
Gdybym dziś miał te 18 lat i stawał 
przed maturalną decyzją, to 

dokonałbym dokładnie takiego 
samego wyboru. I nie jest to tylko 

przekonanie zwyczajowe. Jest 
to głębokie przekonanie mojego 
serca – mówi nieco wzruszony, 
ale z niezachwiana pewnością 
ksiądz biskup senior Diecezji 

Łomżyńskiej Stanisław Stefanek. 
Minęło dokładnie 60 lat od czasu, 

gdy otrzymał święcenia kapłańskie 
w Towarzystwie Chrystusowym.

- Przez lata swojej posługi 
ksiądz biskup Stanisław na trwa-
łe wpisał się w historię naszej 
Ojczyzny, a przede wszystkim 
Diecezji Łomżyńskiej – uważa 
ksiądz biskup pomocniczy Die-
cezji Łomżyńskiej, Tadeusz Bro-
nakowski.

Dla duszpasterza Stanisła-
wa Stefanka, zawsze głównym 
przedmiotem troski była rodzi-
na.  W latach 1993 – 2008 pełnił 
funkcję dyrektora Instytutu Stu-

diów nad Rodziną ATK w War-
szawie (od 1999 roku jest to 
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego).

- Każdy kapłan wychodzi 
z pewnego miejsca, ze swojej zie-
mi rodzinnej. Ksiądz biskup Sta-
nisław Stefanek wyszedł z Ziemi 

Lubelskiej. Z Lubelskiej Ziemi 
pracy, wiary, gospodarności, ale 
także lubelskiego patrzenia na 
możliwość jednoczenia różnych 

narodów, w jednolitym systemie 
i organizmie administracyjno - 
państwowym. Niezwykłe to do-
świadczenie. Ponadto tkwi w nim 
doświadczenie Lubelskiej Szko-
ły Teologiczno - Filozoficznej, 
kształtowanej przez tradycje Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. I to doświadczenie niesie 
do dzisiaj, niosąc w sercu miłość 
i do ziemi rodzinnej, i do krew-
nych, przyjaciół z lat młodości – 
przypominał podczas uroczystej 
liturgii dziękczynnej z udzia-
łem księży biskupów, kapłanów 
z instytucji centralnych Diecezji, 
księży dziekanów, proboszczów 
i wyświęconych przez Księdza 
Biskupa oraz sióstr i braci zakon-
nych, alumnów WSD i laikatu, 
ksiądz arcybiskup Andrzej Dzię-
ga, metropolita szczecińsko-ka-
mieński.

Rodzina Lubelszczyzna, 
później lata nauki i formacji 
duchowej na Dolnym Śląsku, 
w Bydgoszczy, Poznaniu, War-
szawie, biskupia posługa na Po-
morzu Zachodnimi. Przez róż-
ne regiony Polski wiodła droga 
kapłana Stanisława Stefanka do 
Łomży.       
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Bywaj 
szkoło, 

witaj lato 
Zanosiło się na to już od prawie 10 
miesięcy. Zbierało się dzień za dniem, 
tydzień za tygodniem i miesiąc za 
miesiącem. Bo przecież, co się zaczęło 
musi się i skończyć. I to jeszcze małą, 
ale miłą niespodzianką. Premier Ma-
teusz Morawiecki zadecydował: rok 
szkolny kończy się 19 a nie 21 czerwca. 
Zatem wakacje mają dwa dni więcej.

Biało i czarno na ulicy Nowo-
grodzkiej. To znaczy, że z uroczy-
stości zakończenia roku wracają 
albo uczniowie "Kościuszki" albo 
"Wety" Trafiamy na czwórkę - 

trzech chłopaków i dziewczy-
na - z Bernatowicza. Skończyli 
pierwszą klasę  liceum.

- Czuć poziom - mówią z re-
spektem.

Już trochę zatem oswoili się 
ze swoją szkołą. Teraz, uśmiech-
nięci, zaczną  realizować waka-
cyjne plany.

- Rower i żagle - mówi zde-
cydowanie  licealista w marynar-
ce, z muchą i w ciemnych okula-
rach. Jego koleżanka  szykuje się 
na razie do dalekiego, ale niezbyt 
długiego wyjazdu. Dwaj jasno-
włosi młodzieńcy są zgodni: wa-
kacje będą pod znakiem muzyki. 
Nauki, ale też gry w gotowym już 
zespole.

Podobne biało - czarne ob-
razki tego dnia są w całej Łom-
ży. Swoje edukacyjne wysiłki na 
pewien czas zakończyły przed-

szkolaki, uczniowie podstawó-
wek, liceów i techników. Tylko 
gimnazjaliści  nie mają wakacji. 
Bo skończyli ostatni rok szkol-
ny tego szczebla i po wakacjach 
gimnazjów już nie będzie.

Gimnazjaliści i pierwsi ab-
solwenci ośmioklasowych  pod-
stawówek mają teraz oryginały 
świadectw  w dłoniach i bardzo 
poważną decyzję przed sobą - do 
której ze szkół średnich je za-
nieść. Za kilka dni swoje wyniki 
poznają maturzyści i też staną 
przed niezwykle ważnymi decy-
zjami: co dalej.

Na razie jednak mają lato: 
w pogodzie, humorach, zasobach 
wolnego czasu. 

Korzystajcie ze wszelkich 
atrakcji ile się da. Oby bezpiecz-
nie i oby z radością. Dobrych wa-
kacji, uczniowie!                 

In Omnibus Christus 
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Absurdy polityki i legislacji obna-
żyła X sesja Sejmiku Województwa 
Podlaskiego. Mający stabilną (choć 
niewielką) większość zarząd regionu 
utworzony przez Prawo i Sprawie-
dliwość uzyskał absolutorium za to 
jak poprzednicy z koalicji Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i Platformy 
Obywatelskiej zrealizowali budżet 
na 2018 rok. Ale nie dostał już wotum 
zaufania za raport o stanie woje-
wództwa w 2018 roku, czyli także pod 
rządami poprzedników. A decydował 
tylko jeden głos. 

W efekcie za co najmniej dwa 
tygodnie musi dojść do głosowa-
nia nad odwołaniem obecnego 
zarządu. Aby je wygrać, opozycja 
musiałaby mieć wyraźną większość 
(trzy piąte, 18 z 30 głosów), czyli 
faktycznie nie być opozycją, a rzą-
dzącą większością. A do absurdal-
nej sytuacji doprowadziły pospołu 
zapisy  ustawowe, chwilowa absen-
cja jednego z radnych, ale także po-
stawa reprezentantów PO i PSL.               

− Radni PO i PSL negatyw-
nie oceniają więc pracę Zarządu 
Województwa poprzedniej ka-
dencji, który sami współtworzy-
li. A jedynym motywem, który 
wydaje się przyświecać działa-
niom radnych opozycji jest chęć 
powrotu do władzy w Samorzą-
dzie Województwa Podlaskiego 
– skomentował na portalu Wrota 
Podlasia Artur Kosicki, marsza-
łek Województwa Podlaskiego.

Nowy skarbnik
Jak relacjonują Wrota Podla-

sia, jednym z ważniejszych wy-
darzeń tej sesji było zakończe-
nie po 15 latach pracy Henryka 
Gryko na stanowisku skarbnika 
województwa i powołanie jego 
następcy. Formalnie musiało się 
to odbyć przez głosowanie nad 
odwołaniem przechodzącego na 
emeryturę "strażnika finansów" 
regionu.  Za było 15 radnych, 
przeciw – 9,  był także 1 głos 
wstrzymujący.

- Dziękuję panu skarbniko-
wi za wieloletnią pracę na rzecz 
samorządu województwa. Pana 
wkład na pewno będzie zapisany 
w annałach województwa. Szcze-
gólnie dziękuje za pilnowanie 
zarządów, by nie przekraczały 
budżetów – mówił Bogusław 
Dębski, przewodniczący sejmiku.

Marszałek Artur Kosicki 
dziękując skarbnikowi za 15 lat 
pracy w samorządzie wojewódz-
twa poprosił radnych o brawa 
i złożył na ręce skarbnika oko-
licznościowy upominek.

Henryk Gryko podziękował 
radnym i zarządowi obecnej i by-
łej kadencji.

– Dziękuję za miłe słowa. Sy-
tuacja finansowa województwa 
jest wyśmienita, inne wojewódz-
twa nam zazdroszczą. Ta sytuacja 
dalej może być dobra pod pew-
nymi warunkami - powiedział na 
zakończenie Henryk Gryko.

W późniejszej części sesji, 

w tajnym głosowaniu radni zde-
cydowali (24 głosy za) o powoła-
niu Pawła Jungermana na stano-
wisko Skarbnika Województwa 
Podlaskiego.

Paweł Jungerman jest  ma-
gistrem ekonomii (Uniwersytet 
Warszawski Filia w Białymstoku, 
Wydział Ekonomiczny), ukoń-
czył też studia z zakresu rachun-
kowości i zarządzania finansami 
w jednostkach sektora finansów 
publicznych. Ostatnio pracował 
jako główny księgowy w Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Białymstoku.

Trudny debiut raportu
Po raz pierwszy sejmik ob-

radował nad wprowadzoną 
niedawno przez ustawodawcę 
formułą "raportu o stanie woje-
wództwa" za poprzedni rok. Jest 
to rodzaj podsumowania dzia-
łalności Zarządu Województwa 
z uwzględnieniem realizowanych 

polityk, programów i strategii, 
uchwał Sejmiku. 

Komisje pozytywnie za-
opiniowały dokument za 2018 
rok.  Opozycja też - w zasadzie 
- nie była przeciw, ale głosowa-
nie przyniosło wynik: 15 - za, 1 
– przeciw, 9 – głosów wstrzymu-
jących. Wotum zaufania zatem 
nie zostało nie zostało udzielone, 
bo minimum poparcia to 16 z 30 
głosów. 

Po dłuższej przerwie Sejmik 
wznowił obrady. Z m. in. punk-
tem dotyczącym drugiego klu-
czowego dokumentu - sprawoz-
dania finansowego, które stanowi 
podstawę udzielenie (lub nie) 
absolutorium.    

Sprawozdanie zaprezento-
wane przez Łucję  Jabłońską , 
dyrektor Departamentu Finan-
sowego UMWP otrzymało po-
zytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, pozytywną opi-
nię niezależnego biegłego rewi-

denta. Komisje sejmikowe przed-
stawiły swoje opinie - wszystkie 
pozytywne.

- Jesteśmy dziś w dość ku-
riozalnej sytuacji, bo zarówno 
przedstawiany dziś raport o sta-
nie województwa jak też wy-
konanie budżetu dotyczy dzia-
łalności poprzedniego zarządu. 
A przypomnę, że jako klub Pra-
wa i Sprawiedliwości byliśmy 
przeciwni budżetowi, nad któ-
rego wykonaniem dziś głosuje-
my – mówił Marek Komorow-
ski, szef klubu PiS w sejmiku. 
Karol Pilecki poinformował, że 
w związku z tym, iż głosowanie 
dotyczy działalności poprzed-
niego zarządu, ocenianej źle 
przez ówczesną opozycję a dziś 
opcje rządzącą – Koalicja Oby-
watelska wstrzyma się w głoso-
waniu nad absolutorium. Stefan 
Krajewski poinformował, że 
klub PSL również wstrzyma się 
od głosu.

Ostatecznie Zarząd Woje-
wództwa Podlaskiego głosami 
16 radnych – uzyskał absoluto-
rium.

Późnym już wieczorem radni 
m.in. zmienili statuty Szpitalo-
wi Wojewódzkiemu im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży oraz Wojewódzkiemu 
Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Łomży. Głosowa-
li również nad zmianą składów 
przedstawicieli rad społecznych 
działających w samodzielnych 
publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, dla których podmio-
tem tworzącym jest Wojewódz-
two Podlaskie.

Radni przyjęli także jednolity 
tekst Statutu Województwa Pod-
laskiego. Odrzucili zaś petycję, 
uznając ją za niezasadną, miesz-
kańca woj. podlaskiego o zmianę 
składu Zarządu Województwa 
Podlaskiego poprzez rozszerze-
nie zarządu o przedstawiciela 
miasta Suwałki.

Sejmik województwa. Absolutorium na tak, wotum na nie

Henryk Gryko (pierwszy z prawej) po 15 latach zakończył pracę skarbnika województwa. Otrzymał podziękowania od 
Wicemarszałka Marka Olbrysia, Przewodniczącego Sejmiku Bogusława Dębskiego i Marszałka Artura Kosickiego

Pragnę serdecznie podziękować Panu inż. Tomaszowi Fronczkowi, współ-
właścicielowi rodzinnego zakładu elektronicznego ELFRO, firmie z ponad 
30 letnim doświadczeniem, za zainstalowanie nowej kamery, a także serwis 
urządzeń emisyjnych umożliwiających prowadzenia transmisji mszy świętych 
z katedry łomżyńskiej. Podziękowania należą się także Panom Adamowi Cwa-
linie oraz Łukaszowi Chętnikowi, pracownikom firmy Elfro, specjalizującej się 
w wykonywaniu instalacji systemów monitoringu wizyjnego, alarmów, domo-
fonów, wideofonów i innego rodzaju automatyki stanowiącej usługi dla osób 
indywidualnych oraz dla firm. Jeszcze raz serdecznie dziękuję! 

ARTUR  FILIPKOWSKI  
szef Grupy Medialnej narew
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad straciła cierpliwość. Tak 
się składa, że głównie do firm z Włoch 
(choć nie tylko). Dyscyplinę zaprowa-
dzić trzeba, ale efektem będzie praw-
dopodobnie odsunięcie terminów 
kończenia kolejnych odcinków auto-
strad i dróg ekspresowych, w tym S61 
- Via Baltica. 

Białostocki oddział GDD-
KiA poinformował, że "po wie-
lokrotnych wezwaniach firmy 
Impresa Pizzarotti, do rzetelnej 
i zgodnej z podpisaną umową 
realizacji kontraktu na odcin-
ku S61 Suwałki - Budzisko 
(gr. państwa) w województwie 
podlaskim, GDDKiA podjęła 
decyzję o odstąpieniu od umo-
wy z Wykonawcą tej inwestycji. 
Firma Impresa Pizzarotti mimo 
wezwań ze strony GDDKiA 
nie realizowała zapisów kon-
traktowych".

Komunikat rozwija niektóre 
wątki sprawy.

"Inwestycja prowadzona była 
w systemie „Projektuj i buduj”. 
Wykonawca opracował doku-
menty potrzebne do uzyskania 
decyzji zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej i taką decy-
zję wojewoda podlaski wydał 20 
maja br. Jednak mimo upływu 
czasu po stronie Wykonawcy 
brak było właściwej mobiliza-
cji w zakresie przygotowania do 
prowadzenia robót budowlanych 
- m.in. nie zostały zgłoszone listy 
podwykonawców na usługi i ro-
boty.

Nie skończone zostały też 
projekty wykonawcze, a przed-
łożona czasowa  organizacja ru-
chu  umożliwiająca bezpieczne 
prowadzenie budowy - nie miała 
wszystkich wymaganych prawem 
opinii, m.in. Policji.  

W tej sytuacji GDDKiA zde-
cydowała o odstąpieniu od umo-
wy z Wykonawcą. W najbliższych 
miesiącach zostanie ogłoszony 
przetarg umożliwiający rozpo-
częcie budowy".

Dodatkowo inwestor wska-
zał, że upłynęło już 70% czasu 
przeznaczonego na realizację 
całego kontraktu (projektu) i bu-
dowy, a prace nie ruszyły z miej-
sca. Finansowe zaawansowanie 
przedsięwzięcia tez jest wyjątko-
wo mizerne - 2,42% (na koniec 
maja). 

Precedensowa decyzja
Białostocka GDDKiA wyja-

śnia, że ostatnie odstąpienia od 
umów z nierzetelnymi wykonaw-
cami na takich drogach jak S3, S5 
czy A1 dotyczyły innej sytuacji 
niż ta, z jaką mamy do czynienia 
na S61 w województwie podla-
skim.

W tamtych przypadkach 
wykonawcy nie realizowali za-
pisów kontraktowych w kwestii 
wykonywania robót budowla-
nych, a konkretnie ich konty-
nuowania zgodnie z harmo-
nogramem. Na S61 Suwałki 
- Budzisko Wykonawca nie 
przystąpił jeszcze do „widocznej 
dla kierowców” realizacji kon-

traktu, tj. do prowadzenia robót 
budowlanych, a jego zaniecha-
nia w kwestii realizacji zapisów 
umowy miały miejsce jeszcze na 
etapie projektu i uzyskania nie-
zbędnych zezwoleń do właści-
wej realizacji inwestycji.

  Kalendarium S61 odc. Su-
wałki - Budzisko

20 kwietnia 2016 r. - ogłosze-
nie o zamówieniu

28 lipca 2016 r. - składanie 
wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu

7 listopada 2016 r. - kwalifi-
kacja wykonawców 

30 grudnia 2016 r. - zaprosze-
nie do składania ofert

24 marca 2017 r. - otwarcie 
ofert  (wpłynęło 9)

13 kwietnia 2017 r. - wybór 
najkorzystniejszej oferty   -  Im-
presa Pizzarotti 605,5 mln zł (na-
stępna oferta PORR - 643,2 mln 
zł, kolejna Konsorcjum TRAK-
CJA 684,25 mln zł)  

6 czerwca 2017 r. - zawarcie 
umowy

Podstawowe informacje:
Długość odcinka: ok. 24 km,
Wartość kontraktu z Impresa 

Pizzarotti - 605,5 mln złotych 
brutto,

Parametry techniczne - dwie 
jezdnie po dwa pasy ruchu (na-
wierzchnia z betonu cementowe-
go),

Węzły drogowe - Suwałki 
Północ i Szypliszki,

Obiekty inżynierskie: 1 most, 
24 wiadukty i 9 przejść dla zwie-
rząt.

Ta Impresa się nie udała...Napad na punkt STS w Łomży 

W niedzielne popołudnie w centrum Łomży, a dokładnie Na Starym Rynku, tuż 
obok Redakcji Telewizji Narew  i Ratusza, doszło do napadu na punkt Bukma-
cherski STS. Najprawdopodobniej napastnik (napastnicy?) zastraszył pracowni-
ków niebezpiecznym narzędziem lub bronią. 

