 
narkotyków

Jenko (Channing Tatum) i Schmidt ( Jonah Hill) od liceum byli jak ogień i woda. 
Jenko przystojny, popularny i wysportowany, zbiera najgorsze stopnie. Schmidt – 
inny w każdym aspekcie – niski, pulchny, nieśmiały, wzorowy 

Rozpoczynają pracę w policji. Gdy dochodzi do długo wyczekiwanej akcji 
z pościgiem za dilerami, łapią zaledwie jednego przestępcę, który w dodatku zo-
staje natychmiast zwolniony, bo Jenko zapomniał wyrecytować formułkę o prawach 
zatrzymanego. Przełożony wysyła ich do jednostki specjalnej 21 Jump Street, któ-
rej członkowie otrzymują zadania wymagające infiltracji środowisk młodzieżowych. 
Schmidt i Jenko muszą złapać dilerów zabójczego narkotyku dostępnego na razie 
w jednej szkole.

Pewnie nie wiesz...
Channing Tatum dwukrotnie odmówił zagrania w filmie, zanim Jonah Hill prze-

konał go do przyjęcia roli.
Jonah Hill po ukończeniu filmu ważył 18 kilogramów mniej.
W roli wygadanego dowódcy jednostki Jump Street, kapitana Dicksona, błyszczy 

znany raper i aktor Ice Cu

Jump Street
TVN7 piątek 21.00



10 lat sportu i rekreacji w Łomży

Prawdziwych przyjaciół poznaje się 
nie w biedzie, a codziennie – uważają 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Łomży. Instytucja zapewniająca 
mieszkańcom Łomży zdrowie, rekreację 
i rozrywkę obchodzi właśnie swoje 10. 
urodziny. Okazało się jak wielkie grono 
przyjaciół można w tym czasie zbudo-
wać. Politycy, samorządowcy, przed-
stawiciele służb i instytucji, środowiska 
sportowego mediów (w tym Grupy 
Medialnej Narew) kolejno wchodzili na 
scenę i otrzymywali przyjacielskie upo-
minki.   

- Ja jestem zadowolony, jeżeli za-
dowoleni są mieszkańcy Łomży, dla 
których pracujemy. Taka jest nasza 
misja, czyli zaspokajanie ich potrzeb 
sportowych, rekreacyjnych, tury-
stycznych. Myślę, że nam się to uda-
je. Chcemy podziękować wszystkim 
osobom związanym z MOSiR-em za 
wspólne 10 lat. Docenić organizacje, 
stowarzyszenia, kluby sportowe, pry-
watne firmy i osoby indywidualne, 
które na co dzień z nami współpracu-
ją, za wkład w rozwój łomżyńskiego 
sportu i pomoc w organizacji różnego 
rodzaju imprez – mówił Andrzej Mo-
dzelewski, dyrektor MOSiR.

Ujawnił też niektóre z planów swojej 
firmy na kolejne lata. 

- Wśród naszych marzeń jest przede 
wszystkim lodowisko kryte, strefa rekre-
acyjna przy Parku Wodnym. Cieszę się, 
że mamy dla naszych zamierzeń popar-
cie prezydenta Mariusza Chrzanowskie-
go i Rady Miejskiej – dodał dyrektor.

Specjalnym wydarzeniem obchodów 
jubileuszu 10-lecia Miejskiego Sportu 
i Rekreacji w Łomży na Stadionie Miej-
skim był mecz Miasto – Łomża. Repre-

zentacja Artystów Polskich. Team miej-
ski wzmocniony został – może nie tyle 
siłą mięśni i umiejętności futbolowych, 
co raczej siłami autorytetów – przez po-
słów Bernadetę Krynicką, Kazimierza 
Gwiazdowskiego, Krzysztofa Jurgie-
la i Lecha Antoniego Kołakowskiego. 
Wśród gwiazd ekranu i estrady pojawił 
się natomiast znakomity piłkarz-zawo-
dowiec, a zarazem polityk-amator To-
masz Frankowski.

Na przebieg sławnego lania spuśćmy 
zasłonę milczenia informując jedynie, że 
do przerwy było dobrze (2:2), a po prze-
rwie już nie. Nie o wynik jednak chodziło. 

- Bawi nas i to, co robimy na scenia 
i to co się dzieje na boisku, a najbardziej 
mnie bawi to, co daje radość ludziom, 
wszystkie „wykonania”, które - jak mó-
wimy w teatrze – wywołują szmer. Pił-
ka jest zresztą tylko pretekstem abyśmy 
mogli się spotkać ze sobą i z naszymi 
widzami – powiedział Jarosław Jakimo-
wicz, aktor i kapitan RAP. 

Znakomitymi futbolistami okazali 
się bracia Szczepanikowie tworzący zna-
ny zespół Pectus.

- Po ojcu odziedziczyliśmy miłość 
do piłku nożnej – powiedział wokalista 
Tomasz Szczepanik.

Znakomity tancerz Rafał Maserak 
wszedł na boisko w Łomży (już po raz 
trzeci w ostatnich latach i bardzo wy-
chwala publiczność oraz murawę) nie-
mal prosto z planu „Tańca z Gwiazdami” 
i tak całkiem ze swojej formy zadowolny 
nie był.

- Cztery miesiące bez piłki, to zna-
czy, że na razie jestem tylko szybki 
ale niekoniecznie dobry technicznie – 
stwierdził.

I tak wśród przyjaciół i gwiazd 
minęła jubieluszowa gala Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ale co-
dzienna praca placówki, która opiekuje 
się kilkunastoma obiektami sporto-
wymi, wcale nie jest mniej ekscytują-
ca. Także odbywa się wśród przyjaciół 
i gwiazd, czyli wśród  mieszkańców 
Łomży.                        

*  *  *
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łomży jest jednostką organizacyj-
ną Miasta Łomży. Utworzony został 
Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży 
z dnia 27 maja 2009 r. Misją MOSiR-
-u jest podnoszenie jakości życia społe-
czeństwa poprzez zaspokajanie potrzeb 
w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji 
ruchowej i sportu.

W pierwszym roku działalności 
MOSiR przejął w zarząd trwały kom-
pleks sportowo  -  rekreacyjny "Moje 
Boisko Orlik 2012" przy ulicy Katyń-
skiej 3, Hostel przy ulicy Zjazd, w któ-
rym początkowo znajdowała się siedziba 

W otoczeniu prawdziwych przyjaciół i gwiazd
"I Łomża też, i Łomża też, przyjacielem RAP-u jest" - śpiewali polscy artyści po wygranym 8:4 

meczu z drużyną miasta. Chociaż nie jesteśmy pewni czy przyjaciół leje się tak dotkliwie. 



10 lat sportu i rekreacji w Łomży

MOSiR i Skate Park przy ulicy Konsty-
tucji 3 Maja.

W latach kolejnych rosła liczba 
obiektów administrowanych przez 
Ośrodek. 1 lutego 2010 roku urucho-
miono Pływalnię Miejską Nr 1 przy 
ulicy Niemcewicza 17a, następnie 
odkryty, przenośny basen, a w grud-
niu 2010 roku przejęty został Stadion 
Miejski przy ulicy Zjazd 18. Stadion 
decyzją PZLA z dnia 6 czerwca 2013 
roku otrzymał certyfikat kategorii 
IV A umożliwiający organizowanie 
ogólnopolskich mityngów lekkoatle-
tycznych we wszystkich kategoriach 
wiekowych, branżowych mistrzostw 
kraju (np. AZS), czy też zawodów 
szczebla centralnego w skali makro-
regionu.

21 marca 2011 roku uruchomiona 
została nowo wybudowana Pływalnia 
Miejska Nr 2 (obecnie Park Wodny) 
przy ulicy Wyszyńskiego 15. Pływalnia 
4 lipca 2011 roku otrzymała zaświad-
czenie od Polskiego Związku Pływac-
kiego, które umożliwia organizowanie 
w porozumieniu z PZP zawodów rangi 
Mistrzostw Województwa i Mistrzostw 
Polski. Od 2011 roku funkcjonuje lo-
dowisko sezonowe „Biały Orlik” przy 
ul. Katyńskiej 3 oraz boisko "Orzeł" ze 
sztuczną nawierzchnią przy ulicy Zjazd. 
18 maja 2013 roku oddane do użytku 

zostały Tereny Sportowo-Rekreacyjne 
nad Narwią - Port Łomża przy ulicy 
Żydowskiej 10.

W roku 2014 liczba obiektów 
MOSiR powiększyła się o Miasteczko 
Ruchu Drogowego przy ulicy Mazo-
wieckiej, powstała także Izba Pamięci 
Sportu Łomżyńskiego oraz zakupiona 
została scena mobilna. Od 2017 roku 
MOSiR udostępnia dla najmłod-
szych dmuchany Letni Park Zabaw. 
Ośrodek zarządza również obiektami 

małej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej na terenie Miasta Łomża ta-
kimi jak siłownie zewnętrzne, boiska 
wielofunkcyjne i place zabaw. Obec-
nie nieruchomości zarządzane przez 
MOSiR mają ok. 20 ha powierzchni 
gruntu i ok. 10 tys. mkw powierzch-
ni użytkowej budynków. Cała po-
wierzchnia budynków i gruntów jest 
zagospodarowana.

