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12 dni, 20 wydarzeń, kilka-
dziesiąt godzin muzyki róż-
nych gatunków i epok, tysiące 
odbiorców, miliony dotknięć 
magii. Zakończyła się 26. edy-
cja Międzynarodowego Festi-
wal Muzyczne Dni Drozdowo 
- Łomża, którego zwieńcze-
niem była Wielka Gala w Pa-
łacu, czyli koncert w dawnym 
dworze rodu Lutosławskich 
(obecnie Muzeum Przyro-
dy) w Drozdowie z udziałem 
większości wykonawców i do-
datkowych gości. Tym razem 
w programie znalazł się ak-
cent szczególny.

Sukces filmowca 
Mniej więcej w połowie kon-

certu dyrektor artystyczny Festi-
walu Jacek Szymański zaprosił na 
scenę nie kolejnych wykonawców 
a wicemarszałka województwa 
Marka Olbrysia i Piotra Doma-
lewskiego.  

- W dzisiejszym święcie 
sztuki postanowiliśmy umieścić 
wręczenie Honorowej Odznaki 
Województwa Podlaskiego panu 
Piotrowi Domalewskiemu, reży-
serowi i aktorowi. Dlatego tu, na 
Ziemi Łomżyńskiej, ponieważ to 
łomżyniak i ja też jestem łomży-
niakiem. Odniósł już ogromny  
sukces filmem "Cicha noc", ale 
zaryzykuję opinię, że nadal dobrze, 
albo lepiej niż dobrze, się zapowia-
da. Jest przecież młodym twórcą. 
Uważam, że odznaka jest jak naj-
bardziej zasłużona ze względu na 
wspaniałą rolę promocyjną dla wo-
jewództwa podlaskiego i Łomży, 
jaką już wypełnił swymi działania-
mi. Jestem przekonany, że nowym 
filmem także odniesie  sukces. 
Wtedy będziemy szukać jeszcze 
innych sposobów, aby go uhono-
rować, mamy konkurs Podlaska 
Marka Roku, tytuł Ambasadora 
Województwa Podlaskiego. Oby 
więcej tylko takich kłopotów... - 
mówi z uśmiechem wicemarszałek 
województwa  podlaskiego Marek 
Olbryś, który wręczył odznakę.

Wszystkie okoliczne samorządy już kilka miesię-
cy temu zaktualizowały ceny za odbiór odpadów 
komunalnych. Na ich zmianę dotychczas nie zde-
cydowali się łomżyńscy radni. 

System gospodarki odpadami, który 
jest zadaniem własnym gminy, musi się 
bilansować z opłat pobieranych od miesz-
kańców.W ostatnim czasie koszty jego 
funkcjonowania znacznie wzrosły spra-
wiając, że zwlekanie z podjęciem trudnej, 
lecz koniecznej decyzji powoduje, iż osta-
tecznie wszyscy możemy płacić jeszcze 
więcej. Do Rady Miejskiej Łomży właśnie 
po raz trzeci w tym roku trafił wniosek 
z dwiema propozycjami zmiany wysokości 
opłat za odpady komunalne. Czy tym ra-
zem radni zdecydują się na ich przyjęcie?

Pierwsza z proponowanych radnym 
opcji zakłada stałą opłatę za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi od 1 wrze-
śnia br., tak by cały system zbilansował się 
w okresie trzyletnim. 

W drugiej opcji przedłożonej Ra-
dzie Miejskiej założono wyższe stawki 
w okresie od 1 września do 31 grudnia, 
pozwalające zniwelować tegoroczną dziurę 
budżetową, spowodowaną zwłoką w po-
dejmowaniu wyższych stawek. Natomiast 

od stycznia 2020 r. stawki byłyby dużo 
niższe, zabezpieczające działanie systemu.

Na ulgę w wysokości 50 proc. mogą li-
czyć właściciele nieruchomości, na których 
zamieszkują osoby, których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Utrzymywanie opłat ponoszonych 
przez mieszkańców miasta na dotychcza-

sowym poziomie powoduje deficyt środ-
ków finansowych w systemie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi w kwocie 
niemal 1,4 mln zł za 2019 r. i 3,8 mln zł  
w roku 2020. Skutkiem braku zbilanso-
wania dochodów i wydatków systemu jest 
brak możliwości zawarcia umowy na zbie-
ranie i transport odpadów. Na to zadanie 
został przeprowadzony przetarg, ale jego 
rozstrzygnięcie może nastąpić wyłącznie 
w przypadku zapewnienia finansowania 
umowy.

Jak informowano już na początku roku, 
wpływ na wysokość opłat mają głów-
nie dwa czynniki. Pierwszym jest odbiór 
odpadów realizowany przez prywatne-
go przedsiębiorcę, którego cena wynika 

Dokończenie na str. 5

Dokończenie na str. 7–8

Filmowiec  
na Wielkiej Gali w Pałacu

Zabudowa

jednorodzinna

Zabudowa

wielorodzinna

Zbiórka selektywna 54 zł 32,50 zł

Zbiórka nieselektywna 100 zł 60 zł

Gospodarstwa

jednoosobowe

34 zł 21 zł

Zabudowa

jednorodzinna

Zabudowa

wielorodzinna

termin 1.09-

31.12.2019

Od

1.01.2020

1.09-

31.12.2019

Od

1.01.2020

Zbiórka selektywna 60 zł 51 zł 38 zł 30 zł

Zbiórka nieselektywna 103 zł 100 zł 63 zł 60 zł

Gospodarstwa

jednoosobowe

40 zł 30 zł 29 zł 20 zł

Czy łomżyńscy radni zmienią ceny podatku śmieciowego?

Wicemarszałek Marek Olbryś wręczył Piotrowi Domalewskiemu Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego
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Oficjalną inaugurację swojej 
kolejnej kadencji odbył już Par-
lament Europejski, a w nim nasi 
reprezentanci, których wysłali-
śmy do Brukseli i Strasbourga 26 
maja z województwa podlaskie-
go i warmińsko - mazurskiego. 
Ani Krzysztof Jurgiel z Prawa 
i Sprawiedliwości, ani Tomasz 
Frankowski z Koalicji Europej-
skiej uwagi na siebie na razie 
nie zwrócili. Trochę bardziej wi-
doczny stał się Karol Karski.

Ale na pewno nie tak, jak 
grupa brytyjskich parlamenta-
rzystów, zwolenników "Brexitu", 
którzy "Odę do radości" Be-
ethovena, czyli hymn Unii Eu-
ropejskiej przyjęli odwracając się 
plecami do muzyków. Powstaje 
pytanie, czy także w tej pozycji 
będą ustawiać się unijnej kasy po 
diety.

Stare silniejsze od nowego
Pierwsze decyzje związane 

z nowa unijna kadencją pokazu-
ją, że "nowa" Europa nie jest tak 
mocna jak "stara". Przewodniczą-
cym Parlamentu miał być Bułgar, 
a został Włoch David Sassoli. 
Przewodniczącą Komisji Euro-
pejskiej (unijnym "premierem") 
będzie prawdopodobnie Ursula 
von der Leyen z Niemiec, szefową 
Europejskiego Banku Centralne-
go - Christine Lagarde z Francji, 
szefem dyplomacji - Josep Borrell 
Fontelles z Hiszpanii, a prze-
wodniczącym rady Europejskiej 
- Charles Michel z Belgii. 

Czyli żadnego z kilku naj-
ważniejszych stanowisk nie 
otrzymał nikt z nowych krajów 
Unii. Największy  jak na razie 
sukces Polski to funkcja jednego 
z kilkunastu wiceprzewodniczą-
cych Parlamentu dla Ewy Ko-
pacz z PO. Przepadł w rywaliza-
cji Zdzisław Krasnodębski z PiS, 
ale była premier miała łatwiej 
jako reprezentantka Europejskiej 
Partii Ludowej, największej frak-

cji (24 procent) frakcji w PE. PiS 
należy do niewielkiej (8 proc.) 
grupy konserwatywnej.

Mówi się jeszcze o funkcji 
przewodniczącej ważnej komisji 
do spraw zatrudnienia dla byłe 
premier Beaty Szydło z PiS. Roz-
poczęły się też spekulacje kogo 
Polska będzie rekomendowała na 
komisarza ("ministra") w Komisji 
Europejskiej i w jakiej dziedzinie. 
Największy apetyty mamy tym 
razem na resort energii i środo-
wiska, ale w mediach pojawia-
ją sie także nazwiska z innych  
dziedzin, np. szef gabinetu prezy-
denta Krzysztof Szczerski (choć 
raczej walczy o ważną funkcję 
w NATO) czy Adama Bielana. 
Do energii pasowałaby bardziej 
np. minister przedsiębiorczości 
Jadwiga Emilewicz.      

Pozostali polscy europosłowie 
będą musieli o uwagę mediów 
bardziej się postarać. Na razie 
pozowali do zdjęć na sali obrad. 
Gdzieś się tylko zapodział  Ka-
rol Karski, ale jako jego wyborcy 
jeszcze z poprzedniej kadencji 
wiemy, że potrafi się zapodziać 
naprawdę skutecznie i na długo. 

Sprawy zagraniczne, rolnictwo, 
kultura, prawa człowieka, 
czyli nasi w eurokomisjach     

Karol Karski, który zagubił 
się gdzieś na wspólnym zdjęciu 
posłów Prawa i Sprawiedliwości 
do Parlamentu Europejskiego, 
prawdopodobnie w tym czasie 

"kwestował". Na razie o poparcie 
dla siebie na stanowisko kwesto-
ra PE. Skutecznie, bo został jed-
nym z pięciorga deputowanych, 
w których pieczy są sprawy ad-
ministracyjne i finansowe parla-
mentu. 

Poseł wybrany w wojewódz-
twie podlaskim i warmińsko 
odnalazł się dosyć szybko także 
- w komisji spraw zagranicznych, 
co prawdopodobnie oznacza, że 
będzie sporo podróżował, ale nie 
wiadomo  za które granice. 

Może jednak - jako wieloletni 
już bywalec stolicy Europy - uzna 
w pewnym momencie, że Łomża 
też jest za granicą i przyjedzie. 
Karola Karskiego odnajduje-
my także w składzie podkomisji 
praw człowieka. Nie wiemy jed-
nak o którego człowieka chodzi, 
ale razem z naszym europosłem 
są tam jeszcze dwaj znani repre-
zentanci Prawa i Sprawiedliwo-
ści - Ryszard Czarnecki i Witold 
Waszczykowski. Z żalem odno-
towujemy jednak brak Karola 
Karskiego w komisji np. trans-
portu skąd mógłby - jak dekla-
rował - wspomagać nasz region 
w staraniach o infrastrukturę 
komunikacyjną. Zważywszy, że 
jest w tej komisji dwoje posłów 
podkarpackich (Elżbieta Łuka-
cijewska z KE i Tomasz Poręba 
z PiS) wróżymy europejskie suk-
cesy sprawie budowy drogi S19. 
Jej fragment mamy także w wo-
jewództwie podlaskim.

Sprawy zagraniczne w ogóle 
pociągają bardzo polskich posłów 
do Parlamentu Europejskiego. 
Zapisało się do tej komisji razem 
z Karolem Karskim jeszcze pię-
cioro z różnych opcji m. in. Anną  
Fotygą, Witoldem Waszczykow-
skim, Radosławem Sikorskim 
i Włodzimierzem Cimoszewi-
czem.

Część posłów zamierza pra-
cować w więcej niż jednej komi-
sji, a polskimi rekordzistami są 
Ryszard Czarnecki i  Ryszard 
Legutko (obaj PiS). Pierwsze-
go odnajdujemy w składach aż 
czterech: rozwoju, budżetowej, 
petycji oraz wspomnianej już 
podkomisji praw człowieka. 
Profesor Ryszard Legutko za-
pisał się do trzech: gospodarczej 
j monetarnej, spraw konstytu-
cyjnych oraz kultury i edukacji. 
W tej ostatniej będzie udzielać 
się kolejny przedstawiciel nasze-
go regionu Tomasz Frankowski 
(KE). I tylko w tej. Siłami także 
rozsądnie postanowił gospoda-
rować Krzysztof Jurgiel  (PiS). 
Jest w składzie tylko komisji 
rolnictwa i rozwoju wsi (co za-
powiadał), ale w komisji rozwo-
ju regionalnego (co też zapowia-
dał) już nie.                            

Popularne wśród polskiej 
ekipy europarlamentarnej są 
jeszcze komisje: budżetowa  - 5 
osób (z m. in. Januszem Lewan-
dowskim, Robertem Biedro-
niem i Zbigniewem Kuźmiu-

kiem); ochrony środowiska 
naturalnego, zdrowia publicz-
nego i bezpieczeństwa żywności  
- 6 (m. in. Anna Zalewska, Ewa 
Kopacz i Bartosz Arłukowicz); 
przemysłu, badań naukowych 
i energii - 5 (m. in. Jerzy Bu-
zek i Zdzisław Krasnodębski), 
rynku wewnętrznego i ochrony 
konsumentów - 4 (Róża Thun, 
Leszek Miller, Beata Mazurek, 
Adam Bielan); transportu i tu-
rystyki - 5 (poza wspomniany-
mi wcześniej  m. in. Magdalena 
Adamowicz); wolności obywa-
telskich, sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych - 5 (m. in. Jo-
achim Brudziński, Patryk Jaki 
i Andrzej Halicki); praw kobiet 
i równouprawnienia - 4 (m. in. 
Elżbieta Rafalska i Robert Bie-
droń).

Z bardziej znanych postaci 
polskiej polityki jednym z kole-
gów Krzysztofa Jurgiela w ko-
misji rolnictwa będzie Jarosław 
Kalinowski. W komisji rozwo-
ju  pracować będą m. in. Janina 
Ochojska i Beata Kempa, w go-
spodarczej i monetarnej - Marek 
Belka, zatrudnienia i spraw so-
cjalnych - Beata Szydło i Elżbie-
ta Rafalska.

Zabraknie polskich europo-
słów jedynie w komisji rybołów-
stwa  (zapomnieli już, że "naszym 
przodkom wystarczały ryby słone 
i cuchnące, my po świeże przy-
chodzimy w oceanie pluskające") 
oraz prawnej.            
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Zwłaszcza odcinek Ostrołę-
ka - Łomża uzyskuje znaczenie 
priorytetowe i będzie jednym 
z pierwszych, dla których roz-
poczną się prace planistyczne 
(na początek tzw. inwentaryzacja 
środowiskowa). Jeżeli nie będzie 
zakłóceń harmonogramu, mógł-
by służyć pasażerom już w 2027 
- 2028 roku. Wcześniejsze zało-
żenia podawały daty o kilka lat 
późniejsze. Nowy wątek to także 
rozważenie poprowadzenia linii 
przez Łomżę po zarezerwowa-
nych dziesiątki la temu terenach 
w centrum miasta.     

Łomża na szlaku
Zespół powstał niedawno 

z inicjatywy Lecha Antonie-
go Kołakowskiego, posła Zie-
mi Łomżyńskiej. Dołączyli do 
niego parlamentarzyści: Arka-
diusz Czartoryski z Ostrołęki, 
Jerzy Małecki z Pisza oraz Ro-
bert Kołakowski z Ciechanowa, 
a z zainteresowaniem i życzli-
wością działania obserwują także 
inni posłowie i senatorowie. Na 
zaproszenie zespołu w posiedze-
niu wzięli udział  najważniejsi 
przedstawiciele instytucji, które 
odpowiadają za wielki projekt  
Centralnego Portu Komunika-
cyjnego i związaną z nim moder-
nizację układu komunikacyjnego 
Polski: pełnomocnik rządu Mi-
kołaj Wild, prezes spółki CPW 
Piotr Malepszak i prezes PKP 
PLK Ireneusz Merchel.        

- Chciałbym, abyśmy moż-
liwie jak najbardziej rzeczowo 
porozmawiali o planowanym 
harmonogramie tego przedsię-
wzięcia, przebiegu trasy, dwor-
cach - stwierdził przewodniczą-
cy zespołu poseł Lech Antoni 
Kołakowski witając uczestników 
obrad.  - Moim zdaniem wiel-
kość i ranga tego rządowego pro-
gramu jest większa niż w okresie 
międzywojennym budowa portu 
w Gdyni i Centralnego Okrę-
gu Przemysłowego. To wielkie 
zadanie inwestycyjne, które tak 
wiele lat po drugiej wojnie, po-
winno połączyć różne części 
Rzeczpospolitej ze sobą, ze sto-
licą i z Centralnym Portem Ko-
munikacyjnym, transportowym 
hubem dla Europy środkowej 
i wschodniej - dodał łomżyński 
parlamentarzysta.

Wyjątkowość całego projek-
tu, a w nim szczególne miejsce 
szlaku, który stanowi główny 

przedmiot zainteresowania par-
lamentarnego zespołu, podkreślił 
także pełnomocnik rządu Miko-
łaj Wild.  

- Wśród tras związanych 
z programem CPK możemy 
wyróżnić dwie kategorie: "Roz-
wój", czyli nowe, na których 
przewidujemy największe poto-
ki pasażerskie. Druga kategoria 
ma robocze określenie "Solidar-
ność". To trasy, których celem 
jest włączanie w sieć kolejową 
tych wspólnot, które albo nigdy 
nie były nią objęte, albo zostały 
tego dostępu pozbawione. Tutaj 
szczególnie chcę zwrócić uwagę 
na włączenie Łomży do progra-
mu. W początkowych analizach 
rozważany był inny wariant, 
ale to PKP PLK wskazywało 
na celowość uwzględnienia tak 
znaczącego ośrodka. Przychyla-
jąc się do tej argumentacji,  po-
stanowiliśmy rozstrzygnąć  to 
nie na poziomie studium wyko-
nalności, a przyjąć rozwiązanie 
strategiczne: Łomża wraca na 
kolejową mapę kraju - tłumaczył  
Mikołaj Wild.

Wojsko i środowisko
Zaakcentował też mocno 

wątek niezbyt dotąd mocno eks-
ponowany w rozważaniach na 
temat "szprychy nr 3" związanej 
z potrzebami Centralnego Portu 
Komunikacyjnego.    