Funkcjonariusze nie ujawniają jak na razie żadnych szczegółów. 
Nie wiadomo również, ile pieniędzy mogło paść łupem przestępcy. 
Prowadzona jest akcja mającą na celu zatrzymanie przestępcy. 

Wielu mieszkańcom Łomży napad na punkt Bukmacherski STS 
przypomniał sytuację sprzed ponad 20 lat. Mowa o napadzie na kan-
tor walutowy w 1995 roku, podczas którego młoda dziewczyna straci-
ła życie, zaś druga odniosła bardzo poważne rany postrzałowe głowy 
i przez dwa tygodnie była nieprzytomna. 

- Tego dnia szłam tam w sprawie pracy. Od tego kantoru dzieliła 
mnie minuta drogi – pisze Eliza w mediach społecznościowych, pod 
zamieszczoną informacją o napadzie.  – Pamiętam to, koszmar – nie-
co wyżej komentuje niedzielne wydarzenie Ania. – Ania to koszmar, 
masz rację, a życie to chwila – odpowiada jej Mariusz.

Do chwili, gdy skierowaliśmy do druku to wydanie Tygodnika 
Narew, sprawców napadu nie udało się zatrzymać. Na szczęście, tym 
razem nikt nie ucierpiał.   
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Ordynariuszem Diecezji 
Łomżyńskiej został 26 paź-
dziernika 1996. Objął diecezję 
w kanoniczne posiadanie 28 
października, a 17 listopada tego 
roku odbył uroczysty ingres do 
Katedry Łomżyńskiej. 

- Ksiądz Biskup Stanisław 
potrafi z różnych sytuacji wy-
dobywać piękno kapłańskiej 
postawy. Świadectwo zachwytu 

Kościołem, zachwytu Bogiem, 
a jednocześnie wierność czło-
wiekowi, Bogu i Kościołowi. 
To tylko potwierdza, jak ważne 
jest kapłaństwo wpisane w ser-
ce Księdza Biskupa Stanisława 
– mówił w okolicznościowej ho-
milii, arcybiskup Andrzej Dzię-
ga, metropolita szczecińsko-ka-
mieński.

Łomżę, Ostrołękę i pozo-

stałe części diecezji  naznaczył 
swoją osobowością na wiele 
sposobów. Jako pasterz co-
dziennego czasu, bliski rodzi-
nom, ludziom. I jako twórca 
zwyczajów także przybliżają-
cych  ludzi sobie wzajemnie. 
Rozpoczął np. tradycję  otwie-
rania szeroko drzwi Domu Bi-
skupiego, dla wszystkich któ-
rzy zechcieliby porozmawiać 
- w dniu imienin Stanisława 
czy w dniu imienin Dziadków 
Jezusa. To w jego biskupich 
czasach zrodziły się Miejskie 
Wigilie w Łomży, a odrodziło 
się Bractwo Kurkowe. Wiele 
jeszcze innych "kamieni milo-
wych" swojej myśli porozsta-
wiał w Diecezji Łomżyńskiej 
jej ordynariusz.      

Uroczysta liturgia dziękczyn-
na była jednym z elementów 
tego wyjątkowego święta, 60. lat 
w kapłaństwie biskupa seniora 
Stanisława Stefanka. Elementem 
obchodów stała się także w Mu-
zeum Diecezjalnym specjalna 
ekspozycja  poświęcona życiu 
Jubilata. 

- Jest to wystawa dokumentu-
jąca rys historyczny, postać bisku-
pa Stanisława Stefanka i zadanie, 
które podejmował w tym czasie. 
Na wystawę składają się fotogra-
fie łomżyńskiego fotografika Ga-
bora Lörinczego oraz fotografie 
z prywatnego archiwum księdza 
biskupa, w których uchwycony 
został moment święceń kapłań-
skich, przyjęcia sakry biskupiej, 
a także moment prymicji. Wy-
stawa, to kolekcja zdjęć, które 
przedstawiają jubilata w trzech 

odsłonach: “Sługa Boga”, “Pa-
sterz kościoła” i “Przyjaciel ro-
dziny” - opowiada ks. Tomasz 
Grabowski, dyrektor Muzeum 
Diecezjalnego w Łomży.  

Zwieńczeniem jubileuszo-
wych uroczystości był koncert 
Łomżyńskiej Filharmonii Ka-
meralnej w Łomżyńskiej Kate-
drze. 

jubileusz kapłana

Komunikat Kurii Diecezjalnej dotyczący 60. rocznicy święceń 
kapłańskich Biskupa Seniora Stanisława Stefanka (fragment)

We wspomnienie liturgiczne św. Ireneusza z Lyonu, 28 czerwca 
2019 roku, mija 60. rocznica święceń kapłańskich Biskupa Seniora 
Stanisława Stefanka, który został wyświęcony na kapłana w Towa-
rzystwie Chrystusowym.  

Przez lata swojej posługi Ksiądz Biskup Stanisław na trwałe 
wpisał się w historię naszej Ojczyzny, a przede wszystkim Diecezji 
Łomżyńskiej. 

W dniu 4 lipca 1980 roku został mianowany przez św. Jana 
Pawła II biskupem pomocniczym w Szczecinie i swoim zawoła-
niem biskupim uczynił słowa In omnibus Christus (Chrystus we 
wszystkim). W latach 1993 – 2008 pełnił funkcję dyrektora Insty-
tutu Studiów nad Rodziną ATK w Warszawie (od 1999 r. UKSW). 
W dniu 26 października 1996 roku został mianowany Biskupem 
Łomżyńskim. Objął diecezję w kanoniczne posiadanie 28 paździer-
nika, a dnia 17 listopada tego roku odbył uroczysty ingres do Katedry 
Łomżyńskiej. Decyzją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 2 
października 2009 roku, został odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Biskup Stefanek zasiadał w Prezydium 
Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz był wieloletnim przewodniczą-
cym i wiceprzewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny. 
Dnia 11 listopada 2011 roku zakończył posługę pasterską jako Bi-
skup Diecezjalny w Łomży i przeszedł na emeryturę. 

W czasie wszystkich Mszy św. celebrowanych w niedzielę 23 
czerwca br. należy wspomnieć rocznicę Księdza Biskupa we wstępie 
do Eucharystii i w modlitwie wiernych. 

+ Tadeusz Bronakowski
WIKARIUSZ GENERALNY

Życzenia do księdza biskupa spływały z całej Polski. Wyrazy 
szacunku skierował także Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej.

„Ekscelencjo – Drogi Jubilacie! 
Z okazji Jubileuszu 60-lecia kapłaństwa pragnę złożyć 

Dostojnemu Jubilatowi, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 
Stanisławowi Stefankowi, najlepsze życzenia zdrowia, bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności. 

Posługa duszpasterska oraz bogaty dorobek naukowy i pu-
blicystyczny Księdza Biskupa stanowią olbrzymią wartość dla 
kształtowania postaw społecznych i obywatelskich oraz dla 
kondycji polskich rodzin, obrony życia i poszanowania godno-
ści osoby ludzkiej. Prowadzone przez Księdza Biskupa studia 
nad rodziną przyczyniają się do pogłębiania więzi między-
ludzkich i poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, które nie-
sie współczesny świat. To niezwykle ważne z punktu widze-
nia przyszłości Polski, która powinna być – o co wszyscy usilnie 
zabiegamy – krajem przyjaznym rodzinie. 

Wiem, że ta właśnie idea przyświecała i wciąż przyświe-
ca Księdzu biskupowi w Jego służbie Kościołowi i bliźniemu. 
Pragnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność za lata wytrwa-
łej pracy dla dobra Polski. Dziękując za tę niestrudzoną posta-
wę, raz jeszcze życzę Księdzu Biskupowi wielu sił do dalszego 
głoszenia prawdy o powołaniu i godności człowieka. 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii
Andrzej Duda”

In Omnibus Christus 
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Wiedziałem, że muszę to zrobić wła-
śnie w Łomży – mówi Andrzej Łukasik. 
Takiego, jak on inwestora zapraszało 
z życzliwością  i obietnicami wszelkich 
udogodnień wiele samorządów, ale 
przedsiębiorca postawił na miato, 
w którym realizuje swoje marzenia 
i któremu życzy jak najlepiej.        

Pod koniec maja odbyło się 
uroczyste otwarcie nowego za-
kładu firmy P.P.U.H.  ROGOW-
SKI. To marka znana nie tylko 
na lokalnym rynku już od 25 
lat. Dostarcza odbiorcom świeże 
i przetworzone warzywa. W uro-
czystym przecięciu wstęgi roz-
poczynającym nowy rodział tak 
bardzo łomżyńskiej firmy wziął 
udział prezydent miasta Mariusz 
Chrzanowski wraz z zastępcą 
Andrzejem Garlickim.

Nowy zakład produkcyjny 
z logo P.P.U.H ROGOWSKI 
to obiekt o powierzchni 1500 
metrów kwadratowych. Skła-

da się z dwóch hali produkcyj-
nych (w sumie 1300 m), chłod-
ni, mroźni, 4 magazynów i oraz 
części administracyjnej. Budowla 
kryje najnowocześniejsze dostęp-
ne urządzenia w tej branży. Jest 
wyposażony np. w automatyczną 
linię do pakowania i ważenia. 

- Spełniamy wszystkie stan-
dardy oraz wdrażamy systemy 
wymagane w branży spożywczej 
– podkreśla właściciel.

Jak dodaje, zastosowane 
rozwiązania technologiczne 
są na najwyższym poziomie, 
co gwarantuje doskonałą ja-
kość produkowanych wyrobów, 
a potwierdza generalny wyko-
nawca hali Grzegorz Ługowski 
z Łomży.

- Inwestycja o wartości 10 
mln złotych, ten nowy zakład to 
podziękowanie dla pracowników 
- podkreśla Andrzej Łukasik. - 
Sprzęt i nowa zautomatyzowa-

na linia produkcyjna – maszyny 
i wyposażenie to 2 mln zł – spra-
wia, że możemy stanąć na równi 
z zakładami mięsnymi czy mle-
czarniami. Nasz sukces ma wielu 
ojców, dlatego wstęgę przecinamy 
wspólnie z prezydentami, dyrek-
torem SBR Banku, właściciela-
mi firmy i głównym wykonawcą 
– podkreśla z uśmiechewm An-
drzej Łukasik.

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski gratulując otwarcia no-
wej siedziby firmy podkreślił, jak 
ważny jest rozwój lokalnych firm. 
- To Państwa praca i wytrwałość 
sprawiły, że zakończona właśnie 

inwestycja wpłynie korzystnie 
na rozwój gospodarczy naszego 
miasta. Bardzo cieszy fakt że 
podkreślacie znaczenie zaanga-
żowania pracowników dla suk-
cesu firmy. Życzę Państwu i całej 
załodze dalszego rozwoju firmy 
oraz sukcesów w życiu zawodo-
wym i osobistym – powiedział 
prezydent.

Firma ROGOWSKI potra-
fiła pozyskać dla swoich przed-
sięwzięć rozwojowych bardzo 
cennych sprzymierzeńców, ale 
zasadniczym źródełem sukcesu 
jest pasja i współpraca prowadzą-
cych przedsiębiorstwo. 

Beata Cholewicka i Andrzej 
Łukasik podziękowali wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
powstania nowego zakładu: wy-
konawcom, bankowi, który sfi-
nansował inwestycję, miastu, od 
którego w drodze przetargu fir-
ma nabyła nieruchomość. 

– Dziękujemy przede wszyst-
kim naszej załodze, bez której 
nie byłby możliwy sukces firmy – 
podkreślają z dumą oprowadzając 
zaproszonych gości po nowym  
zakładzie.

W "starej" części, przy ul 
Spółdzielczej, pozostały maga-
zyny. 

Łomżyńska firma ze światowymi 
technologiami 

Zaplanuj swoją karierę zawodową 
i uzyskaj dofinansowanie 20 000,00 
zł na własną działalność gospodarczą. 
Termin naboru wniosków aplikacyj-
nych do projektu „Czas na biznes” zo-
stał przedłużony do dnia 27.06.2019 r.

Stowarzyszenie Europartner 
Akademicki Klub Integracji Eu-
ropejskiej oraz Fundacja Biznes 
i Prawo – partner projektu, zapra-
szają do projektu osoby zamiesz-
kujące miasto Grajewo lub gmi-
nę Grajewo, Radziłów, Rajgród, 
Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, 
Przytuły, Bargłów Kościelny.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, 
poszukujesz pracy lub jesteś nie-
aktywny zawodowo, masz więcej 
niż 30 lat oraz dodatkowo miesz-
kasz w jednej z wyżej wymienio-
nych gmin, możesz zgłosić się do 
projektu, który finansuje w kwo-
cie 20 000 zł utworzenie Twojej 
przyszłej firmy.

Co zyskujesz?
Najlepsze pomysły i przedsię-

wzięcia otrzymają dotację w wy-
sokości 20 000,00 zł, pod warun-
kiem prowadzenia firmy przez 
okres minimum 12 miesięcy.

Przez okres 12 miesięcy 
prowadzenia działalności, Sto-
warzyszenie przeznacza środki 
finansowe na wsparcie niektó-
rych kosztów ponoszonych mie-

sięcznie na prowadzenie firmy. 
Na przykład na opłacenie skła-
dek ZUS albo zakup artykułów 
biurowych, opłacenie biura ra-
chunkowego. Przez pierwsze 6 
miesięcy takie wsparcie będzie 
wynosiło do wysokości mini-
malnego wynagrodzenia w kwo-
cie netto, czyli 950 zł , a przez 
kolejne 6 miesięcy – 451 zł.

Uczestnicy projektu objęci 
zostaną również blokiem do-
radczym, w którym otrzymają 
fachową wiedzę jak założyć fir-
mę, instrumenty i wiedzę z za-
kresu analizy powodzenia i szans 
utrzymania się przedsięwzięcia 
na rynku, wiedzę z zakresu pla-
nowania finansów i wydatków 
w firmie.

Nabór dokumentów apli-
kacyjnych prowadzony jest do 
27.06.2019 r.

Więcej informacji o projek-
cie oraz dokumenty aplikacyjne 
do pobrania można uzyskać na 
stronie Stowarzyszenia:  www.
europartner-akie.pl/projekty-
-aktualne/czas-na-biznes

oraz w siedzibie Stowarzy-
szenia:

ul. Warszawska 44/1 (III pię-
tro)

15-077 Białystok
tel./fax. 85 732 02 58

Czas na biznes – zaplanuj swoją 
karierę i zdobądź pieniądze  

na własną firmę

Nowy zakład produkcyjny P.P.U.H ROGOWSKI
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Przemarszem braci kurkowych ubra-
nych w kontusze, ze sztandarami 
i szablami, do Katedry w Drohiczynie 
rozpoczęły się uroczystości jubile-
uszowe 600-lecia utworzenia parafii 
w Kuczynie. Z uroczystościami jubile-
uszowymi połączony był trzeci zjazd 
rodu Kuczyńskich oraz osobisty jubile-
usz 50. rocznica urodzin   Gniewomira 
Rokosz-Kuczyńskiego.

- Parafia w Kuczynie została 
erygowana 600 lat temu, przez 
biskupa Grzegorza Buczkow-
skiego, ordynariusza włodzimier-
sko – wołyńskiego. Fundatorami 
pierwszego kościoła w Kuczynie 
byli rycerze herbu Ślepowron: 
Wawrzyniec, Florian, Jakub, Sta-
nisław oraz Marcin. Bracia wszel-
kie dobra w Kuczynie otrzymali 

od Wielkiego Księcia Witolda, 
za udział w bitwie pod Grunwal-
dem - przypomniał Gniewomir 
Rokosz Kuczyński z Łomżyńsko 
- Drohickiego Bractwa Kurko-
wego.

Ufundowany i zbudowany 
w XVII wieku kościół w Drohi-
czynie był świadkiem wielu dra-
matycznych wydarzeń. W czasie 

ostatniej wojny żołnierze Armii 
Czerwonej urządzili tu stajnię.

- Wspominamy fundatorów, 
dzięki którym w Drohiczynie po-
wstał kościół i klasztor jezuitów, 
przy którym działało kolegium. 
Ufundowane zostały klasztory 
i kościoły franciszkanów i sióstr 
benedyktynek. W owym czasie 
był to ośrodek edukacyjny,  pro-
mieniującym także pobożnością 
- mówił ksiądz Wiesław Niemyj-
ski, proboszcz parafii katedralnej 
w Drohiczynie.

Po modlitwie i wspomnieniu 
zmarłych i zasłużonych dla Dro-
hiczyna i Kuczyna osób wszyscy 

przenieśli się do pobliskiego Kor-
czewa. To właśnie tam znajduje 
się pałac zbudowany w XVIII 
wieku, przez Wiktoryna Kuczyń-
skiego. Po odbudowie stał się 
gniazdem rodzinny Ostrowskich. 
Zabytkowe obiekty dzięki Beacie 
Ostrowskiej-Harris odzyskują 
dawną świetność. Spotkanie było 
okazją do przekazania jubile-
uszowych życzeń Gniewomirowi 
Rokosz- Kuczyńskiemu. Spotka-
nie zgodnie z polskim obyczajem 
rozpoczął taniec, polonez.

Główne uroczystości związa-
ne z 600-leciem parafii w Kuczy-
nie odbędą się już 20 lipca. 

"Pierwszy wśród równych", czyli przewodni-
czący Sejmiku Województwa Bogusław Dębski 
chciałby, aby była to "kuźnia opinii" na temat 
pracy samorządu. Marek Olbryś, wicemarszałek,  
a także radny Sejmiku, podkreśla, że powinno 
być to miejsce, w którym każdy mieszkaniec 
Łomży może poprosić o pomoc. Kolejny radny, 
Jacek Piorunek, dołożyłby koniecznie punkt 
informacji o funduszach unijnych, a Sławomir 
Zgrzywa, pierwszy marszałek województwa, 
podtrzymał tradycje ważnych rozmów, jakie się 
w tych pomieszczeniach odbywały.

Symboliczne "nowe życie" zyskało od 19 
czerwca Biuro Sejmiku Województwa Pod-
laskiego, które mieści się na drugim piętrze 
(pokój 202) budynku przy ul. Nowogrodz-
kiej  w Łomży, zajmowanego przede wszyst-
kim przez Powiatowy Urząd Pracy.  Placów-
ka Sejmiku nie jest instytucją nową, ale po 
remoncie  została przeniesiona z warunków 
końcowych lat  PRL w zupełnie inną epokę.