MOSiR w Łomży jest co roku 
organizatorem lub współorganiza-

torem ponad 100 zawodów i innych 
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, 
dopasowanych do różnych grup 
wiekowych i dyscyplin sportowych, 
m.in: triathlon, zawody pływac-
kie „Podstawówka na Fali H2O”, 
24-godzinny Maraton Pływacki, 
Zawody Lekkoatletyczne Niepełno-
sprawnych, Olimpiada Przedszkola-
ka, turnieje i mecze piłki nożnej, pił-
ki siatkowej, koszykówki czy tenisa 
ziemnego.
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Nostradamus

Przyszłość  
bez tajemnic
Historia życia XVI-wiecznego francu-

skiego astrologa, lekarza i uzdrowiciela Mi-
chela de Nostre-Dame'a (Tchéky Karyo), 
znanego jako Nostradamus. 

Wsławił się szczególnie jako autor prze-
powiedni. Chociaż nauki, które zgłębiał, były 
zakazane, nigdy nie ugiął się przed terrorem 
inkwizycji. Jawnie występował przeciwko 
konserwatywnym praktykom średniowiecz-
nej medycyny. 

Swoją pierwszą żonę poznaje u doktora 
Scalingera. Piękna asystentka Maria ( Julia 
Ormond) całkowicie poświęca się pracy na-

ukowej. Jest zazdrosna o Scalingera, który tyl-
ko Nostradamusowi powierza swoją tajemną 
wiedzę. Czuje się niedoceniona i w desperacji 
próbuje targnąć się na życie. Od śmierci ratu-
je ją Nostradamus, który ma wizje jej samo-
bójczych planów. Niebawem biorą ślub, ale 
ich szczęśliwe życie niszczy inkwizycja. 

Żona i dzieci dostają się do więzienia, 
gdzie umierają na zarazę. Po tej tragedii No-
stradamus szuka ukojenia w klasztorze. 

Po jakimś czasie wraca w rodzinne strony. 
Poznaje Annę, w której z wzajemnością się 
zakochuje. Tymczasem jego szwagierka He-
len, próbuje go uwieść. 

Nostradamus
Zoom TV niedziela 15.30

Kulisy codziennej pracy strażaków ochotników, którzy 
zmagają się z wieloma przeciwnościami losu, a ponadto 

ryzykują życie i zdrowie, ratując ludzi i ich dobytek. 
W kolejnych odcinkach są prezentowane spektakularne akcje ra-

tunkowe, a także przebieg przygotowań do wyjazdu na nie. Twórcy 
programu wyjaśniają również aspekty techniczne, posługując się grafi-
ką komputerową, i zwracają uwagę na wyzwania, stojące przed rusza-
jącymi do pożaru czy wypadku strażakami. 

Pozwala to widzom poznać zarówno specyfikę tej służby, jak 
i strukturę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz formy jej działania 
w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysięcy jednostek OSP.

OSP. Na ratunek!
Focus TV piątek 00.00, niedziela 12.15, odc. 1/8

Sekrety niemowlaków

Czuć, 
widzieć, 
działać 

jak 
trzylatek

Co czuje dziecko przez 
pierwsze dwa lata życia? Jak 
widzi i jak słyszy? Dlaczego 
niemowlaki potrafią pływać 
pod wodą? Jak się komuni-
kują? 

Dokument prezentuje 
dzieci w kluczowym mo-
mencie dla ich dalszego 
rozwoju. Zdaniem naukow-
ców są to trzy pierwsze lata. 
Choć raczej nikt nie pamięta 
tego okresu, stanowi on fun-
dament pod wzrost wszel-
kich umiejętności w przy-
szłości. 

Twórcy dokumentu wy-
korzystali nowoczesną tech-
nologię w celu odtworzenia 
sposobu, w jaki niemowlęta 
postrzegają otaczający świat. 
Widać, jak dziecko reaguje 
na poszczególne bodźce od 
pierwszych chwil po naro-
dzinach. Widzowie mogą 
przekonać się jak maleństwo 
widzi i słyszy, jak się komu-
nikuje. W filmie znajduje się 
też odpowiedź na pytanie, 
jak to się dzieje, że maleńkie 
dzieci potrafią pływać pod 
wodą.

Sekrety niemowlaków
TV1 sobota 12.30

OSP. Na ratunek!

Strażackie wyzwania

reklama
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Scooby-Doo! Klątwa potwora z głębin jeziora

Tajemnica  
do odkrycia 

Gwiazdy „Scooby-Doo” 
powracają w wielkim stylu! 
Nowe tajemnice czekają na 
odkrycie w kolejnym filmie 

fabularnym!
Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i Scooby-

-Doo przybywają do zarządzanego przez wujka 
Daphne eleganckiego ośrodka wypoczynkowe-
go Erie Point, gdzie czeka na nich wakacyjna 
praca. Od początku czują, że malowniczo po-

łożony ośrodek skrywa tajemnicę. Jedna z miej-
scowych kobiet informuje ich, że w pobliskim 
jeziorze mieszka legendarny potwór. Piątka 
przyjaciół postanawia zbadać sprawę.

Czy czai się tam coś dziwnego? Tajemnica 
wisi w powietrzu. Tak jak i miłość, bo – O rany! 
– Kudłaty zaczyna podkochiwać się w Velmie.

Scooby-Doo! 
Klątwa potwora z głębin jeziora

Polsat sobota 8.40

Kumba

Zebra z brakiem
Kumba urodził się 

pasiasty do połowy, a wia-
domo przecież, że zebra 
bez pasów jest jak słoń 
bez trąby i lew bez grzy-
wy. Przez to Kumba jest 
obiektem drwin rówieśni-
ków. 

Koledzy nie mogą 
mu również wybaczyć, że znacznie lepiej od nich gra w piłkę 
nożną. Odtrącony przez rodzinne stado, Kumba wyrusza na 
poszukiwanie magicznego źródła, w którym – jak głosi stara 
legenda – pierwsze zebry zyskały pasy. 

W wędrówce po Afryce towarzyszą mu nowi przyjaciele – 
nadopiekuńcza antylopa gnu Mama W. oraz postrzelony struś 
Bradley. Wspólnie przeżywają mnóstwo przygód i mierzą się 
z groźnym lampartem Fango, który poluje na Kumbę, wierząc, 
że schwytanie wyjątkowej zebry da mu niezwykłą moc.

Kumba, Polsat sobota 13.50

Prawdziwa historia Kota w Butach

Zdobyć serce pięknej księżniczki
To pełna humoru 

wersja znanej bajki o ko-
cie w butach. Wraz z mły-
nem Piotruś otrzymuje 
w spadku po ojcu niezwy-
kłego, mówiącego ludz-
kim głosem kota. Noszące 
magiczne buty zwierzę 
postanawia pomóc swemu 
nowemu panu zdobyć sławę i majątek. Przy pomocy różnych 
sztuczek i z nieodłącznym humorem, kot pomoże swojemu 
nowemu panu zdobyć serce pięknej królewny, której najwięk-
szą życiową pasją jest taniec. Nie obejdzie się przy tym bez 
zasadzek, które na dzielną parę zastawiają różne typy spod 
ciemnej gwiazdy

Będą musieli stawić czoła złemu duchowi królestwa, de-
monicznemu Szambelanowi.

Prawdziwa historia Kota w Butach
TV Puls niedziela 10.05

Dzieciak rządzi

Bobas z teczką
7-letni Tim jest jedynym dzieckiem w rodzinie, gdy na 

świecie pojawia się jego mały braciszek. Malec nie zachowuje 
się tak, jak przystało na bobasa. 

Jest ubrany w garnitur, nosi teczkę i zachowuje się jak 
typowy biznesmen, co stanowi zagrożenie dla wypracowanej 
przez Tima pozycji w oczach rodziców. Gdy próbuje odzyskać 
dotychczasowy status, poznaje tajemny spisek, w którego cen-
trum jest młodszy brat. Aby uratować rodziców i świat, bobas 
musi wtajemniczyć Tima w swoją misję.

Pewnie nie wiesz...
Firm zarobił w kinach na całym świecie pół miliarda dola-

rów! Kosztował 125 milionów.
Oczy dziecka zmieniają się wiele razy w całym filmie, raz 

są niebieskie, a raz zielone.
Dzieciak rządzi, Polsat piątek 20.05, niedziela 13.55



17

Fo
t. 

Ar
tu

r F
ilip

ko
ws

ki

Łomża

Kilkuset uczestników z Polski i z zagranicy wal-
czyło na gesty i ruch podczas międzynarodo-
wych zawodów tańca ulicznego Street Noise, 

promujących kulturę hip hopu. Zawody po raz 
czwarty odbyły się w Białymstoku. 