- Uwzględniliśmy także zy-
skujący coraz większe znaczenie 
czynnik Military Mobility, czyli 
wspierania w Unii Europejskiej 
rozwoju infrastruktury o możli-

wym podwójnym zastosowaniu. 
Linia, którą się zajmujemy sta-
nowi alternatywną drogę dostępu 
do Przesmyku Suwalskiego, czyli 
jednego z kluczowych z punktu 
widzenia strategicznego miejsc 
na mapie Polski - wyjaśnił Miko-
łaj Wild. Jak później uzupełnili 
inni uczestnicy posiedzenia, Mi-
litary Mobility to bardzo poważ-
ny argument na rzecz budowy 
tej linii, nie tylko polityczny czy 
strategiczny, ale także z dziedziny 
ekonomii - inwestycja taka  może  
liczyć na pokaźne dofinansowa-
nie. 

Ireneusz Merchel  dodał do 
tego jeszcze kolejny argument 
związany z decyzją o rozbudo-
wie elektrowni Ostrołęka, co 
zamieniło pomysł rewitalizacji 
jednotorowej fragmentami trasy 
Tłuszcz - Ostrołęka w ideę dwu-
torowego szlaku, w pełni zelek-
tryfikowanego. A potem z Ostro-
łęki do Łomży pozostanie już 
tylko 35-kilometrowy "krok".      

Minister Mikołaj Wild 
poinformował, że - również 
z powodów militarnych - Kolej 
Warszawsko - Mazurska przez 
Łomżę awansowała w hierarchii 
priorytetów całego programu. 
Będzie realizowana w pierw-
szym etapie i znajdzie się już 
w pierwszym przetargu na in-
wentaryzację środowiskową 
(i potem kolejne, np. geologicz-
ną), który CPK zamierza ogło-
sić jeszcze w lipcu.  

Oznaczać to powinno za-
kończenie prac planistycznych 
w roku 2024 lub 2025 i etap bu-
dowlany do 2027 lub 2028.

Warunki do spełnienia   

- Spółka jest w początkowym 
okresie funkcjonowania, od li-
stopada, kiedy Rada Ministrów 
zatwierdziła koncepcję CPK 
i budowy 1600 kilometrów no-
wych  linii kolejowych, nowego 
lotniska między Warszawą i Ło-
dzią  w Baranowie oraz - jako 
uzupełnienia - nowego układu 
drogowego, który będzie zasilał 
Port. ale służył także poprawie 
połączeń stolicy z innymi miasta-
mi - powiedział Piotr Malepszak, 
prezes CPK. 

Wyjaśnił, że ustalony został 
swego rodzaju podział zadań we 
współpracy CPK z PKP PLK.  
Koleje realizują ogromny pro-
gram rozwoju o wartości 70 mi-
liardów złotych i do nich należeć 
będą zadania związane z mo-
dernizacją istniejących szlaków, 
a spółką CPK, weźmie na siebie 
budowę zupełnie nowych linii.  

Lotnisko i infrastruktura ko-
munikacyjna z nim związana to 
nie tylko program gospodarczy. 
To także przekreślenie widocz-
nych jeszcze linii podziału Polski 
według granic rozbiorowych, li-
kwidacja obszarów "wykluczenia 
transportowego", wzmocnienie 
spójności komunikacyjnej kraju - 
podkreślali uczestnicy obrad       

Jako przykład balastu prze-
szłości Piotr Malepszak wskazał 
"białe plamy" komunikacyjne 
dawnym zaborze rosyjskim, ale 
także problem szlaku Warszawa 
- Wrocław. Najkrótsza możliwa 
droga między dwoma tak zna-
czącymi ośrodkami to około 330 

kilometrów, najkrótszy możliwy 
do wykorzystania obecnie szlak 
kolejowy to 420 km.      

- Dzięki wysiłkowi ostatnich 
lat mamy już 4 tysiące kilome-
trów "ekspresówek" i autostrad. 
W ostatnich 30 latach powstało 
też 50 kilometrów nowych to-
rów. Dysproporcja jest ogromna 
- stwierdził prezes CPK.

Szczegóły
Kolej Warszawsko - Mazur-

ska przez Łomżę to z początku 
linia Warszawa Tłuszcz, czy-
li część magistrali Rail Baltica 
modernizowanej już od kilku lat. 
Jak zapowiada Ireneusz Merchel, 
kolejny fragment, czyli Tłuszcz 
- Ostrołęka (75 km) będzie li-
nią dostosowaną do prędkości 
160 km na godzinę, dwutorową, 
zelektryfikowaną. Podobne pa-
rametry będzie miał budowany 
od podstaw fragment Ostrołęka 
- Łomża i dalej przez Kolno do 
Giżycka. 

W rozważaniach zespołu 
pojawił się wątek terenów za-
rezerwowanych dawno temu 
pod budowę linii kolejowej 
przez Łomżę. To rozwiązanie 
nie budzi jednak entuzjazmu. 
Koleje raczej znikają z centrów 
miast. Na obrzeżach łatwiej jest 
o przygotowanie odpowiedniej 
infrastruktury towarzyszącej 
(parkingi, place przeładunkowe). 
Dlatego uczestnicy posiedzenia 
zasygnalizowali, że o takiej moż-
liwości wiedzą, ale wątek nie zo-
stał rozwinięty.       

Wstępnie szacowane czasy 
przejazdu  Kolei Warszawsko - 
Mazurskiej przez Łomżę, przy 
ostrożnym założeniu 160 km na 
godzinę,  będą znacznie krótsze 
niż transportem samochodowym, 
np. od Warszawy do Giżycka  
w czasie 135 minut, od Warszawy 
do  Łomży - 75 minut. Połącze-
nia do stolicy mają się odbywać 
co godzinę. 

Ireneusz Merchel poinfor-
mował jeszcze o realizacji ma-
gistrali Rail Baltica z Warszawy 
do Białegostoku i dalej, przez 
Ełk, w kierunku granicy z Li-
twą. Uczestnicy wyrazili oba-
wę o zapowiadające się możli-
wości finansowania projektów 
z europejskiej sieci transporto-
wej TEN-T.

Zespół  Kołakowskiego pyta o kolej
Kilka optymistycznych informacji i interesujących wątków przyniosło posiedzenie  Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Kolei w ramach Siatki 
Połączeń z Centralnym Portem Komunikacyjnym Warszawa - Ostrołęka -Łomża - Kolno - Pisz - Orzysz - Giżycko, tzw. Kolei Warszawsko-Ma-

zurskiej przez Łomżę. Budowa nowego szlaku może się rozpocząć szybciej niż było to  zapowiadane.

Dokończenie na str. 4
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Posłowie Zespołu Jerzy Małecki z Pisza i Robert Ko-
łakowski z Ciechanowa chwalili odwagę projektu i dopy-
tywali m. in. o szczegóły rozwiązań m. in. na Mazurach, 
chociażby w zakresie wykorzystania dawnych  torowisk 
czy nasypów.

- Chciałbym podkreślić raz jeszcze wagę całego 
projektu. Nasza "szprycha" to przybliżenie reszcie 
Polski nie tylko terenów turystycznych, ale także in-
westorskich. Cieszę się z zapowiedzi rozpoczęcia kon-
sultacji społecznych już teraz. Mam osobiste doświad-
czenia związane z Via Baltica i wiem jak wiele mogą 
przynieść inspiracji. Chciałbym prosić, aby na etapie 
planowania - może bardziej dla przyszłych pokoleń - 

wziąć pod uwagę linie z dopuszczalną  prędkością do 
250 kilometrów na godzinę. Moim zdaniem Dworzec 
Łomża powinien być ulokowany w pobliżu jednego 
węzłów drogowych ekspresowej Via Balitica, co stwo-
rzy  perspektywę ważnego centrum komunikacyjnego. 
Proszę też pamiętać o dworcu w Kolnie - podsumo-
wał dyskusję poseł Lech Antoni Kołakowski, prze-
wodniczący Zespołu.         

Zespół    
Parlamentarny Zespół ds. Budowy Kolei w ramach 

Siatki Połączeń z Centralnym Portem Komunikacyj-
nym Warszawa - Ostrołęka - Łomża - Kolno -Pisz - 
Orzysz - Giżycko, tzw. Kolei Warszawsko-Mazurskiej 

przez Łomżę to nowość Sejmie. Pod precyzyjną nazwą 
kryje się inicjatywa  parlamentarzystów Prawa i Spra-
wiedliwości pod wodzą Lecha Antoniego Kołakow-
skiego z Łomży.

Łomżyński poseł jest przewodniczącym zespołu, 
jego zastępcami Arkadiusz Czartoryski z Ostrołęki i Je-
rzy Małecki z Pisza, sekretarzem - Robert Kołakowski 
z Ciechanowa. Inicjatorzy i twórcy zespołu bardzo jasno 
wykładają cel jaki im przyświeca.

- Monitorowanie i wspieranie budowy połączenia ko-
lejowego, które ma ogromne znaczenie dla rozwoju na-
szych regionów - tłumaczy Lech Antoni Kołakowski.     

"Zadaniowe"  czy "problemowe" zespoły posłów i se-
natorów to zwyczajne zjawisko w polskim parlamencie. 
Jest ich ponad 200, a wśród nich np. taki, który w nazwie 
nawiązuje do budowy Via Baltica i obwodnicy Łomży. 
Aktywności żadnej od dłuższego czasu nie przejawia, ale 
rozwiązany też nie został.     

Jak nietrudno zauważyć,  nowy zespół to inicjatywa 
posłów żywotnie zainteresowanych inwestycją prowadzą-
cą przez ich okręgi wyborcze: Ostrołękę, Łomżę, Pisz , 
wzmocnionych jeszcze przez jednego reprezentanta Ma-
zowsza (zbieżność nazwisk posłów Lecha Antoniego 
Kołakowskiego i Roberta Kołakowskiego nie do końca 
przypadkowa, bo obaj odkryli swoje rodowe korzenie 
w rejonie Kołak Kościelnych).

Parlamentarzyści z "zespołu Kołakowskiego" zamie-
rzają dbać o: 

1) stworzenie możliwości szybkiej komunikacji z Ma-
zur i Łomży do Warszawy i CPK oraz włączenie tej linii 
w system komunikacyjny krajowych połączeń kolejowych,

2) wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej woje-
wództw „ściany wschodniej”,

3) likwidację „białych plam” na mapie połączeń kole-
jowych w Polsce,

4) promocję regionu, wspieranie rozwoju gospodarcze-
go, turystyki i kultury Kurpi, Ziemi Łomżyńskiej i Mazur. 

- To kolejny bodziec, który przypominać będzie  de-
cydentom od spraw inwestycji infrastrukturalnych o klu-
czowym dla nas przedsięwzięciu. Dla nich może być to 
jedna z tras kolejowych do zrealizowania, dla nas to ta 
najważniejsza  - mówi poseł Lech Antoni Kołakowski.

ważny temat

Zespół  Kołakowskiego pyta o kolej

W posiedzeniu zespołu wzięli udział m.in. (od lewej): Ireneusz Merchel, Robert Kołakowski, Lech Antoni Kołakowski, Mikołaj Wild, 
Jerzy Małecki i Piotr Malepszak       
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Zarząd  
bez zmian

Marszałek Artur Kosicki, wicemarszał-
kowie Stanisław Derehajło i Marek 
Olbryś oraz Wiesława Burnos i Marek 
Malinowski, czyli radni tworzący za-
rząd województwa podlaskiego po-
zostają na swoich stanowiskach. Aby  
utrzymać stan faktyczny niezbędne 
było zwołanie specjalnej sesji Sejmi-
ku Województwa i przeprowadzenie 
dosyć oczywistego głosowania nad 
odwołaniem zarządu.

To konsekwencja niedaw-
nych wydarzeń w samorządzie 
województwa, a jeszcze bardziej 
wprowadzonych w tej kadencji 
regulacji ustawowych. Zarządy 
województw i powiatów, wójto-
wie, burmistrzowie i prezyden-
ci gmin i miast zobowiązani są 
przygotowywać raporty o stanie 
swoich "gospodarstw" w po-
przednim roku, a rady przyjmu-
ją je (lub nie) w formie wotum 
zaufania. Potrzebna jest do tego 
więcej niż połowa głosów usta-
wowego składu samorządu. 

W przypadku Sejmiku woje-
wództwa podlaskiego to 16 gło-
sów, czyli dokładnie tyle, ilu ma 

radnych klub Prawa i Sprawie-
dliwości  przy wsparciu niezrze-
szonego od niedawna Bogusła-
wa Dębskiego. Problem w tym, 
że w godzinach głosowania na 
sali zabrakło jednej z radnych, 
a przedstawiciele  obecnej opo-
zycji wykorzystali sposobność, by 
utrudnić życie rządzącym, cho-
ciaż raport dotyczył wojewódz-
twa pod ich rządami w 2018 
roku.              

Jak relacjonuje portal Wrota 
Podlasia, wniosek o odwołanie 
zarządu województwa był jedy-
nym punktem poddanym pod 
głosowanie podczas XI sesji 
Sejmiku Województwa Podla-
skiego.

W jawnym głosowaniu 
przeciw wnioskowi głosowało 
16 radnych (klub PiS i Bogu-
sław Dębski), sześciu radnych 
z Platformy Obywatelskiej gło-
sowało za wnioskiem, od głosu 
wstrzymało się pięciu radnych 
PSL.   Aby doszło do odwołania 
Zarządu Województwa za wnio-
skiem o odwołanie musiałoby 
głosować 18 radnych czyli kwa-
lifikowana większość w 30-oso-
bowym sejmiku województwa 
podlaskiego. 

Matury lepiej 
niż przed 

rokiem 
Informacje o wynikach majowej sesji 
maturalnej przekazała Okręgowa Ko-
misja Egzaminacyjna w Łomży (nad-
zoruje egzaminy w województwie 
podlaskim i warmińsko - mazurskim). 
Przede wszystkim trafiły do najbar-
dziej zainteresowanych, ale także 
opublikowane zostały wstępne dane 
ogóle.

Pierwszy wniosek jest taki: 
w województwie podlaskim po-
szło młodzieży lepiej niż przed 
rokiem. Teraz wskaźnik sku-
teczności wyniósł 83,6% , 
w 2018 było to 81,1%/ (po 
sesji poprawkowej wzrósł 
do 87%). Tegoroczny wy-
nik w regionie jest wyraźnie 
lepszy niż średnia krajowa - 
80,5%, a w istocie jest dru-
gim w kraju.

Kolejne dane potwier-
dzają wieloletnie obserwa-
cje. Maturzyści lepiej radzą 
sobie z językiem polskim - 
96% ma pozytywny wynik 
i językiem obcym (angielski zde-
cydowanie dominuje) - 94%, niż 
z matematyką - 88%. Skuteczniej 
radzi sobie młodzież z liceów niż 
techników: 89% skuteczności do 
73,5%.

Jak podaje łomżyńska OKE, 
w województwie podlaskim do 
egzaminów z wszystkich przed-
miotów obowiązkowych w części 
ustnej i części pisemnej egzami-
nu maturalnego w maju 2019 
roku przystąpiło 8 282 tego-
rocznych absolwentów liceów 
ogólnokształcących i techników 
(w kraju 247 730). Z sukcesem 
zakończyło majową sesję 6920 
uczniów (83,6%). Z prawa do 
poprawki w sierpniu po niezali-

czonym tylko jednym egzaminie 
obowiązkowym może skorzystać 
jeszcze 939 osób (11,3%). Nie 
powiodło się całkowicie 423 ma-
turzystom (5,1%). Nową szansę 
będą mieli dopiero za rok.

Bardzo przeciętne wyniki 
osiągnęli zdający wybrane przed-
mioty na poziomie rozszerzo-
nym. Najpopularniejszymi były: 
język angielski, język polski, ma-
tematyka, a ponadto geografia, 
biologia, chemia, fizyka. Prze-
ciętne osiągnięcia to od około 30 
do niespełna 50% możliwych do 
zdobycia punktów.

W układzie geograficznym, 
czołówkę maturzystów w regio-

nie tworzą uczniowie z powiatu 
Wysokie Mazowieckie - 90% 
skuteczności, Białegostoku - 
88%, powiatu Bielsk Podlaski - 
85% , Augustowa - 84%, Łomży 
i Suwałk - po 83. Na drugim bie-
gunie  są powiaty łomżyński i su-
walski ze wskaźnikami 50 i 47%., 
a w obu przypadkach dotyczy to 
grup około 20 osób.               

Do egzaminu maturalnego 
w maju 2019 r. przystąpili rów-
nież absolwenci wszystkich ty-
pów szkół z lat ubiegłych, którzy 
dotychczas nie uzyskali świadec-
twa dojrzałości, oraz tacy, którzy 
uzyskali świadectwo dojrzało-
ści we wcześniejszych latach, 
a w maju 2019 r. przystąpili po-

nownie do egzaminu maturalne-
go w celu podwyższenia wyniku 
egzaminacyjnego albo uzyskania 
wyniku z nowego przedmiotu. 

Pełne wyniki tegorocznego 
egzaminu maturalnego, uwzględ-
niające również wyniki zdających 
w czerwcu i w sierpniu, będą 
udostępnione 11 września 2019 r.

***
Centralna Komisja Egzami-

nacyjna opublikowała komunikat 
dotyczący egzaminu poprawko-
wego podpisany przez dyrektora 
Marcina Smolika . 

"Maturzysta, który uzyskał 
mniej niż 30% punktów z jedne-
go z egzaminów obowiązkowych 

(albo w części pisemnej, 
albo w części ustnej), może 
przystąpić do egzaminu 
z tego przedmiotu w sesji 
poprawkowej w sierpniu. 

Aby przystąpić do 
tego egzaminu, niezbęd-
ne jest złożenie pisemnego 
oświadczenia. Dokument 
ten absolwent musi złożyć 
nie później niż do 11 lipca 
2019 r. do dyrektora szkoły, 
którą ukończył (lub do dy-
rektora OKE, jeżeli szko-

ła została zlikwidowana). Wzór 
oświadczenia jest załączony do 
niniejszej informacji (dla egza-
minu w „nowej” i „starej” formu-
le). Informacja o tym, gdzie eg-
zamin poprawkowy się odbędzie, 
zostanie opublikowana na stronie 
macierzystej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej do 9 sierpnia. 