- Chciałbym przede wszystkim, aby było 
to miejsce pomocne i użyteczne dla  każde-
go mieszkańca Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. 
Aby mógł po prostu przyjść, przedstawić  
swoją sprawę, uzyskać pomoc od razu lub 
przynajmniej informację, co powinien zro-
bić, zeskanować czy skserować dokumen-
ty i przesłać elektronicznie do właściwego 
odbiorcy. To założenie pod hasłem "Urząd  
Marszałkowski  bliżej Łomży, bliżej ludzi". 
Nie w każdej przecież sprawie trzeba podró-
żować do Białegostoku. Jest to także miejsce, 
w którym radni - przede wszystkim z tego 

okręgu, ale także pozostali - w razie potrzeby 
będą mogli organizować swoje dyżury, spo-
tkania. Jako radni i reprezentanci samorzą-
dowej administracji województwa przeka-
zujemy jasny sygnał: jesteśmy do dyspozycji 
- stwierdził wicemarszałek Mark Olbryś. 

Dla Bogusława Dębskiego, przewodniczą-
cego Sejmiku, łomżyńskie biuro to trochę "wła-
sny kąt". Kilka dni w tygodniu spędza bowiem 
w Zambrowie, czyli w tym okręgu wyborczym, 
kierując tamtejszym szpitalem.

- Wyobrażam sobie, że  jest to miejsce, 
gdzie mogą się wykuwać opinie na temat 
pracy samorządu województwa poprzez 

bezpośredni kontakt z radnymi. Jesteśmy 
zobowiązani upowszechniać informacje 
o naszej działalności, bo przecież  bierze-
my udział w zarządzaniu wieloma sferami 
życia w imieniu wszystkich mieszkańców 
województwa. Polityka regionalna, sposób 
wydawania pieniędzy unijnych, coraz bar-
dziej "gorąca" polityka dotycząca odpadów, 
istotna część transportu zbiorowego, wspie-
ranie przedsiębiorców - że wskażę tylko 
niektóre dziedziny - powiedział przewod-
niczący Bogusław Dębski.

Jacek Piorunek to obecnie radny opo-
zycji, ale był już m. in. w zarządzie woje-

wództwa. Ma też swoje pomysły na pracę 
biura w Łomży.

- Urząd Marszałkowski to kilka tysięcy 
różnych zadań.  Nie są one  w większości tak 
"frontowe" jak w urzędach miast, gmin czy 
powiatów. Ale bardzo ważną rzeczą są środki 
unijne. Chciałbym, aby grupy specjalistów 
od tych spraw z Urzędu Marszałkowskiego, 
pojawiały się tutaj  co dwa tygodnie i udzie-
lały pomocy i informacji. To będzie miało 
sens - mówił.

Wśród pierwszych oficjalnych gości re-
aktywowanego biura byli także pierwszy 
marszałek województwa podlaskiego Sła-
womir Zgrzywa i reprezentanci łomżyń-
skich samorządów - starosta Lech Marek 
Szabłowski i zastępca prezydenta miasta 
Andrzej Garlicki, który na "nowoosiedliny" 
podarował wicemarszałkowi Markowi Ol-
brysiowi artystyczny wizerunek (autorstwa 
Grzegorza Gwizdona) jednego z łomżyń-
skich zabytków.

- Chciałbym przypomnieć, że to miej-
sce ma już 20-letnią tradycję ważnych spo-
tkań i rozmów, np. dotyczących tworzenia 
w Łomży Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości - przy-
pomniał Sławomir Zgrzywa, za którego 
marszałkowskiej kadencji biuro w Sejmiku 
w Łomży powstało.

Placówka przy ul. Nowogrodzkiej, II 
piętro, pokój 202, zaprasza w poniedziałki 
w godzinach 8:00 - 15:00 i w pozostałe ro-
bocze dni tygodnia w godz. 7:30 - 14:30.      

Reaktywowane Biuro Sejmiku w Łomży 

600 lat parafii w Kuczynie, 50 lat Gniewomira 
Rokosz-Kuczyńskiego. Podwójny jubileusz

Przemarszem do katedry w Drohiczynie rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe 

Dostojnemu jubilatowi Gniewomirowi Rokosz- Kuczyńskiemu z małżonką
życzenia w imieniu Bractwa Kurkowego przekazał Grzegorz Rytelewski.

Od lewej: Sławomir Zgrzywa, Bogusław Dębski i Marek Olbryś  
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Wielotysięczne tłumy odświętnie ubranych ludzi. Upał, a zatem 
może nieco mniej niż zawsze tych najstarszych i najmłodszych. 
Ci, którzy są, z przejęciem powtarzają słowa modlitw i pieśni. Ta-
kie jak od wieków. „My grzeszni, Ciebie Boga prosimy...”. Wierni 
w procesji katedralnej na łomżyńskiej Starówce, wierni wśród 
bloków parafii Krzyża Świętego na osiedlu Południe.        

Tysiące wiernych, idą ulicami miast w procesjach, 
będących symbolem wspólnoty, która nieustannie jest 
w drodze, dało wyraz wiary w tajemnicę Eucharystii. Uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocz-
nie nazywana Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych 
świąt katolickich. 

Przy silnie ogrzewających ziemię promieniach słońca, 
po liturgii eucharystycznej, mieszkańcy Łomży w proce-

sjach odwiedzali ołtarze. W odświętnych strojach kroczyli 
głównymi ulicami miast wraz z Najświętszym Sakra-
mentem, ikonami świętych oraz męczenników, a także 
dziękczynnymi pieśniami na ustach. Wspólna modlitwa 
i odczytywane słowa Ewangelii, to właśnie wyraz wiary 
w tajemnicę Eucharystii i na nowo odkrycie, że Chrystus 
jest wśród nas.

Boże Ciało swój początek datuje na 1209 rok, choć do 
kalendarza świąt w całym kościele została wpisana ponad 
700 lat temu. W Polsce uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa obchodzona jest od 1320 roku, za spra-
wą biskupa diecezji krakowskiej - Nankiera. Jednak pro-
cesje z Najświętszym Sakramentem zostały wprowadzone 
nieco później, bo około XV wieku.

Ci, którzy 
wierzą 

w Tajemnicę 
Eucharystii

Cyfrowy  
świat 

seniorów 
Podsumowaniem pierwszej części 
projektu „Cyfrowy Senior” będzie 
konferencja organizowana przez sto-
warzyszenie Europartner AKIE oraz 
Łomżyńską Radę FSN NOT w Łomży 
pod patronatem prezydenta Łomży. 
W czwartek 27 czerwca od godziny 
10:00 w sali Centrum Kultury przy 

Szkołach Katolickich w Łomży spotka-
ją się koordynatorzy projektu, a przed 
wszystkim jego uczestnicy.

- Od września 2018 roku do 
marca 2019 w naszych szkole-
niach wzięły udział 124 osoby 
z Łomży podzielone na 10 grup 
-  mówi Piotr Grabani, dyrektor 
NOT w Łomży.

Ideą przedsięwzięcia był 
rozwój kompetencji cyfrowych 
osób, które w okresie swoje 
edukacji czy pracy mogły nie 

zetknąć się z zastosowaniem 
technologii komputerowych 
i cyfrowym światem. Internet, 

poczta elektroniczna, Facebook, 
YouTube, Skype to wszystko, co 
dziś dla młodzieży jest chlebem 
powszednim, jest wyzwaniem 
dla wielu reprezentantów star-
szego pokolenia.

- Seniorzy, jak to widzimy 
w Łomży są coraz bardziej ak-
tywni i chcemy to zjawisko jesz-
cze wzmocnić – mówi szef NOT.

Projekt jeszcze się nie koń-
czy, ale organizatorzy postanowili 
dokonać pewnych podsumowań. 
W sali Szkół Katolickich Piotr 

Grabani zaprezentuje przebieg 
i wyniki dotychczasowych działań. 
Szczególnie interesującym punk-
tem powinno być przedstawienie 
prezentacji multimedialnych przy-
gotowanych przez poszczegóne 
grupy szkoleniowe.

- To będą główni bohaterowie 
naszej konferencji, ale serdecze-
nie zapraszam także tych, którzy 
nie brali w szkoleniach udziału. 
Na cyfrową przygodę nigdy nie 
jest za późno – mówi Piotr Gra-
bani.           

@



Niesamowita i wzruszająca historia życia 
mężczyzny cierpiącego na nieuleczalną 

chorobę. Prawdziwy wyciskacz łez,  
ale widz nie musi obawiać się epatowania 

tanią ckliwością.
Dzieło, oparte na faktach, jest jednym z najważniej-

szych filmów o AIDS. 
Andrew Beckett (Tom Hanks) jest niezwykle ambit-

nym i bystrym prawnikiem, który pracuje w prestiżowej 
kancelarii. Mężczyzna z impetem wspina się po kolej-
nych szczeblach kariery. Pewnego dnia jednak okazuje 
się, że jest nosicielem wirusa HIV. 

Kiedy przełożeni odkrywają, że Beckett jest chory, 
pod byle pretekstem zwalniają go z pracy. Rozżalony po-
stanawia walczyć w sądzie o swoje prawa, reputację i spra-
wiedliwość. 

Film z 1993 roku w reżyserii zdobywcy Oscara Jo-
nathana Demme'a („Milczenie owiec”) porusza ważne 
problemy społeczne związane z odrzuceniem i dyskry-
minacją. 

Nazwa Filadelfia z języka greckiego oznacza: brater-
ska miłość. Same miasto leży w Pensylwanii i było pierw-
szą stolicą Stanów Zjednoczonych. Filadelfia jako miejsce 
akcji filmu ma znaczenie historyczne. To tam ponad 230 
lat temu podpisano Konstytucję (1787 rok) – dokument, 

który miał i ma zapewniać wolność, równość i tolerancję. 
Nieprzypadkowo więc, twórcy filmu osadzili wydarzenia 
właśnie w tej metropolii. 

Główne role zagrały największe gwiazdy, Tom Hanks 
i Denzel Washington. Mimo obaw producentów obraz 
zdobył wiele nagród. Najważniejsze to: Oskary – dla 
Hanksa za najlepszą rolę męską oraz dla Bruce'a Sprin-
gsteena za najlepszą piosenkę. Reżyser chciał, by jego film 
obejrzeli także widzowie, którzy nie interesują się AIDS. 
Dlatego poprosił Bruce’a Springsteena o skomponowa-
nie piosenki do filmu, licząc na to, że przyciągnie on do 
kin swoich fanów. Piosenka Springsteena miała ogromny 
wpływ na zwiększenie świadomości odnośnie nosicieli 
wirusa HIV.

„Filadelfia”, pisze Karolina Nos-Cybelius, pokazu-
je, że ta »zaraza gejów« nie jest wyłącznie problemem 
homoseksualistów, jak zwykło się uważać. Film ten 
– w niepozbawiony gorzkiego humoru sposób – kon-
frontuje widza nie tyle z AIDS, ile ze skrzywionym wy-
obrażeniem tej choroby i panicznym lękiem przed zara-
żeniem. Joe Miller (Denzel Washington) jest tym, który 
brzydzi się podać rękę zarażonemu AIDS, nie chce stać 
bliżej niż trzy metry od chorego, biegnie do lekarza za-
raz po tym, jak Andrew chuchnął na niego i dotknął 
kilku przedmiotów w jego biurze. Pomimo wszystkich 
obaw i autentycznego wstrętu wobec par homoseksual-
nych Joe decyduje się reprezentować Andrew w sądzie. 
Kreacja Washingtona zasługuje na nie mniejsze uznanie 
od roli Hanksa”. 

„Film Demme'a jest opowieścią nie tylko o nietolerancji 
i cierpieniu. Wiele mówi też o okrucieństwie, strachu lu-
dzi przed tym co nieznane i egoizmie. Egoizmie, bo nikt 
z szefów nie zastanowił się nawet przez chwile co Andrew 
będzie czuł, co zrobi z resztą życia, która mu została. 

Zadziwiające jest jak on sam potrafił się w tym 
wszystkim odnaleźć. Nie obwiniał nikogo za swoją cho-
robę. Nie miał pretensji do losu, do Boga, do życia, że to 
właśnie on został wystawiony na takie cierpienie”. 

Tomasz Raczek wspomina: „W trakcie uroczystości 
wręczania Oscarów bywają momenty, gdy na sali pojawia 
się prawdziwe wzruszenie. Pamiętam chwilę odbierania 
statuetki za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie „Fi-
ladelfia" przez Toma Hanksa, który podziękował swoim 
nauczycielom; ludziom, którzy posłużyli mu za wzory do 
budowania postaci – amerykańskim gejom. Publicznie 
oddał im hołd. Podczas swojej przemowy ujawnił, że jego 
nauczyciel dramatu w szkole średniej Rawley Farnsworth 
i były kolega z klasy John Gilkerson, dwie osoby, z który-
mi był blisko, byli gejami. 

Hanks nie tylko dzięki swemu talentowi zyskał tak 
wielki rozgłos. Przypadła mu do zagrania rola jednego 
z pierwszych, a na pewno pierwszego tak spopularyzowa-
nego bohatera-homoseksualisty, który wygląda i zacho-
wuje się jak normalny człowiek. Jego życie, jego rodzina 
(jaką tworzy ze swoim przyjacielem – gra go Antonio 
Banderas) pozbawione są obyczajowej sensacyjności. 
Tom Hanks wygrał podwójnie: odniósł sukces i być może 
zmienił stereotyp geja w kinie amerykańskim”.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 200 

milionów dolarów, kosztował 26 milionów.
Do sceny w sądzie, w której Tom Hanks podnosi ko-

szulkę i pokazuje oznaki choroby na swoim ciele, została 
wykorzystana klatka piersiowa osoby naprawdę cierpiącej 
na AIDS.

Domowe nagrania pojawiające się na końcu filmu, 
pokazujące Andrew jako dziecko, to prawdziwe materiały 
z dzieciństwa Toma Hanksa. 

Tom Hanks musiał stracić prawie 14 kilogramów 
(przerzedził także włosy), aby wyglądać na wychudzone-
go w scenach sądowych. Z drugiej strony, Denzel Washing-
ton został poproszony o przytycie, objadał się więc czeko-
ladowymi batonikami przy wkurzonym Hanksie, który 
praktycznie zagłodził się do tej roli.

Piosenka otwierająca film została napisana przez 
Bruce'a Springsteena w 20 minut. Oto początek tekstu 
w tłumaczeniu Agnieszki Wolskiej:

Byłem posiniaczony i poobijany i nie byłem w stanie,
Powiedzieć co czułem,
Sam siebie nie rozpoznawałem,
Zobaczyłem swoje odbicie w oknie,
Nie poznałem swojej twarzy
Och bracie, czy mnie opuścisz usychającego
Na ulicach Filadelfii?
 

Filadelfia 
TVP2 niedziela 23.25

HALO TV NA WEEKEND 28–30.06
Jeden z najmocniejszych i najlepiej przyjętych przez krytykę filmów w historii.

Filadelfia.  
Cierpienie i sprawiedliwość
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Ostatni weekend czerwca od 
ćwierćwiecza należy do Sze-
pietowa, a dokładnie do Pod-
laskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Wszystko za sprawą 
regionalnej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych, która zagości 
w placówce już po raz 26. To 
popularne wydarzenie nie tylko 
w województwie, ale również 
w całej Polsce. Pomimo, że jest to 
impreza regionalna, bardzo czę-
sto można tu spotkać zarówno 
hodowców, jak i zwiedzających 
z najdalszych zakątków Polski. 
Magnesem, który przyciąga 
rzesze zwiedzających są przede 
wszystkim pokazy najokazal-
szych zwierząt hodowlanych. 
Hodowcy przyjeżdżają tu przede 
wszystkim po prestiż i uznanie 
w branży. O przygotowaniach 
i bogatej ofercie z Wojciechem 
Mojkowskim, dyrektorem Pod-
laskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie roz-
mawia Marlena Siok.

Marlena Siok: -  Panie Dyrektorze już 
niebawem miejsce, w którym właśnie 
się znajdujemy zamieni się w wielki 
teren wystawowy, na którym będzie 
można podziwiać najpiękniejsze oka-
zy zwierząt hodowlanych. Jak można 
zaobserwować, przygotowania trwa-
ją… 

Wojciech Mojkowski: - Do-
kładnie. Przygotowania do 26 
Regionalnej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych i Dni z Doradz-
twem Rolniczym są już na ukoń-
czeniu. Spotykamy się 29 i 30 
czerwca w Szepietowie, na tere-
nach wystawowych Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

M.S: - Czego zatem mogą spodziewać 
się ci, którzy w tych dniach odwiedzą 
Szepietowo? 

W.M: - Jak co roku, Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych oraz Dni 
z Doradztwem Rolniczym cie-
szą się dużym zainteresowaniem 
zarówno wystawców, jak i osób 
odwiedzających. Mamy nadzie-
ję, że w tym roku będzie podob-
nie. Chęć udziału zadeklarowało 
już 250 wystawców, a zgłoszenia 
wciąż napływają. Liczymy na 
wysoką frekwencję. W tym roku 
proponujemy oczywiście wystawę 
zwierząt hodowlanych, w tym po-
nad 120 sztuk bydła mlecznego, 
kilkadziesiąt sztuk bydła mięsne-
go, 20 koni, owce i kozy, a do tego 
drób i króliki. Spośród wszyst-
kich gatunków zwierząt zostaną 

wybrane te najbardziej okazałe 
i zostaną przyznane im tytuły 
czempionów i wiceczempionów, 
a w niektórych kategoriach rów-
nież superczempionów. A do 
tego bardzo duża reprezentacja 
firm z branży rolniczej, a także 
budowlanej.  To wszystko będzie 
można zobaczyć na terenach wy-
stawowych. Natomiast na arenie, 
którą mamy za plecami, trwają 
intensywne przygotowania. Będą 
sie tu prezentowali absolwenci 
Szkoły Młodych Hodowców. Pod 
okiem instruktora młodzi ludzie 
uczą się jak najlepiej przygotować 
zwierzęta do pokazów oraz po-
znają tajniki oprowadzania i pre-
zentacji zwierząt na ringu poka-
zowym. Cztery dni ciężkiej pracy 
zakończą zmagania konkursowe, 
które wyłonią najbardziej zdol-
nych i najlepszych fitterów. Zo-
staną oni nagrodzeni, między in-
nymi, możliwością uczestniczenia 
w Europejskiej Szkole Młodych 
Hodowców w Battice w Belgii. 
W ciągu tych dwóch dni będzie 
można podziwiać także najmłod-
szych, kilkunasto-letnich hodow-
ców, którzy również zaprezentują 
swoich podopiecznyh. Wygląda 
to naprawdę widowiskowo. Jak co 
roku fundujemy dla nich specjal-
ne nagrody. 