Podczas dwóch dni zmagań, tance-

rze rywalizowali w czterech kategoriach 
wiekowych (kids, junior, old i 30+) oraz 
czterech kategoriach tanecznych (Hip 

Hop, Bboying, All styles Crew i Stre-
et Dance Showcase). Ich umiejętności 
skrupulatnie oceniali: Bboy Yarko, Bboy 
Minigun, Bboy Zawisza, Sokół, Tolek 
i Sasin.

Łomżanie zakwalifikowali się do fina-
łów zdobywając III miejsca w kategoriach 
2 vs 2:

Kasia Boguska i Iza Zaczek (w katego-
rii hip hop Junior); 

Natalia Kisiel i  Oliwia Gołębicka 
(w kategorii hip hop Old);

Wiktor Sekściński i Szymon Dmoch 
(w kategorii bboying Junior). 

Wiktor Seksciński i Szymon Dmoch, 
jako jedyny duet z Polski, zakwalifikowali 
się do TOP 4. Zwieńczeniem dwudnio-
wych zmagań było zdobycie Grand Prix 
przez formację B.K.Team. 

- Szalona radość i łzy szczęścia. Tak 
można opisać reakcję dziewczyn po ogło-
szeniu werdyktu – relacjonuje Marek Kisiel. 
- Widząc rozradowaną młodzież utwier-
dzamy się w przekonaniu, że oni tym żyją 
i taniec jest dla nich czymś więcej niż zaję-
ciami pozalekcyjnymi. To pasja, to całe ich 
życie – dodaje, nie kryjąc wzruszenia. 

Członkowie Stowarzyszenia BK Step 
pragną serdecznie podziękować prezyden-
towi Mariuszowi Chrzanowskiemu oraz 
Miastu Łomża. 

- Bez finansowego wsparcia nie mogli-
byśmy konfrontować swoich umiejętności 
i rozsławiać naszego miasta – mówi Marek 
Kisiel. 

B.K.Team zdobywcą Grand Prix podczas Street Noise

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

Czterdzieści lat minęło, a oni ciągle młodzi. No, 
wprawdzie te 40 to jest nie od narodzin, a od 
matury, ale przecież wszystko się poprzesuwało 
i dawne 40 to teraz jakieś 28. 

- Jesteśmy z maturalnego rocznika 
1979. Dobrego rocznika w pierwszym, a 

wówczas jedynym, Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Tadeusza Kościuszki przy ul. 
Bernatowicza – mówi Jan Bajno.

On akurat został mendżerem i pracuje 
w ochronie zdrowia, a także jest wykła-
dowcą akademickim. A reszta rocznika ma 

swoje własne kariery i osiągnięcia, firmy, 
oczywiście rodziny pracę... Wiekszość jest 
w Polsce, sporo w rodzinnych stronach, ale 
poza tym cały świat  - USA, 
Norwegia, Francja.  

- Jeszcze niedawno pod-
czas zjazdów nie pojawiał 
się temat wnuków, ale już 
chyba i na to czas – uśmie-
cha się Jan Bajno. - Staramy 
się spotykać systematycznie, 
zwykle co 5 lat. Utrzymuje-
my też kontakty korespon-
dencyjne. 

Maturzyści A.D. 1979 
tworza raczej wspólnotę 
rocznikową niż klasową. 
Nie dzielą się na „mate-
matyczno – fizycznych” czy 
„humanistycznych” tylko po 
prostu lubią przebywać  w 
swoim towarzystwie. Moż-
liwie często.

Tym razem na dzień 
spotkania wyznaczyli sobie 
Dzień Dziecka. 1 czerwca 
o godz. 14:00 zaplanowali 
na Bernatowicza spotkanie 
z  dyrekcją i nauczycielami. 
Potem wybiorą się na długie 
„kolegów rozmowy” do go-
spodarstwa agroturystycz-
nego w okolicach Łomży. 

Jeżeli jeszcze do kogoś z rocznika 
matury 1979 z Bernatowicza wieść o 
spotkaniu jeszcze nie dotarła, to ostat-
nia szansa. Jan Bajno mówi, że wszy-
scy wiedzą jak i z kim się porozumieć. 
Jest przekonany, że warto znów mieć te  
minu 40.

Spotkajmy się 1 czerwca Maturzyści ‚79

Piękni, czterdziestoletni...
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Mocny cios policji w środowisko oszu-
stów wyłudzających pieniądze me-
todą „na policjanta”. Do zatrzymań 
doszło w Warszawie i Łomży.

Jak informuje Centralne 
Biuro Śledcze Policji, w spra-
wie prowadzonej pod nadzorem 
Prokuratury Okręgowej War-
szawa-Praga funkcjonariusze 
zatrzymali 8 osób, a wśród nich 
logistyka, "odbieraka" oraz osoby 
odpowiedzialne za przesyłanie 
pieniędzy pochodzących z prze-
stępstw z Polski za granicę. We-
dług śledczych, podejrzani mogli 
wyłudzić od poszkodowanych 
ponad 500 tysięcy złotych. Łącz-
nie w sprawie występuje 14 po-
dejrzanych.

Policjanci warszawskiego za-
rządu CBŚP pod nadzorem Pro-
kuratury Okręgowej Warszawa-
-Praga w Warszawie, prowadzą 

śledztwo dotyczące zorganizowa-
nej grupy przestępczej działającej 
na terenie Polski oraz w jednym 
z krajów UE. Jej członkowie 
wyłudzali pieniądze od innych 

osób m.in. metodą „na policjanta 
CBŚ”. Metoda ta polega na tym, 
że sprawcy dzwoniąc do poszko-
dowanych podają się za funkcjo-
nariuszy policji i prokuratorów 
rozpracowujących groźne grupy 
przestępcze. Wzbudzając w ten 
sposób zaufanie proszą o pomoc 
w akcji zatrzymania nieuczci-
wych pracowników banku. Rolą 
poszkodowanych jest przeka-
zanie wypłaconych z banku lub 
posiadanych w domu pieniędzy 
i kosztowności osobie, która się 
po nie zgłosi lub pozostawienie 
ich w określonym miejscu.

Z ustaleń policjantów wyni-
ka, że grupa miała rozbudowaną 
strukturę, w której każdy pełnił 
określoną rolę, wykonując przy-
pisane zadania. Wszystko wska-
zuje na to, że pieniądze pocho-
dzące z przestępstw, po podziale 

zysków, transferowane były za 
granicę za pośrednictwem prze-
kazów pieniężnych.

Pierwsze uderzenia w grupę 
nastąpiły w czerwcu 2018 roku. 
Wówczas to policjanci z Zarządu 
w Warszawie CBŚP zatrzyma-
li pięć osób podejrzanych m.in. 
o udział w zorganizowanej grupie 
przestępczej i odzyskali złotą biżu-
terię i numizmaty, o łącznej war-
tości 600 tys. zł. Według śledczych 
wtedy wpadli „logistyk”, „werbow-
nik” oraz trzech „odbieraków”. 

Kolejny cios nastąpił w tym 
tygodniu na terenie Warszawy 
i Łomży. Policjanci CBŚP za-
trzymali 8 osób i jedną dopro-
wadzono z zakładu karnego. 
Podczas realizacji zabezpieczono 
także telefony mogące służyć do 
popełnienia oszustw. W jednym 
z mieszkań policjanci znaleźli 
środki odurzające. Łącznie za-
bezpieczono niemal 64 gramy 
amfetaminy oraz prawie 60 gra-
mów marihuany.

Według śledczych zatrzyma-
ni pełnili różne role w grupie, 
przede wszystkim osoby te były 
odpowiedzialne za przesyłanie 
pieniędzy z Polski za 
granicę, ale podczas akcji 
wpadł także logistyk oraz 
"odbierak".  

Zatrzymani po do-
prowadzeniu do Pro-
kuratury Okręgowej 
Warszawa Praga w War-
szawie usłyszeli zarzuty 
m.in. udziału w zorga-
nizowanej grupie prze-
stępczej, dokonującej 
oszustw metodą „na poli-
cjanta CBŚ”, czy udziału 

w oszustwach oraz prania pie-
niędzy. Sąd zastosował wobec 2 
podejrzanych tymczasowe aresz-
towanie na okres trzech miesięcy. 
Pozostałe osoby zostały objęte 
dozorami policji.

Jest to kolejne uderzenie 
CBŚP w członków zorganizo-
wanych grup przestępczych do-
konujących oszustw metodą „na 
policjanta”. Akcja to efekt wie-
loletniego, żmudnego zbierania 
dowodów w śledztwie. W mi-
nionych latach policjanci CBŚP 
wielokrotnie już zatrzymywali 
podejrzanych na gorącym uczyn-
ku popełniania oszustw metodą 
„na policjanta”. Podczas zatrzy-
mań funkcjonariusze udaremnia-
li zamiary sprawców i odzyski-
wali pieniądze wypłacone przez 
osoby pokrzywdzone.