Część pisemna egzaminu 
maturalnego w terminie popraw-
kowym odbędzie się 20 sierpnia 
2019 r. Część ustna egzaminu 
maturalnego w terminie po-
prawkowym z języka polskiego, 
języków mniejszości narodowych 
oraz z języków obcych nowożyt-
nych odbędzie się 20 i 21 sierpnia 
2019 r. 

z otwartego przetargu. Drugim jest prze-
twarzania odpadów, realizowane przez Za-
kład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. 
Zgodnie z informacją przedkładaną radzie 
przez prezesa spółki, w tym przypadku 
znacząco wzrosły elementy składające się 
na koszt tego czynnika, czyli m.in. ilości 
odpadów i koszt ich spalania, opłata „mar-

szałkowska” za korzystanie ze środowiska, 
ceny paliw i energii elektrycznej, kosztów 
pracy i ubezpieczenia mienia, jak również 
ceny związane ze skróceniem czasu ma-
gazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku 
oraz z uzyskaniem nowych pozwoleń zin-
tegrowanych lub uaktualnieniem obecnych 
zgodnie z wymaganiami nowej ustawy.

Warto również podkreślić, że choć 
ogólna ilość odpadów wytwarzanych w za-
budowie jednorodzinnej jest ponad dwu-
krotnie mniejsza niż w zabudowie wielo-
rodzinnej (wynika to z ilości gospodarstw 
domowych), to jedno gospodarstwo z za-
budowy jednorodzinnej wytwarza dwu-
krotnie więcej odpadów niż gospodarstwo 
z zabudowy wielorodzinnej. Z kolei ilość 
odpadów zebranych selektywnie w zabu-
dowie jednorodzinnej stanowi 50 proc. 
wszystkich odpadów, a w zabudowie wie-
lorodzinnej niewiele ponad 20 proc.

Jak już informowaliśmy, wszystkie oko-
liczne gminy przyjęły nowe, wyższe stawki 
na przełomie 2018 i 2019 roku, dzięki czemu 
systemy gospodarowania odpadami w tych 
samorządach bilansują się. W mieście nato-
miast powstaje coraz większy deficyt w sys-
temie, gdyż Rada Miejska dotychczas nie 
zatwierdziła nowych stawek. Jeżeli w środę 
radni nie przyjmą proponowanych cen, to 
w przyszłości będzie to najprawdopodobniej 
skutkowało jeszcze wyższymi opłatami po-
noszonymi przez mieszkańców Łomży. 

MATERIAŁ PRASOWY UM ŁOMŻA

Czy łomżyńscy radni zmienią ceny podatku śmieciowego?Zabudowa

jednorodzinna

Zabudowa

wielorodzinna

Zbiórka selektywna 54 zł 32,50 zł

Zbiórka nieselektywna 100 zł 60 zł

Gospodarstwa

jednoosobowe

34 zł 21 zł

Zabudowa

jednorodzinna

Zabudowa

wielorodzinna

termin 1.09-

31.12.2019

Od

1.01.2020

1.09-

31.12.2019

Od

1.01.2020

Zbiórka selektywna 60 zł 51 zł 38 zł 30 zł

Zbiórka nieselektywna 103 zł 100 zł 63 zł 60 zł

Gospodarstwa

jednoosobowe

40 zł 30 zł 29 zł 20 zł



Piotr Domalewski, laureat re-
kordowej liczby nagród za swój 
reżyserski debiut filmem fabular-
nym "Cicha noc" przed dwoma 
laty,  z satysfakcją przyjął wyróż-
nienie.

- Jest to dla mnie dużym za-
szczytem. Ale, w sumie, tutaj się 
wychowałem, tutaj się wyuczy-
łem wszystkiego. Jestem z tymi 
stronami związany, więc może to 
dobry wybór. Nie mnie to jednak 
oceniać, zdecydował marsza-
łek. Jestem już daleko od "Ci-
chej nocy". Zrobiłem drugi film. 
Jeszcze jesteśmy przed premierą, 
bo dopiero skończyliśmy zdję-
cia i montaż. Film ma tytuł "Jak 

najdalej stąd" i opowiada historię 
dziewczyny, która musi jechać do 
Irlandii, aby spotkać ojca, który 
tam pracuje. Więcej nie zdradzę, 
bo to tajemnice dystrybutorskie - 
mówi Piotr Domalewski.

Magia i lokalna promocja
Udekorowanie twórcy fil-

mowego na festiwalu muzycz-
nym nie było tak zaskakującym 
wydarzeniem jakby się mogło 
wydawać. Kilka chwil później 
popłynęła ze sceny nieśmier-
telna kompozycja Francisa Lai 
z filmu "Love Story", wielu 
wokalistów i instrumentalistów 
błysnęło talentami aktorski-

mi. Głosem i charyzmą porwał 
publiczność Sylwester Targosz-
-Szalonek w spontanicznym re-
citalu. Zaśpiewa więcej górnych 
C niż Pavarotti – rekomendował 
przyjaciela Jacek Szymański. 
Wdziękiem i humorem ema-
nowała  Agnieszka Skawińska 
w bardzo zaawansowanej ciąży. 
Owacje przywitały wielką przy-
jaciółkę łomżyńskiej publiczno-
ści Yeyoung Sohn.    

- Ja po prostu uwielbiam ten 
festiwal. Biorę w nim udział już 
chyba ósmy raz. Każdy przyjazd 
daje tak dużo przyjemności , bo 
widzę jak ludzie odbierają nas 
z ciekawością i radością. Widzę 
ten entuzjazm i to mi się bardzo 
podoba. W ogóle Łomża, Droz-

dowo, te okolice - śpiewałam tu 
także  z filharmonią kameralną 
- to dla mnie muzyczne miasto - 
mówi Yeyoung Sohn, Koreanka, 
śpiewaczka, która wybrała Polskę 
za miejsce rozwoju artystycznego 
(ale też życia prywatnego).

Artyści zaproszeni przez 
Jacka Szymańskiego przed-
stawili na Ziemi Łomżyńskiej 
i w województwie podlaskim 
20 koncertów. W finałowej gali 
wzięło udział kilkunastu wyko-
nawców. Jak wyjaśnił dyrektor, 
niekórych kontrakty zmusiły do 
wcześniejszego wyjazdu. Niebo 
utrzymało deszczowe chmury 
na wodzy i kilkuset odbiorców, 
spokojnie, choć w chłodnym 
wietrze, mogło delektować się 
kunsztem artystów, którzy przy-
jechali do Drozdowa i Łomży. 
Niektórzy zupełnie z nieda-
leka, ponieważ – jak podkre-
ślają zgodnie Jacek Szymański 
i główny organizator Jarosław 
Cholewicki, dyrektor Regional-
nego Ośrodka Kultury – celem 

festiwalu jest także promocja 
talentów z Ziemi Łomżyń-
skiej. Stąd występy np. Pauliny 
Porowskiej, która łączy talent 
wokalny ze studiami położni-
czymi, Ingi Wawrzynkowskiej, 
nieprawdopodobnie uzdolnio-
nej nastolatki, która przy for-
tepianowym akompaniamencie 
mamy Ireny, zaczarowała wirtu-
ozerią na skrzypcach czy wielka 
praca Małgorzaty Marczyk, za-
mbrowianki, towarzyszącej jako 
pianistka śpiewakom.

- Jest mi bardzo miło wystę-
pować w dworku gdzie mieszkał 
Witold Lutosławski, bo pochodzę 
z Zambrowa, a w Łomży skoń-
czyłam średnią szkołę muzycz-
ną. Mam zatem tu emocjonalne 
związki. Na szczęście moje życie 
zawodowe jest moją pasją. Towa-
rzyszę moim studentom z Białe-
gostoku też duet instrumentalny 
z wiolonczelistką Anią Wróbel To 
bardzo mi bliskie Chętnie bym 
się temu poświęciła całkowicie – 
mówi Małgorzata Marczyk.
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Filmowiec  
na Wielkiej Gali w Pałacu

Anna Osior, Dariusz Wójcik i Agnieszka Skawińska

Inga Wawrzynkowska

Wojciech Dyngosz

Bogumiła i Marek Olbrysiowie, Juliusz Jakimowicz
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Już taki jestem „Zimny drań”
Jednym z najciekawszych wydarzeń festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo  - 

Łomża było w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży spotkanie 
wykonawców i widzów ze światem przedwojennego kina i kabaretu w koncercie 
„Zimny drań”. 

Program wypełniły głównie utwory mistrza nad mistrzami tamtej epoki. Henryk 
Wars to autor tak nieśmiertelnych szlagierów jak: Umówiłem się z nią na dziewiątą 
z filmu „Piętro wyżej”, Dla Ciebie chcę być biała, z filmu „Czarna perła”, Ach te baby 

z filmu „Zabawka” czy Zimny drań z filmu „Pieśniarz Warszawy”. Publiczność bawiła 
się wyśmienicie. 

- Jesteśmy po to, by Państwa radować, rozśmieszać i wzruszać. Będąc artystami 
pełnimy rolę kapłanów sztuki. Jesteśmy po to, by pojawiać się tam, gdzie Wy jesteście. 
Dlatego wychodzimy na ulice, do parku, do sal koncertowych, do kościołów - mówi 
dumnie Jacek Szymański, dyrektor festiwalu Muzyczne "Dni Drozdowo Łomża".

Wykonawcami koncertu byli: Agnieszka Skawińska i Dariusz Wójcik  – śpiew, 
Katarzyna Rogalska – skrzypce, Andrzej Wojciechowski – klarnet i Michał Kaleta – 
fortepian. Na scenie towarzyszyli im tancerze KTT AKAT  z Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Łomży.

Już za rok 
Dla Jacka Szymańskiego decydujące 

jest „coś”, co wytwarza się między artysta-
mi i widzami.  

- Niesamowita jest publiczność festi-
walowa. W tym roku frekwencja dopisała 
jak nigdy dotąd, mimo że niektóre kon-
certy były trudne pod względem gatunku 
muzycznego. Obok muzyki popularnej 
proponujemy przecież operę czy specja-
listyczne programy jak recitale organowe  
albo muzykę barokową.  Ale nie lękamy 
się, przecież nasza publiczność jest przy-
gotowana do tego przez tyle lat. Nawet 

najtrudniejsza muzyka dociera w sposób 
magnetyczny, bo każdy wykonawca jest 
szczery w tym jak ją prezentuje na naj-
wyższym poziomie. Publiczność to czuje, 
odbiera i ten magnetyzm oddaje. Więc się 
dopełniamy: estrada z widownią - tłuma-
czy Jacek Szymański, dyrektor artystyczny 
Muzycznych Dni.  

Mały smuteczek pojawił się, gdy za-
brzmiały słowa pieśni kończącej festiwal 
"Time to say goodbye". Uspokoili wszyst-
kich jednak Jacek Szymański i starosta 
Lech Marek Szabłowski: - Przecież spo-
tkamy się już za rok.     

Yeyoung Sohn

Piotr Domalewski



Południowy Boston, policja stanowa toczy 
walkę z przestępczością zorganizowaną. 

Głównym celem jest zakończenie rządów 
potężnego szefa mafii Franka Costello 
(Jack Nicholson) przez przeniknięcie 

do środka jego organizacji. 

Młody, początkujący tajny agent policji, Billy Costi-
gan (Leonardo DiCaprio), który wychował się w połu-
dniowym Bostonie, otrzymuje zadanie przedostania się 
do szeregów mafii kierowanej przez Costello. 

Podczas gdy Billy stara się zdobyć zaufanie Costello, 
inny młody policjant, również wychowanek południo-
wego Bostonu, Colin Sullivan 
(Matt Damon), szybko wspina 
się po stopniach kariery w po-
licji stanowej. Twardy i znający 
każdy zakątek miasta chłopak, 
jak wieść niesie, stracił odznakę 
przez swój porywczy charakter 
i wylądował na niegościnnych 
ulicach południowego Bostonu, 
gdzie Costello zwerbował go 
do swoich szeregów. Teraz, jako 
nowy członek elitarnej jednostki 
dochodzeniowej Colin dostaje się 
do doborowego grona kilku in-
spektorów, których zadaniem jest 
dobranie się Costello do skóry. 
Ale przełożeni Colina nie zdają 
sobie sprawy z tego, że pracuje on 
też dla Costello i dzięki niemu 
szef mafii zawsze zna z wyprze-
dzeniem wszystkie plany policji. 

Kiedy jednak zarówno ma-
fia, jak i policja podejrzewają, że 
mają wtyczki w swoich szeregach, 
Billy'emu i Colinowi nagle grozi 
złapanie i zdemaskowanie – obaj 
podejmują wyścig o to, kto pierw-
szy odkryje tożsamość drugiego, 
by uratować własną skórę.

Obaj policjanci, Colin i Bill 
wywodzą się ze środowisk pół-
światka, są jednak chłopcami 
inteligentnymi i dającymi się 
namówić na pełną ryzyka i nie-
bezpieczeństw działalność, której 
nieustannie towarzyszy kamuflaż, 
kłamstwo, donosy, przemoc, ze-
msta i zbrodnia. Obaj są kontro-
lowani przez swych przełożonych 
w policji, a jednocześnie muszą 
znosić presję i kuszenie złowro-
giego bossa Costello. Obaj igrają 
z ogniem, grając przeciwko sobie, 
a w tej grze idzie o najwyższe 
stawki. 

„Infiltracja" Martina Scorse-
se, to remake filmu z Hongkon-
gu „Infernal Affairs: Piekielna 
gra", który wszedł na ekrany kin 

w Hong Kongu w 2002 r. i osiągnął wielki sukces w Azji, 
zanim trafił do Stanów Zjednoczonych dwa lata później. 
To naprawdę dobre kino ze znakomitą obsadą. Nagro-
dzone pięcioma nominacjami i czterema Oscarami. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 300 

milionów dolarów Kosztował 90 milionów dolarów.
Martin Scorsese pokazał polski film „Popiół i diament" 

Leonardo DiCaprio podczas przygotowań do „Infiltracji” 
uważając, że oba filmy są do siebie podobne!

Wśród głównych bohaterów filmu jedna osoba nie jest 
ani policjantem, ani przestępcą. Jest to także jedyna kobie-
ta. Vera Farmiga gra Madolyn, lekarza psychiatrę. Kate 
Winslet, Emily Blunt, Hilary Swank, Patricia Arquette, 
Gwyneth Paltrow, Kyra Sedgwick i Ashley Judd – to ak-
torki, które Martin Scorsese widział w tej roli. Ostatecznie 

zdecydował, że zagra ją ktoś mniej rozpoznawalny – Vera 
Farmiga.

Przygotowując się do roli Colina Sulivana, Matt Da-
mon brał udział w patrolach Policji Stanowej Massachu-
setts w Bostonie.

Billy'ego Costigana miał zagrać Tom Cruise, jednak to 
Leonardo Di Caprio ostatecznie zdobył tę rolę.

Pierwotnie to Brad Pitt miał grać postać Colina Sul-
livana (Matt Damon). Jednak ostatecznie został jedynie 
producentem filmu.

Jack Nicholson odrzucił rolę w filmie, jednak po spo-
tkaniu z Martinem Scorsese i Leonardo DiCaprio prze-
konał się do roli Franka Costello. Głównym powodem była 
chęć zmiany wizerunku, ponieważ przed tym filmem za-
grał w kilku komediach. Dlatego zdecydował, że jego po-
stać będzie najwyższym wcieleniem zła.

Wulgarne słowo „f..." pada w filmie 226 razy.
Za każdym razem gdy ktoś ginie lub za chwilę ma zgi-

nąć, pojawia się znak "X" – może to 
być cień, układ przedmiotów itp. 
W ten sposób Martin Scorsese chciał 
złożyć hołd Howardowi Hawk-
sowi, reżyserowi filmu „Człowiek 
z blizną". W filmie z 1932 roku za-
stosowano identyczny zabieg. 

Leonardo DiCaprio powie-
dział: „to film gangsterski, ale inny 
niż wszystkie, nad którymi Mar-
tin do tej pory pracował. Ten film 
opowiada o zupełnie innej sytuacji 
– zajmuje się nie tylko irlandzkim 
światkiem przestępczym, ale po-
kazuje również policję, borykającą 
się z problemem korupcji. To także 
całkiem odmienne środowisko – 
Boston to nie Nowy Jork. W miarę 
jak posuwały się prace nad filmem, 
zaczęliśmy patrzeć na tę histo-
rię jako na historię całej Ameryki 
i korupcji w pewnych sferach w na-
szym kraju”.

„Jack Nicholson jest jak żywioł 
natury – powiedział DiCaprio – 
Przed kamerą potrafi być  nieprze-
widywalny, więc czasami trzeba 
po prostu zejść mu z drogi. Zdarza-
ły się takie sytuacje na planie, że nie 
wiedziałem, co stanie się za chwilę. 
Nigdy nie mogłem mieć pewności, 
którą ze stron osobowości Costello 
Nicholson pokaże tego dnia. Grać 
z kimś takim to wyzwanie dla każ-
dego aktora – trzeba mieć ciągle 
wytężoną uwagę”.

Około połowę z 90 milionów 
dolarów budżetu przeznaczono na 
gaże dla aktorów.W rolach głów-
nych występują: Leonardo DiCa-
prio, Matt Damon, Jack Nicholson, 
Mark Wahlberg, Martin Sheen, 
Ray Winstone, Vera Farmiga i Alec 
Baldwin. 

W scenie, w której Leonardo 
DiCaprio jest na lotnisku, mała 
dziewczynka z różowym pleca-
kiem to Francesca, córka Martina 
Scorsese.

HALO TV NA WEEKEND 12–14.07
Bardzo dobre kino ze znakomitą obsadą. Film nagrodzony czterema Oscarami.

Rozgrywka dwóch agentów

Infiltracja
TVN7 niedziela 20.00
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Za 2018 rok mieszkańcy wojewódz-
twa podlaskiego zapłacili łącznie 
o 400 mln zł więcej podatku PIT niż 
rok wcześniej - informuje Radosław 
Hancewicz, rzecznik prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w Białym-
stoku. Przybyło też indywidualnych 
milionerów, ale również pieniędzy 
przekazanych organizacjom pożytku 
publicznego (OPP).  

Wszystkie te dane oznaczają, 
że znacznie wzrosła zamożność 
sporej grupy mieszkańców re-
gionu. Podsumowanie kampanii 
PIT za 2018 rok w wojewódz-
twie podlaskim przygotowała 
białostocka IAS.

Jak czytamy w komunikacie, 
koniec czerwca to tradycyjnie 
czas podsumowania kampanii 
rozliczania PIT-ów przez urzędy 
skarbowe. W tym roku, łączny 
podatek dochodowy od osób fi-
zycznych, który musieli zapłacić 
rozliczający się w województwie 
podlaskim wyniósł  2 mld 350 
mln zł i był o 400 mln zł wyż-
szy niż przed rokiem. To bardzo 
dobra wiadomość, która ozna-
cza, że mieszkańcy naszego wo-
jewództwa zarobili w 2018 roku 
znacznie więcej niż w roku 2017.