M.S: - Czy rzeczywiście te wystawy 
zwierząt hodowlanych w Szepieto-
wie, to obowiązkowe wydarzenia 

wśród hodowców, którzy chcą zdobyć 
uznanie i prestiż w branży? 

W.M: - Myślę, że tak. Tych 
wystaw zwierząt, w poszczegól-
nych kategoriach, jest kilka w oko-
licy. Hodowcy prezentują konie 
czy bydło mleczne. Są to jednak 
niewielkie wystawy. Natomiast 
jeśli chodzi o Szepietowo, to co 
roku odwiedza nas kilkadziesiąt 
tysięcy osób. Stąd to wyróżnienie 
i prestiż wśród hodowców, szcze-
gólnie dla tych, którzy uzyskują 
te najwyższe lokaty. Ci hodowcy, 
którzy chcą zaprezentować swój 
dorobek hodowlany chcą tutaj 
być, co bardzo nas cieszy. 

M.S: - Imponujące okazy zwierząt 
hodowlanych to jedno, ale podczas 
wystawy zapowiedziało się także po-
nad 250 wystawców z bogatą ofertą 
targową… 

W.M: - Tak, ponad 250 wy-
stawców i około 500 stoisk. 
Z pełną odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć, że jest to cała 
gama produktów. Począwszy od 
genetyki, nasiennictwa, nawo-
zów, środków ochrony roślin, 
a skończywszy na maszynach 
do uprawy roli, ciągników czy 
urządzeń do budynków inwen-
tarskich. Praktycznie wszystko 
to, co jest potrzebne w nowocze-
snym gospodarstwie. Odwiedza-
jący znajdą tu także oferty branży 
budowlanej, pokazującej jak wła-
ściwie zaprojektować podwórze. 

M.S: - Tradycyjnym elementem wy-
stawy są także Dni z Doradztwem 
Rolniczym. Jakich informacji, porad  
będą mogli zasięgnąć rolnicy w trak-
cie tego wydarzenia?

W.M: - Wszystko, co się wią-
że z produkcją rolniczą. Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie dysponuje  ponad 
tysiącem własnych poletek do-
świadczalnych, na których można 
zobaczyć szereg odmian, w tym 
m.in. porejestracyjne doświad-
czalnictwo odmianowe. Tutaj 
prezentujemy je w sposób po-
równawczy. Dzięki czemu rolnicy 
faktycznie mogą przekonać się, 
jak te odmiany plonują, jak zacho-
wują się w naszych warunkach. 
Porejestracyjne Doświadczalnic-
two Odmianowe zostało zaini-
cjowane i wciąż jest utrzymywane 
po to, by można było przyglądać 
się odmianom, które weszły już 
do upraw. Sprawdzać na bieżąco 
ich rekację na warunki glebowe, 
klimatyczne czy nawożenie. Gdy-
by rolnik chciał się tego wszystko 
dowiedzieć na własnym polu mu-
siałyby minąć lata. Natomiast my 
przeprowadzamy takie badania 
od razu na kilkudziesięciu odmia-
nach i dajemy konkretny wynik 
i wskazówki, dzięki czemu moż-
na wybrać konkretną dla siebie 
odmianę. A do tego doświadcze-
ni doradcy, którzy udzielają nie-
zbędnych informacji. Jak co roku, 
swoją obecnośc zapowiedziało 

także Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Myślę, że tak jak 
w ubiegłych latach, tak i w tym 
roku, odwiedzi nas zwierzchnic-
two resortu. 

M.S: - Czy pozyskana wiedza może 
realnie wpłynąć na poprawę rentow-
ności gospodarstw i ich konkurencyj-
ności? 

W.M: - Jak najbardziej. Jeśli 
chodzi o dobór odmian, to jeden 
z najmniej kosztownych oraz na-
kładowych czynników wzrostu 
plonu. Okazuje się, że przy tej 
samej uprawie, przy tych samych 
czynnikach agrotechnicznych 
właściwy dobór odmiany skutkuje 
tym, że plon jest wyższy, a co za 
tym idzie przy tych samych kosz-
tach, osiągamy te same efekty fi-
nansowe. W naszych warunkach 
jest to szczególnie ważne, gdyż 
coraz częściej zdarzają nam się su-
sze. Dlatego wybierając odmianę 
należy szczególnie zwrócić uwagę 
na to, jak zachowuje się podczas 
suchego lata, mroźnej zimy czy 
niekorzystnej wiosny, kiedy zda-
rza się, że oziminy wymarzają. Tu, 
w Szepietowie można się o tym 
wszystkim przekonać i dobrać jak 
najlepszą dla siebie odmianę. War-
to przekonać się o tym wszystkim 
odwiedzając nas 29 i 30 czerwca. 
Serdecznie zapraszam! 

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

Najlepsi hodowcy w Szepietowie
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szą stolicą Stanów Zjednoczonych. Filadelfia jako miejsce 
akcji filmu ma znaczenie historyczne. To tam ponad 230 
lat temu podpisano Konstytucję (1787 rok) – dokument, 

który miał i ma zapewniać wolność, równość i tolerancję. 
Nieprzypadkowo więc, twórcy filmu osadzili wydarzenia 
właśnie w tej metropolii. 

Główne role zagrały największe gwiazdy, Tom Hanks 
i Denzel Washington. Mimo obaw producentów obraz 
zdobył wiele nagród. Najważniejsze to: Oskary – dla 
Hanksa za najlepszą rolę męską oraz dla Bruce'a Sprin-
gsteena za najlepszą piosenkę. Reżyser chciał, by jego film 
obejrzeli także widzowie, którzy nie interesują się AIDS. 
Dlatego poprosił Bruce’a Springsteena o skomponowa-
nie piosenki do filmu, licząc na to, że przyciągnie on do 
kin swoich fanów. Piosenka Springsteena miała ogromny 
wpływ na zwiększenie świadomości odnośnie nosicieli 
wirusa HIV.

„Filadelfia”, pisze Karolina Nos-Cybelius, pokazu-
je, że ta »zaraza gejów« nie jest wyłącznie problemem 
homoseksualistów, jak zwykło się uważać. Film ten 
– w niepozbawiony gorzkiego humoru sposób – kon-
frontuje widza nie tyle z AIDS, ile ze skrzywionym wy-
obrażeniem tej choroby i panicznym lękiem przed zara-
żeniem. Joe Miller (Denzel Washington) jest tym, który 
brzydzi się podać rękę zarażonemu AIDS, nie chce stać 
bliżej niż trzy metry od chorego, biegnie do lekarza za-
raz po tym, jak Andrew chuchnął na niego i dotknął 
kilku przedmiotów w jego biurze. Pomimo wszystkich 
obaw i autentycznego wstrętu wobec par homoseksual-
nych Joe decyduje się reprezentować Andrew w sądzie. 
Kreacja Washingtona zasługuje na nie mniejsze uznanie 
od roli Hanksa”. 

„Film Demme'a jest opowieścią nie tylko o nietolerancji 
i cierpieniu. Wiele mówi też o okrucieństwie, strachu lu-
dzi przed tym co nieznane i egoizmie. Egoizmie, bo nikt 
z szefów nie zastanowił się nawet przez chwile co Andrew 
będzie czuł, co zrobi z resztą życia, która mu została. 

Zadziwiające jest jak on sam potrafił się w tym 
wszystkim odnaleźć. Nie obwiniał nikogo za swoją cho-
robę. Nie miał pretensji do losu, do Boga, do życia, że to 
właśnie on został wystawiony na takie cierpienie”. 

Tomasz Raczek wspomina: „W trakcie uroczystości 
wręczania Oscarów bywają momenty, gdy na sali pojawia 
się prawdziwe wzruszenie. Pamiętam chwilę odbierania 
statuetki za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie „Fi-
ladelfia" przez Toma Hanksa, który podziękował swoim 
nauczycielom; ludziom, którzy posłużyli mu za wzory do 
budowania postaci – amerykańskim gejom. Publicznie 
oddał im hołd. Podczas swojej przemowy ujawnił, że jego 
nauczyciel dramatu w szkole średniej Rawley Farnsworth 
i były kolega z klasy John Gilkerson, dwie osoby, z który-
mi był blisko, byli gejami. 

Hanks nie tylko dzięki swemu talentowi zyskał tak 
wielki rozgłos. Przypadła mu do zagrania rola jednego 
z pierwszych, a na pewno pierwszego tak spopularyzowa-
nego bohatera-homoseksualisty, który wygląda i zacho-
wuje się jak normalny człowiek. Jego życie, jego rodzina 
(jaką tworzy ze swoim przyjacielem – gra go Antonio 
Banderas) pozbawione są obyczajowej sensacyjności. 
Tom Hanks wygrał podwójnie: odniósł sukces i być może 
zmienił stereotyp geja w kinie amerykańskim”.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 200 

milionów dolarów, kosztował 26 milionów.
Do sceny w sądzie, w której Tom Hanks podnosi ko-

szulkę i pokazuje oznaki choroby na swoim ciele, została 
wykorzystana klatka piersiowa osoby naprawdę cierpiącej 
na AIDS.

Domowe nagrania pojawiające się na końcu filmu, 
pokazujące Andrew jako dziecko, to prawdziwe materiały 
z dzieciństwa Toma Hanksa. 

Tom Hanks musiał stracić prawie 14 kilogramów 
(przerzedził także włosy), aby wyglądać na wychudzone-
go w scenach sądowych. Z drugiej strony, Denzel Washing-
ton został poproszony o przytycie, objadał się więc czeko-
ladowymi batonikami przy wkurzonym Hanksie, który 
praktycznie zagłodził się do tej roli.

Piosenka otwierająca film została napisana przez 
Bruce'a Springsteena w 20 minut. Oto początek tekstu 
w tłumaczeniu Agnieszki Wolskiej:

Byłem posiniaczony i poobijany i nie byłem w stanie,
Powiedzieć co czułem,
Sam siebie nie rozpoznawałem,
Zobaczyłem swoje odbicie w oknie,
Nie poznałem swojej twarzy
Och bracie, czy mnie opuścisz usychającego
Na ulicach Filadelfii?
 

Filadelfia 
TVP2 niedziela 23.25

HALO TV NA WEEKEND 28–30.06
Jeden z najmocniejszych i najlepiej przyjętych przez krytykę filmów w historii.

Filadelfia.  
Cierpienie i sprawiedliwość
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dla siebie
Ja cie kocham, a ty z nim

TVN7 piątek 20.00, niedziela 15.50

Dan Burns po śmierci żony z poświęceniem samotnie 

wychowuje dzieci. Podczas dorocznego zjazdu rodziny 

następuje przełom w jego życiu. Poznaje piękną Marie, 

pracującą w miejscowej księgarni. Wkrótce mężczyzna 

i kobieta zaczynają być sobie bliscy. Burns odkrywa, że 

Marie spotyka się z kimś innym. Dowiaduje się, że jest to 

jego brat – Mitch.

Millennium: Dziewczyna, 
która igrała z ogniem

TVP1 sobota 23.45

Dziennikarz i jego dziewczyna zostają zamordowani. 

Oboje zajmowali się sprawą przemytu kobiet 

wykorzystywanych w branży erotycznej. Podejrzaną 

w sprawie jest znana Mikaelowi (dziennikarz 

śledczy i współwłaściciel miesięcznika „Millennium” 

w Sztokholmie) hakerka, Lisbeth Salander.

Liga dżentelmenów
TVP Kultura niedziela 20.10

Po latach oddanej służby w armii pułkownik Hyde 

został wysłany na przymusową emeryturę, z czego nie 

jest zadowolony. Odnajduje siedmiu byłych oficerów, 

doskonałych fachowców w swoich dziedzinach, obecnie 

bezrobotnych, proponując im udział w pewnym projekcie.

Diana
TVP1 niedziela 21.15

Portret największej celebrytki lat 90. czyli księżnej Diany. 

Tabloidy i paparazzi praktycznie codziennie dostarczali 

milionom ludzi na całym świecie informacji na temat tego 

co robi Królowa Ludzkich Serc, z kim się spotyka, gdzie 

bywa… Czy wśród takiego szumu wokół własnej osoby 

i natłoku obowiązków bywała szczęśliwa? 

Labirynt
TV7 niedziela 22.20

Święto Dziękczynienia. Zaprzyjaźnione rodziny Doverów 

i Birchów razem jedzą obiad. Sielanka kończy się, gdy 

znikają 6-letnia Anna i rok starsza Joy. Dla obydwu rodzin 

zaczyna się koszmar. Śledztwo prowadzi błyskotliwy 

detektyw Loki. Aresztuje Alexa Jonesa, którego samochód 

stał blisko miejsca, skąd zniknęły dziewczynki, lecz policja 

musi go wypuścić z braku dowodów.

Get On Up: Historia Jamesa Browna

Artysta  
bez zasad

Film biograficzny, którego bohaterem jest James 
Joseph Brown (1933-2006) – amerykański piosen-
karz, kompozytor, instrumentalista, osobowość sce-
niczna. Uznawany jest za prekursora gatunków rhy-
thm and blues, soul i funk.

Urodził się wśród biedoty Południowej Karoli-
ny. Dzięki talentowi oraz determinacji stał się jedną 
z najbardziej wpływowych postaci w historii muzyki. 
Miał trudne dzieciństwo – doświadczył odrzucenia, 
przemocy, poprawczaka i więzienia. Nikt nigdy nie 
nauczył go zasad. A on sam urodził się po to, by je 
łamać. Pozbawiony skrupułów megaloman pnie się po 
szczeblach kariery, bez wahania poświęcając przyjaźń 
i kolegów z zespołu. Prostactwo i wybuchowy charak-
ter artysty objawiają się w relacjach z kobietami. Te, 
z którymi James się styka, są bite i szantażowane.

Nadano mu wiele imion: „Mister Dynamit", 
„Ojciec chrzestny soulu", „Najciężej pracujący czło-
wiek w show biznesie". 

Get On Up: Historia Jamesa Browna
TVN7 sobota 22.05

Świetnie wyreżyserowana i brawurowo 
zagrana polska komedia z 1988 roku. 
Humor z tego filmu chyba nigdy nie 

odejdzie do lamusa. Reżyserował Roman 
Załuski, który scenariusz stworzył 

wspólnie z Iloną Łepkowską.
Dziewczyna ze wsi, Katarzyna Solska, stara 

się o przyjęcie na studia. Po egzaminach wraca do 
domu i dowiaduje się, że rodzice chcą ją wydać za 
bogatego sąsiada. Kasia wpada w rozpacz, próbu-

je się sprzeciwić decyzji rodziców, ale zostaje za-
mknięta w pokoju. W dniu wizyty narzeczonego 
ucieka przez okno i z poczty dzwoni na uczelnię. 
Otrzymuje mylną informację i jest przekonana, że 
nie została przyjęta na studia. Zrezygnowana wraca 
do domu i zgadza się na ślub. Jednak w przeddzień 
wesela przychodzi zawiadomienie o przyjęciu na 
uniwersytet.

W 1989 powstała kontynuacja filmu „Galima-
tias, czyli kogel-mogel II, a 30 lat później w 2019 
– trzecia część „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”.

Kogel-mogel
Polsat piątek 20.00, niedziela 15.35

Kogel-mogel

Studia bez ślubu
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Patch Adams

Śmiech na sali 
(szpitalnej)

Patch Adams marzy o tym, by zostać clownem. Nie chce jednak rezygnować z ka-
riery lekarza. Kiedy zjawia się w szpitalu, w salach chorych fruwają baloniki, skaczą 
piłki, słychać śmiechy i żarty. Drobne schorzenia uleczy przecież uśmiech, w trudniej-
szych przypadkach potrzeba clowna, a kiedy on nie da rady – pojawi się anioł.

To, co robi Patch, jego nauczyciele widzą jako lekceważenie medycyny, a przede 
wszystkim – ich autorytetu. Ale jak usunąć ze studiów studenta, który osiąga najlep-
sze wyniki w nauce mimo skłonności do zwariowanych żartów? Dziekan nie ustaje 
w wysiłkach i już zdaje się być bliski sukcesu...

Komedia z udziałem Robina Williamsa opowiada prawdziwą historię Huntera 
„Patch" Adamsa, który leczy pacjentów śmiechem. Adams to amerykański aktywista 
społeczny, lekarz, klaun i aktor. W 1972 roku założył Gesundheit! Institute, bezpłatny 
szpital społeczny. Twierdził, że wyniki leczenia konkretnego przypadku zależą także 
od prawidłowego oraz zdrowego funkcjonowania rodziny, społeczeństwa, świata i sa-
mego systemu opieki zdrowotnej. 

Adams mocno skrytykował ten film, twierdząc, że nie pokazuje jego naukowych 
poglądów, tylko w centrum stawia sylwetkę zabawnego lekarza. 

Jednak w innym wywiadzie wyjaśnił, że Robin był jedynym aktorem, który mógł 
go zagrać, „zrobił fantastyczną robotę”. 

Patch Adams
TV 4 sobota 16.40, niedziela 22.00

będzie się działo

Iluzja

Pieniądze  
lecą z nieba

Tajemniczy zleceniodawca wynaj-
muje czwórkę utalentowanych iluzjoni-
stów: mentalistę i hipnotyzera (Woody 
Harrelson), magika, drobnego kieszon-
kowca (Dave Franco), eskapistkę, która 
uwolni się z każdej pułapki (Isla Fisher) 
i specjalistę od trików karcianych ( Jesse 
Eisenberg). 

Po roku grupa zadziwia międzyna-
rodową publiczność serią oryginalnych 

napadów rabunkowych, które odbywają się w trakcie 
ich przedstawień. Najpierw obrabowują bank w Paryżu 
– skradzione pieniądze spadają z nieba jak deszcz. Wi-
downia jest zachwycona, a magicy zostają natychmiast 
aresztowani. 