Przypominamy, że przestęp-
cy wciąż działają i wykorzystu-
jąc naszą chęć pomocy innym 
próbują wyłudzić pieniądze. Pa-
miętajmy, że policjanci nigdy nie 
prowadzą takich „telefonicznych 
akcji”, ani nie proszą osób po-
stronnych o przekazanie swoich 
pieniędzy.

Peugeot w barierkach 
Policjanci mają na to swoje uniwersalne okreslenie: niedo-
stosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. 
Inaczej zresztą trudno byłoby wytłumaczyć zdarzenie sprzed 
kilku dni na Szosie Zambrowskiej w Łomży.

Około godziny 19:30, czyli jeszcze w świetle dnia 
20-letnia kobieta, prowadząca auto marki peugeot, 

wjechała w ogrodzenie oddzielające pasy ruchu.Sta-
ranowała kilka przęseł z solidnego metalu zanim zdo-
łała się zatrzymać. 

Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze, któ-
rzy kwalifikując zdarzenie, jako kolizję nałożyli na 
młodą kierującą mandat karny. 

Na szczeście 20-latce nic się nie stało, choć pewne 
nasłucha się uwag najbliższych osób. Kierująca pojaz-
dem była trzeźwa. 

Oszuści w rękach CBŚP

Kiepski zapach  
na targowisku

Ponad 1000 sztuk odzieży i perfum naruszających prawo własności prze-
mysłowej,skonfiskowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skar-
bowej z Łomży. Wartość zatrzymanych na targowisku w Nowogrodzie 
towarów została oszacowana na prawie 300 tysięcy złotych

Podczas kontroli prowadzonej na targowisku w Nowogro-
dzie funkcjonariusze celno-skarbowi z Łomży ujawnili i za-
bezpieczyli 1005 sztuk podrobionych towarów znanych świa-
towych marek. Oferowane przez obywatelkę Bułgarii towary, 
posiadały oznaczenia łudząco podobne do znaków towarowych 
firm produkujących znaną na całym świecie odzież i perfumy. 
Wartość zabezpieczonego towaru została oszacowana na pra-
wie 300.000 zł.

O tym, że zatrzymane produkty nie są oryginalne, może 
świadczyć ich niska jakość wykonania, brak oryginalnych metek, 
wszywek i przywieszek oraz bardzo niska cena.

Dokonywanie obrotu podrobionymi towarami, to nie tylko 
szkoda majątkowa, ale również niemajątkowy uszczerbek dla 
pokrzywdzonych firm w postaci utraty renomy oraz zaufania do 
produkowanych przez nie towarów.

W sprawie zostały sporządzone wnioski o ściganie i uka-
ranie właścicielki towaru. Zgodnie z ustawą Prawo własności 
przemysłowej, wprowadzanie do obrotu towarów z podrobio-
nym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towaro-
wym, którego nie ma się prawa używać lub dokonywanie obrotu 
towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega karze grzywny, 
ograniczenia lub pozbawienia wolności nawet do lat 5.
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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 ukaza-
ne zostały pogmatwane losy Polaków 
i Żydów w obliczu wojny, okupacji so-
wieckiej, a potem niemieckiej. Autorem 
jest Zenon Krajewski. W tym wydaniu 
Tygodnika Narew publikujemy odcinek 
5, Tomu II, zatytułowanego “Pod sowiec-
kim butem”. 

Następnego dnia około południa był 
już w drodze powrotnej do Stawisk. Wy-
brał tym razem drogę przez Nowogród,  
bardziej dla niego atrakcyjną, bo nigdy 
jeszcze samodzielnie jej nie przemierzył. 
W Nowogrodzie, największej miejsco-
wości między Łomżą a Stawiskami za-
mierzał popytać o zielarzy. 

Kilka kilometrów przed Nowogro-
dem znajduje się miejscowość Mątwica, 
ale tam nic nie wiedziano o zielarzach. 
Zatrzymał się zatem w Nowogrodzie, 
gdzie ktoś z rodu Dawidowego, spotkany 
na ulicy, poradził mu skręcić z główne-
go traktu w lewo, do Jankowa. Dojechał 
tam z trudnością, bo droga była tak źle 
utrzymana, że koła jego lekkiego powo-
zu grzęzły w sypkim piachu. Gdy znalazł 
się już we wsi, pierwszego napotkanego 
chłopa spytał o zielarza. Elian nie usły-
szał satysfakcjonującej go odpowiedzi, 
ale posłuchał rady, żeby przejść się po 
wsi i popytać. Sprzyjającą mu okolicz-
nością było to, że gospodarze powró-
cili już z sumy w Nowogrodzie i ludzie 
szykowali się do obiadu. Większość nie 
chciała z Wiernikiem rozmawiać, ale 
w końcu zaszedł na podwórko do Sta-
nisława Jankowskiego, który właśnie 
prowadził konie do stajni. Ten był nad-
zwyczaj chętny do rozmowy. Zapropo-
nował Elianowi, aby poczekał na  ławce 
przed domem i wkrótce sam się do niego 
dosiadł, lustrując go wzrokiem. Ubrany 
na czarno w pełni lata  Wiernik nie po-
zostawiał zbyt wiele pola domysłom kim 
jest, mimo że nie nosił pejsów, a brodę 
miał krótko przystrzyżoną. 

- Co tu pana sprowadza do naszej 
zapomnianej przez świat i ludzi wioski? 
– spytał Jankowski, uważnie obserwując 
przybysza.

- Szukam zielarzy. Powiedziano mi 
w Nowogrodzie, że w tej wiosce czegoś 
mogę się dowiedzieć, więc przyjechałem 
tu i chodzę od drzwi do drzwi, rozpy-
tując.

- Może bym coś wiedział, ale cieka-
wi mnie po co to panu. 

- Jestem medykiem, studiowałem 
medycynę w Warszawie – Elian pośpie-
szył z wyjaśnieniami. - Ciężko pomagać 
ludziom tylko dobrą radą. Teraz trudno 
na prowincji o lekarstwa na bazie che-

micznej obróbki, jest przecież wojna. 
Pozostają zatem sposoby medycyny na-
turalnej. Może mniej skuteczne, ale też 
i mniej szkodliwe. I powszechnie dostęp-
ne, w polu, na łące, w przydrożnym rowie 
czy w lesie. Zbieranie i przygotowywanie 
ziół wymaga jednak doświadczenia, a ja 
jestem jeszcze młody i mam jego zbyt 
mało. Wiem sporo o zastosowaniu wielu 
ziół, ale muszę znaleźć kogoś kto mi je 
przygotuje.

- Rozumiem. Otwarcie mi pan to 
wyłożyłeś – przyznał Jankowski. – Jeż-
dżę czasem do szwagra. Mieszka on 
w Setnie. To mała wioska w lasach nad 
Narwią, za Miastkowem i Drogoszewem 
–  dodał. – Tam mieszka zielarka znana 
ze swej fachowości w całej  okolicy.

- Miastkowo to na trakcie ostrołęc-
kim? – chciał upewnić się Wiernik.

- Tak – przyznał chłop skwapliwie. 
– Będzie ładnych kilka kilometrów od 
Nowogrodu. Do Drogoszewa jest kilka 
kolejnych. A stamtąd następne kilka do 
Setna drogą odcinkami w takim stanie, 
jak, nie przymierzając, do naszych obu 
wiosek z Nowogrodu. 

- Razem to i może ze dwadzieścia 
kilometrów, a im dalej w las to droga 
gorsza – podsumował Elian domyślnie.

- Przez las to znacznie bliżej, ale 
trzeba znać drogę, bo w lesie wszystkie 
drzewa do siebie podobne – zażartował 
gospodarz.

- Dla mnie rzeczywiście wszystkie 
drzewa zielone, więc bym musiał jechać 
drogą dalszą, ale pewną. Nie zdążę wró-
cić do Stawisk przed zmrokiem.

- Musiałby pan tam przenocować. 
- A znalazłby się ktoś, kto w tym 

Setnie dałby mi nocleg? – spytał z pro-
stej ciekawości Wiernik.

- Mój szwagier to dobroci chłop 
– Jankowski pokazał znanym gestem 
ściśniętej dłoni jak bardzo go ceni. – 
Z pewnością by nie odmówił gościny. 
I ludziom, i zwierzętom. A ja mogę z pa-
nem pojechać drogą przez las. Oszczę-
dziłby pan  z pół drogi i co najmniej 
godzinę jazdy.

- Pomógłby mi pan? Naprawdę? – 
ucieszył się Elian, nie mogąc uwierzyć, 
że chłop zechciałby to zrobić.

- Czemu nie – potwierdził Jankow-
ski swoją propozycję. – Odwiedziłbym 
szwagra. Jest niedzielne popołudnie. Nic 
nie mam do roboty, bo święto, a Michał 
byłby zaskoczony. Kilka dni temu to on 
mnie zaskoczył. Wróciłbym z panem ju-
tro rano.

