
A więc Wojsko Polskie wra-
ca do Łomży - powiedział 
minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak na łom-
żyńskim Starym Rynku. Ofi-
cjalnie ogłosił w sercu miasta 
początek tworzenia 18 pułku 
logistycznego, który stano-
wić będzie część 18 Dywizji 
Zmechanizowanej. To nowa 
formacja Wojska Polskiego, 
która w pierwszych dniach 
września otrzymała sztan-
dar i imię generała Tadeusza 
Buka. Minister podkreślił też, 
że cała polska armia stanie 
się liczniejsza i nowocześniej-
sza.

Wojsko tak napraw-
dę w latach niepodległej Polski 
nigdy Łomży nie opuściło, ale 
w ostatnich latach była to obec-
ność bardzo skromna. Sytuacja 
zczęła się zmianiać wraz z formo-
waniem batalionu Obrony Tery-
torialnej, ale minister Mariusz 
Błaszczak ma rację: dopiero teraz 
wojsko wraca. Będzie to liczna 
i – co ważne bardzo nowocze-
sna – jednostka. Centrum wokół, 
którego miasto może rosnąć go-
spodarczo, edukacyjnie, ale też 
kulturalnie czy sportowo.

Żołnierze z Ewangelii
Na dzień uroczystości 

w Łomży wybrany został  17 
września.

- To jedna z najtragicz-
niejszych dat w historii Pol-
ski  i rocznica, która powoduje 

smutne refleksje. Przypomina 
nam przede wszystkim, że woj-
na jest czymś  najstraszliwszym, 
co może dotknąć ludzi. Nasze 
młode państwo w 1939 roku nie 
miało szans skutecznie się obro-
nić przed  napaścią dwóch zło-
wrogich potęg. Ta część Polski, 
w której mieszkamy, w sposób 
szczególny cierpiała w okresie 
walk i obu okupacji. Jest zatem 
swego rodzaju aktem historycz-
nej sprawiedliwości, że wła-
śnie 17 września otrzymujemy 
w Łomży i województwie podla-
skim wiadomość, że wojsko pol-
skie wraca tu w tak znaczącym 
wymiarze. Ciszę się zwłaszcza, że 
chodzi o Wojskowa Łomża pułk 
logistyczny, ponieważ oznacza to 
napływ nowoczesnych techno-
logii, miejsca pracy dla wysokiej 

klasy specjalistów, inwestycje 
infrastrukturalne, może cenny 
impuls dla szkolnictwa zawodo-
wego - oceniał Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa.

Obecni na uroczystościach 
byli m. in. posłowie Bernadeta 
Krynicka i Lech Antoni Ko-
łakowski, wojewoda Bohdan 
Paszkowski, dowódcy Wojska 
Polskiego z generałem pilotem 

Janem Śliwką, zastępcą Dowód-
cy Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, liczna reprezentacja 
samorządowców, przedstawi-

cieli służb mundurowych, orga-
nizacji i instytucji, mieszkańcy 
Łomży.
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Dokończenie na str. 6

Nowa karta wojskowej historii Łomży

18 Dywizja, której częścią będzie łomżyński pułk w pełnej gali wystąpiła na Starym Rynku
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Przewodniczący Platformy Obywa-
telskiej Grzegorz Schetyna i lider PO 
w województwie podlaskim Robert 
Tyszkiewicz przedstawili na krótkiej 
konferencji prasowej w Łomży głów-
ne założenia programu, z jakim do 
wyborów parlamentarnych idzie Ko-
alicja Obywatelska. 

Udział w spotkaniu wzięła 
siódemka, czyli jedna czwarta 
kandydatów Koalicji do Sejmu 
z województwa podlaskiego, 
a przede wszystkim z Łomży 
i Ziemi łomżyńskiej: Alicja Łep-
kowska-Gołaś, Dorota Sasinow-
ska,  Robert Tyszkiewicz, Maciej 
Borysewicz  Jacek Piorunek, 
Tadeusz Nowak i Marek Samul. 

Towarzyszyli im samorządowcy 
i lokalni działacze Koalicji Oby-
watelskiej.

- Rozmawiając z ludźmi 
w różnych miejscach w Polsce  sły-
szymy przede wszystkim o odbu-
dowie -  a nie o kolejnej reformie 
- służby zdrowia, o sytuacji w fir-
mach, obawach o pracę i przed 
przyszłością, gdy pracodawców 
obciążą większe wydatki na ZUS 
i płacę minimalną. Ludzie mar-
twią się jak będzie wyglądać Pol-
ska, co się stanie z niezależnością 
instytucji, co z finansami i kom-
petencjami samorządu. My chce-
my samorządy wzmacniać. Wska-
zujemy dlatego ludzi samorządu 
jako potrzebnych w parlamen-
cie. Wiele pytań w Białymsto-
ku, Łomży, Augustowie dotyczy 
tego dlaczego państwo przestało 
inwestować w region. Programu 

Polski Wschodniej może nie być 
w kolejnej perspektywie finanso-
wej. Będziemy o niego walczyć - 

mówił  przewodniczący Grzegorz  
Schetyna.

Jak dodał, dlatego "trzyma 
kciuki" za miejscowych kandyda-
tów, takich, jak znani i doświad-
czeni Maciej Borysewicz i Jacek 
Piorunek.

- Głos "małych ojczyzn" musi 
być dobrze słyszalny w Warsza-
wie, a z obowiązania wyborcze 
powinny być traktowane jako coś 
poważnego - podsumował Grze-
gorz Schetyna.

Regionalny lider, poseł Ro-
bert Tyszkiewicz, podkreśli, że 
podczas spotkań w wojewódz-
twie podlaskim przedstawiciele 
Koalicji Obywatelskiej przede 
wszystkim głośno upominają się 

o fundusze i szanse na rozwój  re-
gionu i Polski Wschodniej.

- Ostatnie cztery lata to czas 
stracony. To kompletny zastój 
w sprawie inwestycji drogowych 
i kolejowych. Prawo i Sprawie-
dliwość nie realizuje żadnych ze 
swoich obietnic. Pamiętamy jak 
twierdzili, że to Platforma odwra-
ca się od Polski Wschodniej i że 
to oni doprowadzą co cywiliza-
cyjnej przemiany na wielką skalę. 
Tymczasem z trudem kończą to, 
co myśmy zaczęli i składają serie 
kolejnych obietnic. A my oczeku-
jemy konkretów: co władza zrobi-
ła w ostatnich latach dla tego re-
gionu? Mamy pomysł i program 
jak rozwijać województwo podla-
skie, jak przywrócić życie inwesty-
cjom w infrastrukturę i turystykę. 
Bo to jest nasz skarb, musi być 
jednak znacznie lepsza dostęp-
ność komunikacyjna.  Także w tak 
wspaniałym dla turystyki miejscu 
jak Ziemia Łomżyńska - powie-
dział Robert Tyszkiewicz.

Namawiał też do głosowania 
na Maciej Borysewicza i pozo-
stałych lokalnych kandydatów 
z listy Koalicji Obywatelskiej.         

Przewodniczący Grzegorz 
Schetyna gościł także w Białym-
stoku wspierając kandydatów do 
Sejmu oraz Senatu, czyli Zbi-
gniewa Nikitorowicza w Białym-
stoku i Igora Łukaszuka w okręgu 
południowo - wschodnim. Pod-
czas innej z konferencji głównym 
wątkiem spotkania była kwestia 
budowy dogi S19 -  Via Carpa-
tia. Przedstawiciele KO krytycz-
nie ocenili zaangażowanie rządu 
w jej budowę. 

przed wyborami
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BURMISTRZ JEDWABNEGO

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3, został wywieszony od 
24.09.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości:
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej o nr ewidencyjnym 39/2 i pow. 
0,6958 ha,  położonej w obrębie wsi Konopki Chude. 
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim 
w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 24, tel. (086) 2172 184, 
powyższe ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej 
www.jedwabne.pl  BURMISTRZ JEDWABNEGO

ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI

Koalicja Obywatelska. Mamy program dla 
województwa  podlaskiego i Ziemi Łomżyńskiej

Od lewej: Tadeusz Nowak, Jacek Piorunek, Alicja Łepkowska-Gołaś, Grzegorz 
Schetyna, Dorota Sasinowska, Maciej Borysewicz, Cezary Kisiel, Robert 
Tyszkiewicz

Ponad 80 komitetów wyborczych chce 
umieścić swoich przedstawicieli w par-
lamencie. Nie lękajmy się jednak, że 13 
października otrzymamy w lokalach 
książki telefoniczne czy karty wielkości 
prześcieradła. Większość komitetów 
powstała tylko dla jednego kandydata 
w jednomandatowym okręgu wybor-
czym do Senatu. W naszym wojewódz-
twie nie ma takich wielu.