Do sprawy zostaje przydzielony agent FBI Dylan 
Rhodes (Mark Ruffalo), który niechętnie 
przystępuje do działania, zwłaszcza kiedy 
przydzielają mu do współpracy agentkę 
z Interpolu Almę Dray (Melanie Lau-
rent). Przesłuchania ośmieszają aroganc-
kiego Rhodesa. Policja jest zmuszona 
uwolnić podejrzanych. 

Wyjaśnienia triku podejmuje się 
Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), 
były iluzjonista, który od lat zarabia na de-
maskowaniu magików. 

Stróżów prawa dręczy pytanie – o co w tym wszyst-
kim chodzi, kto naprawdę stoi za tak dziwnymi anarchi-
stycznymi aktami?

Pewnie nie wiesz...
Podczas kręcenia filmu Michael Caine został za-

mknięty w swojej garderobie na całą noc. Po zdjęciach 
zasnął. Sądzono, że aktor wcześniej opuścił plan i nikt go 
nie szukał. Caine został wypuszczony dopiero następne-
go ranka gdy ktoś z ekipy usłyszał wołanie o pomoc.

Ostatnią scenę nakręcono na moście Pont des Arts w Pa-
ryżu, we Francji, który słynął z tego, że zakochani wieszali 
na nim kłódki, a klucz wrzucali do Sekwany W maju 2015 
roku ze względów bezpieczeństwa zdemontowano metalowe 
kratownice wraz z 45 tonami(!) zawieszonych na nich kłódek.

Iluzja
TV Puls niedziela 20.00

Gliniarze z Brooklynu

Życiowa próba 
policjantów 

Tydzień z życia trzech nowojorskich policjantów, pracujących na Brooklynie, 
gdzie narkotyki, przemoc, rasizm, ubóstwo i korupcja w policji to chleb powszedni. 

Zgorzkniały i zmęczony służbą Eddie (Richard Gere) ma przed sobą zaledwie 
kilka dni do emerytury. 

Tango (Don Cheadle) rozpracowuje gang narkotykowy, któremu przewodzi Caz 
(Wesley Snipes). Marzy o powrocie do standardowej służby, ale szefowie pozostają 
głusi na jego prośby. 

Sal (Ethan Hawke) jest coraz bardziej sfrustrowany faktem, że nie może zapew-
nić rodzinie wystarczająco wygodnego życia. Coraz trudniej jest mu się oprzeć poku-
sie sięgnięcia po brudne pieniądze. 

Drogi tych trzech mężczyzn się przetną, a każdy zostanie poddany życiowej pró-
bie, stając przed dramatycznym wyborem.

Ogromnym atutem filmu jest umiejętne utrzymanie napięcia, ukazanie bezsilno-
ści głównych bohaterów, ich niemocy, wzrastającej frustracji i nasilania się przemocy. 
Z bardzo niewdzięcznego zadania aktorskiego świetnie wywiązał się Ethan Hawke, 
który wspiął się na szczyty sztuki aktorskiej. Siłą jego gry jest mowa ciała; wychudzo-
ny, spocony, z oczami przekrwionymi i rozbieganymi. Raz jest odpychający, odrażają-
cy, a kiedy indziej budzi politowanie. 

Gliniarze z Brooklynu
Polsat sobota 23.30



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Mieszkańcy miasta i regionu bawili się 
Imieninach Jana z Kolna. To Tradycyjny 

już rodzinny festyn organizowany 
w okolicach 24 czerwca. 

- Ciesze się, że tak wiele osób przy-
szło na festyn. To okazja do zabawy, spo-
tkania znajomych i przyjaciół. Stało się 
miejską tradycją, że zabawą na festynie 
rozpoczynamy wakacje - mówi Andrzej 
Duda, burmistrz Kolna.

Jan z Kolna uważany jest za odkryw-
cę Ameryki, jeszcze przed przybyciem 
Krzysztofa Kolumba. O dzielnym roda-

ku wiedzą nie tylko mieszkańcy Kol-
na. Z informacji przekazanych przez 
jednego ambasadorów USA w Polsce 
wynika, że wizerunek Jana z Kolna 
zdobi gabinet prezydenta USA.

W czasie festynu najwięcej działo 
się na plenerowej scenie. Muzyczne 
prezentacje rozpoczęły się od wystę-
pów solistów i zespołów działających 
w Kolneńskim Ośrodku Kultury. Na 
scenie wystąpił także zespół Roman-
ca, kabaret Rewer i zespół Bayera. 
Gwiazdą wieczoru był Michał Szczy-
gieł.

Na szachownicy 
życia 

Już 29 czerwca w Teatrze Lalki i Aktora w Łom-
ży wyjątkowy spektakl poetycko-muzyczny 
"Na szachownicy życia" oparty na twórczości 
Jolanty Węgrowskiej, a przygotowany przez 
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczo-
nych "Ja i Ty" oraz grupę Carpe Diem.

Jolanta Węgrowska, autorka blisko 
600 wierszy, które powstały na prze-
strzeni zaledwie siedmiu lat, (2006 
-2013 r. ), a na co dzień: żona, matka 
a nawet babcia. Wrażliwa, niebywale 
dobra, opiekuńcza, koleżeńska, ceniąca 
szczerość pozytywna osoba. Uwielbiała 
podróżować i gotować, i z obu tych rze-
czy czerpała inspirację do swoich wier-
szy. 

Gdy dopadła ją nieuleczalna choro-
ba, odciskając swój ślad również na te-
matyce jej wierszy, nie poddała się jej bez 
wytrwałej i wieloletniej walki. Zmagania 
te widoczne są w wierszach jakie zna-

lazły się w spektaklu „ Na szachownicy 
życia”. 

- Przede wszystkim zaś, w wierszach 
mamy czuć radość życia, pragnienie 
miłości, harmonii, prostoty, uśmiechu, 

szczęścia. Odkrywania piękna każdego 
dnia, bez względu na przeciwności losu 
– przyznaje syn, Tomasz Węgrowski. 

Jolanta Węgrowska zmarła 8 marca 
tego roku. Jej mąż i najbliżsi, pośmiernie 
wydali niewielki zbiór wierszy, który tra-
fił do Klubu Carpe Diem. I urzekł. 

- Dzięki przychylności męża zmar-
łej, dyrektora Teatru Lalki i Aktora, Ja-
rosława Antoniuka oraz szeregu przyja-
ciół i sympatyków Klubu Carpe Diem, 
zapraszamy na spektakl poetycko-mu-
zyczny „ Na szachownicy życia” w dniu 
29 czerwca, o godz. 17:00 do Teatru Lal-
ki i Aktora w Łomży – mówi Katarzyna 
Kuklińska, prezes „Ja i Ty” Stowarzysze-
nia Ludzi Aktywnie Naznaczonych. 

Zainteresowani mogą po spekta-
klu, zabrać ze sobą pamiątkowe wyda-
nie wierszy, jakie zostały wykorzystane 
w spektaklu.

Jan z Kolna świętuje,  
a wraz z nim mieszkańcy 

Imieniny Jana z Kolna to okazja do zabawy, 
spotkania znajomych i przyjaciół.

Gwiazdą wieczoru był 
Michał Szczygieł.

Wielu udzielił się romantyczny nastrój wieczoru .



Sekretne życie zwierząt? W Kinie 
Millenium w Łomży żadnych 
sekretów nie ma – wszystko 
widać i słychać
Repertuar 28 czerwca – 4 lipca. 

Uwaga! W czwartek 4 lipca Kino 
Millenium zaprasza na spektakl 
opery „Hrabina” Stanisława Mo-
niuszki. 

Piątek 28 czerwca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:00, 

12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; Oszust-
ki – godz. 20:00.  
Mała sala: Agent Kot – godz. 
10:00 i 14:00; Detektyw Pikachu – 
godz.12:00 i 16:00; Anna – godz. 
18:00; Ja teraz kłamię – godz. 
20:30. 
Sobota 29 czerwca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; Oszust-
ki – godz. 20:00.  
Mała sala: Agent Kot – godz. 
10:00 i 14:00; Detektyw Pikachu – 
godz.12:00 i 16:00; Anna – godz. 
18:00; Ja teraz kłamię – godz. 
20:30. 
Niedziela 30 czerwca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; Oszust-

ki – godz. 20:00.  
Mała sala: Agent Kot – godz. 
10:00 i 14:00; Detektyw Pikachu – 
godz.12:00 i 16:00; Anna – godz. 
18:00; Ja teraz kłamię – godz. 
20:30. 
Poniedziałek 1 ipca
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2v- godz. 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; Oszust-
ki – godz. 20:00.  
Mała sala: Agent Kot – godz. 
10:00 i 14:00; Detektyw Pikachu – 
godz.12:00 i 16:00; Anna – godz. 
18:00; Ja teraz kłamię – godz. 
20:30.  
Wtorek 2 lipca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; Oszust-
ki – godz. 20:00.  

Mała sala: Agent Kot – godz. 
10:00 i 14:00; Detektyw Pikachu – 
godz.12:00 i 16:00; Anna – godz. 
18:00; Ja teraz kłamię – godz. 
20:30. 

Środa 3 lipca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; Oszust-
ki – godz. 20:00.  
Mała sala: Agent Kot – godz. 
10:00 i 14:00; Detektyw Pikachu – 
godz.12:00 i 16:00; Anna – godz. 
18:00; Ja teraz kłamię – godz. 20:30. 
Czwartek 4 lipca
Duża sala: Sekretne życie zwie-
rzaków domowych 2 - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00; Stani-
sław Moniuszko – opera „Hrabina” 
(w ranach Festiwalu Muzyczne Dni 
Drozdowo – Łomża) – godz. 19:00.  
Mała sala: Agent Kot – godz. 
10:00 i 14:00; Detektyw Pikachu – 
godz.12:00 i 16:00; Sekretne życie 
zwierzaków domowych 2 – godz. 
18:00; Oszustki – godz. 20:00. 

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Już w tym tygodniu Jacek Szymański 
wraz ze swymi artystycznymi przy-
jaciółmi z Polski i kilku krajów Eu-
ropy sprowadza na Ziemię Łomżyń-
ską i do województwa podlaskiego 
wszystkie Muzy, zwłaszcza te, które 
opiekują się muzyką, śpiewem, ak-
torstwem, sztuką sceniczną.         

- Rozpoczynamy kolej-
ną edycję międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyczne Dni 
Drozdowo – Łomża. Od 26 
lat nasz Festiwal funkcjonuje 
ku radości ludzom i na chwałę 
Bogu. W ubiegłym roku roz-
poczęliśmy współpracę z Su-
wałkami i w tym roku również 
preludium nastąpi właśnie tam. 
A później będzie można nas 
spotkać w wielu miejscowo-
ściach Diecezji Łomżyńskiej 
i województwa podlaskiego – mówi 
twórca jednego z najważniejszych 
dorocznych wydarzeń muzycznych 
w regionie.

Ten rok został przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego poświęcony właśnie twórcy 
oper narodowych. W tegorocznym 
festiwalu Jacka Szymańskiego nie 
zabraknie moniuszkowskich moty-
wów: w Kinie Millenium zaplano-
wany został pokaz opery „Hrabina” 
zarejestrowanej dla Telewizji Pol-
skiej w 2002 roku, a w Drozdowie 
koncert „Wiwat Pan Moniuszko!”.           

Jacek Szymański słowa wdzięcz-
ności kieruje też pod adresem Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, które dzięki staraniom 
poseł Bernadety Krynickiej włą-

czyło się w finansowanie Festwalu. 
Jacek Szymański podkreśla zasługi 
wicemarszałka Marka Olbrysia, 
nie tylko patrona i mecenasa, ale 
również sponsora. Organizatorem 
głównym tradycyjnie jest Regional-
ny Ośrodek Kultury w Łomży. 

Ważną rolę odegrały także 
m. in.: Instutut Muzyki i Tańca, 
łomżyńskie Starostwo Powiatowe 
i Urząd Miejski, samorządy Kolna 
i powiatu kolneńskiego, Piątnicy, 
Śniadowa.

- Serdecznie dziękuję wszystkim 
za pomoc, pozdrawiam, a przede 
wszystkim zapraszam na koncerty – 
mówi Jacek Szymański.

XXVI Międzynarodowy Festi-
wal Muzyczne Dni Drozdowo – 
Łomża rozpoczyna się 27 czerwca 

o godz. 19:00 koncertem 
„W krainie operetki” w Su-
wałkach.

Kolejne dni to:
28 czerwca, godz. 19:00 

- koncert „Od Bacha do 
współczesności” w kościele 
Krzyża Świętego w Łom-
ży;.

29 czerwca, godz. 19:00 
– koncert „Od Bacha do 
współczesności” w Kate-
drze Łomżyńskiej;

30 czerwca, godz. 9:00 
– koncert „Panu na chwa-
łę” w kościele w Śniadowie; 
godz. 9:45 – koncert „Na 
chwałę Bogu, ku radości 
ludziom” w kościele w Ła-
pach; godz. 11:15 – koncert 
„Panu na chwałę” w ko-

ściele w Jedwabnem; godz. 14:00 
– koncert „Z muzyką przez wieki” 
w Muzeum Przyrody w Drozdowie; 
godz. 17:00 – koncert „O wzniosła 
sztuko” w kościele w Stawiskach; 
godz. 20:00 – koncert „Tańczące 
Eurydyki” w Centrum Katolickim 
im. Papieża Jana Pawła II przy pa-
rafii Krzyża Świętego w Łomży.

1 lipca, godz. 19:00 – koncert 
„Oblicza miłości” w restauracji Col-
nus w Kolnie;

2 lipca, godz. 19:00 – koncert 
„Zimny drań” w Centrum Kultury 
przy Szkołach Katolickich przy ul. 
Sadowej w Łomży (koncert bileto-
wany).

Program kolejnych dni Festiwa-
lu w następnym wydaniu Tygodnika 
Narew.      

Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża Piękni, młodzi,  
ale osobni?

W konsternację wprawili swoich fanów Magda i Dawid Na-
rożni, czyli dwie trzecie zespołu Piękni i Młodzi. Poinfor-
mowali w mediach społecznościowych, że... się rozstają.

Napisali:    
"Długo czekaliśmy z ta informacją .. ale męczą 

nas ciągle pytania ... 
Zaszły pewne zmiany w naszym życiu osobi-

stym .. Podkreślamy ! Tylko i wyłącznie osobistym ! 
Niestety czasem tak bywa ze drogi dwóch osób się 
rozchodzą . Bardzo byśmy chcieli byście uszanowa-
li nasze życie osobiste gdyż mamy cudowną córecz-
kę którą bardzo kochamy ! Zostajemy w przyjaciel-
skich stosunkach ! Jeżeli chodzi o zespół nic się nie 
zmienia ! Będziemy oddawać Wam nasze serca na 
scenie dopóki zdrowie nam na to pozwoli . 

Dziękujemy za wyrozumiałość ! I prosimy nie 
oceniajcie nas :) 

Dawid i Madzia :)".
Wywodzący się z Łomży muzycy zrobili 

w ostatnich latach ogromną karierę na krajowej 
scenie muzyki tanecznej, nurtu disco polo. Mają 
miliony odsłon swoich klipów, biorą udział w kon-
certach, festiwalach, programach telewizyjnych. 
Magda i Dawid są (byli?) małżeństwem od 7 lat. 
Mają córkę.       



Projekt nowego 
kasyna we 

Władywostoku.

a to ciekawe

To wizyta w rosyjskim mieście odda-
lonym od Chin i Korei Północnej zaled-
wie o dwie godziny drogi. Niegdyś było 
to szczelnie zamknięte miasto. Położony 
w odległości dziesięciu tysięcy kilometrów 
od Moskwy Władywostok to rubież, która 
w przyszłości będzie zyskiwała na znacze-
niu. 

Władimir Putin twierdzi, że chce 
uczynić ze stolicy Kraju Nadmorskiego 
rosyjskie San Francisco. Chce zamienić 
Władywostok w tętniące życiem centrum 
handlu, rozrywki i hazardu. W paździer-
niku 2015 roku ogłosił, że zostanie tu 
utworzona strefa wolnego portu. Obiecał, 
że biurokracja zostanie ograniczona do 

minimum, a inwestorzy uzyskają ochronę 
i bezprecedensowe ułatwienia podatkowe. 
Wszystko po to, by przyciągnąć azjatyc-
kich inwestorów. 

Luksusowe kasyna wyrastają tu jak 
grzyby po deszczu, ale w mieście znajdu-
je się także ogromna baza wojskowa. Do 
Władywostoku przyjeżdżają się zabawić 

rosyjscy oligarchowie i zamożni chińscy 
inwestorzy.

Władywostok: 
nowe eldorado w Rosji

Focus TV niedziela 21.00

Pierwsi Amerykanie

Dziewczyna 
ze studni

Pewnego dnia, 13 tysięcy lat temu, 
drobna, niedożywiona nastolatka wpadła do 

30-metrowej studni w jaskini na półwyspie 
Jukatan w Meksyku. Kiedy poziom morza 
podniósł się, jaskinia została zalana i odcię-
ta od świata zewnętrznego. Aż do naszych 
czasów. 

Grupa nurków natknęła się na prawie 
kompletny i doskonale zachowany szkielet 
dziewczyny. Leżał w pobliżu skamielin be-
stii epoki lodowcowej: gigantycznych leniw-
ców i tygrysów szablozębnych. Nurkowie, 
którzy odkryli jej kości, nazywali ją Naia. 

Szczegółowe badania ujawniły, że to 
jeden z najstarszych szkieletów odkrytych 
w Ameryce. Badania w najnowocześniej-
szych laboratoriach genetycznych i medycy-
ny sadowej, mogą odkryć fakty, które rzucą 
nowe światło na historię pierwszych miesz-
kańców Ameryki. Odpowiedzą na pytania: 
skąd pochodził lud dziewczyny i dlaczego 
jej wygląd różni się tak znacznie od wyglądu 
dzisiejszych rdzennych Amerykanów.

Pierwsi Amerykanie
TVP Historia niedziela 12.40

Komary atakują

Nie znają 
granic

Ten � lm dokumentalny pozwoli 
nam poznać lepiej komary.

Malaria, gorączka denga i wirus 
Zika. To tylko kilka przykładów in-
fekcji, których nosicielami są komary. 
Twórcy dokumentu podążają tropem 
czterech gatunków owadów pocho-
dzących z Brazylii, Afryki, południo-
wo-wschodniej Azji i południowej 
Europy. Wszystko po to, aby odkryć 
biologiczne uwarunkowania rozprze-
strzeniania się plagi komarów oraz 
poznać sposób, w jaki przenoszą one 
choroby zakaźne.