- No to jedźmy – Elian szybko wstał 
z ławki.

- Nie tak prędko – powstrzymał go 
gospodarz. – Nie jadłem jeszcze obiadu. 
A i pana zapraszam, bo kilka godzin jest 
już pan pewnie w drodze.

- Jadę z Łomży. 
- To z pół drogi tego, co ze Stawisk, 

ale zawsze… Ze dwie godziny panu za-
jęło. 

- Nawet więcej, bo po drodze roz-
pytywałem w Mątwicy, Nowogrodzie, 
no i tutaj.

- No to chodźmy coś zjeść i w drogę 
– zachęcił Jankowski Wiernika.

Szybko zjedli tradycyjny polski 
obiad, często w lecie przez gospodynię 
przyrządzany, czyli barszcz z ziemniaka-
mi. Jankowska była zdziwiona z powo-
du nieoczekiwanego gościa na obiedzie, 
ale nic nie powiedziała, skoro mąż go 
zaprosił. Nie ukrywała jednak niezado-
wolenia, gdy poinformował ją, że wraz 
z tym młodym człowiekiem wyjeżdża do 
szwagra w Setnie. Uważała, że niedziel-
ne popołudnie spędzą się w rodzinnym 
gronie, odpoczywając i odsypiając wcze-
sne wstawanie w ciągu tygodnia. I tak 
z reguły było w tej rodzinie. Ale nie tym 
razem. Jankowski nie chciał słuchać żad-
nych zastrzeżeń. Przebrał się, zajrzał do 
swojego zwierzyńca, dał dyspozycje do-
rastającemu synowi na wypadek gdyby 
nie wrócił wieczorem i tyle go widzieli.

Droga przez las nie była łatwa dla 
konia i dwukółki. Rzadko uczęszcza-
na, pozarastała chaszczami. Jankowski 
sam w  kilku miejscach tracił orien-
tację. Kilka razy trzeba było schodzić 
z wózka i szukać właściwej drogi. 
Wiernik żałował, że dał się namówić 
na ten skrót, który takim, gdyby za-
błądzili, wcale nie musiał się okazać. 
Jankowski usprawiedliwiał się, że kło-
poty wynikają stąd, iż niezbyt często 
korzysta z tego skrótu. Poprawił mu 
się humor, gdy po prawej minęli bo-
kiem Czartorię, a następnie Rybaki. 
Uznał, że są już blisko domu szwagra. 
Znów wjechali w gęsty las, który za-
czynał się za Rybakami i Bartkowizną, 
a kończył tuż przed Setnem. W pół 
godziny później byli już we wsi, zajeż-
dżając z fasonem na podwórko Łynów. 
Na powitanie im zaraz wybiegł z domu 
Michał i ze zdumieniem witał szwagra 
i nieznajomego.

- A co to się stało, Stasieńku, że 
mnie nawiedzasz już w kilka dni po 
ostatnim naszym spotkaniu? – przywita-
nie w ustach gospodarza nie zabrzmiało 
zbyt uprzejmie, bo i jego zaskoczenie 
było duże.

- Zajechał dziś do mnie ten pan – 
Jankowski skręcił lekko głową, spogląda-
jąc na młodzieńca.

- Elian Wiernik – nieznajomy wy-
ciągnął rękę do Łyna.

- Jestem Michał Łyn – przywitał się 
z gościem i znów spojrzał na szwagra.

- Okazało się, że pan Elian poszu-
kuje zielarzy. Od razu pomyślałem o tej 

waszej zielarce. Czy zaprowadzisz pana 
do niej, żeby sobie z nią porozmawiał?

- Czemu nie? – odpowiedział z wa-
haniem Łyn, patrząc na żonę, która rów-
nież wyszła na moment do gości.

- A my tymczasem posiedzimy so-
bie u ciebie i pogadamy – zawyrokował 
szwagier.

- Panie Łyn, czy mógłbym dostać 
trochę paszy i wody dla konia? – spytał 
Wiernik. – Mam jeszcze żelazną porcję 
dla mojego deresza, ale przede mną dłu-
ga droga powrotna.

- Mam paszy pod dostatkiem. Wody 
też nikomu nie skąpię. Mogę wprowa-
dzić tego konia do stajni. Jest miejsce. 

- Mój deresz potrzebuje paszy i od-
poczynku. Czy mogę go napoić w tej 
krypie przy studni?

- Tak, zaraz panu pomogę zająć się 
koniem. Stasiu – zwrócił się do szwagra 
– idź do domu i tam poczekaj na mnie, 
porozmawiaj sobie z moją i dziećmi. Ja 
szybko się sprawię.

Sięgnął za ramię studziennego żura-
wia i zaczerpnął wiadro wody, potem 
drugie i trzecie, wylewając ich zawar-
tość do krypy umieszczonej obok studni. 
Wiernik podprowadził konia do wody 
i poczekał aż zwierzę napije się tyle, ile 
zechce. Potem wyprzągł go z dwukółki 
i przekazał Łynowi, aby zaprowadził do 
stajni. 

- Niezły rząd – zauważył Łyn, lu-
strując to, co miał koń Eliana na sobie. 
– Mogę schować go do spichrza. Czy 
jeszcze dziś chce pan odjechać, czy do-
piero jutro? 

- Prawdę mówiąc wolałbym nie po-
dróżować nocą. Mam kawał drogi do 
Stawisk.

- Fiu, fiu – niezbyt udatnie zagwiz-
dał gospodarz, wprowadzając konia do 
stajni. – W samej rzeczy kawał drogi. 
Proponuję panu w takim razie posłanie 
na pachnącym sianku w mojej stodole. 
Dorzucę koc, bo już pod koniec sierpnia 
noce są chłodne.

- Dziękuję. Chętnie skorzystam – 
ucieszył się Wiernik. – Tylko nie wiem 
czy obudzę się skoro świt, bo tak wcze-
śnie powinienem wyjechać. 

- Szwagier też będzie chciał jechać 
wcześnie do domu.  Zawsze ma dużo 
roboty w swoim gospodarstwie, a już 
w lecie to pewnie się nie wyrabia. Cza-
sem nawet prosi mnie o pomoc, bo ja 
mam mniej ziemi i zwierzyńca – uwiązał 
konia, podsuwając mu paszy i zamknął 
drzwi stajni. – No, to teraz mogę iść 
z panem do naszej zielarki –  oznajmił. 
– Mieszka niedaleko.

Przechodząc przy studni Łyn ob-
mył ręce w krypie, w której zawsze stała 
woda. W ślad zanim obmył ręce również 
Wiernik.

- No to chodźmy.  
W kilka minut byli na miejscu, bo 

obydwie posesje dzieliły tylko jedne za-
budowania. - Rozejrzyj się pan po oko-
licy, żeby nie zabłądzić w drodze powrot-
nej – zażartował gospodarz, otwierając 
furtkę na posesję Budziszowej, gdyż było 
naprawdę blisko, skoro obydwa podwór-
ka dzieliło tylko kilkadziesiąt metrów. 
– I spraw się pan tam szybko, bo jak za-
padnie zmierzch możesz pan naprawdę 
nie trafić. Ja pana wprowadzam, przedsta-
wiam i wychodzę. Zostawię pana samego. 
Przecież szwagier na mnie czeka. Co pan 
z nią załatwi to już pana sprawa. Trzeba 
przyznać między Bogiem a prawdą, że 
na zielarstwie zna się jak mało kto. Jest 
w tym biegła od zawsze.

- W porządku, poradzę sobie. 
Z góry panu dziękuję – odpowiedział 
z wdzięcznością w głosie Elian.

- Ja to robię tylko dlatego, żeś pan 
przyjechał z moim szwagrem – zastrzegł 
Łyn – bo z nieznajomymi to ja wolę na 
odległość. 

- Ale już mnie pan zna, prawda? 
- Tylko, powiedziałbym, powierz-

chownie – podkreślił chłop, uśmiechając 
się do gościa.

Weszli na posesję Budziszowej, a już 
po chwili zapukali do drzwi jej domu. 
Było późne  niedzielne popołudnie, 
więc kobietę zastali w domu. Widziała 
już przez okno, że Michał idzie do niej 
z przystojnym, młodym mężczyzną. 
Szybko wyszła im naprzeciw i otworzyła 
drzwi.

- Zapraszam – powitała ich z czaru-
jącym uśmiechem – jeśli nie zabłądzili-
ście – dodała.

- O pomyłce nie ma mowy – za-
pewnił Łyn patrząc w oczy kobiecie. 
– Przyprowadziłem sąsiadce tego mło-
dego człowieka. On chce porozmawiać 
o ziołach.

C.D.N.

Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 5 
Zenon 
Krajewski

Uwaga do zdobycia II tom 
powieści "Meandry losu", 
aby go otrzymać należy:
Odpowiedzieć na pytanie: 
Jaki tytuł nosi II tom powieści 
"Meandry losu"? 
..................................................................
.................................................................