Ale ten, który jest, to jedno 
z ciekawszych zjawisk. W senac-
kim okręgu z Białymstokiem za-
rejestrowany został komitet Zjed-
noczona Prawica, który zgłasza 
Jan Dobrzyńskiego. To senator 
Prawa i Sprawiedliwości kończą-
cej się kadencji, który na te wybory 
nie uzyskał rekomendacji swojej 
partii. Utworzył wobec tego wła-
sny komitet, którego nazwa jest 
rozwinięciem określenia używa-
nego dla koalicji PiS z Porozu-

mieniem Jarosława Gowina i So-
lidarną Polską Zbigniewa Ziobry. 
I za to Jarosław Kaczyński i wła-
dze PiS się pogniewały na serio 
i Jana Dobrzyńskiego z szeregów 
usunęły.

Zresztą podobny „numer” wy-
konał również inny polityk PiS 
w niełasce. Startuje w barwach 
„PiS”, czyli Patriotów i Samorzą-
dowców. Jest też gdzieś w Polsce 
komitet PiS dla Polski, a dokład-
nie Prawda i Sprawiedliwość dla 
Polski. Inni też lubią te melodie, 
które już znają. Paweł Kukiz star-
tuje razem z PSL, ale jest w jednym 
z okręgów też Kukiz '15 do Senatu. 

Wróćmy jednak do głównego 
nurtu polskiej polityki. Komitetów, 
które rzeczywiście wystawiają listy 
w całym kraju jest zaledwie kilka. 
Te najbardziej osadzone w świa-
domości obywateli to np. (kolej-

ność według wylosowanych przez 
PKW numerów): PSL – Koalicja 
Polska, PiS, Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej, Koalicja Obywatelska 
złożona ze znanych partii jak PO 
czy .Nowoczesna. Buduje swoją 
tożsamość Konfederacja Wolność 
i Niepodległość. Ale jest też w tym 
gronie „ponumerowanych” Prawi-
ca, Bezpartyjni i Samorządowcy 
(bezpartyjność jest dosyć popu-
larna), Skuteczni Piotra Liroya-
-Marca, Mniejszość Niemiecka 
i prawdziwa literacka perełka – 
Akcja Zawiedzionych Emerytów 
i Rencistów.

Niejako „na zapleczu” pozo-
stają komitety nieobecne na razie 
w sondażach głównych sił poli-
tycznych w kraju. Niektóre mają 
znane z przeszłości nazwy: Samo-
obrona, Stronictwo Pracy, Unia 
Pracy, Unia Polityki Realnej.  

W innych być może kryją się 
przyszłi posłowie i ministrowie, 
ale na pewno już pełni  inwencji. 
II Rzeczpospolita Polska, Jedność 
Narodu, Normalny Kraj, Odpo-
wiedzialność, Wolność i Równość, 
Bezpartyjni Polacy, Bezpartyjny 
Antysystemowy, Zgoda, Wier-
ni Bogu i Ojczyźnie, Demokracja 
Obywatelska, Obywatele RP, Zwią-
zek Słowiański i sporo jeszcze in-
nych.

Są też grupy polityczne sta-
wiające na regionalność: Ślon-
zocy Razem, Porozumienie dla 
Mazur, Podhale Spisz Orawa, 
Rozwój Podkarpacia. 

Około jedna trzecia zareje-
strowanych komitettów to jed-
nak „partie jednego człowieka”. 
Choćby nawet tak znanego jak 
Max Kolonko, to jednak tylko 
jednego.                 

Wyborcy w różnych okręgach 
Polski znajdą także na kartach do 
głosowania prawdziwe „rozkwity” 
fantazji. Jest Polska Partia Ochro-
ny Zwierząt. Są osoby, które sta-
wiają na Uczciwe Wybory lub 
chcą Przywrócić Prawo. Są zagad-
kowi: ROP (skrót znany z prze-
szłości ale tym razem nie został 
rozwinięty i nie wiadomo co „au-
tor miał na myśli”. Albo autor tej 
nazwy: „Wspólnie dla”. Weź się 
wyborco i domyśl: dla kogo?

Nieważne jednak co tam sobie 
myślą sztaby wyborcze, jakich sztu-
czek użyją. Zwycięzca wyborów 
może być tylko jeden: Partia Kie-
rowców. Mamy w Polsce jakieś 90 
procent znawców motoryzacji. To 
powinno wystarczyć do rządzenia. 
Bo na rejestrację partii Znawców 
Futbolu czy Znawców Medycyny 
tym razem jest już za późno.                        

Nie tylko politycy startują w w wyborach. 
Poeci chyba też
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To największe przedsięwzięcie mo-
dernizacyjne w historii Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży - podkreślił 
dyrektor placówki Mariusz Obrycki. 
Po raz pierwszy oficjalnie  wraz z dr 
Anna Markowską, pełniącą obowiązki 
ordynatora, zaprezentował gościom 
Oddział Kardiologiczny oraz Rehabili-
tacji Kardiologicznej, który służy ser-
com pacjentów już od kilku miesięcy.

Przebudowa i wyposażanie 
łomżyńskiej kardiologii koszto-
wało 11,5 miliona złotych. Szpi-
tal Wojewódzki im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego musiał 
dołożyć z własnych zasobów tyl-
ko niewielką część.  

- Praktycznie wszystkie fun-
dusze zapewnił samorząd wo-
jewództwa przekazując środki 
unijne i zabezpieczając wkład 
własny  - stwierdził Marek Ol-
bryś, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego. - To jedyny 
z naszych trzech szpitali woje-
wódzkich z trzecim stopniem 
referencyjności, bardzo dobre 
centrum fachowości w ochronie 
zdrowie, ale  potrzebujące stałe-
go wspierania w zakresie remon-
tów, wyposażania. A im bardziej 
specjalistycznych oddziałów czy 
dziedzin medycyny to dotyczy, 
tym więcej kosztuje. Myślę, że 
będę tu zgodny z marszałkiem 
Arturem Kosickim i Markiem 
Malinowski, który w zarządzie 
województwa zajmuje się spra-
wami ochrony zdrowia, jeżeli 
zadeklaruję, że będziemy nadal 
dofinansowywać szpitale woje-
wódzkie w Białymstoku, Łomży 
i Suwałkach. Jakość usług me-
dycznych dla naszych miesz-
kańców powinna stale rosnąć. 
Wyzwania są duże, a możliwości 
powinny za nimi nadążać. 

Jak dodał Marek Olbryś, 
w tym roku na zadania moderni-
zacyjne do łomżyńskiego szpitala 
trafi 3,3 miliona złotych, a wo-

jewództwo podlaskie należy do 
kilku najlepszych w Polsce pod 
względem udziału nakładów na 
ochronę zdrowia z samorządo-
wego budżetu.

- Nie możemy jednak kształ-
tować płac - podkreślił wicemar-
szałek.     

W uroczystej inauguracji 
działalności "odnowionej" kar-
diologii w Łomży wzięli udział 
m. in. poseł Bernadeta Krynicka, 
przewodniczący rady społecznej 
placówki, burmistrz Kolna, An-
drzej Duda, radni Sejmiku Ste-
fan Krajewski i Jacek Piorunek, 
przedstawiciele środowisk i in-
stytucji medycznych z Białego-
stoku i Łomży.

- Serdecznie dziękuję, wszyst-
kim, którzy przyczynili się, że to 
zadanie zostało zrealizowane tak 
sprawnie i szybko. Dziękuję za 
cierpliwość i wyrozumiałość pra-
cownikom pozostałych oddzia-
łów szpitala, którzy także  odczu-
wali w tym okresie utrudnienia 
w codziennej pracy. Przenoszenie 

oddziału była to bardzo trudna 
logistycznie operacja. Mam na-
dzieję, że w przyszłości - nieda-
lekiej - każdy szpitalny oddział 
i każda sala będzie wyglądał jak 
na naszym zmodernizowanym 
oddziale kardiologicznym  - mó-
wił dyrektor Mariusz Obrycki.