W przeszłości kraje takie jak Japo-
nia i Francja, w klimacie umiarkowa-
nym, były względnie wolne od niebez-

pieczeństw, ale teraz już nie... Komary 
są wysoce odporne na ludzkie działa-
nia ochronne. Chwytamy się wszel-
kich sposobów, by uniknąć epidemii 
i przerwać ten zaklęty krąg: człowiek-
-komar-wirus lub pasożyt. Stosujemy 
środki owadobójcze, moskitiery, szcze-
pionki. To jednak nie wystarcza. 

Przez 130 milionów lat koma-
ry ewoluowały razem z wirusami 
i pasożytami. Trzeci element ukła-
danki – człowiek – pojawił się ostat-
ni. W świecie bez granic trzeba dbać 
o zachowanie równowagi: trzeba kon-
trolować populację komarów, a równo-
cześnie szukać szczepionek i leków na 
przenoszone przez nie choroby. To zaś 
wymaga gigantycznych nakładów i so-
lidarnego wysiłku w skali światowej. 
Tylko w ten sposób zdołamy uniknąć 
ataku komarów. 

Komary atakują
TVP1 sobota 12.25

Władywostok: nowe eldorado w Rosji

Rosyjskie Las Vegas

Dr James Chatter i konserwator Diana Arano Recio 
umieszczają czaszkę Naii w specjalnej 

skrzyni do transportu.

reklama
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Kosmici w pułapce

Rodzinka nie z tej ziemi

Astronauta Skurcz Supernova uchodzi za 
bohatera narodowego planety Baab. 
Podczas kolejnej kosmicznej wyprawy jego 

celem staje się Ziemia, z której odebrano sygnał 
S.O.S. Międzyplanetarny podróżnik nie zdaje so-
bie sprawy, że jej mieszkańcy nie zareagują przy-
jaźnie na widok przybysza z innej planety. Skurcz 
zostaje schwytany i uwięziony przez żądnego wła-
dzy Szankera. Na pomoc rusza mu brat Gary, który 
zawsze stał w jego cieniu. Gdy również on wpada 

w pułapkę Ziemian, na ratunek braciom rusza ro-
dzina Supernovych.

Pewnie nie wiesz...
Film został wyprodukowany w 2007 roku. Jed-

nak ze względu na spory sądowe premiera odbyła się 
dopiero w 2013 r. Reżyser Tony Leech i producent fil-
mowy Brian Inerfeld pozywali producentów, ponie-
waż chcieli uzyskać więcej niż 20 proc. zysków.

Scenariusz był przerabiany aż 17 razy.

Rodzinka nie z tej ziemi, Polsat niedziela 13.50

Mniam!

Rekin na lądzie
Olo – sympatyczny 

rekin z rzędu dywano-
kształtnych oraz Szcze-
na – żarłacz z niepo-
hamowanym apetytem 
żyją w przyjaźni w oce-
anicznych głębinach. 

Pewnego dnia 
podczas zabawy Olo 
dostrzega, jak ludzie 
wyławiają z rafy jaja, 
z których ma się wykluć 
jego rodzeństwo. Aby 
uratować braci i siostry, jest gotowy na wszystko.

W misji ma mu pomóc wynalazek łebskiego głowonoga, 
Doktora Mackensteina, umożliwiający rybom wyjście na ląd. 
Ponieważ Mackenstein nie chce skonstruować specjalnej wer-
sji maszyny dla Ola, sprowokowany przez płaszczkę o imieniu 
Śliski rekinek udaje się na ląd bez żadnego wsparcia. 

Mimo że Olo, dzięki specyficznej budowie układu odde-
chowego, jest w stanie przetrwać bez wody do 12 godzin, mi-
sja jest bardzo niebezpieczna. Na pomoc Olowi rusza Szczena 
w zbudowanym przez Doktora „rybokopie". 

Mniam! WP sobota 7.00

Lucky Luke na Dzikim Zachodzie

Dzielny kowboj kontra Daltonowie

Jest rok 1855. Grupa pionierów ma 80 dni, by dotrzeć do 
Kalifornii i osiedlić się na przyznanych im ternach. W prze-
ciwnym wypadku stracą ziemię.

W podróży z Nowego Jorku na Zachód pomaga im nie-
ustraszony stróż prawa, Lucky Luke. Tymczasem złapana 
przez niego banda Daltonów, łotrów żerujących na pełnych 
sejfach banków Ameryki zrobi wszystko, by uprzykrzyć życie 
nie tylko Lucke'owi ale i osadnikom.

Nad filmem pracowało 160 grafików przez 20 miesięcy. 
Narysowali oni 220 tysięcy postaci.

Lucky Luke na Dzikim Zachodzie 
TV Puls2 niedziela 10.45

Królowa Śniegu

Poszukiwanie Kaja
Gerda i Kaj są przyjaciółmi i wspólnie spędzają wiele 

czasu. Pewnego zimowego dnia zimna i zła Królowa Śniegu 
odłamkiem lodu przecina łączącą ich więź. Od tamtej pory 
zachowanie Kaja zmienia się. 
Chłopak przywiązuje swoje sanki 
do powozu Królowej Śniegu i ra-
zem udają się do lodowego pałacu. 
Gerda tęskniąc za przyjacielem 
wyrusza w długą i niebezpieczną 
wyprawę w poszukiwaniu Kaja.

Królowa Śniegu
TV4 sobota 8.30
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Porządnie nastraszyli mieszkańców 
Europy przepowiadacze pogody. 

35, 37, a może i 40 stopni 
w cieniu, Afryka, żar stulecia – 
w katastroficznych nagłówkach 

prześcigają się media. A jak będzie 
według zawodowców?

Instytut Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej – Państwowy 
Instytut Badawczy przygoto-
wał w poniedziałek 24 czerwca 
„Komunikat prasowy”. Czytamy 
w nim m.in.:   

„Już dzisiaj temperatura po-
wietrza na południowym zacho-
dzie miejscami wyniesie 29°C, 
na pozostałym obszarze będzie 
przeważnie od 24°C do 27°C. 
Z wyjątkiem krańców połu-
dniowowschodnich, gdzie może 
się czasem chmurzyć, słońca nie 
zabraknie. Jutro cieplej, na połu-
dniowym zachodzie już upalnie, 
do około 32°C. Na pozosta-
łym obszarze przeważnie 26°C 
do 29°C. Podobnie jak dzisiaj, 
w całym kraju słonecznie. Kul-
minacja upału nastąpi w środę, 
kiedy na zachodzie i południu 
temperatura powietrza miej-
scami wzrośnie do około 35°C. 
Najchłodniej tego dnia będzie 
na północnym wschodzie, 26°C. 
Ponownie w całym kraju powin-
no być słonecznie. Fala upału bę-
dzie dość krótkotrwała, ponieważ 
już w nocy z środy na czwartek 
i w czwartek od północnego za-
chodu przemieszczał się będzie 
front chłodny, za którym na-
płynie chłodniejsze powietrze. 
W czwartek upał utrzyma się na 
południu Polski, gdzie tempera-
tura powietrza wyniesie do 32°C. 
Z przemieszczaniem się frontu 
związane będą burze. Kolejne dni 

będą chłodniejsze, powrót upału 
możliwy jest w niedziele na za-
chodzie Polski”. 

Prognoza na kilka najbliż-
szych dni dla województ6wa 
podlaskiego z białostockiego 
Biura Prognoz Meteorologicz-
nych:

25/26 - 26.06 (wtorek/środa - środa)
Zachmurzenie na ogół umiar-

kowane. Temperatura minimalna 
od 12°C do 15°C. Temperatura 
maksymalna od 26°C do 28°C. 
Wiatr słaby, zmienny.

26/27 - 27.06 
(środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie małe i umiar-
kowane, okresami duże z prze-
lotnymi opadami deszczu i bu-
rzami. Temperatura minimalna 
od 14°C do 16°C. Temperatura 

maksymalna od 26°C do 28°C. 
Wiatr umiarkowany, porywisty, 
w burzach porywy do 80 km/h, 
północno-zachodni.

27/28 - 30.06 
(czwartek/piątek - niedziela)

Zachmurzenie małe i umiar-
kowane, okresami duże, do so-
boty z możliwością przelotnych 
opadów deszczu. Temperatu-
ra minimalna od 7°C do 10°C, 
w nocy z czwartku na piątek do 
12°C. Temperatura maksymalna 
od 19°C do 22°C. Wiatr umiar-
kowany, w niedzielę słabnący, 
północno-zachodni.

Ufff... Ten północny wschód 
to my. Zimą mamy najzimniej, 
ale latem to czasami zazdroszczą 
nam ci, którzy trafili na „pogodo-
wego grilla”. A zatem trzymajmy 
się, bądźmy uważni i pomocni dla 

tych, którym te upały mogą na-
prawdę wyrządzić krzywdę. A jak 
przeżyć, doradzają nam strażacy 
z Komendy Głównej PSP. 

Porady
- należy pić dużo wody, najle-

piej niegazowanej;
- pod żadnym pozorem nie 

wolno zostawiać dzieci i zwierząt 
w zaparkowanym pojeździe;

- należy ograniczyć opalanie, 
ponieważ zbyt długie przebywanie 
na słońcu jest szkodliwe dla orga-
nizmu nie dłużej niż 2 godz. sto-
sując przy tym kremy ochronne;

- w ciągu dnia należy zamy-
kać w domu okna i żaluzje, by 
ograniczyć napływ gorącego po-
wietrza do pomieszczeń;

- należy unikać forsownego 
wysiłku fizycznego w najgoręt-
szej porze dnia;

- należy nosić lekką i prze-
wiewną odzież z tkanin natural-
nych;

- należny unikać picia kawy 
oraz napojów zawierających duże 
ilości cukru;

- osoby przyjmujące leki, po-
winny być w kontakcie z leka-
rzem;

- jeśli odczuwamy zawroty 
głowy, osłabienie, niepokój lub 
dotkliwe pragnienie i ból głowy, 
należy skontaktować się z dyspo-
zytorem medycznym;

- należny unikać skrajnych 
temperatur – osoby, które pracu-
ją w klimatyzowanych pokojach 
nie powinny od razu wychodzić 
na zewnątrz, gdzie panuje upał 
– może to spowodować szok ter-
miczny;

- będąc nad wodą należy pa-
miętać, że nie wolno gwałtownie 
wchodzić do niej bezpośrednio 
po opalaniu;

- w upalne dni należy przygo-
towywać lekkie posiłki, bazujące 
na owocach i warzywach;

- należy unikać spożywania 
alkoholu. 

Ponadto IMGW wydało 
ostrzeżenie przed zupełnie no-
wym zagrożeniem. Mowa o nie-
bezpiecznym, wysokim i bardzo 
wysokim promieniowaniu UV.  
Już od środy cała Polska będzie 
obszarem, w którym indeks UV 
osiągnie poziom 7, czyli wy-
soki i oraz 8, definiowany jako 
bardzo wysoki. W tych dniach 
przebywanie na słońcu dłu-
żej niż 30 minut może grozić 
szybkim opaleniem się, a nawet 
oparzeniami skóry. Zagroże-
nie  jest o tyle większe, iż z racji 
czystego powietrza i delikatne-
go wiatru człowiek może nie 
odczuwać, że zagrożenie już go 
dotknęło. 

Gdzie zanurzyć się  w lecie?  
Jest w Łomży takie miejsce

Na lato w mieście odkryty basen i cały Letni Park Rozrywki po raz pierwszy przy-
gotował dla mieszkańców Łomży Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Obiekty powstały tuż przy Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 
i już zapraszają. Wprawdzie tegoroczne lato to zaledwie kilkudniowy 
bobas, ale pełen energii i ciepła. Zatem komfortowa strefa wypoczyn-
ku w centrum wielkiego osiedla już cieszy się ogromną popularnością.

W strefie Letniego Parku Rozrywki przy ulicy Wyszyńskiego 15 
znajduje się dmuchany plac zabaw dla najmłodszych oraz sezonowy 
basen odkryty. Na terenie obiektu przygotowane są przebieralnie, pa-
rasole zabezpieczające przed nadmiernym promieniowaniem słonecz-
nym oraz leżaki. 

Letni Park Rozrywki będzie otwarty w sezonie 2019 od ponie-
działku do niedzieli w godzinach 11:00 – 19:00 (za wyjątkiem święta 
15 sierpnia). Bilety upoważniające do wstępu na obiekty można będzie 
nabyć bezpośrednio w kasie zlokalizowanej przed wejściem do strefy 
atrakcji. 

Harmonogram wejść, cennik oraz regulamin korzystania z Let-
niego Parku Zabaw oraz sezonowego basenu dostępne są na stronie  
www.mosir.lomza.pl w zakładce Cenniki.

Leje się z nieba żar
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O wzmacnianiu sojuszniczych więzi 
wojskowy rozmawiali niedawno pre-
zydenci USA i Polski, Donald Trump 
i Andrzej Duda. Amerykańska amba-
sada w Polsce opublikowała w związ-
ku z tym komunikat rozpoczynając go 
słowami amerykańskiego przywódcy: 
"Polska wybrała swoje miejsce wśród 
wolnych i niezależnych narodów świa-
ta jako lojalny sojusznik i strategiczny 
partner Stanów Zjednoczonych".

Najważniejsze ćwiczenia
Zaledwie kilka dni później - 

jak informuje portal defence24.
pl - rozpoczęło się największe 
tegoroczne ćwiczenie taktyczne: 
DRAGON-19, czyli mocny sy-
gnał, że polityczny deklaracjom 
wyrazisty kształt nadają ludzie 
w mundurach. Udział w ćwicze-
niach bierze 18 tysięcy żołnie-
rzy z 12 państw oraz 2,5 tysiąca 
jednostek sprzętu wojskowego. 
Są wśród uczestników żołnie-
rze Obrony Terytorialnej, w tym 
z łomżyńskiego 13 batalionu 
lekkiej piechoty stanowiącego 
część 1 Podlaskiej Brygady OT. 
To, co roku, jeden z najważniej-
szych sprawdzianów dla wojsk 
NATO. 

Jak przekazuje defence24.
pl, to ćwiczenie o charakterze 
defensywnym. Jego głównym 
celem jest praktyczne zgrywanie 
sił podległych Dowódcy Gene-
ralnemu RSZ do wykonywania 
zadań w ramach operacji obron-
nej prowadzonej we współdziała-
niu z WOT, siłami sojuszniczymi 
i układem pozamilitarnym. Skala 
i założenia ćwiczenia są   odpo-
wiedzią na współczesne zagro-
żenia.

Dowódca Generalny pod-
czas uroczystości rozpoczę-
cia ćwiczenia podkreślił, że 
przygotowania do ćwiczenia 
Dragon-19 trwały kilkanaście 
miesięcy. „Za nami wielomie-
sięczne przygotowania, setki 
godzin planowania i organiza-
cji, kompletowania niezbędnej 
dokumentacji (…) potężna pra-
ca setek zaangażowanych osób. 
Ćwiczenie Dragon-19 jest do-
skonałą okazją do sprawdzenia 
integracji narodowych i sojusz-
niczych struktur dowodzenia” 
– zaznaczył generał  Jarosław 
Mika. Jak dodał, rozpoczęcie 
manewrów to dla ich uczestni-
ków, tak naprawdę, zwieńczenie 
pracy planistycznej oraz spraw-
dzenie realizacji założonych ce-
lów i przygotowania. 

Głównym ćwiczącym jest 11. 
Lubuska Dywizja Kawalerii Pan-
cernej, zwana również „Czarną 
Dywizją”, której przyporządko-
wana jest większość wydzielo-
nych sił i środków oraz kompo-
nentów zadaniowych z jednostek 
podporządkowanych DGRSZ 
i innych. Podczas ćwiczenia Dra-
gon-19 zostanie przeprowadzona 
certyfikacja Dowództwa Brygady 
VJTF-20 (Very High Readiness 
Joint Task Force) oraz Połączo-
nych Sił Zadaniowych OPB-
MR – CJ CBRND TF (Com-
bat Joint CBRN Defence Task 
Force) wchodzących w skład 
zestawu Sił Odpowiedzi NATO 
2020. Główną jednostką VJTF-
20 jest 21. Brygada Strzelców 
Podhalańskich, natomiast 4. pułk 
chemiczny stanowi zasadniczy 
wkład Połączonych Sił Zadanio-

wych OPBMR.
DRAGON i nasi

Jak informują służby praso-
we 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, żołnierze WOT 
w ramach trzynastu kompanii 
lekkiej piechoty wykonują wspól-
ne zadania z żołnierzami wojsk 
operacyjnych oraz współdziałają 
ze strażą graniczną. Żołnierze 1 
Podlaskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej realizowali oba, prze-
widziane dla WOT, scenariusze, 
czyli współdziałanie zarówno 
z wojskami operacyjnymi, jak i ze 
strażą graniczną. 

Kompania z 13 batalionu lek-
kiej piechoty w Łomży, w swoim 
stałym rejonie odpowiedzialno-
ści, wspierała przemieszczenie 
21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich na poligon w Orzyszu. 
Terytorialsi prowadzili łączność 
radiową z wojskami operacyjny-
mi oraz utrzymywali posterunki 
wzdłuż trasy przejazdu kolumn. 

Natomiast kompania z 12 
batalionu lekkiej piechoty współ-
działała z Podlaskim Oddziałem 
Straży Granicznej w ramach za-
dań z zakresu ochrony granicy 
państwowej, w tym m.in. prowa-
dzenia patroli oraz posterunków 
obserwacyjnych.

Komunikat Ambasady USA w Polsce:
"WAŻNY SOJUSZ I PRZY-

JAŹŃ: Polska jest ważnym so-
jusznikiem, wzorowym członkiem 
NATO i od dawna przyjacielem 
Stanów Zjednoczonych. 

W tym roku Stany Zjednoczone 
i Polska obchodzą 100-lecie stosun-
ków dyplomatycznych.

Polska jest ważnym sojuszni-

kiem NATO i partnerem Stanów 
Zjednoczonych w sprawach obron-
nych.

Relacje gospodarcze i w dzie-
dzinie energetyki między Stanami 
Zjednoczonymi a Polską zacieśnia-
ją się i przynoszą korzyści obu na-
szym narodom.