Większość, bo 98 proc. 
wszystkich rozliczających się po-
datników, znalazło się w I prze-
dziale podatkowym i zapłaciło 
18 proc. podatek. Z kolei 2 proc. 
podatników, czyli 17.117 osób, to 
rozliczający się, u których podsta-
wa obliczenia podatku przekro-
czyła 85.528 zł, co spowodowało, 
że znaleźli się w II przedziale po-
datkowym, w którym nadwyżka 
nad tą kwotą opodatkowana jest 
stawką 32 proc.

„Milionerzy" i inne rekordy
W tej grupie byli i tacy, którzy 

wykazali dochód powyżej miliona 
złotych. Takich osób było w tym 
roku aż 758, podczas gdy rok 
wcześniej dochodami powyżej 
miliona złotych mogło pochwalić 
się „tylko" 614 osób. Najwięcej 
takich podatników było w Bia-
łymstoku i okolicach – 388 (o 73 
więcej niż przed rokiem), w Łom-
ży – 91 (o 26 więcej niż przed ro-
kiem) i w Suwałkach – 71 (o 17 
więcej niż przed rokiem).

Jeżeli chodzi o rekordowe 
dochody, to z podsumowania 
białostockiej Izby Administracji 
Skarbowej wynika, że najwięk-
szyzwiązany był z prowadzoną 
działalnością gospodarczą (oso-
by składające PIT-36 i PIT-
-36L).  Najlepiej zarabiającym 
przedsiębiorcą  okazał się po-
datnik z dochodem w wysoko-

ści  ponad 30 mln zł.  Natomiast 
najwyższy dochód z obrotu pa-
pierami wartościowym, jaki wy-
kazał podatnik w PIT-38 wy-
niósł ponad  19 mln zł. Z kolei 
wśród najbardziej popularnych 
PIT-37, które składają najczę-
ściej osoby zatrudniane na umo-
wę o pracę,  rekordowy dochód 
wyniósł blisko 3,5 mln zł.

Ile zarobiliśmy za granicą, ile 
musieliśmy oddać fiskusowi, a ile 
podatku nam zwrócono?

Przed rokiem dochody z za-
granicy wykazało blisko 13 tys. 
podatników, a w tym roku było 
ich już prawie 14 tys. Tegorocz-
ny przyrost w zakresie liczby po-
datników wykazujących docho-
dy z zagranicy (mamy o ponad 
tysiąc podatników więcej niż 
w roku ubiegłym), spowodował 
również wzrost wykazanej przez 
nich kwoty dochodów – blisko 
531 mln zł. Przed rokiem, ci 
którzy zarabiali za granicą przy-
wieźli łącznie ponad 465 mln zł.

Najpopularniejszymi ulgami, 
podobnie jak w poprzednich la-
tach były ulga rodzinna oraz ulga 
rehabilitacyjna.

Interesujące dane dostarcza 
także analiza dopłat i zwrotów. 
W 99 tys. zeznań wykazano nie-
dopłatę i w związku z tym po-
datnicy musieli dopłacić fisku-
sowi prawie 213 mln zł. Dużo 
więcej było jednak zwrotów. 
W 313 tys. zeznań podatnicy 
wykazali, że to urząd skarbowy 
powinien zwrócić im nadpłatę, 
a jej łączna kwota to 338 mln zł.

Rekordowa kwota jaką urząd 
skarbowy zwrócił podatnikowi 
to ponad 2,5 mln zł (przed ro-
kiem było to 416 tys. zł), a re-
kordowa dopłata jaką podatnik 
musiał przelać na konto urzędu 

to 4,5 mln zł (w ubiegłym roku 
było to 3 mln zł).

Jak inwestowaliśmy na giełdzie?
Jak wynika z naszych analiz, 

w 2018 roku mniej osób z woje-
wództwa podlaskiego, w porów-
naniu z rokiem ubiegłym, doko-
nywało transakcji na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Liczba 
osób, które w zeznaniach PIT-38 
złożonych w urzędach skarbo-
wych wykazały przychody (do-
chód lub stratę) ze sprzedaży pa-
pierów wartościowych wyniosła 
w tym roku 5.407 (rok wcześniej 
takich podatników było 5.695).

Spadła liczba podatników za-
rabiających na giełdzie – w tym 

roku było ich 2.745 
(rok wcześniej – 
3.452). Co cieka-
we, wykazany przez 
nich dochód był 
wyższy niż w roku 
ubiegłym i wyniósł 
ponad 121,5 mln zł. 
Odnotowano nato-
miast wzrost liczby 
inwestorów, którzy 
stracili na giełdzie. 
W 2018 r. na swo-
ich transakcjach 
straciło 2.649 po-
datników, podczas 
gdy rok wcześniej 
stratę z giełdy wy-
kazało 2.181 podat-
ników.

PIT-y już prawie tylko elektronicznie
Ze statystyk podlaskiej KAS 

wynika, że 80 proc. zeznań PIT 
jest składanych w formie elek-
tronicznej (przy użyciu nowej 
usługi Twój e-PIT lub za pośred-
nictwem systemu e-Deklaracje). 
W ubiegłym roku Podlasianie 
złożyli drogą elektroniczną ponad 
251 tys. zeznań PIT, natomiast 
w tym roku było to ponad 386 tys. 
e-PITów, czyli o 54 proc. więcej.

Dla pożytku
Dobra wiadomość dotycząca 

rozliczeń podatkowych za ubie-
gły rok dotyczy także przeka-
zywania wsparcia organizacjom 
pożytku publicznego. Po raz 

pierwszy w historii kwota prze-
kazana przez podatników z tytu-
łu 1 proc. podatku przekroczyła 
20 mln zł

Jak wynika z danych IAS 
w Białymstoku, w rozliczeniach 
PIT za 2018 rok ponad 370 tys. 
podatników z woj. podlaskie-
go zdecydowało się przekazać 1 
proc. swojego podatku na rzecz 
organizacji pożytku publiczne-
go. Biorąc pod uwagę fakt, że rok 
wcześniej takich osób było blisko 
360 tys., o ponad 14 tys. wzrosła 
liczba podatników – darczyńców.

Wraz ze wzrostem liczby osób 
wskazujących w swoich zezna-
niach obdarowywaną organiza-
cję, wzrosła również znacznie, bo 
o ponad 2 mln 760 tys. złotych 
kwota, którą otrzymały OPP. 
W PIT-ach za 2017 rok podat-
nicy przekazali organizacjom po-
żytku publicznego ponad 17 mln 
zł, a w zeznaniach za 2018 rok 
było to już ponad 20 mln zł.

Gdyby każdy rozliczający się 
podatnik z regionu, przekazał 1 
proc. swojego podatku, do OPP 
trafiłoby 22,5 mln zł. Organiza-
cje pożytku publicznego ucieszy 
z pewnością fakt, że w związku 
z powyższym, od podatników 
z województwa podlaskiego, 
trafi do nich ponad 91 proc. pie-
niędzy, które mogły być przeka-
zane.

Najwyższa kwota przekazana 
w tym roku przez jednego podat-
nika to 56.977 zł.

Łącznie, od momentu kiedy 
w 2004 r. po raz pierwszy pojawi-
ła się możliwość przekazywania 
organizacjom pożytku publicz-
nego 1 proc. naszego podatku, 
OPP otrzymały od mieszkańców 
woj. podlaskiego 154 mln zł.

Bogatsi i bardziej szczodrzy.  
Podatkowe podsumowanie 



Południowy Boston, policja stanowa toczy 
walkę z przestępczością zorganizowaną. 

Głównym celem jest zakończenie rządów 
potężnego szefa mafii Franka Costello 
(Jack Nicholson) przez przeniknięcie 

do środka jego organizacji. 

Młody, początkujący tajny agent policji, Billy Costi-
gan (Leonardo DiCaprio), który wychował się w połu-
dniowym Bostonie, otrzymuje zadanie przedostania się 
do szeregów mafii kierowanej przez Costello. 

Podczas gdy Billy stara się zdobyć zaufanie Costello, 
inny młody policjant, również wychowanek południo-
wego Bostonu, Colin Sullivan 
(Matt Damon), szybko wspina 
się po stopniach kariery w po-
licji stanowej. Twardy i znający 
każdy zakątek miasta chłopak, 
jak wieść niesie, stracił odznakę 
przez swój porywczy charakter 
i wylądował na niegościnnych 
ulicach południowego Bostonu, 
gdzie Costello zwerbował go 
do swoich szeregów. Teraz, jako 
nowy członek elitarnej jednostki 
dochodzeniowej Colin dostaje się 
do doborowego grona kilku in-
spektorów, których zadaniem jest 
dobranie się Costello do skóry. 
Ale przełożeni Colina nie zdają 
sobie sprawy z tego, że pracuje on 
też dla Costello i dzięki niemu 
szef mafii zawsze zna z wyprze-
dzeniem wszystkie plany policji. 

Kiedy jednak zarówno ma-
fia, jak i policja podejrzewają, że 
mają wtyczki w swoich szeregach, 
Billy'emu i Colinowi nagle grozi 
złapanie i zdemaskowanie – obaj 
podejmują wyścig o to, kto pierw-
szy odkryje tożsamość drugiego, 
by uratować własną skórę.

Obaj policjanci, Colin i Bill 
wywodzą się ze środowisk pół-
światka, są jednak chłopcami 
inteligentnymi i dającymi się 
namówić na pełną ryzyka i nie-
bezpieczeństw działalność, której 
nieustannie towarzyszy kamuflaż, 
kłamstwo, donosy, przemoc, ze-
msta i zbrodnia. Obaj są kontro-
lowani przez swych przełożonych 
w policji, a jednocześnie muszą 
znosić presję i kuszenie złowro-
giego bossa Costello. Obaj igrają 
z ogniem, grając przeciwko sobie, 
a w tej grze idzie o najwyższe 
stawki. 

„Infiltracja" Martina Scorse-
se, to remake filmu z Hongkon-
gu „Infernal Affairs: Piekielna 
gra", który wszedł na ekrany kin 

w Hong Kongu w 2002 r. i osiągnął wielki sukces w Azji, 
zanim trafił do Stanów Zjednoczonych dwa lata później. 
To naprawdę dobre kino ze znakomitą obsadą. Nagro-
dzone pięcioma nominacjami i czterema Oscarami. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 300 

milionów dolarów Kosztował 90 milionów dolarów.
Martin Scorsese pokazał polski film „Popiół i diament" 

Leonardo DiCaprio podczas przygotowań do „Infiltracji” 
uważając, że oba filmy są do siebie podobne!

Wśród głównych bohaterów filmu jedna osoba nie jest 
ani policjantem, ani przestępcą. Jest to także jedyna kobie-
ta. Vera Farmiga gra Madolyn, lekarza psychiatrę. Kate 
Winslet, Emily Blunt, Hilary Swank, Patricia Arquette, 
Gwyneth Paltrow, Kyra Sedgwick i Ashley Judd – to ak-
torki, które Martin Scorsese widział w tej roli. Ostatecznie 

zdecydował, że zagra ją ktoś mniej rozpoznawalny – Vera 
Farmiga.

Przygotowując się do roli Colina Sulivana, Matt Da-
mon brał udział w patrolach Policji Stanowej Massachu-
setts w Bostonie.

Billy'ego Costigana miał zagrać Tom Cruise, jednak to 
Leonardo Di Caprio ostatecznie zdobył tę rolę.

Pierwotnie to Brad Pitt miał grać postać Colina Sul-
livana (Matt Damon). Jednak ostatecznie został jedynie 
producentem filmu.

Jack Nicholson odrzucił rolę w filmie, jednak po spo-
tkaniu z Martinem Scorsese i Leonardo DiCaprio prze-
konał się do roli Franka Costello. Głównym powodem była 
chęć zmiany wizerunku, ponieważ przed tym filmem za-
grał w kilku komediach. Dlatego zdecydował, że jego po-
stać będzie najwyższym wcieleniem zła.

Wulgarne słowo „f..." pada w filmie 226 razy.
Za każdym razem gdy ktoś ginie lub za chwilę ma zgi-

nąć, pojawia się znak "X" – może to 
być cień, układ przedmiotów itp. 
W ten sposób Martin Scorsese chciał 
złożyć hołd Howardowi Hawk-
sowi, reżyserowi filmu „Człowiek 
z blizną". W filmie z 1932 roku za-
stosowano identyczny zabieg. 

Leonardo DiCaprio powie-
dział: „to film gangsterski, ale inny 
niż wszystkie, nad którymi Mar-
tin do tej pory pracował. Ten film 
opowiada o zupełnie innej sytuacji 
– zajmuje się nie tylko irlandzkim 
światkiem przestępczym, ale po-
kazuje również policję, borykającą 
się z problemem korupcji. To także 
całkiem odmienne środowisko – 
Boston to nie Nowy Jork. W miarę 
jak posuwały się prace nad filmem, 
zaczęliśmy patrzeć na tę histo-
rię jako na historię całej Ameryki 
i korupcji w pewnych sferach w na-
szym kraju”.

„Jack Nicholson jest jak żywioł 
natury – powiedział DiCaprio – 
Przed kamerą potrafi być  nieprze-
widywalny, więc czasami trzeba 
po prostu zejść mu z drogi. Zdarza-
ły się takie sytuacje na planie, że nie 
wiedziałem, co stanie się za chwilę. 
Nigdy nie mogłem mieć pewności, 
którą ze stron osobowości Costello 
Nicholson pokaże tego dnia. Grać 
z kimś takim to wyzwanie dla każ-
dego aktora – trzeba mieć ciągle 
wytężoną uwagę”.

Około połowę z 90 milionów 
dolarów budżetu przeznaczono na 
gaże dla aktorów.W rolach głów-
nych występują: Leonardo DiCa-
prio, Matt Damon, Jack Nicholson, 
Mark Wahlberg, Martin Sheen, 
Ray Winstone, Vera Farmiga i Alec 
Baldwin. 

W scenie, w której Leonardo 
DiCaprio jest na lotnisku, mała 
dziewczynka z różowym pleca-
kiem to Francesca, córka Martina 
Scorsese.

HALO TV NA WEEKEND 12–14.07
Bardzo dobre kino ze znakomitą obsadą. Film nagrodzony czterema Oscarami.

Rozgrywka dwóch agentów

Infiltracja
TVN7 niedziela 20.00
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Dramat kryminalny. Policyjny ekspert poszukuje 

mordercy, który porwał jego siostrzenicę. W śledztwie 

pomaga mu niedoszła ofiara psychopaty, której udało się 

uciec. Tylko ona zna jego głos i może go rozpoznać. Razem 

prowadzą żmudne i niebezpieczne śledztwo. 

Człowiek o żelaznych 
pięściach

TVN piątek 23.30

Sensacyjny. Feudalne Chiny. W jednej z wiosek pracuje 

czarnoskóry kowal, który wykuwa broń dla będących 

w konflikcie miejscowych klanów. Zbiera pieniądze na 

wykupienie ukochanej z domu publicznego  

Madame Blossom. 

Prawo Bronksu
Nowa TV sobota 22.05

Dramat obyczajowy. Młody chłopak, wychowany 

w nowojorskim Bronksie, staje wobec wyboru między 

dwoma kodeksami moralnymi: ojca, skromnego 

i uczciwego kierowcy autobusów, i gangstera,  

który dyktuje prawo w dzielnicy.

Złodziejska tożsamość
TVN sobota 22.20

Komedia kryminalna. Sandy Patterson z Kolorado 

dowiaduje się, że ktoś ukradł jego tożsamość i posługuje 

się kartą kredytową z jego danymi. Tym kimś jest Diana, 

która rozrzutnie żyje na Florydzie. Patterson zostawia 

w domu żonę, dzieci i porzuca pracę, by na własną rękę 

odnaleźć złodziejkę.

Jestem zemstą 
TV Puls niedziela 22.30 

Sensacyjny. Stanley Hill (John Travolta) i jego żona 

zostają napadnięci w podziemnym garażu. Mężczyzna 

podejmuje desperacką próbę walki z bandytami 

w obronie ukochanej. Niestety umiera ona na jego 

rękach. Zrozpaczony Stanley postanawia zemścić się 

na zabójcach. Wkrótce odkrywa, że rozpoczął wojnę 

z potężnymi gangsterami, którzy mają szerokie wpływy 

wśród lokalnych urzędników oraz polityków. 

Kapitan Corelli

Wojenna miłość
Jest wojna, 1940 rok. Na greckiej wyspie Kefalina, 

w wiosce Argostolion mieszka wraz ze swoim ojcem 
doktorem i narzeczonym Madrasem (Christian Bale) 
piękna Pelagia (Penélope Cruz). 

Spokój wyspy zakłóca okupacja włoskiej armii. 
Jeden z jej oficerów, kapitan Corelli (Nicolas Cage), 
osiada w domu doktora. Między nim a Pelagią rodzi 
się uczucie, które od samego początku skazane jest 
na fiasko. Ona ma narzeczonego, greckiego party-
zanta, on natomiast musi wybierać – być lojalnym 
wobec armii czy ukochanej kobiety.

Początkowo mężczyzna traktuje wojnę jak egzo-
tyczną przygodę. Gdy społeczeństwo greckie posta-
nawia walczyć z okupantami, organizując ruch opo-
ru, Correlli przechodzi przemianę. Terror i bezsens 
wojennej pożogi każą kapitanowi stanąć po stronie 
Greków. Tymczasem z frontu wraca narzeczony Pe-
lagii, Mandras.

Kapitan Corelli, TV4 niedziela 21.50

Historia burzliwego życia Sinuhe, którego po-
chodzenie okrywa mgła tajemnicy. 

Czym trudnił się jego ojciec? Kim była matka? 
Nie wiadomo. 

Sinuhe spłynął wodami Nilu w uszczelnionej 
smołą maleńkiej łódeczce z sitowia wiązanej wę-
złami ptasznika. Oseska znalazła Kipa, żona lekarza 
Senmuta. 

Bezdzietna para uznała chłopca za własnego 
syna, dała mu dom i wykształcenie. Sinuhe, tak jak 
przybrany ojciec, leczyłby pewnie tebańską biedotę, 
gdyby nie niezwykłe zrządzenie losu. Wraz ze swym 
przyjacielem, żołnierzem Horemhebem, uratował 
z paszczy lwa młodego króla Egiptu. 