Jak poinformowała dr Anna 
Markowska, baza łomżyńskiej 
kardiologii to teraz oddział z 37 
łóżkami, w tym 12 intensywnej 
opieki oraz oddział rehabilita-
cji kardiologicznej (-Radosny, 
bo tam serca wracają do pełnej 
sprawności i zdrowia - dodała).
Większość sal  z własnym łazien-
kami jest przeznaczona dla 2 - 3 
pacjentów. Uzupełnia to najwyż-
szej jakości aparatura do diagno-
styki i terapii. Wprowadzone zo-
stały nowe zabiegi.  

- Myślę, że daje to pacjen-
tom poczucie bezpieczeństwa, 
że w razie nagłej sytuacji tu na 
miejscu otrzymają profesjonalną 
pomoc - zaakcentowała dr Anna 
Markowska.  

Poseł Bernadeta Krynicka, 
przed rozpoczęciem pracy par-
lamentarnej, pielęgniarka  Szpi-
tala Wojewódzkiego w Łomży, 
życzyła sukcesów i zapowiedzia-
ła walkę w parlamencie o lep-
szy system płacowy w ochronie 
zdrowia, a do dyrektora zaape-
lowała o "specjalną premię" dla 
pracowników przygotowujących 
odnowiony oddział na przyjecie 
pacjentów. Wicemarszałek Ma-
rek Olbryś przypomniał o rzą-
dowych zapowiedziach podno-

szenia nakładów na tę sferę do 
6 procent PKB i zaprosił do 
składania w Urzędzie Marszał-
kowski dobrze przygotowanych 
wniosków o dofinansowania 
działań modernizacyjnych. Rad-
ny Jacek Piorunek  przypomniał, 
że samorząd wojewódzki  także 
w poprzednich kadencjach dbał 
o unowocześnianie placówki 
w Łomży.

- Pamiętajmy, że to nie jest 
szpital tylko Łomży. To także 
szpital Kolna, Zambrowa, Graje-
wa. I tak go traktujemy. Powinien 
być jasny układ referencyjności: 
szpitale powiatowe - wojewódz-
kie - kliniczne. Nie warto dublo-
wać zadań, bo na wszystko nam 
nie wystarczy pieniędzy - stwier-
dził burmistrz Andrzej Duda, 
przewodniczący społecznej rady 
szpitala w Łomży. I zakończył 
żartem: - To najlepszy możliwy 
moment na otarcie kardiolo-
gii w Łomży. Jest czas wyborów 
i serca wielu kandydatów mogą 
wymagać zwiększonej troski .

Goście obejrzeli pomiesz-
czenia i wyposażenie oddziału. 
Wicemarszałek Marek Olbryś 
dokonał nawet "przymiarki" do 
bieżni w gabinecie rehabilita-
cji. Pracy lekarzy, pielęgniarek 
i całego personelu błogosławił  
łomżyński biskup Janusz Step-
nowski.       

Z sercem? Warto do Łomży

Remont łomżyńskiej kardiologii możliwy był dzięki środkom samorządu województwa podlaskiego. 
Od lewej Hanna Majewska - Dąbrowska, Marek Olbryś i Mariusz Obrycki
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Marlena Siok: - Plan jest taki – przed 
wyborami odwiedzić każde woje-
wództwo i każdy okręg wyborczy. Co 
PSL – Koalicja Polska, chce zapropo-
nować mieszkańcom Ziemi Łomżyń-
skiej, tego regionu? 

Władysław Kosiniak-Ka-
mysz: - Chcę odwiedzić wszyst-
kie okręg. Zdecydowana część 
już za mną. Trzeba przyznać, że 
jest to intensywna kampania, ze 
względu na jej krótki czas. Jest go 
niewiele, dlatego warto dobrze 
go wykorzystać. Co dla Łomży, 
Ziemi Łomżyńskiej czy powiatu 
łomżyńskiego? Przede wszyst-
kim  kandydat, którym jest Stefan 
Krajewski, szef podlaskich struk-
tur PSL i mój serdeczny kolega. 
Jednak to by było za mało. Jest 
to niezwykle pracowity człowiek, 
znający się na tematach, które 
w tym regionie są szczególnie 
ważne, czyli rolnictwo, gospo-
darka rolno-spożywcza, przemysł 
spożywczy czy spółdzielczość 
mleczarska. I nie tylko. ASF, to 
problem który wyjątkowo do-
tyka województwo podlaskie. 
W trakcie naszych rządów, przez 
dwa lata, kiedy do Polski dotar-
fł ASF, udało nam się utrzymać 
trzy ogniska 15 kilometrów od 
granicy z Białorusią. Niestety 
ostatnie cztery lata, to rozlewanie 
się po kraju śmiertelnej dla go-
spodarstw choroby. W tej chwili 
całe województwo podlaskie i nie 
tylko, bo także województwo ma-
zowieckie czy warmińsko-ma-
zurskie objęte jest Afrykańskim 
Pomorem Świń. Jest to ponad 
200 ognisk. Musimy zatrzymać 
rozprzestrzenianie się tej choro-
by poprzez bioasekurację, pozy-
skiwanie środków europejskich 
i wydatkowanie ich rolnikom. 
Niekiedy konieczna jest zmiana 
profilu gospodarstw, ponieważ 
karencja po wystąpieniu choro-
by jest bardzo długa. Trzeba dziś 
przyznać, iż po 4-latach zanie-
dbań perspektywa pozbycia się 
tej niezwykle groźnej choroby 
nie jest najlepsza. My nie pozo-
stawimy rolników, gospodarzy, 
hodowców samych sobie. Mamy 
zupełnie inną filozofię. Przede 
wszystkim Fundusz Stabilizacji 
Dochodów Rolniczych, sprawa 
dostępności wody – coraz bar-
dziej palący problem. Mam tu na 
myśli chociażby brak melioracji 

czy małych zbiorników retencyj-
nych w gospodarstwach. Do tego 
wspieranie spółdzielczości mle-
czarskiej. Województwo podla-
skie jest ikoną spółdzielczości. To 
się sprawdziło. W województwie 
podlaskim, na Ziemi Łomżyń-
skiej te spółdzielnie znakomicie 
się rozwijają. Muszą jednak mieć 
rynki zbytu na wschód. Polskie 
Stronnictwo Ludowe jest chyba 
jedyną partią, która mówi o od-
blokowaniu handlu ze wscho-
dem. W 2008 roku doprowadzili-
śmy do tego i jestem przekonany, 
że uda się to powtórzyć gdy obej-
miemy rząd. Proponujemy mały 
ruch graniczny w Białorusią, 
z Obwodem Kaliningradzkim. 
Nie może być tak, że wagony 
wstydu, z rosyjskim węglem jadą 
do Polski, a nasze jabłka, nasze 
mleko, nasze produkty nie mają 
możliwości opuszczenia wschod-
niej granicy. Tu nie chodzi tylko 
o Białoruś czy Rosję, ale także 
m.in. o Chiny. Dla samej Łom-
ży, dawnych miast wojewódzkich 
i w ogóle mniejszych miejsco-
wości ogromnym dramatem jest 
wyludnianie się. Młodzi ludzie 
opuszczają miasta takie jak cho-

ciażby Łomża. Społeczeństwo 
tych ośrodków to bardzo często 
społeczeństwo starzejące się, nie-
jednokrotnie nie będące w stanie 
utrzymać własnego gospodarstwa 
domowego. Mamy na to pomysł. 
3 punkty programowe, które zo-
stały stworzone właśnie dla miast 
takich jak Łomża. Mowa tu 
o programie “Własny kąt”, który 
zakłada wsparcie młodych ludzi 
przy zakupie mieszkania. Propo-
nujemy 50 tysięcy złotych dofi-
nansowania. W ten sposób chce-
my zachęcić młodych ludzi do 
podejmowania tej ważnej decyzji, 
o pozostaniu w swoim rodzinnym 
mieście. Planujemy przeznaczyć 
w sumie na ten cel 5 miliardów 
złotych rocznie. To dofinansowa-
nie będzie można uzyskać także 
na budowę domu jednorodzin-
nego. Jest wiele osób, które chcą 
zostać na gospodarstwie, na wsi 
i my chcemy im w tym pomóc. 
Kolejny punkt programowy skie-
rowany jest do osób starszych. 
Mowa o programie “Emerytura 
bez podatku”. Jest to nasze moce 
zobowiązanie, stałe systemo-
we rozwiązanie, a nie czasowe 
wsparcie uzależnione od “widzi-