Wypełniony kupon należy 
przynieść do redakcji Tygodnika 
Narew, Łomża, Stary Rynek 13
Na miejscu podać swój numer 
kontaktowy
Zwycięzcę poznamy w kolejnym 
wydaniu Tygodnika Narew.
Zapraszamy



20 www.narew.inforozmowa

Marlena Siok: - Pani dyrektor za chwilę 23. Dni 
Zambrowa. Na jakie atrakcje mieszkańcy i nie 
tylko mogą liczyć w tym roku?

Marta Konopka: - Już 8 i 9 czerwca za-
praszamy na 23. Dni Zambrowa. Przygo-
towaliśmy niezwykle interesujący program 
koncertowy. I tak 8 czerwca, w sobotę, 
o godzinie 16:00 zaprezentują się formacje 
taneczne działające w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zambrowie, o godzinie 17:30 
zespół The FaPs, natomiast o 19:00 zespół 
DeDe Negra. Gwiazdą wieczoru będzie 
utalentowana i dobrze już znana Natalia 
Szroeder. Na ten koncert zapraszamy, na 
godzinę 20:30, na “targowicę” miejską. 
Z kolei 9 czerwca, w niedzielę, o 16:00, na 
scenie plenerowej zaprezentują się zespoły 
taneczne działające w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zambrowie: o godzinie 17:30 
wystąpi zespół Dejw, zaś o 19:00 zespól 
Joker.  Gwiązdą wieczoru będzie zespół 
Łobuzy, który na scenie pojawi się o go-
dzinie 20:30. To jednak nie wszystko. Od 
godziny 10:00 zapraszamy wszystkich 
fanów brydża sportowego na 23. edycję 
turnieju, który odbędzie się w Szkole Pod-
stawowej numer 5 w Zambrowie. Z kolei 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, 
także o godzinie 10:00 rozpoczną się 20. 
mistrzostwa szaradziarskie. Głównym 
organizatorem 23. Dni Zambrowa jest 
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, 
a patronem honorowym burmistrz Zam-
browa, Kazimierz Dąbrowski. Poza liczny-
mi koncertami, na scenie plenerowej bę-
dziecie mogli Państwo skorzystać ze strefy 
rozrywki i zabawy, a także uczestniczyć 
w licznych konkursach.  

M.S: - Zdaje się, że to nie tylko czas zabawy, ale 
także pomocy. Poraz 10. organizowana jest ak-
cja Motoserce… 

M.K: - Motoserce, to ogólnopolska 
akcja krwiodawstwa. Po raz 10 organizo-
wana w Polsce. W Zambrowie, za akcję 
odpowiedzialny jest Zambrowski Klub 
Miłośników Motocykli “Żubr”. 8 czerwca, 
już od godziny 9:00 będzie można podzie-
lić sie tym, co najcenniejsze, krwią. Wszy-
scy chętni do 14:00 mogą oddać krew 
w specjalnych busach ustawionych na par-
kingu, przy Szkole Podstawowej numer 
5 lub przyjść do punktu zlokalizowanego 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambro-
wie. Akcja jest bardzo ważna. Pamiętajmy, 
że krew jest potrzebna zawsze i nigdy nie 
wiemy czy być może kiedyś i nam nie bę-
dzie ona potrzebna. 

M.S: - Czy po 22 latach łatwo jeszcze zaskoczyć 
mieszkańców i gości Zambrowa? 

M.K: - Wiele gwiazd wystąpiło już na 
scenie plenerowej w Zambrowie. Co roku 
przygotowujemy nowy program i nowe 
gwiazdy. Staramy się, by wydarzenie to 

przyciągnęło rzeszę mieszkańców i go-
ści. I tak się dzieje. Jestem bardzo dum-
na z mieszkańców naszego miasta, że tak 
chętnie chcą jednoczyć się i świętować. To 
pokazuje, że jesteśmy jedną wielką rodzi-
ną. 

M.S: - Dni Zambrowa, to element sezonu kultu-
rowego. Podczas jego inauguracji w listopadzie 
zapowiadała Pani, że będzie to czas wielu arty-
stycznych wrażeń i rozwkitu talentów. Czy udało 
się dotrzymać słowa?  

M.K: - Tak. Mamy szeroką ofertę ad-
resowaną do dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych. Staramy się, żeby program kultu-
ralny był dopasowany do wszystkich grup 
społecznych naszego miasta. Cieszymy 
się, że tak chętnie mieszkańcy Zambrowa 
chadzają na wernisaże, koncerty, kabare-
ty i inne eventy realizowane w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Zambrowie, w Miej-
skiej Bibliotece w Zambrowie oraz w Re-
gionalnej Izbie Historycznej. W trakcie 
inauguracji sezonu kulturalnego powie-
działam, że będzie wydany kwartalnik 
kulturalny. Tak też się stało. Mamy już 
pierwszy numer wydawnictwa, przygoto-
wany przez Młodzieżową Agencję Infor-
macyjną. Jest to dla nas ogromny sukces. 
Nadmienię również, że piszemy projekty 
do Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa 
Narodowego i Narodowego Centrum 
Kultury. W tym roku nadal rozbudowy-
wujemy Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Zambrowie. Na inwestycję tę również 
udało się pozyskać środki z Mnisterstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest 
to inwestycja dwuletnia, którą planujemy 
zakończyć jeszcze w tym roku. Mogę po-
chwalić się, iż w ostatni piątek dowiedzia-
łam się, o wynikach naboru do konkursu 
“Niepodległa 2019”. Nasz projekt “Ta, co 
nie zginęła” przeszedł pozytywnie weryfi-
kację i uzyskał dofinansowanie. W związ-
ku z czym będziemy mogli zorganizować 
wiele ciekawych wydarzeń. Ponadto już 
teraz przygotowujemy nową odsłonę za-
kończenia lata. Możemy zdradzić, iż od-
będzie się niezwykły happening, którego 
szczegółów jeszcze nie zdradzam. Mogę 
zapewnić jednak, że będzie to niezwykle 
interesujące wydarzenie. 

M.S: - Czym Miejski Ośrodek Kultury w Zambro-
wie kieruje się przy przygotowywaniu oferty 
kulturalnej?

M.K: - W 2015 roku Miejski Ośro-
dek Kultury w Zambrowie przystąpił do 
konkursu organizowanego przez Naro-
dowe Centrum Kultury. Przygotowaliśmy 
wniosek “Kultura po Zambrowsku”. Poza 
tym opracowaliśmy diagnozę potrzeb 
kulturalnych mieszkańców naszego mia-
sta. Jej wyniki pozwoliły nam dowiedzieć 
w jakich wydarzeniach młodzi ludzie, 
osoby dojrzałe, a także seniorzy chcieliby  

uczestniczyć. Wychodząc na przeciw tym 
oczekiwaniom każdego roku stwarzamy 
ofertę dopasowaną do wieku mieszkańców 
Zambrowa. Do seniorów adresowaliśmy 
uniwersytet trzeciego wieku, z wachlarzem 
ciekawych zajęć dydaktycznych. Z kolei 
dla młodszych mieszkańców Zambrowa 
uruchomiliśmy bardzo atrakcyjne sekcje 
tematyczne, w których mogą rozwijać ta-
lenty i pasje. Jest to sekcja teatralna, lite-
racka, muzyczna, taneczna, plastyczna oraz 
wokalna. W Miejskim Ośrodku Kultury 
w Zambrowie swoją działalność właśnie 
rozpoczyna także studio prób i nagrań. 
Studio powstało w 2018 roku, a obecnie 
będziemy je wyposażać. Będzie służyło 
przede wszystkim młodym i zdolnym lu-
dziom, a także zespołom muzycznym. Na 
ten cel dofinansowanie otrzymaliśmy rów-
nież z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego.  Myśląc o rozwoju ta-
lentów młodych ludzi organizujemy liczne 
konkursy tematyczne, z których laureaci 
awansują do etapów wojewódzkich. I tu 
mogę pochwalić się, że laureaci konkursu 
muzycznego “Ja też mam talent”, w wo-
jewódzkich zmaganiach zdobyli I miej-
sce, w kategorii solistów i zespołów ro-
dzinnych, a także III miejsce w kategorii 
solistów. Oprócz tego Miejski Ośrodek 
Kultury, to prężnie działające kino z fil-
mami premierowymi, na które serdecznie 
zapraszamy, a także kawiarnia Cafe Muza. 
W naszym ośrodku dbamy o to, by roz-
wijać zainteresowania młodych ludzi, osób 
dojrzałych i seniorów. Zapraszamy do za-
poznania się z naszą ofertą. 