Pełen rozmachu film powstał na podstawie gło-
śnej w świecie powieści fińskiego pisarza Miki Wal-
tariego. Reżyser Michael Curtiz, trwale zapisany 

w dziejach kina filmowym romansem wszech cza-
sów – „Casablancą", umiejętnie splata wątek miłosny 
z barwnym widowiskiem historycznym, oraz gorzką, 
ponadczasową refleksją nad losem jednostek miaż-
dżonych trybami mechanizmów władzy. 

Pewnie nie wiesz...
Marlon Brando zgodził się na główną rolę w tym 

filmie, ale w ostatniej chwili się rozmyślił.
O rolę Nefer bardzo starała się Marilyn Monroe. 

Producent filmu, Darryl F. Zanuck, doprowadził jed-
nak do tego, że rola pięknej Egipcjanki przypadła jego 
kochance Belli Darvi.

Egipcjanin Sinuhe
TVP2 sobota 11.30

Egipcjanin Sinuhe

Miłość i spiski
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przyjacielem, żołnierzem Horemhebem, uratował 
z paszczy lwa młodego króla Egiptu. 

Pełen rozmachu film powstał na podstawie gło-
śnej w świecie powieści fińskiego pisarza Miki Wal-
tariego. Reżyser Michael Curtiz, trwale zapisany 
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dżonych trybami mechanizmów władzy. 
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Marlon Brando zgodził się na główną rolę w tym 

filmie, ale w ostatniej chwili się rozmyślił.
O rolę Nefer bardzo starała się Marilyn Monroe. 
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Kwiat pustyni

Z piekła  
na salony

Rodzina 13-letniej Waris Dirie to somalijscy pasterze. Dziewczynka ma zostać 
czwartą żoną znacznie starszego mężczyzny. Nie mogąc sprzeciwić się ojcu, Waris 
ucieka. Samotnie pokonuje kamienistą pustynię i dociera do Mogadiszu, gdzie miesz-
ka rodzina matki. Krewni wysyłają ją do Londynu. Nastolatka kilka lat pracuje jako 
pokojówka w ambasadzie, potem znajduje zatrudnienie w barze, gdzie zauważa ją fo-
tograf Terry Donaldson. Zaprasza Somalijkę na sesję zdjęciową i przedstawia agentce.

Niezwykła historia życia Waris Dirie, która z ubogiej dziewczyny z plemienia 
nomadów, stała się światowej sławy modelką. Przeszła piekło, zanim osiągnęła nie-
wyobrażalny sukces, odbyła daleką i wyboistą drogę: od czarnej rozpaczy do wielkiej 
nadziei, od ciemności do blasku fleszy i świateł rampy, od namiotu na pustyni do 
największych domów mody w Londynie, Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku. 

Scenariusz filmu powstał na podstawie autobiograficznej powieści, w której 
Waris Dirie opisała swoje życie. Imię autorki, Waris, w języku somalijskim oznacza 
„kwiat pustyni", stąd właśnie tytuł jej książki. Ciekawostką jest fakt, że Waris Dirie 
pod wpływem przyjaciółki Polki zakochała się w naszym kraju i związała swoje życie 
z Gdańskiem, tu zamieszkała wraz z dziećmi.

Kwiat pustyni
TVP Kultura niedziela 20.20

będzie się działo
Conan barbarzyńca

Niepokonany 
mściciel

Akcja filmu rozgrywa się w prehistorycznym świecie, w którym magia miesza się 
z codziennością, a bohaterowie toczą bezwzględną walkę o przetrwanie. 

Magiczna kraina Cymeria. Tu urodził się Conan, który był jeszcze dzieckiem, 
kiedy jego wioska została ograbiona i spalona, a rodzice zginęli z rąk bandy czarno-
księżnika. 

Conan dostał się do niewoli. Dorastał pracując ponad siły, uczył się sztuk walki 
i przygotowywał do roli gladiatora. Wreszcie wyruszył w drogę, by dotrzeć do czar-
noksiężnika i pomścić śmierć swoich bliskich. W drodze spotyka „królową złodziei", 
Valerię. Razem z nią rozpoczyna życie pełne przygód i niebezpieczeństw.

Pewnie nie wiesz...
Film (1982 rok) stał się komercyjnym i artystycznym sukcesem, otworzył Arnoldo-

wi Schwarzeneggerowi – słabo znanemu aktorowi austriackiemu, kulturyście z wio-
ski Thal – drzwi do wielkiej kariery filmowej

Arnold Schwarzenegger w tym filmie nie ma peruki. To są jego naturalne włosy. 
W 1979 roku zaczął zapuszczać  włosy na potrzeby tego filmu.

Schwarzenegger miał szkolenie w zakresie broni, trenował sztuki walki i brał lek-
cje jazdy konnej. Trenował z 5-kilogramowym pałaszem dwie godziny dziennie przez 
trzy miesiące . Wykonał w filmie wszystkie sceny kaskaderskie, bo i tak nie można było 
znaleźć dublera, o podobnej budowie ciała. 

Psy występujące w filmie były bardzo niebezpieczne. „Kiedy ścigały Arnolda, on 
uciekał naprawdę, biegł, by uratować swoje życie, wiedział bowiem, że mogą go zaata-
kować, tak jak zaatakowały swojego tresera”.

Conan barbarzyńca
Polsat piątek 22.55



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Muzyka, gry, 
zabawy, czyli  

lato w mieście 
Cykl wydarzeń dla małych i dużych 

miłośników dobrej zabawy przygoto-
wały miejskie placówki kultury, sportu 
i organizacje na wakacje 2019. Czekają 
nas: ciekawe kino w plenerze, rodzinne 
zabawy na świeżym powietrzu, koncer-
ty znakomitych artystów i duża dawka 
dobrego humoru. Szczegóły projektu 
prezydent Mariusz Chrzanowski przed-
stawił na konferencji prasowej wspól-
nie z Krzysztofem Zemło, dyrektorem 
Miejskiego Domu Kultury – Domu 
Środowisk Twórczych w Łomży.

- Od kilku lat w naszym mieście 
w okresie wakacyjnym staramy się za-
pewnić m mieszkańcom oraz osobom 
przebywającym w naszym mieście 
atrakcyjne spędzania czasu. Od począt-
ku mojej pierwszej kadencji zdecydo-
wałem, że tych wydarzeń będzie dużo, 
bo wcześniej mówiło się, że brakuje 
rozrywki. Dlatego zapoczątkowałem 
cykl, którego myślą przewodnią była 
organizacja co najmniej jednego wy-
darzenia w każdy weekend wakacyjny. 
W tym roku ta oferta jest wyjątkowo 

bogata – powiedział prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

W ramach Łomżyńskich Wakacji 
będzie można usiąść w wygodnym le-
żaku i w zaciszu Domku Pastora obej-
rzeć dobry film. Największe atrakcje na 
„Łomżyńskie Wakacje”, to, już w lipcu: 
„Imprezowa Łomża” – czyli pełne nie-
spodzianek i zabaw namioty oraz po-
kazy tańca i fitness w centrum Łomży, 
a także występy gwiazd na łomżyńskim 
przystanku Wakacyjnej Trasy Dwójki. 
Lipiec w mieście zwieńczy wieczór ka-
baretowy na Starym Rynku.

W sierpniu będzie można zatrzymać 
się na Starym Rynku w Cafe Kultura, 
na którą MDK-DŚT pozyskało środki 
z programu grantowego „Kultura do-
stępna” organizowanego przez Narodo-
we Centrum Kultury. 

- Nowością naszej koronnej inicja-
tywy wakacyjnej są niedzielne poran-
ki teatralne, w ramach których o godz. 
10:00 dwa teatry pokażą dzieciom swoje 
spektakle. Nowością jest również to, że 
na wszystkie nasze wydarzenia będzie 
można dojechać starym zabytkowym 
autobusem, dublującym linię nr 10, 
w którym można będzie dowiedzieć 
się o muzyce prezentowanej w danym 
dniu – poinformował dyrektor Krzysz-
tof Zemło.

Warto będzie również odwiedzić, 
planowane w sierpniu, mobilne mia-
steczko rowerowe. Będzie też dyskoteka 
pod gwiazdami i wieńczący wakacje, cie-
szący się od lat niegasnącą popularno-
ścią - Gościniec Łomżyński „Zasmakuj 
w Łomży”.

Scenariusz szczegółowy ("rozkład 
jazdy" Letniego Kina prezentujemy od-
dzielnie) 
„Łomżyńskie Wakacje 2019”
7 lipca (niedziela) – „Imprezowa Łomża” – 
Stary Rynek, godz. 14.00-18.00.

Mnóstwo niespodzianek i dobrej 
zabawy czekało będzie w namiotach 
ustawionych na Starym Rynku. Wśród 
nich będą namioty: artystyczny, cyrkowy, 
ruchowy, metamorfoz, taneczny, z no-
woczesnymi grami planszowymi oraz 
fitness.  Wspólnie układać będziemy 
z klocków herb Łomży. Na scenie zoba-
czymy pokazy tańca i fitness. Te i wiele 
innych atrakcji przygotują dla nas tance-
rze Studia BK Step. Natomiast o godz. 
17:00 wystąpi zespół Sigals.
13 lipca (sobota) – Jarmark Rozmaitości – Stary 
Rynek – godz. 10.00 – 16.00 

Doskonała okazja do zakupu swoj-
skich przysmaków, miodu i rękodzieła 
ludowego. 
21 lipca – Lato, Muzyka Zabawa - Wakacyjna 
trasa Dwójki – muszla koncertowa, ul. Zjazd

To będzie niezapomniane spotkanie 
z dobrą muzyką i osobowościami Te-
lewizji Polskiej. Do Łomży przyjedzie 
8-12 gwiazdy muzyki polskiej, a nie 
wykluczone, że również i zagranicznej. 
Łomża znalazła się na trasie 10 miast 
w Polsce, które gościć będą to muzyczne 
wydarzenie organizowane przez TVP2. 
28 lipca (niedziela) – Wieczór Kabaretowy – 
Stary Rynek, godz. 18.30

Bawić nas będą: „Kabaret zachodni” 
i „Jurki”.

„Kabaret zachodni” - to czwórka 
artystów, którzy kabaretem zaczęli zaj-
mować się jeszcze w poprzednim wieku. 
Dwudziestym – dla jasności. Mężczyźni 
tworzyli wtedy jako kabaret Słuchaj-
cie, a babeczka współtworzyła formację 
“Babeczki z rodzynkiem”, ale to dawne 
dzieje – przedwczorajsze. Teraz w no-
wym, pełnym (obu płci) składzie ruszają 
w Polskę z nową energią i nową nazwą.  
Wywodzą się i nieustannie działają 
w Zielonogórskim Zagłębiu Kabare-
towym. Grupę tworzą: Tomasz Łupak, 
Janusz Pietruszka, Jarosław Marek So-
bański oraz nareszcie Karolina Kuras.

Kabaret JURKI pochodzi z Zielonej 
Góry. Istnieje od 1994r. JURKI tworzą: 
Agnieszka Marylka Litwin, znany Woj-
tek Kamiński, Przemysław Sasza Żejmo, 
Marek Litwin. Czwórka scenicznych 

Motywacja, taniec, trening, wy-
zwania i śpiew. W dodatku z  ogrom-
nym zaangażowaniem mieszkańców 
Łomży. Tak w skrócie można pod-
sumować pierwszą imprezę z cyklu 
"Łomżyńskie wakacje". Tak pozy-
tywnej energii na Starym Rynku nie 
było od dawna. To, co najważniejsze, 
do zabawy udało się zaangażować nie 
tylko najmłodszych, ale także rodzi-
ców i dziadków. Na łomżyńskiej Sta-
rówce bawili się wszyscy. 

Podczas czterech godzin każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie – zarów-
no starsi, jak i młodsi. Dla tych ostat-
nich tancerze Studia BK Step przy-
gotowali pokazy tańca. Były także 
zajęcia ruchowe oraz gry planszowe 
dla całych rodzin. Z kolei w namio-

cie cyrkowym najmłodsi poznawali 
tajniki sztuki cyrkowej. W taneczny 
rytm uczestników wprowadził zespół 
Sigals, grający muzykę z gatunku 
funk'n'roll.

Tak wygląda imprezowa Starówka



indywidualności. Doskonale potra-
fią nawiązać kontakt z publicznością. 
Dynamiczni, śmieszni, z treścią i dużą 
dawką improwizacji. 
2-4 sierpnia (piątek-niedziela) – Cafe Kultura 
– Stary Rynek

Miejski Dom Kultury-Dom Śro-
dowisk Twórczych w Łomży zaprasza 
na wyjątkowe spotkania z kulturą – 
spotykamy się o godz. 18.00 przy Ga-
lerii pod Arkadami:

2 sierpnia – piątek - JAZZ  Skic-
ki-Skiuk

3 sierpnia – sobota – COUN-
TRY Honky Tonk Brothers

4 sierpnia – niedziela – MU-
ZYCZNY COLLAGE  Almost Jazz 
Group Tricolage
4 sierpnia (niedziela) – Sport&Food - Stary 
Rynek – godz. 14.00 – 18.00 

Doskonała propozycja dla miło-
śników rowerowego szaleństwa. Na 
Starym Rynku pojawi się miasteczko 
rowerowe z ruchem ulicznym i torem 
przeszkód. Będzie można przetestować 
alkogogle (służą one do demonstracji 
upośledzenia zmysłów występujące-
go po spożyciu alkoholu), nauczyć się, 
jak prawidłowo zakładać kask rowe-
rowy. Rowerzyści zmierzą się w licz-
nych konkursach, a swoje akrobatyczne 
umiejętności zaprezentuje sam Piotr 
Bielak – od kilkunastu lat uprawiają-
cy akrobatykę sportową, znany z wy-
stępu w programie Mam Talent.   Jest 
pierwszym człowiekiem w Polsce, któ-
ry przejechał na rowerze trialowym 
ośmiometrowy odcinek po linie. Jako 
jedyny na świecie żongluje 4 piłkami, 

siedząc na kierownicy roweru, znaj-
dując się jednocześnie na platformie 
umieszczonej 2 metry nad ziemią. Co 
pokaże w Łomży? Warto z nami być!
7-11 sierpnia (piątek-niedziela) – Cafe 
Kultura – Stary Rynek, godz. 18.00

7 sierpnia –środa – REGGAE-
-SKA Cała Góra Barwinków 

8 sierpnia –czwartek  – SOUL-JA-
ZZ-R&B Electric Groove Gang&Jo-
anna Kwaśnik

9 sierpnia – piątek – FUNKY The 
Crackers

10 sierpnia – sobota – FOLK Ka-
pela Brodów

11 sierpnia – niedziela – FUSION-
-ROCK  Michał Sołtan Loop! Feat 
Artur Jargiło, Tymon Tymański Trio

10 sierpnia (sobota) – Jarmark 
Rozmaitości – Stary Rynek, godz. 
10.00 – 16.00

15 sierpnia – Koncert Patriotyczny 
z okazji Święta Wojska Polskiego

Maciej Dziemian Dziemiańczuk – 
Stary Rynek 

24 sierpnia (sobota) – Dyskoteka 
pod gwiazdami – Stary Rynek, godz. 
20.00 

Dyskotekę poprowadzi Dj Brave. 
31 sierpnia (sobota) – Gościniec Łomżyński 
„Zasmakuj w Łomży” – muszla koncertowa, 
ul. Zjazd

Gwiazdy tegorocznego Gościńca 
to: Sylwia Grzeszczak, Łąki Łan, Mi-
chał Szczygieł.

Podczas Gościńca rozstrzygniemy 
konkurs kulinarny „Zasmakuj w Łom-
ży” i nagrodzimy posiadaczy najlep-
szych tradycyjnych przepisów.

Czy Miśków 2-óch i pszczólka 
Maja wpadną w sieć  
Spider-Mana. Odpowiedź  
w Kinie Millenium
Repertuar 12 – 18 lipca.  
Przez cały tydzień bilety  
na bajki (Miśki, Maja i Lego) 
w supercenie 12 złotych.

Piątek 12 lipca 
Duża sala: Miśków 2-óch w No-
wym Jorku - godz. 10:00; Pszczół-
ka Maja. Miodowe igrzyska – 
godz. 11:50; Lego przygoda 2 
– godz. 13:30; Spider-Man. Daleko 
od domu – godz. 15:30, Annabel-
le wraca do domu – godz. 18:00 
i 20:30.  
Mała sala: Sekretne życie zwierza-

ków domowych 2 – godz. 10:00, 
12:00, 14:00 i 16:00; Spider-Man. 
Daleko od domu – godz. 18:00 
i 20:30. 
Sobota 13 lipca 
Duża sala: Pszczólka Maja. Mio-
dowe igrzyska - godz. 10:00; Lego 
przygoda 2 – godz. 11:50; Miśków 
2-óch w Nowym Jorku– godz. 
13:45; Spider-Man. Daleko od 
domu – godz. 15:30, Annabelle 
wraca do domu – godz. 18:00 
i 20:30.   
Mała sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 – godz. 10:00, 
12:00, 14:00 i 16:00; Spider-Man. 
Daleko od domu – godz. 18:00 
i 20:30.   
Niedziela 14 lipca 
Duża sala: Lego przygoda 2 - 
godz. 10:00; Miśków 2-óch w No-
wym Jorku – godz. 12:00; Pszczół-
ka Maja. Miodowe igrzyska 
– godz. 13:45; Spider-Man. Daleko 
od domu – godz. 15:30, Annabel-
le wraca do domu – godz. 18:00 

i 20:30.   
Mała sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 – godz. 10:00, 
12:00, 14:00 i 16:00; Spider-Man. 
Daleko od domu – godz. 18:00 
i 20:30.  
Poniedziałek 15 lipca
Duża sala: Miśków 2-óch w No-
wym Jorku - godz. 10:00; Pszczół-
ka Maja. Miodowe igrzyska – 
godz. 11:50; Lego przygoda 2 
– godz. 13:30; Spider-Man. Daleko 
od domu – godz. 15:30, Annabel-
le wraca do domu – godz. 18:00 
i 20:30.  
Mała sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 – godz. 10:00, 
12:00, 14:00 i 16:00; Spider-Man. 
Daleko od domu – godz. 18:00 
i 20:30.   
Wtorek 16 lipca 
Duża sala: Pszczólka Maja. Mio-
dowe igrzyska - godz. 10:00; Lego 
przygoda 2 – godz. 11:50; Miśków 
2-óch w Nowym Jorku– godz. 
13:45; Spider-Man. Daleko od 

domu – godz. 15:30, Annabel-
le wraca do domu – godz. 18:00 
i 20:30.    
Mała sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 – godz. 10:00, 
12:00, 14:00 i 16:00; Spider-Man. 
Daleko od domu – godz. 18:00 
i 20:30.    
Środa 17 lipca 
Duża sala: Lego przygoda 2 - 

godz. 10:00; Miśków 2-óch w No-
wym Jorku – godz. 12:00; Pszczół-
ka Maja. Miodowe igrzyska 
– godz. 13:45; Spider-Man. Daleko 
od domu – godz. 15:30, Annabel-
le wraca do domu – godz. 18:00 
i 20:30.    
Mała sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 – godz. 10:00, 
12:00, 14:00 i 16:00; Spider-Man. 
Daleko od domu – godz. 18:00 
i 20:30.   
Czwartek 18 lipca
Duża sala: Miśków 2-óch w No-
wym Jorku - godz. 10:00; Pszczół-
ka Maja. Miodowe igrzyska – 
godz. 11:50; Lego przygoda 2 
– godz. 13:30; Spider-Man. Daleko 
od domu – godz. 15:30, Annabel-
le wraca do domu – godz. 18:00 
i 20:30.   
Mała sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 – godz. 10:00, 
12:00, 14:00 i 16:00; Spider-Man. 
Daleko od domu – godz. 18:00 
i 20:30.    