misię” jednego polityka, dzięki 
któremu seniorzy będą otrzymy-
wali emeryturę wyższą o 200, 300 
a może i 400 złotych miesięcznie. 
Trzeci punkt, który proponujemy 
dotyczy przedsiębiorców, czyli 
soli tej ziemi. W tym regionie to 
głównie mikro i małe przedsię-
biorstwa, które zabijane są coraz 
wyższym ZUS-em. My propo-
nujemy dobrowolny ZUS. Jeśli 
przedsiębiorca jest w stanie to 
odkłada na emryturę, jeśli w jego 
branży jest kryzys bądź skończył 
się sezon i nie zarabia, to robi 
sobie wakacje od ZUS-u. Szacu-
jemy, że w ciągu trwania kariery 
zawodowej to może być nawet 
15-20 lat takiego zwolnienia 
z zachowaniem emerytury mi-
nimalnej. Poza tymi 3. niezwykle 
ważnymi punktami dodatkowy, 
mówiący o czystym powietrzu. 
Dzisiaj smog to problem nie tyl-
ko aglomeracji krakowskiej czy 
śląskiej. To jest problem także 
Łomży, w której jest jeszcze wiele 
pieców węglowych. I trzeba dofi-
nansować wymianę tych pieców, 
pomóc w zakupie paliwa i przejść 
na odnawialne źródła energii. To 
jest koło zamachowe gospodarki, 

które sfinansuje programy spo-
łeczne.  

M.S: - Które z punktów programo-
wych Koalicji Polskiej chciałby zaim-
plementować w województwie pod-
laskim, na Ziemi Łomżyńskiej Stefan 
Krajewski?

Stefan Krajewski: - To są 
tematy bardzo zbieżne z pro-
gramem Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Rolnictwo, obszary 
wiejskie, miejsce dla młodych. 
Obawiamy się, że w kolejnych 
perspektywach finansowych wo-
jewództwo podlaskie może prze-
stać istnieć ze względów demo-
graficznych. Trzeba te pieniądze 
tak wydawać, żeby ludzie chcieli 
tu zostawać, żeby ci, którzy wy-
jechali, chcieli wracać. Widzi-
my,że powstają nowe mieszka-
nia, ale tak naprawdę ludzi nie 
przybywa. Widzimy nadzieję na 
zmiany w programach: Własny 
Kąt czy Ziemia za Złotówkę. 
Mówimy o tym żeby samorządy 
czy państwo ze swoich zasobów 
przeznaczało tereny, aby młodzi 
chcieli budować domy. Podwa-
liny całej pomocy socjalnej roz-
począł obecny tu minister Wła-

Widzimy potrzebę zmiany,  
bo ludowy to znaczy obywatelski 

O wsparciu młodych ludzi kwotą 50 tysęicy złotych na zakup mieszkania, emeryturze bez podatku, czy wakacjach od ZUS-u dla przedsiębiorców,  
a także o Rzeczypospolitej obywatelskiej, rozsądku w bratobójczej walce i o tym dlaczego podlaskie, ale również Ziemia Łomżyńska, może zna-
czyć więcej. Z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Stefan Krajewskim, szefem podlaskich  

struktur PSL rozmawia Marlena Siok.
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dysław Kosiniak-Kamysz. Mam 
tu na myśli „kosianiakowe” czy 
wydłużenie urlopów macierzyń-
skich. Są też kolejne projekty, jak 
Godzina dla Rodziny. Wiele się 
o nich mówi, ale to jest ten czas, 
kiedy widzimy jak wiele na rynku 
pracy się zmienia. Są to sprawy 
ważne dla młodych ludzi i o nie 
będziemy walczyć.   

M.S: - Program Koalicji Polskiej rozpo-
czyna się od hasła “Rzeczypospolita 
Obywatelska”. Czyli jaka? 

W.K-K: - Czyli nasza, wspól-
na. Warto tu przetoczyć słowa 
Wincentego Witosa: “Przyszło-
ści państwa ani jego potęgi nie 
zabezpieczy żaden, choćby naj-
większy geniusz. Może to tylko 
uczynić cały, świadomy swych 
praw i obowiązków, naród”. Ja 
wierzę w Polskę, która jest silna 
siłą swoich obywateli, ich mą-
drością, zaradnością, a nie silna 
siłą władzy. I taka Polska musi 
pomagać tym, którzy chcą się 
rozwijać. Dawać im szansę. Oby-
watele muszą mieć zdecydowanie 
większą kontrolę nad tym, co się 
dzieje w Polsce.

M.S: - W jaki sposób zatem chcecie 
wzmonić rolę wyborców w kontroli 
władz i zwiększyć ich wpływ na spra-
wy publiczne?

W.K-K: - Już Witos mówił, 
że warto postawić na jednoman-
datowe okręgi  wyborcze i wy-
bierać posła z imienia i nazwiska, 
a nie partię polityczną. Chcemy 
wprowadzić Dzień Referendal-
ny, żeby raz w roku było takie 
święto demokracji, kiedy Pola-
cy w najważniejszych sprawach 
mogą się wypowiedzieć. To nie 
ma być rządzenie za pomocą re-
ferendów. To ma być słuchanie 
głosu naszych rodaków i kon-
trola społeczna. Gdy pojawi się 
niebezpieczny pomysł, jak np. 
zmiany w sądownictwie, które 
były nie dla obywatela, tylko dla 
obozu władzy, bo nie ma przecież 
krótszych postępowań, szybszego 
dochodzenia do sprawiedliwości, 
tańszych  procesów, tylko są coraz 
wyższe opłaty sądowe, nie ma sę-
dziów pokoju i sprawy nawet bła-
he ciągną się latami, to obywatele 
będą mogli się im przeciwstawić. 
Kolejna sprawa, to mieszana or-
dynacja wyborcza, aby bardziej 
wybierać reprezentantów okrę-
gów, regionów, powiatówm, a nie 
reprezentantów tylko i wyłącznie 
partii politycznych. To mówię 
jako szef partii politycznej, która 
widzi potrzebę zmian. Ludowy 
to też znaczy obywatelski, po-
wszechny. Dlatego wracamy do 
tych korzeni i chcemy wyborów 
prokuratora generalnego w wy-
borach powszechnych. To jest też 
więcej dania odpowiedzialności 
obywatelom i kontroli społecznej. 
Taka Polska jest możliwa.

M.S: - Czy to właśnie te punkty, jak 
zmiana ustrojowa w Polsce czy odda-
nie większej wladzy w ręce obywateli 
były tymi, które połączyły PSL z Paw-
łem Kukizem?

W. K-K: - Dla niego to było 
bardzo ważne. Mówiąc szczerze, 
przeszedłem już wiele dyskusji 
o koalicjach, współpracy, ale ni-
gdy jeszcze nie spotkałem osoby, 
która z takim uporem wracała 
do tematów programowych. To 
jest dla mnie wręcz imponują-
ce. Mogliśmy wybrać łatwiejszą 
drogę, pójść na wpólnych listach 
z Platformą. Dla mnie, dla Ste-
fana Krajewskiego, I wielu innych 
działaczy, byłoby to prawdopodo-
bieństwo mandatu już na starcie. 
Dużo wyższe niż walka o każdy 
głos, każdy punkt procentowy. 
Paweł Kukiz mógł z kolei pójść 
z PiS-em, na jego listach. Tylko, 
że w tym zatracilibyśmy siebie, 
zatracilibyśmy ten złoty środek, 
tak potrzebny w tej bratobójczej 
wojnie. Sprawy obywatelskie, 
które wpisaliśmy do naszego 
programu są dla niego niezwykle 
ważne. On dla nich jest w stanie 
poświęcić łatwy i przyjemny byt 
w parlamencie. Tak samo, jak my 
dla sprawy emerytury bez po-
datku, pojednania i przywócenia 
normalności w Polsce. W imię 
przywrócenia braterstwa, jeste-
śmy w stanie podjąć wyzwanie sa-
modzielnego startu w wyborach, 
które naprawdę nie jest łatwe. 
Partia władzy ma monopol, pro-
wadzi rządy autorytarne. To jest 
walka każdego dnia, Ja będę robił 
wszystko, aby do rządów jednej 
parti nie doszło. Dlatego zachę-
cam, by pójść na wybory I mądrze 
zdecydować. Nie pozostawiać losu 
Polski w dłoniach jednej partii.  

M.S: - Ta walka nie należy chyba do 
najłatwiejszych także w wojewódz-
twie podlaskim?