Rozmowa w Telewizji Narew 
i na www.narew.info

Gościnny Zambrów zaprasza 
O 23. Dniach Zambrowa, licznych atrakcjach i bogatej ofercie kulturalnej, dostępnej nie tylko od święta  z Martą Konopką, 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie rozmawia Marlena Siok. 
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r n e 
i C.O. mon-
taż kotłowni, grzejników, ogrzewanie 
podłogowe, przeróbki, odkurzacze cen-
tralne, pompy ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

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

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

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

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

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne i nie-
ruchomości bez Bik, umowa notarialna, RRSO 
36%, szybko i uczciwie. Tel. 577 873 616.

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI 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.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
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.

Sprzedam pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 
Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

Sprzedam atrakcyjną działkę budowla-
ną ze strumykiem 25 ar, Stare Kupiski. 
Tel. 798 356 571.

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

Sprzedam działkę rekreacyjną w Bali-
kach-Ptakach, o powierzchni 800 m2, 
z domkiem (na dole duży pokój z anek-

sem kuchennym i łazienką, na górze 
dwie sypialnie). Tel. 667744311

Lokal usługowo - handlowy 40 m2 do wy-
najęcia. 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

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

RÓŻNE

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.  

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

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
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Futbolowy 
Zambrów 
zaprasza

Rozpoczynający właśnie prace nowy 
zarząd Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej w Zambrowie ma 
zaszczyt zaprosić na Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Prezesa TKKF, który od-
będzie się 01.06.2019 r w sobotę, na 
bocznym boisku Olimpii Zambrów od 
godziny 9:00. Patronem honorowym 
jest przewodniczący rady miasta Ja-
cek Olszewski.

Do rywalizacji przystąpi 20 
drużyn z naszego regionu i nie 
tylko. Będą to: TKKF Zambrów, 
Zakład Zieleni Zambrów, Bez-
imienni Zambrów, Absolwenci 
ZSA Zambrów, Los Sicarios 
Zambrów, Dobroplast Zamb-
rów, Ostrovit Zambrów, Koledzy 
Team Jabłonka Kościelna, Black 
Dragon Szumowo, ZPK Szumo-
wo, Grupa Biznes Polska Wy-
sokie Mazowieckie, FC Shaker 
Rutki, Elkamino Jaktorów,  Al-
pla Ostrów Mazowiecka, Clovin 
Czyżew, Uniglass Łomża, Skill 
Squad Łomża, R-P Granit Wy-

szków,  Gmina Kulesze 
Kościelne, KS Modzele.  

Do współpracy 
przystąpili: Urząd Mia-
sta Zambrów, KS Olim-
pia Zambrów, Grupa 
Ratownicza Nadzieja, 
Krówka i Połówka, VR 
Zambrów i wielu in-
nych. W trakcie turnieju 
przeprowadzona będzie 
akcja charytatywna dla 
15 letniego Adria-
na!!!!!!!!!!!!!!!

Jeszcze raz serdecz-
nie zapraszamy do ki-
bicowania i miłej zaba-
wy!!! 

Zarząd TKKF 
Ognisko Miejskie 
w Zambrowie na czele 
z prezesem Radosła-
wem Ołdakowskim.

Już po raz dwudziesty łomżyńscy 
szachiści z przedszkoli, szkół podsta-
wowych i ponadgimnazjalnych ry-
walizowali w zmaganiach w ramach 
Łomżyńskiej Ligi Szkolnej w szachach. 

Jak informuje Magdalena So-
bocińska z Akademii Szachowej 
Sobocińscy ,w roku szkolnym 
2018/2019 w I LO im. Tadeusza 
Kościuszki rozegrano XX Edy-
cję tych rozgrywek. Odbyło się 
sześć turniejów klasyfikacyjnych. 
W I turnieju udział wzięło 54 
uczniów, w II  – 65, w III  – 66, 
w IV – 63, w V – 72 i w VI – 
57, w sumie  377 zawodników.  
W końcowej punktacji, do któ-
rej zaliczono gry z pięciu najko-
rzystniejszych turniejów, skla-
syfikowano 119 uczniów w 10 
kategoriach wiekowych. Najlicz-
niej były reprezentowane szkoły: 
SP w Ciechanowcu, -15 uczniów, 
SP9 Łomża - 11 uczniów, Zespół 
Szkół Mechanicznych i Ogólno-
kształcących nr 5 w Łomży oraz 
SP10 Łomża - po 9, PG w Piąt-
nicy - 8, Zespół Szkół Ekono-
micznych i Ogólnokształcących 
nr 6 w Łomży - 7. 

Najmłodszą zawodniczką na 
starcie sezonu była 5-letnia Maja 

Szewczyk z Łomży. Zwy-
cięzcy poszczególnych 
grup zostali nagrodzeni 
pucharami Prezydenta 
Łomży Mariusza Chrza-
nowskiego, a po trzech 
najlepszych medalami. 
Po sześciu najlepszych 
zawodników w każdej 
kategorii otrzymało dy-
plomy. Nagrody ufundo-
wali:  SM PERSPEK-
TYWA,  HEXA Bank 
Spółdzielczy w Piątnicy 
i Akademia Szachowa 
Sobocińscy.

Szachiści w klasyfikacji indy-
widualnej rywalizowali w dzie-
sięciu kategoriach wiekowych:

Klasyfikacja indywidualna:
Dziewczynki :
Do 8 lat: Zofia Krysiewicz – SP 
28 Białystok
Do 10 lat: Maja Ciuchnicka – SP 
9 Łomża
Do 13 lat: Maja Garbowska – SP 
44 Białystok
Do 16 lat: Malwina Szewczyk – 
SP 9 Łomża
Do 20 lat: Ewelina Tomasiewicz 
– ZSMiO nr 5 Łomża

Chłopcy:
Do 8 lat: Piotr Ciszewski – SP 10 
Łomża
Do 10 lat: Szymon Mandziuk – 
SP 4 Łomża
Do 13 lat: Bartosz Chełstowski – 
SP 10 Łomża
Do 16 lat: Michał Karwowski – 
SP Konarzyce
Do 20 lat: Bartosz Kotarski – 
ZSEiO nr 6 Łomża
Prowadzono również klasyfika-
cję drużynową  szkół  do której 
zaliczono punkty zdobyte przez 
czterech najlepszych zawodni-
ków, w tym minimum jednej za-
wodniczki. Do końcowej punkta-

cji dodano 5 najlepszych 
turniejów. Sklasyfikowa-
no 21 drużyn szkolnych: 
5 szkół ponadgimnazjal-
nych, 6 gimnazjów, 10 
szkół podstawowych i 1 
przedszkole. 

Klasyfikacja drużynowa:
Szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół Eko-
nomicznych i Ogól-
nokształcących nr 6 
w Łomży
Zespół Szkół Mecha-

nicznych i Ogólnokształcących 
nr 5 w Łomży
I Liceum Ogólnokształcące 
w Łomży.

Szkoły gimnazjalne i podstawowe (VII 
i VIII klasa):
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łom-
ży
Szkoła Podstawowa w Ciecha-
nowcu
Szkoła Podstawowa w Pniewie
Szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa nr 10  
w Łomży
Szkoła Podstawowa w Ciecha-
nowcu

Szkoła Podstawowa w Konarzy-
cach

W imieniu organizatorów - 
zawodnikom, opiekunom i tre-
nerom gratulacje złożył animator 
Ligi i sędzia główny zawodów - 
Sławomir Sobociński. Specjalne 
podziękowania przekazał pre-
zydentowi Łomży Mariuszowi 
Chrzanowskiemu oraz  sponso-
rom: Leszkowi Konopce, pre-
zesowi SM PERSPEKTYWA, 
Piotrowi Kaczyńskiemu, preze-
sowi Zarządu HEXA BANK 
SPÓLDZIELCZY, bez wspar-
cia których turniej nie miałby tak 
wysokiej rangi sportowej.

Za pomoc przy organizacji 
zawodów otrzymał: zespół wo-
lontariatu Akademii  Szacho-
wej Sobocińscy,  dyrektor I LO 
w Łomży Jerzy Łuba, gospodarz 
obiektu Beata Dąbrowska oraz 
Prezes Klubu UKS „ŻAK” Tade-
usz Jakubowski. 

Szczegółowe wyniki XX 
Edycji Łomżyńskiej Ligi Szkol-
nej w szachach w linku:

http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2019/ti_3050/

Finałowe kosze
Ostatnie i zarazem najważniejsze 
spotkanie sezonu 2018/2019, które 
decydowało o końcowym układzie 
tabeli, rozegrały ze sobą drużyny XYZ 
oraz Kartel Łomża. Zeszłorocznemu 
mistrzom do sięgnięcia po tytuł naj-
lepszej drużyny Miejskiej Ligi Koszy-
kówki MOSiR Łomża brakowało tylko 
jednego, bezpośredniego zwycięstwa 
nad tegorocznym pretendentem.

O wadze spotkania świadczy 
fakt, że obie drużyny na przeło-
mie całego sezonu praktycznie 
nie traciły punktów. Kartel prze-
grywał tylko ze swoim finalnym 
rywalem do tytułu, natomiast 
ekipa XYZ nie przegrała w se-
zonie żadnego spotkania, musia-
ła jednak zaakceptować sankcje 
(ujemne punkty) wynikające z je-
dynego przyznanego w tym sezo-
nie walkoweru.