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

"Rodzinne rewolucje", czyli amerykańska ko-
media romantyczna,  rozpoczęła kolejny sezon 
Letniego Kina Plenerowego  w Łomży. W każdy 
piątek lipca i sierpnia o godz. 21:00, w ogrodzie 
Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej 
„Domek Pastora” (ul. Krzywe Koło 1) można bę-
dzie obejrzeć jeden z proponowanych filmów. 
Ponadto jedna projekcja odbędzie się na Sta-
rym Rynku. 

Program Letniego Kina Plenerowego 
- Łomża 2019

12.07 -  W KREGU MIŁOŚCI (2012, Belgia, 
Holandia)

Elise i Didier od siedmiu lat żyją 
w szczęśliwym związku. Poważna choro-
ba córki oddala ich od siebie.

19.07 – INCEPCJA (2010, USA, Wlk. Br.)
Czasy, gdy technologia pozwala na 

wchodzenie w świat snów. Złodziej 
Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do 
śpiącego umysłu (Leonardo Di Caprio)

20.07 (sobota, Stary Rynek) – BOHEMIAN 
RAPSODY (2018, USA, Wlk. Br.)

Historia zespołu Queen.

26.07 - LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ (2003, USA) 
Harry spotyka się tylko z dużo 

młodszymi kobietami do czasu, aż po-
znaje Erikę, matkę jednej z nich ( Jack 

Nicholson,   Diane Keaton, Keanu 
Reeves)

2.08 -  JOHN WICK   (2014, USA) 
Były płatny morderca ściga gangste-

rów, którzy wtargnęli do jego domu, 
dokonując brutalnej napaści i kradzieży 
(Keanu Reeves).

9.08 – CZEKOLADA (2000, USA. Wlk. B.)
Matka i córka przyjeżdżają do małego 

miasteczka, gdzie otwierają sklep, w ofer-
cie którego znaleźć można czekoladę pod 
każdą niemal postacią. Przedsięwzięcie 
spotyka się z dezaprobatą burmistrza.

16.08 – JOHN WICK  2 (2017, USA)
John Wick udaje się do Rzymu na 

prośbę starego przyjaciela, który chce 
przejąć kontrolę nad międzynarodową 
gildią zabójców.

23.08 – SUGAR MAN (2012, Szwecja, Wlk. Brytania) 
Historia muzyka Sixto Rodrigueza, 

któremu wróżono karierę większą niż 
Bobowi Dylanowi. Po drugiej płycie pio-
senkarz zapadł się pod ziemię

30.08 – NOWSZY MODEL (2009, USA) 
Sandy przyłapuje męża na zdradzie 

i rozwodzi się. Po przeprowadzce zatrud-
nia jako nianię dla swoich dzieci, dużo 
młodszego od siebie mężczyznę.

Kino pod ciemniejącym 
błękitem 



a to ciekawe

Hollywoodzkie gwiazdy, liczni 
blogerzy kulinarni, dietetycy głoszą, 
że odpowiednio dobrana dieta czyni 
cuda – jest nie tylko odżywcza, ale 
również uzdrawiająca. Dr Giles Yeo 
z uniwersytetu w Cambridge posta-
nowił oddzielić ustalenia nauki od 
pseudonaukowych teorii i spraw-
dzić, co kryje się za modnymi natu-
ralnymi dietami cud.

Czy mięso, zboże, nabiał są rzeczywi-
ście szkodliwe? Ile prawdy jest w poradach 
internetowych guru, którzy ze swoich teo-
rii uczynili dochodowy biznes?

Dr Giles Yeo, specjalista w zakre-
sie żywienia, staje się przewodnikiem po 
świecie popularnych diet i nowych tren-
dów kulinarnych. Interesuje go zwłasz-
cza tzw. czyste jedzenie, czyli takie, które 
eliminuje żywność wysoce przetworzoną. 

Próbuje dociec, skąd się wzięło związane 
z nim szaleństwo. Spotyka się w kuchni 
z popularną blogerką kulinarną, propaga-
torką wegańskiej diety. Podczas wspólnego 
gotowania dr Yeo podpytuje swego gościa, 
w jakim stopniu jego poglądy opierają się 
na dowodach naukowych. Bierze również 
na warsztat tezy stawiane przez siostry 
Hemsley, które nie używają w kuchni ani 
glutenu, ale żadnych zbóż. Z kolei Nata-

sha Corret, założycielka marki Honestly 
Healthy, opowiada mu o diecie zasadowej. 

Nie wszystkie z lansowanych obietnic 
rzeczywiście gwarantują dobre zdrowie. 
Aby się o tym przekonać, dr Yeo odwiedza 
ranczo w Kalifornii, na którym pacjenci 
cierpiący na nowotwory byli leczeni dietą 
zasadową. Miejsce to jest świadectwem, do 
czego może doprowadzić ślepe zawierze-
nie pseudonauce.

Budzik

W oczekiwaniu 
na zdrowie

Podwarszawska klinika 
Budzik została uruchomiona 
w lipcu 2013 roku jako pierw-
szy w Polsce wzorcowy szpital 
dla dzieci po ciężkich urazach 
mózgu, który zajmuje się wybu-
dzaniem ze śpiączki młodych 
pacjentów.

Film opowiada niezwykłe 
historie ludzi, którzy w obliczu 
osobistej tragedii nie podda-
ją się, są pełni nadziei, walcząc 
o życie i zdrowie swoich dzieci. 
Oprócz � zjoterapii i hydrote-
rapii w Budziku stosuje się też 

muzykoterapię, aromaterapię i wiele innych no-
watorskich metod. Bez ustanku, dzień po dniu 
pacjentom dostarcza się bodźców, które mają wy-
budzić umysł. Przy łóżkach dzieci non stop dyżu-
rują rodzice, którzy prawie nie wychodzą z klini-
ki. Śpią na polowych posłaniach, które rozkładają 

obok szpitalnych łóżek. Poddani 
ogromnemu stresowi, muszą co-
dziennie funkcjonować i wypeł-
niać swoje obowiązki. Karmią, 
myją, doglądają chorych dzieci. 
Przez wiele miesięcy budynek 
kliniki jest ich całym światem. 
Tworzą się przyjaźnie, rodzice 
łączą się w grupy wsparcia. To-
warzyszą im radości i smutki, 
małe i większe tragedie. Stan 
ich dzieci czasem się poprawia, 
a czasem znów pogarsza, towa-
rzyszą temu wielkie emocje.

Budzik
TVP Kultura sobota 10.50

Mennoici

Uciec od cywilizacji
Społeczność mennonitów odrzuca osiągnięcia współczesnego 

świata, wybierając życie jak w XIX wieku. Członkowie grupy wy-
znaniowej mieszkają w samowystarczalnych koloniach, izolując się 
od reszty społeczeństwa, co pomaga im uchronić się od pokus no-
woczesności.

Twórcy mieli wyjątkową okazję obserwować codzienność jednej 
ze wspólnot mennonitów w Belize. Tam czas się zatrzymał – ludzie 
podróżują w zaprzężonych w konie powozach, a posiadanie telefonu 
komórkowego jest karane wykluczeniem ze społeczności. Część wy-
znawców decyduje się uciec od cywilizacji do peruwiańskiej dżungli. 
Ekipa telewizyjna towarzyszy im w podróży.

Mennonici to wyznanie chrześcijańskie zaliczane do prote-
stantyzmu, powstałe w roku 1539 w Holandii. Jest jednym z nur-
tów anabaptyzmu, nazwę wywodzi od swego założyciela – Menno 
Simmonsa (1496–1561). Zbawienie możliwe jest tylko dzięki łasce 
Boga. Nie można go osiągnąć poprzez dobre uczynki lub obrzędy 
religijne.

Mennoici, Focus TV piątek 22.45

Ile są warte diety oczyszczające

Brudna prawda 
o czystym jedzeniu Brudna prawda 

o czystym jedzeniu
TVP1 sobota 12.25

Dr Giles Yeo bada, w jaki sposób różnią się diety ludzi 
szczupłych i otyłych, jaki jest wpływ genów 

na nasze zachowania żywieniowe.

reklama
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Dom ze złoczyńcami 

Myszka w café
W Halloween mają miejsce przedziwne rzeczy. Tym razem w domu Myszki Miki zjawiają się złoczyńcy 

z filmów Disneya: Kapitan Hook, Ursula, Jafar, Cruella, a nawet Hades. Postanawiają oni przejąć dom Mysz-
ki Miki i niestety ich plan się udaje. 

Miki, Donald, Goofy zostają wyrzuceni z domu. Teraz to oni muszę wymyślić plan, który pozwoli przy-
wrócić wszystko do normalności. Czy mają szansę wygrać ze złem?

Café Myszka - café Szwarc 
TV Puls 2 sobota 12.55

Sindbad: Legenda siedmiu mórz

Wyprawa do Tartaru,  
skąd nikt nie wrócił żywy

Nieustraszony pirat Sindbad słynie ze swojej wielkiej od-
wagi oraz bezwzględności. Żegluje po morzach i oceanach, nie 
zważając na żywioły ani nie licząc się z innymi ludźmi. 

W jego awanturniczej naturze leży przeżywanie wciąż no-
wych przygód. Sinbad dowiaduje się, że jego przyjaciel Prote-
usz znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wszystko 
dlatego, że bogini niezgody Eris ukradła „Księgę Pokoju”, któ-
ra zapewniała 12 królestwom życie w zgodzie i harmonii. O to 
przestępstwo oskarżony zostaje właśnie słynny pirat. Waru-
nek jest taki – jeśli odda księgę, Proteusz odzyska wolność. 
Sindbad musi więc wykraść ją Eris. Jej królestwem jest Tartar, 
z którego jeszcze nikt nie wrócił żywy. Sindbad zbiera załogę, 
która będzie mu towarzyszyć w tej wyprawie. Wśród uczest-
ników znajduje się narzeczona Proteusza, piękna Marina. Jej 
ukochany niecierpliwie czeka na pomoc...

Sindbad: Legenda siedmiu mórz
TV4 sobota 9.00

Sekrety Johanki

Miłość i szczęście  
– podarunek wróżki

W pewnym domu rodzi się dziewczynka, której matka 
daje na imię Johanka. Trzy siostry wróżki postanawiają udać 
się do niej i podarować jej różne cechy. Po drodze jedna z nich 
Tea, zatrzymuje się, dlatego nie dociera na czas. Dwie pozo-
stałe siostry dają Johance piękno, mądrość, dobroć i zaradność. 
Okazuje się, że od Tei mogła otrzymać szczęście i miłość. 

Królowa postanawia wyrzucić zaniedbującą obowiązki 
wróżkę ze swojego świata. Jedyną szansą na powrót jest po-
darowanie szczęścia Johance, zanim dziewczyna osiągnie peł-
noletniość.

Po latach Johanka mieszka razem z wujem w jego gospo-
darstwie. Pewnego dnia przypadkiem spotyka w lesie starszą 
kobietę, która potrzebuje pomocy. Zabiera ją więc ze sobą do 
domu. Okazuje się, że to Tea, która przybyła, aby w końcu dać 
Johance miłość i szczęście. Czy tym razem się jej uda?

Sekret Johanki
TV Puls2 sobota 14.30
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45 osób, absolwentów studiów pody-
plomowych z zakresu Rachunkowości 
i Finansów oraz Organizacji Pomocy 
Społecznej otrzymało świadectwa 
ukończenia nauki.

- Oferta studiów podyplo-
mowych w Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsię-
biorczości przystosowana została 
do potrzeb rynku pracy. Ponad-
to walorem naszych studiów jest 
duża liczba zajęć praktycznych 
- wyjaśnia doktor Sylwia Jaskuła-
-Korporowicz, dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych i Humani-
stycznych PWSIiP w Łomży.

To już trzecia edycja studiów 
podyplomowych na kierunku 
Rachunkowość i Finanse.

- Program studiów podyplo-
mowych został tak przygotowa-
ny, aby studenci otrzymali jak 
najwięcej informacji dotyczących 
aktualnych przepisów w dziedzi-
nie księgowości, podatków, ubez-
pieczeń i prawa pracy - tłumaczy 
doktor Małgorzata Forfa, kie-
rownik studiów podyplomowych 
Rachunkowość i Finanse.

Program kursu z zakresu or-
ganizacji pomocy społecznej do-

stosowany został do potrzeb w tej 
dziedzinie.

Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży, to jedyna uczel-
nia w województwie podlaskim 
prowadząca kursy w zakresie 
organizacji pomocy społecznej. 
Ukończenie to jeden z warunków 
awansu zawodowego. Warto do-
dać, że rozpoczęliśmy rekrutację 
na kolejny kurs - mówi, zachęcają 
do aplikowania, doktor Małgo-
rzata Bandach, adiunkt łomżyń-
skiej PWSIiP.

Wartość ukończonych stu-
diów podyplomowych doceniają 
absolwenci.

- W czasie studiów posze-
rzyliśmy zakres wiedzy. Wszy-
scy wiemy, że ta dziedzina życia 
społecznego ciągle się zmienia, 
dlatego aktualizacja wiedzy jest 
bardzo potrzebna - przyznaje Jo-
anna Kryńska z Białegostoku.

W Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży prowadzo-
nych jest siedemnaście różnego 
rodzaju studiów podyplomo-
wych.

Stanisław Najda, właściciel firmy Sonarol i Dariusz Surowik, rektor PWSIiP w Łomży

akademicka Łomża

Firma Sonarol została fun-
datorem comiesięcznych 
stypendiów, które trafią 
do  najlepszych studentów 
kierunków inżynierskich 
w Państwowej Wyższej Szko-
le Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. To efekt 
podpisanego pomiędzy insty-
tucjami porozumienia, w któ-
rym strony deklarują „promo-
cję absolwentów PWSIiP na 
rynku pracy”.  

Comiesięczne stypendia 
prywatne w wysokości 1.500 
złotych otrzyma sześcioro stu-
dentów Informatyki oraz Au-
tomatyki i robotyki. Dodatko-
wo żacy po odbyciu studiów  
uzyskają zatrudnienie w firmie 
Sonarol, która znana jest z in-

nowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych w produkcji okien, 
drzwi, styropianu i maszyn rol-
niczych. 

Na rynku Sonarol jest od 
1997 roku. Zakład ma siedzibę 
w Jedwabnem, zatrudnia ponad 
sześciuset specjalistów, a swoje 
produkty dystrybuuje do dwu-
dziestu czterech krajów. Na 
stronie internetowej firmy mo-
żemy przeczytać, że zaczynała 
działalność od produkcji i hurto-
wej sprzedaży części do maszyn 
rolniczych, a współczesną misją 
przedsiębiorstwa jest „dostarcza-
nie klientom produktu doskona-
łego pod względem jakości i cech 
użytkowych, wzbogaconego 
o pakiet takich wartości jak: ko-
munikacja, doradztwo, gwarancje 
terminowości i kompletności do-
staw, wsparcie serwisowe, a także 
utrzymanie satysfakcji użytkow-
nika w długim okresie i pogłę-
bianie poczucia wzajemnego 
partnerstwa.” 

Nauka dla biznesu 
Prezydent Łomży, wójtowie gmin Łomża i Piątnica oraz 
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży podpisali list intencyjny, w którym 
deklarują wspólne opracowanie i przyjęcie „Strategii pro-
mocji gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łom-
żyńskiej (OIZŁ)”. 

Kompleksowa oferta inwestycyjna miasta oraz 
gmin ma przyciągać do regionu inwestorów.  Aby 
osiągnąć zamierzony cel, samorządy zamierzają 
wykorzystać naukowy potencjał uczelni, czyli opra-
cować pożądany dla wskazanego obszaru profil in-

westycji, kierunki zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz plan promocji  OIZŁ. 

Podpisany w siedzibie uczelni list intencyjny 
mówi także o wspólnym pozyskiwaniu funduszy na 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych i przedsięwzię-
cia infrastrukturalne. 

Szczegóły współpracy zostaną ujęte w odrębnych 
umowach. Obecnie wiadomo, że nad realizacją am-
bitnych zamierzeń czuwać będzie zespół sterujący, 
w skład którego weszli decydenci: prezydent Łomży 
dr Mariusz Chrzanowski, wójt Gminy Łomża Piotr 
Kłys, wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski oraz 
rektor PWSIiP dr hab. Dariusz Surowik. 

Absolwenci z dyplomami 

Absolwenci kursu organizacja pomocy społecznej.

Absolwenci i wykładowcy studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse w PWSIiP ,lipiec 2019.

Sonarol funduje stypendia studentom PWSIiP 
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Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 10
Zenon 
Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powie-
ściowy o trudnej polskiej hi-
storii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obli-
czu wojny, okupacji sowieckiej, 
a potem niemieckiej. Autorem 
jest Zenon Krajewski. W tym 
wydaniu Tygodnika Narew pu-
blikujemy odcinek 10 Tomu II, 
zatytułowanego “Pod sowiec-
kim butem”. 