S.K: - Prowadzimy spotkania 
w terenie, rozmawiamy z miesz-
kańcami województwa podla-
skiego. Nie boimy się trudnych 
tematów, jak chociażby kwestie 
związane z pensją minimalną. 
Najważniejszą kwestią nie jest jej 
wysokość, a siła nabywcza pienią-
dza. Nie ważne czy moje wyna-
grodzenie będzie wynosiło tysiąc 
czy dwa tysiące złotych, ważne 
jest to ile za te pieniądze będę 
mógł nabyć dóbr i usług. O tym 
należy rozmawiać. Trzeba zasta-
nawiać się także co zrobić w kie-
runku seniorów, bo problem sta-
rzejącej się wsi jest coraz bardziej 
poważny. Bardzo często spoty-
kamy osoby samotne, których 
rodziny opuściły, wyjeżdżając do 
dużego miasta czy poza granice 
Polski. I dzisiaj ktoś musi tym 
ludziom pomóc. Jeżeli nie zrobi 
tego rząd muszą zrobić to samo-
rządy, a te z kolei muszą mieć za-
pewnione na to środki. 

M.S: - Podlaskie może znaczyć więcej, 
to tylko hasło, czy kryje się za tym coś 
więcej?

S.K: - Podlaskie na pewno 
może znaczyć więcej! Jestem 
o tym przekonany. Już niejedno-
krotnie słyszeliśmy zapowiedzi, 
że wiele pieniędzy powinno być 
kierowanych do Polski wschod-
niej. Padały liczne zapowiedzi 
przemian. To przecież stąd mie-
liśmy ministra rolnictwa, a także 
ministra spraw wewnętrznych 
i administracji. I to tempo roz-
woju wcale nie jest szybsze. To 
wyłącznie finalizowanie inwe-
stycji infrastrukturalnych, które 
rozpoczęliśmy. Czekamy z nie-
cierpliwością na przebieg spraw 
związanych z budową Via Baltica 
oraz kolejnych dróg ekspreso-
wych. Nie zapominajmy także, 
że potrzebne są dobrej jakości 
drogi wojewódzkie, powiatowe, 
lokalne. Wystarczy pojechać do 
tych mniejszych miejscowości, by 
zauważyć te potrzeby. I na nich 
chcę się skupić, na rozwoju Polski 
lokalnej. Przed wyborami wiele 
się o niej mówi, a później tych 
efektów zbyt wielu nie widać. 

M.S: - Numer jeden do Sejmu… Rze-
czywiście! Zdaje się, że wyprzedził 
Pan losowanie Państwowej Komisji 
Wyborczej!

S.K.:- Jedynka była na liście 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego – Koalicji Polskiej. Ale też 
okazało się, że jest to jedynka na 
karcie do głosowania. Ale to trze-
ba wierzyć, że szczęście sprzyja 
zawsze dobrym. My też tu do-
brze pracowaliśmy dla regionu. 
To nie tylko moja praca. Ale też 
marszałka Jerzego Leszczyńskie-
go, Bogdana Dyjuka, radnych 
Sejmiku województwa podla-
skiego, radnych powiatowych, 
starostów, wójtów. Naprawde 
dzisiaj te efekty widać. To cho-
ciażby program odnowy wsi, któ-
ry wprowadziliśmy. To pieniądze 
dla Ochotniczych Straży Pożar-
nych, ale też duże pieniądze dla 
Szpitali Wojewódzkich w Łomży 
czy Białymstoku, dla Białostoc-
kiego Centrum Onkologicznego, 
pieniądze dla uczelni wyższych. 
Regionalny Program Operacyjny 
mimo tak dużej krytyki i zarzu-
tów ze strony obecnych władz, 
okazało się, że  środki zostały 
szybko i dobrze wydatkowane. 
Dzisiaj widzimy, że to, co zostało 
rozpoczęte jest kontynuowane, 
gorzej z rozpoczęciem nowych 
inwestycji.

M.S:- Filozofią Polskiego Stronnictwa 
Ludowego jest nie megalomania, nie 
centralny port komunikacyjny, tylko 
najpierw droga asfaltowa do każdej 
miejscowości, chodnik, ścieżka rowe-
rowa. Czy to dobry wybór, by o intere-
sy mieszkańców województwa podla-
skiego walczył Stefan Krajewski?

W.K-K: - Tu jest wielu do-
brych kandydatów. Cała zielona 
dużyna. Jeśli natomiast chodzi 
o Stefana Krajewskiego jestem 
przekonany, że jest człowiekiem, 
który będzie w stanie zadbać 
właśnie o te interesy ponieważ 
robi to na co dzień będąc samo-
rządowcem. Był wicemarszał-
kiem, a także szefem Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, a obecnie pracuje na 
rzecz samorządu województwa 
podlaskiego. My prezentujemy 
zupełnie odmienną filozofię, 
która ściera się z filozofią obec-
nego rządu. Jedna mówi: wielki, 
centralny port komunikacyjny 
pod Warszawą, za kilkadziesiąt 
miliardów złotych, a druga: naj-
pierw droga asfaltowa do każdej 
miejscowości, dobre połącze-
nie komunikacyjne, bezpieczny 
chodnik a później dalszy rozwój. 

M.S: - Jednak młodzi ludzie, z którymi 
się rozmawia wskazują, że centralny 
port komunikacyjny i kwestie połą-
czeń z większymi ośrodkami są dla 
nich ważne… 

W.K-K: - Każdy z nas ma 
taką potrzebę – żyć w dobrze 
skomunikowanym świecie. Doty-
czy to także osób, które nie mają 
prawa jazd, osób starszych czy 
dzieci. 800-900 milionów, które 
rząd zainwestował w odnowie-
nie połączeń komunikacyjnych 
to jest kropla w morzu potrzeb. 
Tych pieniędzy potrzeba po 
prostu dużo więcej. Jesteśmy za-
interesowani dużo bardziej tym 
tematem niż budową centralnego 
portu komunikacyjnego. 

M.S: - W programie pojawia się 
punkt dotyczący opieki żłobkowej. To 
w Łomży bardzo ważny problem…

W.K-K: - To jest problem 
dotykający większość miejsco-
wości w Polsce. Trzeba kon-
tynuować program „Maluch”, 
rozpoczęty jeszcze przez Jolanę 
Fedak. Później my go rozwinę-
liśmy. Jest kontynuowany, choć 
nasi następcy musieli go na-
zwać Maluch Plus... Nie może 
być uznane nic, co wydarzyło 
się przed 2015 rokiem. Tym się 
różnimy od rządzących, że je-
steśmy w stanie powiedzieć: faj-
nie, że jest 500+. Głosowaliśmy 
za tym i bardzo będziemy dbać, 
żeby ten program był utrzyma-
ny. Dobrze, że udało się nam 
zrobić pewne rzeczy wcześniej 
– najdłuższe urlopy czy Kartę 
Dużej Rodziny. Przeżyjemy bez 
uznania z tej drugiej strony, jak 
tylko będzie wsparcie samorzą-
dów. To jest najważniejsze. Sa-
morząd prowadzi dzisiaj ekwi-
librystykę finansową, żeby tylko 
spiąć koniec z końcem. Coraz 
więcej obciążeń, coraz więcej 
ustaw nakładających obowiązki 
bez zapewnienia środków finan-

sowych. Choćby podwyżki dla 
nauczycieli. W większości gmin 
subwencja nie wystarcza na pła-
ce. Nasze badania wskazują, że 
średnio subwencja pokrywa 85% 
wydatków na płace. Na podwyż-
ki w tym roku to samorządy mu-
szą wyłożyć swoje pieniądze, aby 
zrealizować obietnice rządzą-
cych. Tak nie może być. Przez 
to nie ma w żłobka czy przed-
szkola. Trzeba wspierać program 
Maluch. Możliwośc budowy mi-
krożłobków, mikroprzedszkoli, 
choćby w mieszkaniach. To jest 
kierunek, który jest nam bliski. 
Wciąż jest za mała dostępność 
do opieki nad dziećmi do 3 roku 
życia. Proponujemy, szczegól-
nie mamom, rozwiązanie, któ-
re pozwoli sprawowanie opieki 
i pójście do pracy, czyli promocja 
zatrudnienia na pół etatu. Wra-
casz do pracy po np. pół roku 
urlopu macierzyńskiego, aby 
łączyć tę opiekę. Łatwiej jest ją 
zapewnić przez 4 godziny dzien-
nie niż przez 8. Wtedy będzie 
jeszcze jeszcze tysiąc złotych 
od państwa. Po to byście mogli 
być aktywni zawodowo, ale też 
opiekować się dziećmi. Forma 
zatrudnienia w niepełnym wy-
miarze bardzo się sprawdziła 
w krajach Beneluksu.