Na przestrzeni dziejów Sta-
ny Zjednoczone i Polska walczyły 
razem na polach walki, w różnych 
konfliktach.

Polska - silny sojusznik Stanów 
Zjednoczonych - stała ramię w ra-
mię z nami w Afganistanie i Iraku. 

SILNE RELACJE W DZIE-
DZINIE BEZPIECZEŃSTWA: 
Stany Zjednoczone i Polska są 
partnerami w walce o wolność na 
całym świecie. Stany Zjednoczone 
i Polska uzgodniły ramy rozmiesz-
czenia dodatkowych 1000 żołnie-
rzy w Polsce.

Aby ułatwić Stanom Zjedno-
czonym zwiększenie swojej obecno-
ści, Polska zobowiązała się rozwi-
jać i wspierać finansowo niezbędną 
infrastrukturę.

Polska jest wzorcowym sojusz-
nikiem w NATO, daje przykład 
innym partnerom, przeznaczając 
ponad 2% swojego produktu krajo-
wego brutto na wydatki na obron-
ność.

Polska wspiera amerykańskie 
wojska i partnerów NATO za-
granicą i ułatwia ważne szkolenia 
wojskowe zarówno dla Stanów 
Zjednoczonych, jak i naszych so-
juszników.

Stany Zjednoczone i Polska 
poczyniły ogromne postępy w przy-
stąpieniu Polski do programu ruchu 
bezwizowego.

Obecnie Stany Zjednoczone 
i Polska podpisały umowę o zapo-

w mundurze

Mój tata 
żołnierz

Żołnierz w popkulturze to zwykle 
superbohater - najodważniejszy, naj-
silniejszy, wie wszystko i wszystko 
potrafi naprawić. Nieustraszony wo-
jownik, który w życiu kieruje się war-
tościami i patriotyzmem. W oczach 
dziecka, przepełnionych dumą i po-
dziwem, taki tata to najważniejsza 
osoba. 

A jak jest w życiu? Z okazji 
Dnia Ojca Beata Leszczyńska, 
rzecznik I Podlaskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej zebrała  
kilka "laurek" od dzieci żołnie-
rzy, którzy służą w tej formacji. 
A zatem: kim jest tata, jaki jest 
na co dzień i jak spędzają razem 
czas? 

Córka ppor. Rafała Soszyń-
skiego opowiedziała o swoim 
tacie i przy okazji trochę o sobie: 

- Jestem Lenka, mam 3 latka. 
Jestem duża i nie jestem już dzi-
dzią. Tata jest żołnierzem i czasa-

mi wyjeżdża daleko. Mój tata jest 
fajny, śmieszny i kochany. Fajnie 
jest jak tatuś czyta opowieści 
o trollach i pieskach na dobranoc.

Agnieszka, 7-letnia córeczka 
o swoim tacie mjr. Michale Ma-
zurczyku:

- Mój tata jest żołnierzem 
i mówi, że podobno oficerem. 
Tata trzyma dyscyplinę w domu, 
każe jeść i myć zęby, ale poza tym 
zabiera mnie często na rower i na 
spacery. Często jeździmy na wy-
cieczki, najbardziej lubię te nad 
morze. Szkoda, że tata tak czę-
sto gdzieś wyjeżdża sam, ale na 
szczęście na krótko. Mój tata jest 
fajny. 

Jan Mateusz 10-letni syn kpr. 
Mariusza Redlińskiego o służbie 
taty powiedział:

- Mój tata jest dobrym czło-
wiekiem, zawsze się uśmiecha, 
łatwo nawiązuje kontakty z ludź-
mi, ma bardzo dużo przyjaciół. 
Wspiera mnie każdego dnia. 
Myślę, że takim jest też właśnie 
żołnierzem. 

DRAGON-19 z udziałem 
łomżyńskiego batalionu
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bieganiu i zwalczaniu poważnych 
przestępstw, jest to niezbędny krok 
w drodze do przystąpienia Polski 
do programu o ruchu bezwizowym.

ENERGIA I WSPÓŁPRACA 
GOSPODARCZA: Stany Zjedno-
czone i Polska zobowiązały się do 
osiągnięcia dywersyfikacji energe-
tycznej w Europie i zwiększenia 
rozwoju gospodarczego.

Polska podpisała wiele umów 
z amerykańskimi firmami na za-
kup skroplonego gazu ziemnego 
w ciągu ostatniego roku, o łącznej 
wartości ponad 25 mld USD.

Oba kraje podpisały dziś kolej-
ną umowę wartą miliardy więcej.

Dziś nasze dwa kraje podpi-
sały memorandum o współpracy 
jądrowej w dziedzinie cywilnego 
wykorzystania energii jądrowej 
w Polsce.

Polska jest zdecydowanym 
przeciwnikiem projektów ener-
getycznych z rosyjskim udziałem, 
takich jak gazociąg Nord Stream 
2, który zwiększyłyby zależność od 
rosyjskich dostaw energii.

Polska zobowiązała się do wy-
gaszania umów na gaz z Rosją do 
2022 roku.

Znaczenie Polski jako ważne-
go partnera handlowego Stanów 
Zjednoczonych rośnie, co przekłada 
się na niespotykaną dotąd wartość 
3,4 miliarda dolarów w dwustron-
nych obrotach towarowych w ubie-
głym roku.

W 2018 r. Stany Zjednoczone 
zwiększyły eksport do Polski o po-
nad 800 mln USD.

Od czasu transformacji gospo-
darczej po 1989 roku amerykańskie 
firmy zainwestowały prawie 42 
miliardy dolarów w Polsce.

Polskie firmy ogłosiły 23 nowe 

projekty w Stanach Zjednoczonych. 
Łączna wartość inwestycji kapi-
tałowych to blisko 600 milionów 
USD i obejmują one kilkanaście 
stanów.

Wspólna Deklaracja o Współpracy 
Obronnej w zakresie obecności sił 
zbrojnych Stanów Zjednoczonych 
Ameryki na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej

  Stany Zjednoczone Ame-
ryki (Stany Zjednoczone) oraz 
Rzeczpospolitą Polską (Polska) łą-
czy historia przyjaźni opartej na 
obustronnych wysiłkach, wspólnych 
wartościach oraz wzajemnym sza-
cunku. Walczyliśmy ramię w ramię 
na całym świecie, w tym w Iraku 
i Afganistanie, aby zapewnić pokój 
i bezpieczeństwo naszym naro-
dom i całemu światu. Ta przyjaźń 
stanowi podstawę coraz bliższych 
relacji strategicznych i obronnych, 
skupionych na zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu 
obu państw oraz obszaru obowią-
zywania Traktatu Północnoatlan-
tyckiego.

Stany Zjednoczone i Polska 
potwierdzają swoje zobowiąza-
nia wobec Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (NATO), 
w tym zobowiązania wynikające 
z artykułów 3 i 5 Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego, jako podstawy 
wzajemnych relacji obronnych. Sta-
ny Zjednoczone i Polska wyrażają 
przekonanie, że obecność personelu 
wojskowego Stanów Zjednoczo-
nych w Polsce wzmacnia NATO-
-wskie wysiłki odstraszania oraz 
obronę Stanów Zjednoczonych, 
Polski i Sojuszu, i dlatego Stany 
Zjednoczone planują zwiększyć 
swoją obecność wojskową w Polsce.

Podzielamy najważniejsze 
wspólne wartości, w tym silne 
przywiązanie do demokracji, wol-
ności, praw jednostki, wolnego ryn-
ku oraz wzajemny szacunek dla 
niepodległości i suwerenności każ-
dego z naszych państw.

I. Stany Zjednoczone planują 
zwiększyć swoją aktualną obecność 
wojskową w Polsce, wynoszącą 
około 4500 rotujących się członków 
personelu wojskowego. Ta trwała 
obecność wzrośnie w najbliższej 
przyszłości o około 1000 dodatko-
wych żołnierzy i będzie skoncen-
trowana na zapewnieniu w Polsce 
dodatkowych zdolności obrony i od-
straszania.

II. Uznając wspólnie, że utrzy-
manie zwiększonej obecność woj-
skowej USA w Polsce jest możliwe 
przy wsparciu ze strony Polski, 
Polska planuje zapewnić i utrzy-
mywać wspólnie uzgodnioną in-
frastrukturę przeznaczoną dla 
wstępnego pakietu dodatkowych 
projektów wymienionych poniżej, 
bez kosztów dla Stanów Zjedno-
czonych i z uwzględnieniem plano-
wanego poziomu jej wykorzystania 
przez Siły Zbrojne USA. Polska 
planuje również zapewnić dodat-
kowe wsparcie Siłom Zbrojnym 
USA, wykraczające poza obowią-
zujący w NATO standard wspar-
cia przez państwo-gospodarza.

A. Utworzenie Wysuniętego 
Dowództwa Dywizyjnego USA 
w Polsce.

B. Utworzenie i wspólne wy-
korzystywanie przez Siły Zbroj-
ne Stanów Zjednoczonych i Siły 
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 
Centrum Szkolenia Bojowego 
(CSB) w Drawsku Pomorskim 
oraz docelowo w kilku innych lo-

kalizacjach w Polsce. Stany Zjed-
noczone zamierzają kontynuować 
wsparcie dla Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w utworzeniu 
CSB przez zapewnienie obecności 
amerykańskich doradców.

C. Utworzenie w Polsce eskadry 
bezzałogowych statków powietrz-
nych MQ-9 Sił Powietrznych 
USA, przeznaczonych do działań 
wywiadowczych, zwiadowczych 
i rozpoznawczych. Stany Zjedno-
czone zamierzają udostępniać Pol-
sce, stosownie do okoliczności, infor-
macje uzyskane w wyniku działań 
tej eskadry w celu wspierania na-
szych założeń obronnych.

D. Utworzenie bazy lotni-
czej załadunkowo-rozładunkowej 
w celu wspierania przemieszczenia 
się wojsk dla odbycia ćwiczeń lub na 
wypadek kryzysu.

E. Utworzenie grupy wsparcia 
na teatrze w celu zabezpieczenia 
obecnych i przyszłych Sił Zbrojnych 
USA w Polsce.

F. Utworzenie w Polsce zdol-
ności sił specjalnych USA w celu 
wsparcia operacji powietrznych, 
lądowych i morskich.

G. Utworzenie infrastruktury 
wspierającej obecność w Polsce pan-
cernej brygadowej grupy bojowej, 
lotniczej brygady bojowej oraz ba-
talionu wsparcia logistycznego.

III.  Oba państwa dążą do za-
warcia międzynarodowych umów 
oraz innych uzgodnień, niezbęd-
nych do realizacji wspólnej wizji 
zwiększonej współpracy obronnej, 
w tym usprawnienia funkcjonowa-
nia Sił Zbrojnych USA w Polsce. 
Polska i Stany Zjednoczone będą 
odbywały regularne konsultacje 
w celu omówienia i planowania 
potencjalnych zmian stanu obecności 
sił oraz odpowiednich wymagań in-
frastrukturalnych dla Sił Zbrojnych 
USA rozmieszczonych w Polsce.

Oczekujemy pogłębienia i roz-
szerzenia naszej współpracy obron-
nej w nadchodzących latach.

KrwioOBIEG 
Terytorialsów 

Żołnierze Obrony Terytorialnej z wo-
jewództwa podlaskiego wspólnie ze 
stowarzyszeniem MotoSerce zebrali 
160 litrów krwi. Była to druga edycja 
akcji KrwioOBIEG Terytorialsa.  

Projekt, który ratuje życie, 
odbywa się wspólnie z inicja-
tywą MSWiA „Spokrewnieni 
służbą”. Zgromadzona krew 
uzupełni system zapasów Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa na 
okres wakacyjny,  kiedy potrze-
by są największe. 

Podczas tegorocznej zbiór-
ki krew oddawał m.in. szer. Pa-
weł Sawicki z 1PBOT. W jego 
przypadku była to już 68 do-
nacja, co oznacza że do tej pory 
oddał w sumie 30 litrów 600 ml. 
Na KrwioOBIEG przyszedł ze 
swoim tatą, również honorowym 
krwiodawcą. Zapytany, dlaczego 
dzieli się najcenniejszym lekiem, 
powiedział: 

- Oddaję krew, żeby ratować 
ludzkie życie. Nie da się jej prze-
cież wyprodukować. Moja grupa 
to 0 RH minus, ma ją stosunkowo 
mało ludzi, a do tego ja mogę od-
dać swoją krew każdemu, ale sam 
przyjmę wyłącznie krew swojej 
grupy. Jest więc szczególnie pożą-
dana przez bank krwi. Na co dzień 
staram się pomagać ludziom na 
trzy sposoby: służę w wojsku, je-
stem strażakiem OSP i właśnie 
honorowym krwiodawcą. 

Zbiórce krwi towarzyszył fe-
styn rodzinny, którego celem była 
promocja krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa i… przede wszystkim 
zdrowego trybu życia. Zaintere-
sowaniem najmłodszych uczest-
ników pikniku cieszył się Bieg 
Krasnala, który był nie tylko for-
mą zdrowej rywalizacji, ale rów-
nież wspólnej rodzinnej zabawy 
– najmniejsi sportowcy biegli 
za rączkę ze swoimi rodzicami. 
Każdy, kto wystartował, otrzymał 
pamiątkowy medal i dyplom. 

Służby mundurowe: Policja, 
Straż Graniczna, Izba Celno-

-Skarbowa, Służba Więzienna, 
Straż Pożarna zorganizowały po-
kazy sprzętu, stoiska promocyjne 
i pokaz dynamiczny z psem. 

Żołnierze 1 Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej prze-
prowadzili zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej z użyciem fantomu. Na 

zakończenie zagrały dwa zespo-
ły muzyczne, zaproszone przez 
MOTOSERCE: Godzina 12, 
A.M.P.R Band-e. 

Poza zbiórką prowadzoną 
w Białymstoku, w  lokalnych  od-
działach RCKiK krew oddawali 
Terytorialsi z batalionów w: Haj-
nówce, Łomży, Suwałkach. 

W ramach akcji Krwio-
OBIEG Terytorialsa krew 
można oddawać jeszcze do 23 
czerwca - przypominają orga-
nizatorzy. 

Podlascy Terytorialsi odda-
jąc honorowo krew – nie tylko 
w ramach KrwioObiegu, ale 
przez cały rok - realizują misję 
swojej formacji: obrona i wspie-
ranie lokalnej społeczności. Zo-
stało to docenione, i w Światowy 
Dzień Honorowego Krwiodaw-
stwa  żołnierze 1PBOT zostali 
wyróżnieni Kryształowym Dy-
plomem przez dyrektora RCKiK 
w Białymstoku. Dyrektor RC-
KiK szczególne słowa uznania 
skierował do Terytorialsów, któ-
rzy po raz pierwszy oddali krew. 

Tegoroczna edycja Krwio-
OBIEGU miała przede wszyst-
kim na celu pokazać, że oddawa-
nie krwi i osocza powinno być 
zsynchronizowane z potrzebami 
lokalnych banków krwi – są bo-
wiem okresy, kiedy braki w syste-
mie są największe np. okres wa-
kacyjny.  
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Agresja rodzi agresję - mówi lekarz 
Mikołaj Czajkowski, zastępca dyrek-
tora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Łomży. Agresja i bra-
wura na drogach są głównym źródłem 
tragedii. Dlatego "Ramię w ramię" 
zdecydowali się wystąpić przeciw 
tym zjawiskom przedstawiciele służb, 
które muszą jako pierwsze reagować, 
gdy dochodzi do zagrożenia życia 
i zdrowia.

W Komendzie Miejskiej Po-
licji w Łomży o rozpoczęciu spo-
łecznej kampanii    „Ramię w ra-
mię przeciwko agresji i brawurze 
na drogach” poinformowali star-
szy aspirant Sławomir Lasek, na-
czelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego KMP, Mikołaj Czajkowski 
z WSPR i młodszy brygadier 
Krzysztof Milewski z Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łomży. Obecni byli 
także strażacy z OSP w Nowo-
grodzie  z Karolem Babielem, 
który na  potrzeby kampanii zre-
alizował telewizyjny spot.     

- Wspólna, wakacyjna kam-
pania społeczna pod nazwą 

„Ramię w ramię przeciwko 
agresji i brawurze na drogach” 
prowadzona przez łomżyńskich 
policjantów, strażaków i ratow-
ników medycznych ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa i prze-
ciwdziałanie wypadkom poprzez 
zwrócenie uwagi na szeroko ro-
zumianą kulturę jazdy. Służby, 
które każdego dnia niosą pomoc 
uczestnikom zdarzeń drogowych, 
niejednokrotnie w swojej pracy 
spotykają się z przejawami agresji 
drogowej czy tragicznymi skut-
kami lekceważenia przepisów 
drogowych przez nieodpowie-
dzialnych kierowców - informuje 
Ewelina Szlesińska z KMP.

Policjanci do przejawów 
agresji drogowej zaliczają niektó-
re zachowania kierowców. 

- Nieustępowanie pierw-
szeństwa, zajeżdżanie drogi, zbyt 
bliskie odstępy, czy li tzw. jazda 
na zderzaku - wylicza  naczel-
nik Sławomir Lasek najczęstsze 
i najgroźniejsze przewiny kie-
rujących. Argumenty wzmacnia 
mapą Polki - ta wykonana na 

początku tegorocznych waka-
cji jest "czysta". Ta z ubiegłego 
roku, przygotowana po sezonie 
urlopowym,  jest gęsto pokryta 
czarnymi kropkami. Każda z ich 
oznacza śmiertelny wypadek.   

- Agresja rodzi agresję. Czę-
sto doświadczamy tego, że nie 
kończy się ona na drodze. Z na-
szego punktu widzenia dramat 
ma często jeszcze poważniejsze 
skutki. Jeżeli  musimy inter-
weniować w sprawach błahych, 
może nas po prostu zabraknąć 
tam, gdzie ludzkie życie i zdrowie 
jest narażone znacznie bardziej - 
mówi Mikołaj Czajkowski.

Na jeszcze inny aspekt drogo-
wych dramatów zwracają uwagę 
strażacy.