Julian Kireński starał się, 
i to starał się najbardziej jak 
mógł. Najpierw o ponowną 
akceptację w swojej bry-
gadzie lesorobów, bo tylko 
pełna akceptacja Kireńskie-
go wśród malkontentów 
mogła znacznie przyczy-
nić się do zwiększenia jego 
szans na przeżycie. Wszyscy 
więźniowie, którzy z róż-
nych przyczyn i w różny 
sposób dostali się w sowiec-
kie pęta, starali się jak naj-
dłużej walczyć o życie. Jeśli 
upadali na duchu i nie mieli 
wewnętrznej siły, aby spró-
bować się podnieść i nie sta-
rali się tego zrobić, szybko 
staczali się do poziomu we-
getacji w umieralni i w koń-
cu tracili życie w wyniku 
zagłodzenia. Praca, dobre 
wyniki w brygadzie i w kon-
sekwencji tego trochę lepsze 
odżywianie były kluczem do 
zachowania życia. Dlatego 
mimo sympatii do Kireń-
skiego, jego brygadzista nie 
mógł tolerować oszczędzania się 
w pracy któregokolwiek z jego 
pracowników. Wszyscy pracowali 
na wspólny wynik, a normy były 
wyśrubowane.

Julian poważnie wziął sobie 
do serca ostrzeżenia Banacha. 
Pracowano w dwójkach, ścina-
jąc wielometrowe sosny i świerki 
ręcznymi piłami, a potem od-
cinano gałęzie, poczynając od 
tych najgrubszych, a kończąc 
na najcieńszych. Kireński prze-
stał zagadywać innych i odzy-
wał się monosylabami, starając 
się przykładać do pracy.  Jako 
rolnik w swoim gospodarstwie 
także ciężko pracował, ale nie 
dzień w dzień, raczej zrywami, 
które trwały kilka do kilkuna-
stu dni, poczynając od kampanii 

siewnej po żniwa. Potem nastę-
powały dni odpoczynku, czy też 
pracy „na pół gwizdka”. W pracy 
na roli, gdzie był panem u sie-
bie i nie miał żadnego bata nad 
głową, poza swarliwą żoną, ten 
szczupły i niezbyt wysoki męż-
czyzna, liczący sobie niewie-
le ponad metr siedemdziesiąt 
wzrostu, doskonale sobie radził. 
Jednak praca sowieckiego łagier-
nika przy wyrębie drzew była 
najcięższą, jaką można było sobie 
wyobrazić. Porównywalna z nią 
mogła być tylko praca sowieckie-
go górnika w syberyjskich kopal-
niach, ale tam człowiek był bar-
dziej ceniony, a w związku z tym 
i lepiej odżywiany. 

Pracę lesoroba wykonywali 
wyłącznie więźniowie, w przewa-

żającej masie polityczni, którzy 
przeszli okres ciężkiego więzienia, 
co znaczyło nie tylko torturowa-
nie w śledztwie, ale także ubogie 
w składniki odżywcze jedzenie, 
a czasem i głodówkę. Odbijało 
się to na zdrowiu wszystkich bez 
wyjątku więźniów politycznych. 
Wszyscy tracili na wadze, bo 
nie tylko działania śledczych, ale 
i szkorbut wpływał na stan uzę-
bienia, co z kolei oznaczało kło-
poty z przyswajaniem posiłków, 
których głównym składnikiem 
była pajda chleba, a co za tym 
idzie stałe problemy gastryczne 
i ogólne osłabienie organizmu. 
Poważne straty masy ciała były 
prostą konsekwencją katastro-
falnych warunków w sowieckich 
więzieniach.

Jak wielu przed nim 
i po nim, Kireński także zo-
stawił wiele zdrowia w cza-
sie śledztwa. Później nie 
był już w stanie odzyskać 
pełni swoich sił, bo wa-
runki wyżywieniowe na to 
nie pozwalały. Przy wzro-
ście, który klasyfikowano 
jako powyżej średniego, 
waga tylko nieco powyżej 
pięćdziesięciu kilogramów 
oznaczała znaczny stopień 
niedożywienia i ogólne 
osłabienie. Kireński był jed-
nak typem cwaniaka w po-
zytywnym sensie tego sło-
wa, co oznaczało „nie dam 
się, będę nadrabiał miną”. 
Szybko dał się poznać naj-
pierw w swoim baraku, 
a potem wśród wszystkich 
polskich więźniów jako ten, 
kto „ma gadane”, kto za-
wsze potrafi znaleźć ciętą 
i stosowną do sytuacji ri-
postę. W „gadanem” to jego 
zwykle było na wierzchu. 
Wszystkim to się podobało, 
więc wszystkie też brygady 
chciały go mieć u siebie, 
aby dzień z jego opowia-
daniem dowcipów i aneg-
dot nie dłużył się i szybciej 
zleciał. Wybrał brygadę 
osiłków, w której szybko się 
okazało, że jest najsłabszym 
ogniwem. Dużo gadał, a jak 
gadał to nie robił, a innych 
dekoncentrował. Wyniki 
brygady okazały się nie-
zadowalające nie tylko dla 
brygadzisty, ale i kilku in-
nych jej członków, którzy 

uznali, że popełnili błąd, biorąc 
go do swojej grupy. Porozmawiali 
o tym z Banachem. Stąd wynikła 
jego rozmowa z Kireńskim, któ-
rą on potraktował tak, jak na to 
zasługiwała, czyli jako poważne 
ostrzeżenie. 

Julian ostro wziął się do ro-
boty, ale nie był w stanie pra-
cować tak ciężko, jak większość 
kolegów. Po godzinie ciężkiej 
pracy pot wprost lał się z niego. 
Niektórzy z towarzyszy niedoli 
współczuli mu, bo było oczywiste, 
że nie ma dla niego miejsca w tej 
brygadzie. Widząc, co się z nim 
dzieje, uznali, że raczej wcześniej, 
niż później nie wytrzyma tempa 
pracy, podda się i straci miejsce 
w tej brygadzie, co oznaczało dla 
niego coraz większy głód.

Wszyscy obserwowali go, do-
ceniając jego samozaparcie i hart 
ducha. Ciążyła im też atmosfera 
w brygadzie, bo nagle, z dnia na 
dzień, z inicjatywy kilku osób, 
brygada przestała być jednością, 
zespołem, który tworzyła przez 
kilka późnoletnich i wczesnoje-
siennych tygodni. Do brygady 
wkradł się element indywidu-
alnej rywalizacji w zespole. Lu-
dzie wzajemnie patrzyli sobie na 
ręce i zaczęli porównywać swoje 
wyniki. To znaczyło, że nieba-
wem nikt z Kireńskim nie będzie 
chciał pracować. Julian zaciął 
usta i mimo, że spływał potem, 
pracował piłą i siekierą z zapa-
miętaniem godnym lepszej spra-
wy, nie odzywając się do innych. 

Po kilku godzinach pracy 
w tak zmienionej atmosferze 
pierwszy zbuntował się Andrzej 
Wietliński, trzydziestokilkuletni 
osiłek spod Zambrowa. Gdy zro-
bili sobie przerwę na odpoczynek, 
zdecydował się zaprotestować.

- Chłopy, w takich warunkach 
nie da się pracować – wybuchnął. 
– Sami kręcimy pętle na swe łby. 

- Właśnie – poparł go ser-
deczny przyjaciel, Daniel Czapla, 
czterdziestoletni chłop na schwał 
spod Sokół. – Była w naszej bry-
gadzie taka dobra atmosfera. 
A co teraz? Każdy przygląda się 
tylko i sprawdza ile inni zrobili. 
Nie tędy droga. Julek już się nie 
odzywa …

- …bo mam zakaz – szybko 
odpowiedział Kireński, wpadając 
mu w słowo.

- No widzicie – odzyskał ini-
cjatywę Wietliński – sąsiadowi 
zabroniono umilać nam czas, bo 
to pewnie źle wpływa na nasze 
wyniki – nazywał Juliana sąsia-
dem, bo Kireński również pocho-
dził spod Zambrowa, tyle że z tej 
strony traktu carskiego bliższej 
Łomży. – A ja wam powiem co 
najgorzej odbije się na naszych 
wynikach. To, o czym gadał Da-
niel. Myślę tu o rywalizacji mię-
dzy nami. Ktokolwiek to wymy-
ślił, chyba to zrobił z diabelskiego 
poduszczenia. Patrzcie jak Julian 
haruje. Ponad swoje siły. Wia-
domo, że ma ich mniej od nas. 
Chcecie go zamordować? Już ju-
tro nie będzie w stanie pracować. 
Przy okazji zamordujecie kolek-
tyw. W takiej atmosferze wyniki 
wcale nie będą lepsze. A jeśli na-
wet, to na krótko.
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- Tak właśnie – potwierdził 
Czapla zdanie kolegi. – Pozbę-
dziecie się Kireńskiego, to przyj-
dzie na jego miejsce inny, a o nim 
pójdzie fama, że się nie nadaje 
i będzie spadał w tej drabince, 
aż w końcu przyjdzie mu żebrać 
o trochę żarcia. 

Wszyscy siedzieli na ścię-
tych klocach ze zwieszoną głową, 
ocierając pot z czoła.

- To co proponujecie, harcow-
nicy? – spytał zgryźliwie bryga-
dzista.

- Bądźmy znów zespołem, bo 
na tym, co tu chcecie wprowadzić 
tylko wszyscy stracimy. Każdy bę-
dzie patrzył na ręce innym, a prze-
cież liczą się wyniki całej brygady. 
Pomagajmy sobie nawzajem, bo 
walka wszystkich ze wszystki-
mi o większy kawałek czarnego 
chleba pogrąży nas bez wyjątków  
– zaproponował Wietliński, gdy 
ktoś zwrócił mu uwagę, żeby nie 
perorował tak głośno, bo zwró-
ci uwagę strażnika. Posłuchał od 
razu, ściszając głos. – Pozwólmy 
Julianowi pracować jego rytmem. 
Czasem posłuchajmy jego aneg-
dot i bajdurzeń, które pewnie już 
wszystkie znamy. Odpocznijmy 
od czasu do czasu, zmieniając się 
przy okorowywaniu. Z tym więk-
szą energią będziemy pracować 
dalej. Kireński musi mieć fory, bo 
jest nam potrzebny. Jego gadka 
poprawia atmosferę. W tej ciszy 
nie sposób wytrzymać. Musimy 
się od czasu do czasu pośmiać, bo 
inaczej wszyscy się tu z czasem 
pozabijamy. 

- To system nas zabije – rzucił 
ktoś trafną uwagę.

- Być może – przyznał Wie-
tliński. - Ale jak pozbędziemy 
się Kireńskiego, skazując go tym 
samym na powolną śmierć gło-
dową, to bez niego będziemy tu 
za chwilę skakać sobie do oczu. 
Albo będziemy jednością, albo 
tak się, niestety, stanie. Po cholerę 
nam to? Według mnie, musimy 
sobie pomagać, bo jedziemy na 
tym samym wózku. Ja osobiście 
nie chciałbym mieć na sumieniu 
nie tylko tego biednego chłopinę 
– rzucił okiem na Juliana, który 
siedział obok ze zwieszona głową 
– ale kogokolwiek. A wy? – spytał 
przekornie.

- My też nie – odezwały się 
głosy poparcia wokół niego.

Podniósł się brygadzista, spo-
glądając na chłopów wokół siebie.

- Odbieram cały ten cyrk tu-
taj jako zakwestionowanie mojej 
władzy w brygadzie – oświadczył. 
– Jeśli chcecie rozbić brygadę to 
musimy się policzyć. Was jest 
dwóch, no i wasz sąsiad Julek. To 
trzech.

- Nie chcę żadnej konfron-
tacji. Chcę tylko, żeby wszystko 
zostało po staremu – zapewnił 
Andrzej gorliwie. – Jestem za 
jednością w działaniu, a nie kon-

frontacją, bo to do niczego do-
brego nas nie doprowadzi. Nie 
mogę patrzeć jak mój krajan wy-
pluwa z siebie życie, bo niektórzy 
z was chcą podkręcić normę. Je-
żeli jesteśmy zespołem to musi-
my spróbować to osiągnąć, ale ra-
zem, by tak rzec, we wzajemnym 
współdziałaniu, a nie bezwzględ-
nej rywalizacji.

- Ma rację – odezwały się 
przyciszone głosy aprobaty.

- To co, chłopy, zostanie 
wszystko po staremu? Nie bę-
dziemy sobie szkodzić, a raczej 
pomagać? – spytał Daniel kole-
gów. 

Większość pokiwała aprobu-
jąco głowami. Kireński popatrzył 
przeciągle na towarzyszy nie-
doli i po raz pierwszy tego dnia 
uśmiechnął się półgębkiem.

- Opowiedzieć wam coś na 
dobry humor przed drugim eta-
pem tej harówki? – zapytał tro-
chę nieśmiało.

- No pewnie – zawołało wie-
lu, bo wszyscy chcieli się chociaż 
trochę odprężyć, nawet słuchając 
tego samego dowcipu już któryś 
raz z kolei. Żydowskie szmoncesy 
w wykonaniu Kireńskiego to było 
istne mistrzostwo świata.

Wszyscy stanęli w kole, bo 
słyszeć opowiadanie Julka to było 
mało. Trzeba było to także wi-
dzieć jak operował mimiką i ge-
stykulacją.

Stary, schorowany ojciec rodu 
– zaczął swój szmonces  Kireński 
– leży wieczorem w łóżku i stęka 
na tyle głośno, aby być słyszanym 
przez wszystkich w domu:

- Ja nie mogę się ruszyć. Sara, 

moja żono, czy wrota są zamknię-
te na noc?

- Zamknięte, Abram, sama 
zamykałam.

- Sara, ja cię proszę, ty idź 
i sprawdź …

Kobieta, mamrocząc ze złości, 
idzie, sprawdza i po powrocie od-
powiada gderliwie:

- Mówiłam, że zamknięte!
Mija długa chwila podczas 

której Abram jakby się zastana-
wiał, poczym podnosi głowę, wo-
łając:

- Berek, synu mój, ty idź 
i zobacz czy te wrota są aby za-
mknięte na noc…

Syn posłusznie kieruje się ku 
drzwiom, po chwili wraca i odpo-
wiada ojcu:

- No zamknięte, tate, za-
mknięte!

Po minucie sytuacja się jed-
nak powtarza. Schorowany ojciec 
zaczyna narzekać:

- Jak się samemu nie spraw-
dzi, to człowiek nie może być 
pewny… Salcia, córeczko ty moja 
ukochana, skocz ty zobacz czy 
zamknięte.

Córka również idzie, spraw-
dza, wraca i potwierdza, że 
wszystko w porządku. Zapada 
cisza, a po dłuższym milczeniu 
stary Żyd ciężko wzdycha:

- No tak. I będziemy spali 
przy otwartych wrotach….

Wszyscy, gdy usłyszeli puen-
tę, wybuchnęli głośnym, serdecz-
nym śmiechem. 

- Posłuchali bajarza, no to do 
roboty – zarządził brygadzista, 
z obawa oglądając się na straż-
nika. Kilku mężczyzn, nic sobie 

z tego nie robiąc, podeszło jednak 
do Juliana klepiąc go poufale po 
plecach. Kireński w końcu ode-
tchnął z ulgą, gwałtownie wy-
puszczając powietrze.

- To może jeszcze jeden 
szmonces i chwacko wracamy do 
roboty? – zaproponował trochę 
już rozochocony.

Mężczyźni spojrzeli po so-
bie, radzi jeszcze usłyszeć coś, co 
poprawiłoby im humor na dłu-
żej niż kilka minut. Brygadzista 
niechętnie, aczkolwiek skinął 
głową na znak zgody. Julian tyl-
ko na to czekał. Był już w swoim 
żywiole i nie chciał poprzestać 
tylko na jednym  dowcipie. Za-
czął zatem opowiadać, niczym 
brzuchomówca, na kilka różnych 
głosów.

Rebeka jest piękna i młoda, 
ma cudowne dwadzieścia pięć 
lat, a jej mąż, Jankiel jest od niej 
czterdzieści lat starszy. Nic zatem 
dziwnego, że od przeszło dwóch 
lat Jankiel kocha swoją żonę tyl-
ko platonicznie. Ale pewnego 
dnia Rebeka przekazuję mu nie-
zwykłą nowinę: 

- Jankiel, Bóg nas pobłogo-
sławił. Będziemy mieli dziecko.

- Dziecko? Teraz? – pyta Jan-
kiel, zdumiony niezwykła wieścią.

- Bóg nas kocha i opiekuje się 
nami. Jestem pewna, że da nam 
syna. Ten cud jest dowodem bez-
granicznej dobroci Boga.

Jankiel jednak, wcale nie 
przekonany przez sprytną poło-
wicę, udał się do rabina i opowie-
dział mu do czego próbuje prze-
konać go młoda żona.

- Posłuchaj – mówi rabin. – 

Miałem znajomego, który idac 
na polowanie na lwy, przez roz-
targnienie zabrał ze sobą parasol-
kę zamiast strzelby…

- Nie widzę związku…
- Czekaj… Nagle zza krza-

ków wyłonił się lew. Mój znajo-
my otworzył parasolkę, rozległ 
się strzał i lew padł…

- Niemożliwe, ktoś musiał 
strzelić z boku…

- O właśnie….
Tym razem mężczyźni śmia-

li się dłużej.  Gdy w końcu się 
uspokoili, ziomal spod Zambro-
wa, który zwykle najdłużej boki 
zrywał spytał Kireńskiego już 
całkiem poważnie:

- Julek, a właściwie to dlacze-
go ty ciągle opowiadasz dowcipy 
o Żydach?

- Bo to najmądrzejszy naród 
na świecie. Kto poza nimi tak po-
trafi śmiać się sam z siebie? My, 
Ruscy, a może Niemcy? – zapytał 
retorycznie.

- No tak. Chyba masz rację – 
przyznał Wietliński, a inni w ślad 
za nim pokiwali zgodnie głową.