M.S: - Wielu rodziców rozważa: zostać 
z dzieckiem czy wrócić do pracy...

W.K-K: - Jedno i drugie jest 
ważne. Gdy po rządach PiS-
-u objęliśmy władzę, urlop ma-
cierzyński wynosił 16 – 18 ty-
godni. To było bardzo krótko. 
Jestem świeżo upieczonym oj-
cem, kolega Stefan też ma dwój-
kę niedużych dzieci i wiemy, jak 
bardzo chcieliśmy zostać z nimi 
dłużej. Dlatego jestem przeko-
nany, że wydłużenie urlopu ro-
dzicielskiego z tych kilkunastu 
tygodni do roku jest kluczowe. 
Ponadto krok dalej. Wielu rodzi-
ców zastanawia się czy po ulropie 
rodzicielskim pójść do pracy czy 
na urlop wychowawczy. My pro-
ponujemy pracę na pół etatu, do 
której będzie dopłacało państwo.   

M.S: - Czy te punkty programowe są 
w stanie odwrócić sondaże, w których 
Prawo i Sprawiedliwość wydaje się 
być nie do pokonania?

W.K-K: - Odczytaliśmy wy-
nik wyborczy z 2015. Dostali-
śmy wtedy żółtą kartkę. Wiemy 
jakie błędy popełniliśmy i Ja za 
nie przepraszam. Wyciągnęliśmy 
wnioski i idziemy z nową formu-
łą, z bardzo dobrym programem 
obliczonym na zmianę dziet-
ności, na wsparcie rodziny, ale 
otwarty także na przedsiębiorcę. 
Mam nadzieję, że przyniesie to 
dobry efekt!                      

polityka

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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Witanie wojska w Łomży 
rozpoczął tego dnia w Katedrze 
biskup łomżyński Janusz Step-
nowski. Wokół ewangelicznej 
opowieści o setniku rzymskiej 
centurii w palestyńskim Kafar-
naum snuł refleksje dotyczące 
wrastania żołnierzy  w lokalne 
środowisko.        

- Obywatel rzymski w spo-
sób perfekcyjny zintegrował się 
z ludźmi innej religii i kultury, czuł 
sie jednym z nich. Oni też go trak-
towali jako swojego. Miejscowość  
Kafarnaum stało się miejscem 
jego życia, realizacji jego marzeń, 
ale jednocześnie także żołnier-
skiej posługi dla Rzymu. W na-
szym mieście żołnierze mieszkają 
od stuleci. Najpierw carscy, póź-
niej legioniści odrodzonej Polski. 
Mamy w krajobrazie miasta aleję 
Legionów i ulicę Wojska Polskie-
go. Po wojnie byliśmy świadkami 
tworzenia, ale też zamykania jed-
nostek. Teraz cieszymy się, że 18 
pułk logistyczny powoli będzie 
przybywał do naszego miasta. 
Drodzy żołnierze, integrujcie się 
w to miasto. Zakładajcie rodzi-
ny i budujcie swoją przyszłość na 
naszej ziemi. Cieszymy się i Bogu 
dziękujemy za to, że powracacie. 
Budujcie razem z nami to piękne 
miasto i służcie mu oraz Ojczyź-
nie - powiedział ordynariusz łom-
żyński Janusz Stepnowski.

Wojsko wraca
Dalsza część uroczystości od-

była się już na Starym Rynku. 
Przemaszerowały pododdziały, 
w tym kompania honorowa ba-
talionu dowództwa 18 dywizji 
z Siedlec  Rozbrzmiał hymn Pol-

ski, a na maszt wzniosła się bia-
ło-czerwona flaga. Przedstawione 
zostały oficjalne dokumenty zwią-
zane z formowaniem 18 pułku lo-
gistycznego w Łomży. Potem głos 
zabrał minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak. Rozpoczął od 
przypomnienia wydarzeń związa-
nych z datą uroczystości.

- 80 lat temu Rosja Sowiecka 
napadła na Polskę, w czasie  gdy 
nasz kraj bronił się przed napa-
ścią Niemiec. Doszło do czwar-
tego rozbioru Polski. Okupacja 
niemiecka i sowiecka metodami 
nie różniły się od siebie. Z jednej 
strony łapanki i obozy koncentra-
cyjne, z drugiej - wywózki i łagry. 
W obu totalitarnych państwach 
mordowano Polaków tylko dla-
tego, że byli Polakami, a więc 
doszło do ludobójstwa. Jakie 
wnioski możemy teraz w związku 

z tym formułować?  Otóż takie,  
że o bezpieczeństwo Ojczyzny 
trzeba dbać. I to robi rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości, rząd pre-
miera Mateusza Morawieckiego. 
Naprawiamy błędy koalicji Po - 
PSL. Zdecydowałem o powoła-
niu 18 dywizji zmechanizowanej. 
"Żelaznej Dywizji", która opiera 
swoją tradycję właśnie na funk-
cjonującej przed II wojną i 18 dy-
wizji piechoty w Łomży. A więc 
Wojsko Polskie wraca do Łomży! 
- mówił szef resortu obrony. 

Jak wyjaśnił, 18 dywizja skła-
da się z trzech brygad:  21 Bry-
gady Strzelców Podhalańskich, 1 
Warszawskiej  Brygady Pancer-
nej oraz Brygady Zmechanizo-
wanej.

- Ale, żeby żołnierze tej 
w dywizji mogli funkcjonować 
sprawnie i skutecznie, muszą 

mieć wsparcie logistyczne To jest 
zadanie, które stawiam przed żoł-
nierzami 18 pułku z siedzibą tu, 
w Łomży. To niezwykle ważne 
wydarzenie dla przyszłości miasta 
i Ziemi Łomżyńskiej. Liczę, że 
mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej 
tak bardzo patriotycznie nasta-
wieni, będą wstępować do Wojska 
Polskiego. Liczę, że zarówno 18 
pułk logistyczny jak i cala dywizja 
będą  się odznaczały liczebnością  
Polska może się rozwijać tylko 
wtedy, gdy będzie bezpieczna. 
Wojsko polskie musi być i będzie 
liczniejsze Pułk będzie się rozwi-
jał i to będzie także impuls o cha-
rakterze gospodarczym. Cieszę 
się, że wojsko polskie do Łomży 
wraca, liczniejsze i coraz lepiej 
przygotowane by stać na straży 
bezpieczeństwa ojczyzny - dodał 
minister Mariusz Błaszczak.

Nowi mieszkańcy
Zgodnie z jego decyzją z 29 

kwietnia tego roku, tworzenie 18 
pułku w Łomży rozpoczyna się 
właśnie teraz. Jako zakończenie 
tego procesu wskazana została data 
31 grudnia 2022 roku. Wtedy to 
jednostka "w kompleksie wojsko-
wym" przy alei Legionów w Łomży 
na bazie istniejących już tam warsz-
tatów technicznych oraz w drugim 
"kompleksie wojskowym" w Białej 
Podlaskiej, ma osiągnąć stan około 
650 oficerów, podoficerów i żołnie-
rzy. Będzie zatrudniać także pra-
cowników cywilnych. 

Dowódcą został pułkownik 
(awans otrzymał właśnie w związ-
ku z tym) Paweł Gałązka. Na razie 
jego misja na stanowisku wyzna-
czona została do końca czerwca 
2020 roku. Jest doświadczonym ofi-
cerem logistyki, z praktyką w kilku 
jednostkach, a także w Afganistanie 
i w Sztabie Generalnym.  Jak poin-
formował,  pułk tworzyć będą trzy 
bataliony. Zadaniem jednego z nich 
będzie przede wszystkim transport, 
drugiego - zabezpieczenie, a trze-
ciego - remonty i opieka nad sprzę-
tem, jakim dysponuje wojsko.

- Jest dla mnie ogromnym 
zaszczytem i honorem , że zosta-
łem wyznaczony na stanowisko 
dowódcy pułku logistycznego, 
czyli najnowocześniejszej jed-
nostki wsparcia Żelaznej Dywi-
zji. W pułku będą profesjonaliści 
wielu dziedzin.   Kwalifikacje 
rozpoczynamy już 24 września. 
Zapraszam. Myślę, że zostanę 
przyjęty jako nowy mieszkaniec 
Łomży, bo ja już się czuję jak 
w rodzinie -mówił pułkownik 
Paweł Gałązka. 