To w sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 10 za-
brzmiał pierwszy gwizdek, który 
oficjalnie rozpoczął rywalizację 
o mistrzowski tytuł. Przy każdej 
akcji swoich zawodników do-
pingowali zgromadzeni na try-
bunach znajomi i rodziny. Mimo 
zaciętej walki z każdą kolejną 
kwartą, coraz pewniej na pro-
wadzenie wychodziła drużyna 
XYZ. Wspaniałą formę   pre-
zentował w tym spotkaniu Mi-
chał Bielecki, który z minuty na 
minutę wyrastał na MVP. Wraz 
z zakończeniem IV kwarty, po-

znaliśmy nowego/starego mistrza 
Miejskiej Ligi Koszykówki MO-
SiR Łomża, po tytuł - drugi raz 
z rzędu - sięgnęła ekipa XYZ!

Tuż po ostatnim gwizdku 
spotkania z rąk dyrektora MO-
SiR-u Andrzeja Modzelewskie-
go, wyróżnienia odebrali najlepsi 
zawodnicy, którzy całoroczną po-
stawą potwierdzili swoje niemałe 
umiejętności. Wśród wyróżnio-
nych zawodników znaleźli się:

Mariusz Choiński (BASKE-
TOHOLICS Łomża), Szymon 
Pliszka (OKK OSTROŁĘKA), 
Arkadiusz Postał (WOJOWNI-
CY JANCZEWO), Marcin Pio-

trowski (XYZ) oraz Robert Ko-
ścielecki (KARTEL ŁOMŻA). 
Organizatorzy przygotowali 
również wyróżnienia dla naj-
lepszego strzelca ligi oraz MVP 
sezonu 2018/19. Powędrowały 
one odpowiednio do Kamila Pie-
trusewicza (XYZ) oraz Michała 
Bieleckiego (XYZ).

Już teraz zapraszamy do 
udziału w kolejnej, jubileuszowej 
edycji rozgrywek Miejskiej Ligi 
Koszykówki MOSiR Łomża 
2019/2020, która rozpocznie się 
na jesieni tego roku.

TEKST: MOSIR ŁOMŻA

Łomżyńska Liga Szkolna w szachach zakończyła swój 20. sezon 
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Niestety,  po pięciu latach z rzędu „Królowa 
Sportu” w swojej pięknej postaci i na wysokim 
poziomie nie zawita w tym roku do Łomży. Po-
wód ? Bardzo prosty. Organizatorowi klubowi 
,,PREFBET ŚNIADOWO” Łomża nie udało się 
zabezpieczyć środków finansowych pozwalają-
cych chociaż w sposób skromny, ale godny i na 
wysokim poziomie, przeprowadzić tej cyklicznej 
imprezy - z goryczą informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec.   

- Zarząd klubu podjął decyzję, że wsku-
tek braku  dofinansowania nie będziemy 
po raz kolejny robić przesunięć i dokładać 
pieniędzy ze środków, przeznaczonych na 
szkolenie zawodników, zakupy sprzętu, 
wyjazdy na zawody. Mówiąc krótko - ula-
ło się mam. Mamy dosyć robienia czegoś 
na siłę, bo od poklepywania i chwalenia, że 
w poprzednich latach była świetna impreza  
finansów nie przybędzie. Szkoda, że wyda-
rzenie będące wizytówką sportową Łom-
ży nie odbędzie się tym razem. Chciałbym 
zaznaczyć, że nie wszyscy  odwrócili się 
od tej imprezy. W tym miejscu chciałbym 
podziękować Urzędowi Marszałkowskie-
mu z wicemarszałkiem Markiem Olbry-
siem i Starostwu Powiatowemu ze starostą 
Lechem Szabłowskim za chęć pomocy 

i przyznanie środków na zorganizowanie 
zawodów. Gorące podziękowania również  
składam sponsorom , którzy   zdeklarowali 

chęć wsparcia finansowego VI Między-
narodowego Mitingu Lekkoatletycznego, 
który miał być rozegrany 5 czerwca 2019. 

Tym razem imprezy nie będzie, ale mam 
nadzieję, że  w przyszłości będziemy mogli 
na Was też liczyć – emocji nie kryje An-
drzej Korytkowski.  

Jak podkreśla, powinien teraz przyj-
mować zgłoszenia uczestników mityngu 
mającego już swoją tradycję i klasę „Mi-
strzowską Międzynarodową”, a musi od-
woływać imprezę. W poprzednich latach 
w Łomży startowali zawodnicy z 21 kra-
jów (min. Erytrea, Etiopia, Zambia, Kenia, 
Australia, Iran, Nowa Zelandia, Tajlandia, 
Kanada, Serbia). Przyjeżdżali znakomici 
reprezentanci Polski, np. kulomiot Kon-
rad Bukowiecki, tyczkarz Piotr Lisek czy 
„złotka” z kobiecej  sztafety 4x400 metrów. 

- Tym razem główną konkurencją miał 
być bieg na 5000 metrów kobiet w którym 
założeniem było uzyskanie minimum na 
Mistrzostwa Świata.  Mieliśmy już po-
twierdzonych uczestników z co najmniej 
12 krajów. Szczęście w nieszczęściu, że 
dosłownie w ostatniej chwili udało się 
nam to wszystko odwołać bez większych 
konsekwencji Mamy nadzieję, że lekko-
atletyka  międzynarodowa powróci jeszcze 
na łomżyński stadion – podsumowuje An-
drzej Korytkowski.

Czwórki srebrne na Mazowszu
Drugie miejsce w finale Mazowieckiej Ligi Koszykówki Dziewcząt do lat 11 za-
jęły zawodniczki reprezentujące Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża i Szkołę 
Podstawową nr 4 w Łomży.

Jak przekazuje Agnieszka Faryna z SP 4, w turnieju finałowym 
łomżyńska drużyna zmierzyła się z zespołami z Piaseczna i Grodziska 
Mazowieckiego. 

- Mecz o złoto przegraliśmy siedmioma punktami. Przez pierw-
sze trzy kwarty prowadziliśmy i byliśmy o krok od zwycięstwa, jednak 
drużyna gospodarzy niesiona dopingiem swojej publiczności w czwar-
tej kwarcie doprowadziła do remisu i po trzech nieszczęśliwych błę-
dach, które popełniliśmy w obronie udało się im wyjść na przewagę. 
Naszym dziewczynkom zabrakło sił, by odrobić tę stratę. Drugi mecz 
wygraliśmy prowadząc od początku do końca- relacjonuje  komentuje 
trener drużyny Marcin Piotrowski. - Chciałbym serdecznie podzię-
kować prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu, dyrektor SP4 
Łomża Iwonie Borawskiej oraz Arturowi Ciborowskiemu, dyrektoro-
wi ZSTiO nr 4 w Łomży. Wsparcie tych osób pozwala nam sięgać tak 
wysoko i im dedykujemy ten sukces.

Wsparcia zabrakło. Sportowej wizytówki 
Łomży w tym roku nie będzie  

Z trzema medalam i drugim miejscem 
w Polsce w zespołowej klasyfikacji 
klubów wrócili bokserzy BKS Tiger 
Łomża z Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w boksie rozegranej w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Szkoleniowec „Tygrysów” 
Zbigniew Maleszewski przypo-
mina, że sam awans na olimpiadę 
wymagał przejście przez elimina-

cje okręgowe i międzywojewódz-
kie. Z okręgu składającego się z 
województw podlaskiego i war-
mińsko – mazurskiego pojechało 
do Ostrowca 6 zawodników, w 
tym 5 z Tigera i 3 zawodniczki.

- Udział wzięło 104 najlep-
szych chłopców i dziewczynki – 
informuje trener.

Najlepiej z jego podopiecz-

nych spisał się Akhmed Debizov 
w wadze do 52 kilogramów. Do-
szedł do finału i zdobył 2 miejsce. 
Na trzecim stopniu podium sta-
nęli Iznaur Isaev (46 kg) i Woj-
ciech Boniecki (52 kg).

Oznaczało to dorobek 25 
punktów i drugie miejsce w klu-
bowej klasyfikacji chłopców. W 
ogólnej „Tiger” wylądował na 6 

miejscu, ponie-
waż tym razem w 
składzie nie miał 
dziewczynek.

Trener Zbi-
gniew Maleszew-
ski podkreśla, że w 
przygotowaniach 
ekipy wielką rolę  
odegrali współ-
pracujący z nim 
trenerzy Marcin 
Fabiszewski, Da-
niel Maleszewski 
i Ewelina Dęb-
kowska oraz in-
struktorzy boksu: 
Dorota Bukowska, 
Marcin Kape-
lewski, Mateusz 
Gawęcki i Adrian 
Oleksiej.              

Tigery pokazały kły na 
olimpiadzie młodzieży
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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