- Aby skutecznie działać, 
musimy dojechać na miejsce 
zdarzenia. Dlatego tak ważne są 
zachowania innych uczestników 
ruchu. Gdy nasze pojazdy jadą 
na sygnałach,  potrzebujemy na 
drodze "korytarza ratunkowego, 
korytarza życia", czyli swobod-
nego  przejazdu dla ekip ratun-

kowych. Zdarza się jednak, nie-
stety, że grzęźniemy w korkach, 
a w dodatku rodzi się dodatko-
we niebezpieczeństwo zderze-
nia. Niektórzy kierowcy próbują 
wykorzystać przejazd pojazdu 
uprzywilejowanego żeby samemu 
przemknąć - tłumaczy Krzysztof 
Milewski.  

Pamiętajmy! Na drodze 
nie ma miejsca na złość, gniew 
i agresję. Nie ma też miejsca na 
lekceważenie, łamanie zasad 
ruchu drogowego. Na drodze 
liczy się odpowiedzialna jazda, 
a przestrzeganie obowiązu-
jących przepisów jest funda-
mentem bezpieczeństwa nas 
wszystkich.

Dlatego:
- Bądź zawsze trzeźwym 

uczestnikiem ruchu drogowego;
- Za kierownicę siadaj wy-

poczęty i spokojny. Stan psy-
chofizyczny ma wpływ jazdę, 
a rozdrażnienie może sprzyjać 
narastaniu gniewu i złości;

- Nie przekraczaj dozwolonej 
prędkości. Przed podróżą do-
kładnie zaplanuj jej czas i prze-
bieg. Pośpiech może powodować 
podejmowanie ryzykownych 
decyzji, które często kończą się 
tragicznie;

- Nie zajeżdżaj nikomu drogi 
i nie lekceważ innych na drodze – 
to przejaw agresji drogowej.

- Agresja rodzi agresję, nie 
prowokuj i nie daj się sprowoko-
wać do agresywnego zachowania;

- Bacznie obserwuj i przewi-
duj sytuację na drodze. Miejscami 
musisz liczyć się z utrudnieniami 
w ruchu. W takiej samej sytuacji 
będą przecież kierowcy tuż obok, 
dlatego oczekuj spokojnie na 
możliwość dalszej jazdy.

- Nie przeceniaj siebie ani 
możliwości swojego samochodu, 
nie udowadniaj nikomu, że jesteś 
najważniejszy, lepszy;

- Reaguj właściwie, gdy jesteś 
świadkiem zdarzenia drogowego, 
nagranie wideo nie jest wtedy 
najważniejsze;

- Sygnalizuj wyraźnie swoje 
zamiary – daj szansę innym na 
właściwą i bezpieczną reakcję;

- Utrzymuj bezpieczny od-
stęp od pojazdu poprzedzającego 
– jazda „na zderzak” jest przeja-
wem agresji drogowej;

- Bądź zawsze czujny i uła-
twiaj przejazd pojazdom uprzy-
wilejowanym, które jadą poma-
gać i ratować czyjeś życie;

- Nie oślepiaj innych swoimi 
światłami – stosuj je zgodnie 
z przeznaczeniem i zadbaj o ich 
właściwy stan techniczny;

- Tam, gdzie liczba pasów ru-
chu zmniejsza się, stosuj zasadę 
„jazdy na suwak” – nie zmuszaj 
innych do zatrzymania pojazdu;

- Zwróć uwagę innemu kie-
rowcy o niesprawności jego po-
jazdu – może o niej nie wiedzieć;

- Pomóż kierowcy, który ma 
awarię i udziel informacji, jeżeli 
widzisz, że ktoś jej potrzebuje;

- Usuń zauważoną na jezdni 
przeszkodę lub powiadom o niej 
odpowiednie służby;

- Nie parkuj nigdy na drodze 
pożarowej – utrudniasz dostęp do 
miejsca służbom ratowniczym;

- Nie zajmuj więcej miejsc na 
parkingu niż musisz;

- Na drodze traktuj innych 
tak jak chcesz, aby Ciebie trak-
towano;

- Podziękuj użytkownikowi 
drogi, który ułatwił Ci wyjście 
z trudnej sytuacji lub był wobec 
Ciebie uprzejmy;

- Uśmiechnij się, życzliwość 
wobec innych jest wzajemnym 
ułatwianiem sobie życia;

Przypominamy, że na stro-
nach internetowych wszystkich 
komend Policji pod banerami 
oznaczonymi hasłem: ”STOP 
agresji drogowej widziałeś – po-
informuj” od wielu lat funk-
cjonują elektroniczne skrzynki 
pocztowe, gdzie można przesyłać 
sygnały o rażących naruszeniach 
przepisów ruchu drogowego na 
terenie województwa podlaskie-
go.

region

Politechnicy 
dobrze się 

bawią 
Przyjechali z różnych regionów Polski, 
nie zabrakło w tym gronie łomżynia-
ków, ale też ze Stanów Zjednoczonych 
czy Portugalii - na Politechnice Bia-
łostockiej odbył się Międzynarodowy 
Zjazd Absolwentów. 

Absolwentalia to spotkania 
po latach, poszukiwania znajo-
mych laboratoriów i wykładow-
ców, powrót do radosnych lat 
młodości i przyjaciół z czasów 
studiów. Były rozmowy przy 
kawie w strefie relaksu, wspól-
ne zdjęcia przy Kapsule Czasu, 
spotkanie z twórcą oryginalnych 
customowych rowerów Adamem 

Zdanowiczem - także absolwen-
tem PB. Absolwentalia to także 
część jubileuszu Politechniki 
Białostockiej - w tym roku uczel-
nia świętuje 70-lecie. W tym cza-
sie wykształciła 45 tysięcy inży-
nierów i magistrów.

Absolwenci i pracownicy 
uczelni spotkali się także na gali 
wręczenia tytułów Honorowy 
Ambasador PB.

- Jubileusz zacny - 70 lat 
brzmi poważnie. Bardzo cieszę 
się, że tak licznie przybyliście. 
Chcemy wysłuchać naszych ab-
solwentów, byśmy mogli przygo-
tować plan rozwoju Politechniki 
Białostockiej. Uczelnia powinna 
mieć związek ze swoimi absol-
wentami – mówił. 

Mateusz Adaszczyk - prezes 
Stowarzyszenia Absolwentów 
Politechniki Białostockiej za-

pewniał: - Będziemy budować te 
relacje. Największe wyzwanie to 
dotrzeć do Was wszystkich. 

- Cieszę, że to grono powięk-
szyło się o kolejnych 10 osób - 
podsumowywał ubiegłoroczny 
Honorowy Ambasador inż. Jan 
Mikołuszko, przewodniczący 
rady nadzorczej Unibep S.A. - 
Henry Ford powiedział: "Każdy 
kto przestaje się uczyć, staje się 
starcem. Każdy kto kształci się 
nieustannie jest młody”.

Po gali przed Centrum No-
woczesnego Kształcenia PB rek-
tor prof. Lech Dzienis wspólnie 
z studentką Katarzyną Buczkow-
ską odsłonił symboliczną Kapsu-
łę Czasu. W niej zamknięto prze-
kazane przez wydziały, jednostki 
uczelniane, samorząd studentów, 
Stowarzyszenie Absolwentów, 
Chór PB oraz Podlaski Uniwer-
sytet Dziecięcy przedmioty. Tam 
też znalazła się np. lista unij-
nych grantów zrealizowanych 
przez PB, nasiona drzew zebra-
ne przez Zamiejscowy Wydział 
Leśny w Puszczy Białowieskiej 
czy fragment konaru 250-let-
niego drzewa z Dworu Meyera 
- ośrodka wypoczynkowego Po-
litechniki. Swoje miejsce znalazła 
także Podlaska Marka Pokoleń 
- nagroda przyznana w tym roku 
Politechnice przez marszałka 
województwa podlaskiego oraz 
pamiątkowy suwak logarytmicz-
ny przekazany w ubiegłym roku 
przez naszego najstarszego ab-
solwenta , niestety nieżyjącego 
już Władysława Świaniewicza.

Przeciw agresji i brawurze. Ramię w ramię... 



21ogłoszenia drobne BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44

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 kotłow-
ni, grzejników, ogrzewanie podłogowe, 
przeróbki, odkurzacze centralne, 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 łąki  9 ha lub trawa, ciągnik 
Zetor 7211 stan bdb, przyczepę do bel 
i inny sprzęt rolnniczy. Tel. 512 807 562

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

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

Do wynajęcia dwa mieszkania w Łom-
ży po 50 m2 parter i 1 piętro. Wcześniej 
mieszkały rodziny z Czeczenii. 900 zło-
tych odstępne plus 300 czynsz i opłaty. 
Wymagana kaucja. Mieszkania w Cen-
trum, ul. 3 Maja. Tel. 600-588-666

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

Sprzedam kojec dla psa 2x2,5 m2 z budą. 
Tel. 572 345 607

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

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

Kawaler samotny po 50-ce, pozna poważną 
kobietę w wieku do 60 lat, cel stały związek. 
Tel. 572 336 245

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. 

Sprzedam WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710

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 barmankę, pomoc kuchenną. 
Karczma w Kisielnicy, Tel. 606 387 387.

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

Poszukuje pszczelarza hobbysty do or-
ganizacji i poprowadzenia domków do 
apiterapi tel. 600-588-666

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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Olimpijskie nadzieje taekwondo

W Hali im. Olimpijczyków Polskich odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików oraz VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży dzieci w Taekwondo 
Olimpijskim pod patronatem prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego.

Jak informuje trener Paweł Remiszewski, na matach w naszym 
mieście zaprezentowało się ponad 150 zawodników. Wśród nich byli 
również zawodnicy Młodzieżowego Klubu Sportowego "Medyk ", 
którzy w kategorii młodzika osiągnęli następujące wyniki: Jakub Plo-
na - srebrny medal; Alicja Karwowska - brązowy medal w kategorii 
walk oraz sprawnościowej; Wiktor Nikonowicz - brązowy medal. 

- W ceremoniach medalowych medalowej wziął udział  prezy-
dent Mariusz Chrzanowski, któremu również dziękujemy za finan-
sowe wsparcie naszej imprezy. Sponsorem naszego klubu jest również 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica - mówi trener Paweł 
Remiszewski. 

Dla dzieci i ich rodziców to był fantastyczny czas. Podczas 
rodzinnego pikniku Młodzieżowego ŁKS, który odbył się na 
stadionie miejskim, gołym okiem było widać jak młodzież 
pragnie sportu.

W programie każdy znalazł coś dla siebie. 
W strefie atrakcji nie zabrakło dmuchanego suche-
go basenu z piłeczkami, dmuchanej bramki "cel-
nościowej", czy kuli sferycznej. Dość wymagająca 
rozgrzewka, była wstępem do prawdziwego trenin-
gu piłkarskiego, który odbył się na głównej płycie 
stadionu.

- Jestem bardzo zadowolony. Chodzę na mecze 
ŁKS-u i nie myślałem, że będę mógł potrenować 
na tym boisku – mówi podekscytowany Adaś, któ-

ry jeszcze nie jest wychowankiem MŁKS, ale 
jak podkreślają jego rodzice, mają nadzieję że 
szybko dołączy do zespołu.

Rodzinny piknik był okazją do przywi-
tania wakacji i integracji sportowej kilkuset 
rodziców i dzieci. Wśród zawodników tre-
nujących w MŁKS są wicemistrzowie wo-
jewództwa podlaskiego z rocznika 2009. 
Chłopcy triumfowali w zakończonym wła-
śnie turnieju. Najlepszym strzelcem zmagań 
został Maciej Zysk. 

Przy owacjach i zgromadzonej na trybu-
nach publiczności chłopcy otrzymali pamiąt-
kowe medale i puchar z rąk prezydenta Ma-
riusza Chrzanowskiego.

Rodzinny piknik z młodymi piłkarzami



23

Adam Chojnowski, Marysia Rusiecka, Maja Rezka, Aniela 
Galińska, Błażej Rafałowski, Bartłomiej Biedrzycki , Iza Wal-
dzińska - to najlepsi zawodnicy  Letnich Mistrzostw Miasta 
Łomży w Tenisie dla Dzieci i Młodzieży. W turnieju wystarto-
wało 92 tenisistów w wieku od 6 do 18 lat.

Jak informuje Tomasz Waldziński, trener i pre-
zes klubu UKS Return Łomża działającego przy III 
LO, zawody przeprowadzone  zostały w 7 katego-
riach wiekowych. Dzieci i młodzież rozgrywały  me-
cze w formie turnieju play off, turnieju pocieszenia  
lub systemem grupowym. Najmłodsi adepci tenisa 
uczestniczyli w turnieju mini tenisa oraz Talentia-
dzie, gdzie pod uwagę brana była również sprawność 
ogólna i koordynacyjne zdolności motoryczne. 

Nagrody dla tenisistów zostały ufundowane 
przez Urząd Miasta Łomża,  MJ Jedwabne - Annę 
i Tomasza Męczkowskich oraz Restaurację „Cztery 
Pory Roku” - Jagodę i Cezarego Laskowskich. Tur-
niej odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta 
Łomży Mariusza Chrzanowskiego.

sport

Łomżyńska młoda  
fala na olimpiadę

Dobiega końca walka młodych lekkoatletów o minima na Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, która jest zarazem Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych, 
i odbędzie się w Poznaniu od 10 do 12 lipca. 

- Również i tym razem na lekkoatletów z łomżyńskich klubów 
można liczyć jak na Zawiszę, ponieważ aż 15 już uzyskało minima na 
te imprezę a jeszcze jest jeden start – podkreśla Andrzej Korytkowski, 
prezes i szkoleniowiec klubu „Prefbet Śniadowo” Łomża.

Jego podopieczni stanowią największą grupą wśród olimpijczy-
ków z prawem startu w 9 konkurencjach. 5 „wejściówek” mają młodzi 
lekkoatleci Klubu Narew Kurpiewski Łomża, a 1 Liceum Sportowe 
w Łomży.         

Andrzej Krytkowski przewiduje, że największe szanse na medal 
ma sztafeta 4x400 metrów jego podopiecznych, która legitymuje się 
w tym sezonie trzecim wynikiem w kraju, bardzo bliskim dokonaniem 
ekip z miejsc 1 i 2. 

Łomżyńscy sportowcy z kwalifikacją na OOM:
PREFBET : 100 m – Paweł Dąbrowski (11,21);  400 m - Piotr  

Dąbrowski (50,31); 800 m – Dawid Likwiarz (1:58,13); 1500 m – Bar-
tosz Folga (4:07,20); 1500 m z przeszkodami – Karolina Dzwonkowska 
(5:27,88); rzut młotem – Michał Rzońca (49,29); 4x100 m – Paweł 
Dąbrowski, Igor Duchnowski, Bartosz Jurak, Piotr Dąbrowski (44,23); 
4x400 m – I ekipa Bartosz Jurak, Dawid Likwiarz, Igor Duchnowski, 
Piotr Dąbrowski (3:26,00); II ekipa – Paweł Dąbrowski, Aleksander 
Zwirkowski, Szymon Borawski, Bartłomiej Folga (3:28,96).        

NAREW KURPIEWSKI: skok w dal – Dominik Krajewski 
(6,50); rzut oszczepem – Daniel Konopka (51,31); skok w dal i trój-
skok – Katarzyna Szulc (5,27 i 10,80), skok wzwyż – Sebastian Szew-
czyk (1,85).

LICEUM SPORTOWE: rzut oszczepem – Paulina Łagoda 
(38,08). 

Letnie mistrzostwa Łomży w tenisie  

Sezon lekkoatletyczny ruszył pełną parą. A wraz z nim ka-
talog sukcesów lekkoatletów „Prefbetu Śniadowo” Łomża.

Jak poinformował Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec klubu, bardzo dobre wieści napłynę-
ły z Wielkopolski, a konkretnie z Cienina Zaborne-
go, gdzie podczas Otwartych Mistrzostwach Polski 
Kobiet w Biegu Ulicznym na 5km reprezentantka 
LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA Ewa 
Jagielska wywalczyła brązowy medal w gronie 75 
startujących zawodniczek. 

- Nasza biegaczka została wyprzedzona tylko 
przez Monikę Kaczmarek (AZS Łódź) -16.44 oraz 
Beatę Lupę (Karkonosze Running TEAM) -16,52. 
Czas Ewy-17.05 - był o 12 sekund lepszy od czwar-
tej Angeliki Mach (AZS UMCS Lublin) – przeka-
zuje Andrzej Korytkowski. 

Natomiast przed tygodniem w Warszawie na 
tym samym dystansie rywalizowali panowie. Trzej 
zawodnicy PREFBETU byli w czołówce, ale, nie-
stety, medalu nie udało się zdobyć. Jakub Nowak 
zajął 4 lokatę, Emil Dobrowolski był 5, a Mateusz 
Demczyszak zawody ukończył na 8 miejscu. 

Już w następny weekend odbędą się w Lubli-
nie Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 3-5 lipiec 
w Raciborzu -  Mistrzostwa Polski Juniorów a 10 
-12 lipca w Poznaniu - Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży. 

- Mamy nadzieję, że zawodnicy dorzucą do na-
szej kolekcji kolejne medale z mistrzostw naszego 
kraju – dodaje Andrzej Korytkowski.

Medal i czołowe miejsca 
lekkoatletów  

Wyniki:
Grupa 1
1. Adam Chojnowski
2.  Bartek Cyndzas
3.  Iga Gąsiewska
Grupa 2
1. Marysia Rusiecka
2. Ewa Męczkowska
3. Julia Brulińska i Julia 
Batko
Grupa 3
W finale Aniela 
Galińska i Błażej 

Rafałowski
3. Sandra Bałdyga 
i Aleksandra Niklewicz
Grupa 4
1. Bartek Biedrzycki
2. Mikołaj Miklikowski
3. Bartek Krawczyk 
i Hubert Piechocki
Grupa 5
1.  Maja Rezka
2. Oliwia Borys
3. Dominika Bikowska 
i Julia Trzaska

Grupa 6
1. Izabela Waldzińska
2. Magdalena Biedrzycka 
i Jowita Rusiecka
3. Maks Trawiński
Grupa 7
Najmłodsi uczestnicy 
rozgrywali Talentiady tenisowej: 
Marcelina Pruszko, Maja 

Nitkowska, Oliwia Szydlik, 
Marysia Jankowska, Dominika 
Kołakowska, Lena Biedrzycka, 
Seweryn Wałkuski, Cezary 
Szymański, Kuba Zabielski oraz 
Ksawery Brzeziński.

Wszystkim tenisistom gratulu-
jemy i życzymy udanych wakacji!
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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