Nowa karta wojskowej historii Łomży

Przybywa 
Terytorialsów

Szeregi 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej powiększyły się o ponad 
190 ochotników, którzy odbywają 
szkolenie podstawowe. Jest to naj-
liczniejsze w tym roku powołanie. 
Szkolenie zakończy przysięga wojsko-
wa, która odbędzie się 28 września 
w Białymstoku

Kandydaci do pełnienia Te-
rytorialnej Służby Wojskowej 
przechodzą obecnie intensywne 
szkolenie, które ma ich nauczyć 
podstawowych umiejętności nie-
zbędnych żołnierzom lekkiej pie-
choty. Główny nacisk położony 
jest na naukę taktyki i szkolenie 
strzeleckie. Ponadto żołnierze 
uczą się m.in. topografii, podstaw 
łączności oraz udzielania pierw-
szej pomocy. 

Jak informują służby praso-
we 1 PBOT, wśród kandydatów 

przeważają osoby w wieku 18-19 
lat. Średnia wieku wynosi około 
25 lat. Ponad 20% ochotników to 
kobiety. Czwarte - w tym roku - 
szkolenie podstawowe rozpoczę-
ło się w piątek 13 września. 

Jego zwieńczeniem będzie 
przysięga wojskowa, która od-
będzie się 28 września w Bia-
łymstoku. Dodatkowo w ramach 
szkolenia wyrównawczego, po-
wołani zostaną kolejni żołnierze 
rezerwy. Ostatnie w tym roku 
szkolenia kandydatów zaplano-
wane są w terminie 15-30 listo-
pada. 

Rekrutację prowadzą Woj-
skowe Komendy Uzupełnień 
w Białymstoku, Bielsku Podla-
skim, Łomży i Suwałkach. Cykl 
szkolenia żołnierzy Wojsk Obro-
ny Terytorialnej trwa 3 lata i jest 
podzielony na trzy etapy: szkole-
nie indywidualne (pierwszy rok), 
specjalistyczne (drugi rok) i zgry-
wające (trzeci rok).

Terytorialsi  
i ich podniebni  

pomocnicy 
Operatorzy Bezzałogowych Statków 
Powietrznych (BSP) z 1 Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej biorą 
udział w szkoleniu w Podlodowie 
(województwo lubelskie). Od stycznia 
2020 roku kompetencje WOT w zakre-
sie wykorzystania  nowej technologii 
wejdą do systemu zarządzania kryzy-
sowego i będą mogły być wykorzysty-
wane we wsparciu lokalnych społecz-
ności w ramach działań kryzysowych 
lub poszukiwawczych.

Do konieczności wykorzysty-
wania BSP przekonał żołnierzy 
WOT ich udział w działaniach 
kryzysowych w maju i czerwcu, 
a także zaangażowanie formacji 
w liczne akcje poszukiwawcze 
(trzynaście od 2018 roku, w tym 
dwie na Podlasiu)

Prowadzenia rozpoznania 
z powietrza są też klasycznym 
przykładem tzw. kompetencji 
podwójnego zastosowania: na 
wojnę, ale i na kryzys czasów 
pokoju. Na dodatek, działalność 
kryzysowa spowoduje wzrost 
umiejętności przydatnych w cza-
sie działań bojowych. 

Operatorzy z 1PBOT będą 
realizować pierwsze samodzielne 
loty szkolne z wykorzystaniem 
Powietrznych FlyEye. Zanim 
żołnierze rozpoczęli zajęcia prak-
tyczne z bezzałogowcami, uczest-
niczyli w  szkoleniu zorganizo-
wanym przez producenta - firmę 
WB Electronics oraz w kursach 
prowadzonych w Lotniczej Aka-
demii Wojskowej w Dęblinie.  
W szkoleniu brali udział także 
żołnierze z brygad OT na Lubel-
szczyźnie i Podkarpaciu. 

FlyEye to BSP bliskiego za-
sięgu klasy mini, zaprojektowany 
do prowadzenia powietrznych 

działań obserwacyjnych, trud-
nych, bądź też niemożliwych do 
zrealizowania przy pomocy in-
nych środków rozpoznania. Bez-
załogowce posiadają głowice ob-
serwacyjne dzienno - nocne.

W 1 Podlaskiej Brygady OT 
znajduje się zestaw BSP FlyEye 
złożony z czterech platform po-
wietrznych (samolotów). FlyEye 
to, po amunicji krążącej Warma-
te, drugi rodzaj bezzałogowców 
będący na wyposażeniu WOT.

Utworzenie 18 Pułku Logistycznego w Łomży ogłosił na Starym Rynku w Łomży minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak, na zdjęciu z posłem Lechem Antonim Kołakowskim
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Godziny grozy w Wygodzie 
W 80 lat po wybuchu II wojny światowej znów dała ona o sobie znać. Podczas 
prac na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Wygoda znaleziony został 
około 30-centymetrowy niewybuch. 

Po bliższych oględzinach okazało się, że jest to pocisk lotniczy 
o potencjalnej sile rażenia około 800 metrów. To zedecydowało o ewa-
kuowaniu kilkudziesięciu osób.

Policjanci i strażacy zabezpieczyli teren śmiertelnie groźnego 
znaleziska do czasu przyjazdu saperów z Orzysza. Niewybuch został 
przez wojskowych bezpiecznie wydobyty, zabezpieczony oraz wywie-
ziony z miejscowości około godziny po kilku godzinach.

Poszukiwany 
dyrektor 

ratunkowy
Konkurs na stanowisko dyrektora 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego SPZOZ w Łomży ogłosił 
zarząd województwa podlaskiego. Na 
zgłoszenia kandydatów oczekuje do 
27 września.

Łomżyńska WSPR prowadzi 
działalność w zakresie ratownic-
twa medycznego w Łomży oraz 
powiatach łomżyńskim, grajew-
skim, kolneńskim, wysokoma-
zowieckim (bez gminy Koby-
lin Borzymy) i zambrowskim. 
W Grajewie, Kolnie, Wysokiem 
Mazowieckiem i Zambrowie ist-
nieją oddziały Stacji. To łącznie 
około 250 osób. 

Dyrektorem WSPR od 2012 
roku była Hanna Waniewska. Po 
pierwszej sześcioletniej kadencji, 
wygrała konkurs na kolejną jesie-
nią 2018, tuż przed przejęciem 
władzy w Sejmiku i Urzędzie 
Marszałkowskim przez Prawo 

i Sprawiedliwość, które zdobyło 
większość w wyborach. W no-
wej sytuacji politycznej doszło 
do wymiany Rady Społecznej 
pogotowia, a w lipcu tego roku 
do odwołania dyrektor Hanny 
Waniewskiej. W uzasadnieniu 
podawanym przez służby praso-
we Urzędu Marszałkowskiego 
wskazywane było przede wszyst-
kim pogorszenie się sytuacji fi-
nansowej WSPR. Strata za 2018 
rok przekroczyła np. 560 tysięcy 
złotych, a prognoza na 2019 rok 
także przewidywała ujemny wy-
nik. 

Decyzją Sejmiku powołana 

została komisja konkursowa pod 
przewodnictwem Marka Mali-
nowskiego, który w zarządzie wo-
jewództwa zajmuje się sprawami 
ochrony zdrowia, a w jej składzie 
znalazł się m. in. przewodniczą-
cy rady społecznej WSPR Karol 
Cuch.     

Urząd Marszałkowski określił 
podstawowe warunki dla kandy-
datów na dyrektora łomżyńskiej 
Stacji na zasadach obowiązują-
cych na ogół w podobnych kon-
kursach: wyższe wykształcenia, 
odpowiednia wiedza i doświad-
czenie dające rękojmię prawi-
dłowego wykonywania obowiąz-
ków, staż pracy na stanowiskach 
kierowniczych, podyplomowe 
studia z zarządzania, niekaral-
ność. Specjalnym warunkiem jest 
zaprezentowanie koncepcji pracy 
na stanowisku dyrektora na sze-
ścioletnią kadencję.    

Szczegółowe informacje 
i dokumenty związane z sytuacją 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Łomży można 
znaleźć na portalu Wrota Pod-
lasia.