Wszyscy mężczyźni w do-
brych humorach szybko powró-
cili do ciężkiej pracy przy wyrębie 
lasu. Wraz z nimi sam Kireński, 
na którego inni z brygady znów 
patrzyli z pełną aprobatą. Pomy-
ślał on z ulgą, że jego ziomkowie 
uratowali go, przynajmniej na 
jakichś czas, przed nieuchronno-
ścią powolnej śmierci głodowej. 
Tylko na jak długo? Tego nie 
wiedział, ale każdy dzień w tym 
miejscu zapomnianym przez 
Boga był wygraną na loterii szan-
są na przeżycie.
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Parlamentarzyści z kraju i Unii Eu-
ropejskiej, samorządowcy, rolnicy, 
a także przedstawiciele firm oraz in-
stytucji działających na rzecz rolnic-
twa uczestniczyli w otwarciu nowego 
obiektu inwentarskiego w gospodar-
stwie Aldony i Krzysztofa Milewskich 
w Jakaci-Borkach w gminie Śniado-
wo. Ultra nowoczesna obora, zbudo-
wana w stylu amerykańskim, to ko-
lejny etap w rozwoju gospodarstwa 
rodzinnego.

- Zdecydowaliśmy się na tę 
inwestycję, gdyż nasze gospodar-
stwo ma jasną perspektywę roz-
woju. Tata przechodzi na emery-
turę, a ja mam dwóch synów, więc 
czas myśleć o przyszłości. Mamy 
już jedną oborę, w której mieści 

się sto pięćdziesiąt krów. W no-
wej oborze jest miejsce dla dwu-
stu pięćdziesięciu. Na dzisiejsze 
spotkanie zaprosiliśmy wiele 
osób, które pomogły nam w re-
alizacji inwestycji oraz przyjaciół 
rodziny - mówi Krzysztof Mi-
lewski, właściciel gospodarstwa.

Jak przyznaje Aldona Mi-
lewska, zakończenie budowy, to 
ważne wydarzenie w życiu całej 
rodziny.

- Dzięki  tej inwestycji pro-
wadzenie gospodarstwa będzie 
łatwiejsze - wyjaśnia właścicielka 
gospodarstwa.

W spotkaniu rolników z po-
wiatu łomżyńskiego uczestniczył 
Jarosław Kalinowski, poseł do 
Parlamentu Europejskiego.

- Dzisiaj zbieramy owoce 
akcesji do Unii Europejskiej. 
Chcemy aby we Wspólnoto-
wej Polityce Rolnej w większym 
stopniu wsparcie otrzymali ak-
tywni rolnicy. Chodzi na przy-
kład o większe dofinansowanie 
na zakup oleju napędowego, wy-
korzystywanego przez rolników 
w pracach polowych - tłumaczy 
Jarosław Kalinowski, poseł do 
Parlamentu Europejskiego.

W gronie gości była także po-
seł Bernadeta Krynicka.

- Gratuluję rodzinie państwa 
Milewskich odważnych decyzji, 
dzięki którym rozwija się nasza 
Ziemia Łomżyńska - powiedzia-
ła poseł Bernadeta Krynicka.

Mleczarstwo to jedna z głów-

nych gałęzi gospodarki woje-
wództwa podlaskiego.

- W województwie podla-
skim, zwłaszcza w powiatach 
łomżyńskim i zambrowskim, 
w których rozwinęło się mleczar-
stwo często do użytku oddawane 
są nowoczesne budynki inwen-
tarskie. Rolnicy rozpoczynając 
inwestycje podejmują odważne 
decyzje gospodarcze. Dlatego 
powinni otrzymywać wsparcie 
od instytucji obsługujących rol-
nictwo - przekonuje Stefan Kra-
jewski, radny województwa pod-
laskiego.

Podstawą sukcesu gospodar-
stwa rodziny Milewskich jest 
współpraca z firmami obsługu-
jącymi rolnictwo. Pasze dla bydła 

do gospodarstwa dostarcza firma 
Agrocentrum.

- Można powiedzieć, że ro-
dzinna firma Agrocentrum od 
lat współpracuje z rodzinnym 
gospodarstwem państwa Milew-
skich. Aby zapewnić produkcję 
i dostawy pasz wysokiej jakości 
zbudowaliśmy nowy zakład pro-
dukcyjny w Grajewie - mówi 
Adam Pietruszyński, prezes za-
rządu Grupy Agrocentrum.

Gospodarstwo mleczarskie 
rodziny Milewskich to jedna 
z kilku ferm mlecznych rozwi-
jających się we wsi Jakać-Borki. 
We wszystkich gospodarstwach 
są następcy, młodzi rolnicy, któ-
rym z zaufaniem ojcowie przeka-
zują dorobek swojego życia.

Strażacy wyłowili z rzeki konia. 
Bez głowy i kończyn

Truchło  konia, bez głowy i kończyn, wyłowili z Pisy, tuż niedaleko Balik, około 
16:00 druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie.

To, co zastali na miejscu strażacy było wyjątkowo nieludzkie:  zma-
sakrowany koń, pozbawiony głowy i kończyn, wrzucony do rzeki. 

Poza druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowogrodu, nad 
rzeką pojawiła się także policja, która teraz zajmuje się wyjaśnianiem 
tej sprawy.  

Aż trudno uwierzyć, że istota ludzka jest w stanie dokonać czegoś 
tak niebywale okropnego.  

Order  
św. Pawła Apostoła  

w Czerwonym Borze
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odznaczył dyrek-
tora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniewa 
Jankowskiego orderem św. Pawła Apostoła.   O uhonoro-
waniu zadecydowała Kapituła "Orderu Świętego Pawła 
Apostoła – Patrona  Służby Więziennej" uchwałą nr 1/2019 
z dnia 28 czerwca 2018 roku. 

Jak przekazuje  kpt. Dariusz Śmiechowski z ze-
społu prasowego ZK w Czerwonym Borze, cere-
monia z udziałem ministra sprawiedliwości i pro-
kuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, sekretarz 
stanu Michała Wójcika, który nadzoruje Służbę 
Więzienną, a także pozostałych przedstawicieli 
kierownictwa ministerstwa miała miejsce w trakcie 
centralnych obchodów 100-lecia Służby Więzien-
nej w Warszawie na Placu Józefa Piłsudskiego. 

W tym roku po raz pierwszy wręczone zosta-
ły ordery św. Pawła Apostoła.               Widnieją 
na nim słowa, które patron Służby Więziennej św. 
Paweł napisał w jednym z listów: „Omnibus omnia 
factus sum”, co znaczy „Stałem się wszystkim dla 
wszystkich”. 

- To zdanie charakteryzuje tych, którzy słu-
żą, pomagają, wspierają. Tak, jak funkcjonariusze 
i pracownicy formacji oraz ci, którzy działają na 
jej rzecz. Wszystkim odznaczonym medalem św. 
Pawła dziękuję i gratuluję – powiedział generał 

Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Wię-
ziennej. 

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Bo-
rze ppłk Zbigniew Jankowski jest pierwszym funk-
cjonariuszem Służby Więziennej, któremu order św. 
Pawła Apostoła został nadany. 

Amerykańska obora w Jakaci-Borkach 
 Trzypokoleniowa 
rodzina państwa 
Milewskich na 
uroczystym otwarciu 
nowego obiektu 
inwentarskiego

Amerykańska 
obora 

u Milewskich, 
w Jakaci-Borkach 

wzbudziła duże 
zainteresowanie
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r n e 
i C.O. mon-
taż 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

Wynajmę mieszkanie wyłącznie dla stu-
dentów lub uczniów. Dwa pokoje z kuch-
nią. Łomża. Tel. 511 599 670.

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

Sprzedam szeroką kanapę w kolorze cha-
browym bez skrzyni na pościel, w komple-
cie dwa fotele. Jak nowe. Cena 300 zł do 
negocjacji. Łomża. Tel. 667 354 869.

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

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

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

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

Centrum Medyczne CEUTICA  
w Łomży zatrudni na umowę  

o pracę KOSMETYCZKĘ.     
Kontakt 792 438 826 lub 

klinikaceutica@gmail.com

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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Dziękuję za każdy życzliwy głos
-Bardzo dziękuje wszystkim, którzy zechcieli oddać na mnie swój głos. Jestem 
bardzo szczęśliwa, że mam wokół siebie tylu niesamowitych pacjentów – mówi 
Joanna Zacharzewska, pediatra ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, która 
w plebiscycie PEDIATRA ROKU Hipokrates 2019 Województw Podlaskiego zajęła 
drugie miejsce, zdobywając 1472 głosy. 

Joannę Zacharzewską o niespełna 100 głosów wyprzedziła Mał-
gorzata Nalewajko z NZOZ Na Swobodnej, w Białymstoku, zostając 
tym samym PEDIATRĄ ROKU Hipokrates 2019 Województwa 
Podlaskiego. Jednak jak podkreśla pani doktor z łomżyńskiego szpita-
la, w tym plebiscycie nie wygrana była najważniejsza. 

- Niejednokrotnie pracuję ponad miarę, jednak nigdy nie liczę 
godzin spędzonych w gabinecie. Najważniejsi są dla mnie pcjenci. 
I znacznie ważniejsze są dla mnie ich życzliwe głosy niż sama wygra-
na. W trakcie głosowania otrzymałam tyle ciepłych wiadomości, że 
wzruszam się na samą myśl – przyznaje z uśmiechem Joanna Zacha-
rzewska. - Jeszcze raz serdecznie dziękuję! - dodaje.

Anastazja jest bardzo aktywnym 
dzieckiem i lubi, gdy coś się dzieje. 
Dlatego bardzo często razem angażu-
jemy się w różne wydarzenia. Nieste-
ty zdarzało się tak, że przegapiałyśmy 
atrakcje. Teraz mam nadzieję, będzie-
my trzymały rękę na pulsie – mówi 
Milena, mama dwuletniej, niezwykle 
żywiołowej Anastazji.

A pozwoli w tym portal ma-
myimy.pl, Fundacji ,,L", powsta-
ły w oparciu o doświadczenia 
rodzicielskie prowadzących oraz 

potrzeby wyrażane przez lokalną 
społeczność. 

- Jest to kalendarz, w którym 
gromadzimy wydarzenia nie tyl-
ko z Łomży, ale także okolic. Po-
nadto szukamy i opisujemy miej-
sca, do których można wybrać 
się z dziećmi i w ciekawy sposób 
spędzić weekend  – mówi Ewa 
Pawelczyk, koordynator projek-
tów w Fundacji ,,L”, a prywatnie 
mama Helenki.

Jak tłumaczy z kolei Joanna 

Bacisz, dyrektor HR w firmie 
Linguo Group, wolontariusz-
ka Fundacji ,,L’’ i czynna za-
wodowo mama Amelki, Szy-
mona i Tymka wektorem do 
stworzenia serwisu były dzieci. 

- To wszystko wyrosło na 
bazie projektu Mummy & Me, 
który realizowaliśmy w naszej 
fundacji. To właśnie podczas 
tego projektu mamy, będące 
na urlopach wychowawczych 
mogły uczyć się angielskiego, 
przychodząc do nas wraz ze 
swoimi pociechami. W trak-
cie wielu rozmów okazało się, 
że mamy te bardzo często nie 
wiedzą co ze sobą zrobić. Dla-
tego postanowiłyśmy zebrać 
wszystkie wydarzenia w jed-

nym miejscu – wyjaśnia Joanna 
Bacisz.

Jak podkreślają założyciele 
serwisu, w kalendarzu znajdują 
się bardzo różnorodne wydarze-
nia. I takie dla mam z dziećmi, 
i te dla nieco starszych, samo-
dzielnych pociech, ale także te, 
dedykowane samym rodzicom, 
którym udało się wygospoda-
rować wolny wieczór. Jednym 
zdaniem, wszystko to, co będzie 
działo się w regionie.

Łomżyńskie 
spotkanie 

fotograficzne
Kilkudziesięciu fotografów, sześć 
modelek, wizażystki i klimatyczne 
miejsce. To przepis na udane spotka-
nie fotograficznego. Takie właśnie 

odbyło się w Łomży w restauracji 
Retro. Spontaniczny pomysł jednego 
z fotografów spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem.

W wydarzeniu wzięły udział 
osoby o różnym zaawansowaniu 
technicznym i z różnym do-
świadczeniem, zarówno profe-
sjonalnie zajmujące się fotografią, 
jak i te dopiero rozpoczynające 

swoją przygodę. Przez cztery 
godziny w ogródku restauracji 
Retro wzajemnie się inspirowali, 
a także wykonywali sesje zdjęcio-
we.  

- To wydarzenie pokazuje, że 
w środowisku jest taka potrzeba, 
by się spotkać. Nie tylko po to, 
żeby zrobić zdjęcia, ale również 
po to, by wymienić się doświad-
czeniami, przetestować sprzęt, 

czy nawiązać relację i nowe kon-
takty. Przyjechali nie tylko foto-
grafowie z Łomży, ale gościmy 
też osoby z Białegostoku czy 
Ostrołęki - mówi Mariusz Pata-
lan.

Na spotkaniu nie zabrakło 
wyjątkowych modelek. Wśród 
nich znalazła się m.in. Weroni-
ka Przestrzelska, Miss Podlasia 
Nastolatek 2017, Karolina Dą-

browska Finalistka Miss Polski 
Nastolatek 2016 i Miss Ziemi 
Łomżyńskiej Nastolatek 2015, 
czy Daria Włodkowska Miss 
Ziemi Łomżyńskiej 2016.  

Jak podkreślają uczestnicy, 
każde takie spotkania są inspira-
cją do spojrzenia na swoją pracę 
w nieco inny sposób. Poszerzają 
horyzont, wnosząc „świeżość” 
poprzez nowe doświadczenia. 

Mamy i My, czyli serwis informacyjny dla 
rodziców z Łomży i okolic
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Staże zawodowe u pracodawców
Kolejni uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących  nr 7 
w Łomży  rozpoczynają staże zawodowe u pracodawców w ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego „Młody technik - młodym przedsiębiorcą”.

Dyrektor Bogumiła Olbryś podpisała kolejne umowy na staż za-
wodowy uczniów Technikum nr 7 na kierunkach technik weterynarii, 
technik agrobiznesu i technik technologii żywności. Łącznie w sta-
żach weźmie udział 12 uczniów z ZSWiO Nr 7 w Łomży: 

4 uczniów w firmie EDPOL Food &Innovation w Łomży;
2 uczniów w Zakładzie Piekarniczo - Cukierniczym s.c. Kazi-

mierz, Jarosław i Joanna Śledziewscy w Piątnicy; 
2 uczniów w Gabinecie Weterynaryjnym "Anima" w Nowogro-

dzie;
2 uczniów w Lecznicy Małych Zwierząt - lek. wet.Wojciech Kar-

piński w Łomży;
2 uczniów w „OAZIE” - Prywatna Lecznica Dużych i Małych 

Zwierząt w Łomży.
W ramach projektu wyposażone zostaną stanowiska pracy staży-

stów u pracodawcy, a uczniowie otrzymają stypendia stażowe. 
Ze strony pracodawców umowy podpisali Wojciech Dąbrowski, 

Joanna Śledziewska, Joanna Cwalina, Wojciech Karpiński, Adam Oł-
dziejewski.

Kaja i Michalina Gryczewskie oraz 
trener Aneta Konert wywalczyły brą-
zowe medale Mistrzostw Polski junio-
rów w piłce ręcznej plażowej, które 
odbyły się w Kątach Wrocławskich. 
Jak w poprzednim roku, reprezento-
wały w zawodach barwy UKS Olimpij-
czyk Kowalewo Pomorskie, ale są też 
szczypiornistkami pierwszoligowej 
drużyny MKS Dwójka Łomża.

Jak przekazują działacze łom-
żyńskiego klubu, niestety, nie 
udało się siostrom obronić drugie-
go miejsca z poprzedniego roku. 
W półfinale drużyna Olimpijczy-
ka Kowalewo Pomorskie uległa 
drużynie 0-2 GOKiS Kąty Wro-
cławskie. W walce o trzecie miej-
sce spotkały się z zespołem SPR 
Sambor Tczew, znanym naszym 
dziewczynom z ligowego parkietu. 
Po bardzo emocjonującej i zaciętej 
walce UKS Olimpijczyk Kowale-
wo Pomorskie pokonał zespół SPR 
Sambor Tczew po serii shot-outów.  

Do Kątów Wrocławskich zjecha-
ły juniorskie zespoły z całej Polski. 

Emocji nie brakowało. To nie koniec 
sukcesów dziewczyn z MKS Dwój-
ka Łomża na tych zawodach.  

- Nasza ligowa bramkarka Kaja 
Gryczewska została „Królową strzel-
ców” mistrzostw Polski juniorów 
w piłce ręcznej plażowej z dorobkiem 
72 punktów, a jej siostra Michalina 
Gryczewska została „Najlepszą za-
wodniczką zespołu”. Dzięki jej fe-
nomenalnej grze w obronie i po re-
welacyjnych blokach przeciwniczki 
były często bezsilne i zmuszane do 
rezygnacji z rzutów. I to jest piękno 
plażówki: bramkarka z hali zdoby-
wa punkty, a halowa „strzelba” broni 
przed ich zdobyciem - relacjonują 
przedstawiciele "Dwójki".

Trener Aneta Konert na par-
kiecie była zawodniczką i kapita-
nem zespołu pierwszoligowego 
MKS Dwójka Łomża. a na plaży 
wystąpiła w roli II trenera zespo-
łu UKS Olimpijczyk Kowalewo 
Pomorskie prowadzonego przez 

bardzo doświadczonego szkole-
niowca Roberta Bejgiera, który 
w swoim dorobku ma współpracę 
i współprowadzenie seniorskiej 
kadry narodowej w piłce ręcznej 
plażowej kobiet. 

- To był czas na naukę od naj-
lepszych i obserwację plażówki 
od kuchni. Zasady gry, taktyka 
meczowa, punktacja za zdobyte 
bramki czy samo sędziowanie to 
zupełnie inna bajka niż na hali, 
ale jak piękna - podkreślają szko-
leniowcy. 

Dla naszych medalistek to już 
koniec etapu juniorskiego. Kolej-
ne zmagania dziewczyn można 
śledzić w barwach BHT Byczki 
Kowalewo Pomorskie w cyklu 
PGNiG Summer Super Liga 
i mistrzostw Polski seniorów 
w piłce ręcznej plażowej.  

Warto dodać, że siostry Gry-
czewskie są jedynymi zawod-
niczkami piłki ręcznej plażowej 
w województwie podlaskim, któ-
re grają na tak wysokim poziomie. 

Z „Dwójki” po medale 
mistrzostw Polski

Siostry Gryczewskie z trenerką 
Anetą Konert (w środku)

Bogumiła Olbryś 
i Wojciech Dąbrowski
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