Absolwenci Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży odebrali dyplomy. 
W imieniu 520 magistrów, inżynie-
rów i licencjatów przemówił Tomasz 
Przychodzeń, absolwent administra-
cji drugiego stopnia: – Studia były 
świetną przygodą, abstrahując od 
poziomu nauki, który był bardzo wy-
soki, to właśnie ludzie, których tutaj 
poznałem, wykładowcy i studenci, 
stanowili dla mnie największą war-
tość – mówił.

Jak przekazuje Jolanta 
Święszkowska, rzecznik PWSIiP, 
gratulacje od władz rektorskich 
i dziekańskich odebrali absol-
wenci z najwyższą średnią ocen, 
autorzy najlepszych prac dyplo-
mowych oraz ci najbardziej za-
angażowani w działalność kół 
naukowych, niezliczone akcje 
społeczne i charytatywne, łącznie 
kilkadziesiąt osób. W gronie ak-
tywnych absolwentów była Ewa 
Zwierzyńska. – Atmosfera na 
studiach była wspaniała, mieli-
śmy dobry kontakt z wykładow-
cami, dużo zajęć praktycznych, 
które obecnie dają mi poczucie, 
że moja wiedza jest solidna. Nie 
żałuję, ani jednego dnia spędzo-
nego na uczelni – mówiła absol-
wentka dietetyki. 

Rektor dr hab. Dariusz Su-
rowik, prof. PWSIiP, podkreślał, 
że studia to nie tylko krótki czas 

pobierania nauki, ale także sen-
tyment, który pozostaje na całe 
życie oraz niewymierne wartości, 
takie jak przyjaźń oraz lojalność.  
– Przed państwem czas nowych 
wyzwań. Zbliża się moment, 
w którym powiecie: „spraw-
dzam”. Będziecie weryfikować, 
czy doświadczenie oraz wiedza 
Waszych mentorów, niezliczone 

ćwiczenia, wykłady, konsultacje 
i praktyki, stworzą Wam opty-
malną przestrzeń aktywności 
zawodowej. Wierzę, że z dyplo-
mem naszej uczelni poradzicie 
sobie z każdym wyzwaniem – 
mówił rektor „Państwówki”. 

 „To był dobry wybór” – to 
zdanie jak mantra przewijało się 
przez usta przybyłych na uroczy-

stość absolwentów administracji, 
zarzadzania, pracy socjalnej, filo-
logii angielskiej, pielęgniarstwa, 
fizjoterapii, dietetyki wychowa-
nia fizycznego, informatyki, au-
tomatyki i robotyki, technologii 
żywności i żywienia człowieka. 

Aleksandra Mocarska z pre-
zydium Samorządu Studenc-
kiego podkreślała, że promo-

cyjne hasło uczelni „Kieruj się 
pasją” nie jest sloganem, ale co-
dziennością studentów PWSIiP. 
Absolwentom życzyła, aby nie 
rozstawiali się z marzeniami. 
Żegnała ich w imieniu dwóch 
tysięcy żaków, przed którymi 
otwierają się nowe studenckie 
wyzwania roku akademickiego 
2019/2020.  

Dobry wybór,  
czyli Dyplomatorium w PWSIiP



Piekielne szybkości  
na ulicach Los Angeles.

Ten film to kwintesencja tego, jak 
tworzyć przyjemnie hollywoodzkie kino 
rozrywkowe. Takie, które ma być czystą 
frajdą, na którym śmiejemy się i podzi-
wiamy popisy kaskaderskie. 

Istnieją grupy samochodowych zapa-
leńców, którzy podkręcają i unowocze-
śniają silniki swoich samochodów tak, by 
osiągnąć jak największe prędkości. Są też 
grupki, które szaleją po ulicach miast, ści-
gają się, nie bacząc na niebezpieczeństwo 
i policję. To film właśnie o nich – trochę 
podkręcony i podkolorowany, ale praw-
dziwy. I dlatego „Szybcy i wściekli” stali się 
tak wielkim przebojem wśród młodzieży. 
Nie tylko w USA, gdzie był na 12. miejscu 
listy filmów, które w 2001 roku zarobiły 
największe pieniądze. A poza tym zrobił 
z przystojnych Vina Diesela (Dominic) 
i Pauala Walkera (Brian) wielkie gwiazdy. 

Reżyser zastosował konwencję we-
sternu, odtworzonego we współczesnym, 
miejskim stylu. Nastąpiło tu odwołanie się 
do charakterystycznych dla tego gatunku 
wartości – lojalności, zdrady, wolności. 
Jedyna różnica tkwi w tym, że zamiast 
wierzchowców mamy siłę i ryk koni me-
chanicznych.

Brian jest policjantem pracującym jako 
śledczy w sprawie tajemniczych zniknięć 
ciężarówek ze sprzętem elektronicznym 
wartym grube miliony. Zostaje wysłany 
na akcję, która wymaga od niego wejścia 
w niebezpieczny świat działający poza gra-
nicami prawa. Wkracza do jednej z grup, 
która ściga się super autami po ulicach Los 
Angeles. Każdej nocy rozgrywa się samo-
chodowy wyścig o tytuł mistrza. Królem 
asfaltu jest niepokonany Dominic Toretto, 
który bez trudu zostawia w tyle przeciwni-
ków. Dominic i jego rywal, Johnny Tran, są 
najodważniejsi, najszybsi...

Dominic Toretto nie darzy zaufaniem 
nowych członków. Brian musi naprawdę 
się postarać, aby nie ściągnąć na siebie po-
dejrzeń o współpracę z policją. Z czasem 
młody policjant coraz bardziej wkręca się 
w świat zawrotnych prędkości, ostrych 
aut i zniewalających kobiet. Mia, siostra 
Dominica, zaczyna coraz bardziej lubić 
Briana, który nie pozostaje obojętny na 
jej względy. Policjant chcąc zaimponować 
Dominicowi i jego siostrze, postanawia 
pokazać na co go stać. 

Czy Brian pozostanie lojalny wobec 
nowych znajomych? Co okaże się dla nie-
go ważniejsze w życiu? Jego jedna z naj-
większych życiowych decyzji zbliża się 
nieubłaganie...

Pewnie nie wiesz...

Mark Wahlberg, Christian Bale oraz 
Eminem byli brani pod uwagę do roli Bria-

na O'Connera, którą ostatecznie otrzymał 
Paul Walker.

1 500 samochodów zostało użytych 
podczas kręcenia jednej z końcowych scen 
filmu.

Ani Michelle Rodriguez ani Jordana 
Brewster nie miały prawa jazdy przed 
produkcją filmu.

Filmowcy prosili właścicieli domów, 
które znajdowały się w tle scen wyścigów, 
o przemalowanie ich na bardziej stonowa-
ne kolory, aby kolorowe samochody lepiej 
się prezentowały .

Nakręcono w sumie siedem filmów 
z serii „Szybcy i wściekli” (2001): „Za szyb-
cy, za wściekli” (2003), „Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift” (2006), „Szybko i wściekle” 
(2009), „Szybcy i wściekli” 5, 6, 7 (2011, 
2013, 2015)

Pierwsza scena wyścigu ulicznego to 
wyścig na ćwierć mili (402,3 metra), który 
trwa około dziesięciu sekund. Na ekranie 
trwa prawie dwie minuty.

Paul Walker (1973-2013)
Wybrany przez magazyn People jako 

jedna z 50 najpiękniejszych osób na świecie 
w 2001 roku.

Nie lubił się na ekranie i swoje filmy 
oglądał tylko raz. 

Studiował różne formy jujitsu, ta-
ekwondo, jeet kune do i escrima. Lubił 
relaksować się w domu z córką Meadow 
Rain, codziennie surfować w pobliżu swo-
jego domu w Huntington Beach, wypro-
wadzać psy i prowadzić samochód.

Podróżował do Indii, Fidżi, Kostary-
ki, Malezji, Brunei, Borneo i innych części 
kontynentu azjatyckiego. 

Założył organizację charytatywną 
„Reach Out Worldwide” (ROWW), udzie-
lającą pomocy ludziom z obszarów do-
tkniętych klęskami żywiołowymi. 

Zginął w wypadku samochodowym 30 
listopada 2013 r. Walker brał udział w au-
kcji charytatywnej założonej przez niego 
organizacji. Wraz z Rogerem Rodasem, 
będącym jego doradcą finansowym i współ-
założycielem organizacji, wybrał się na 
przejażdżkę porsche carrerą GT, auto sta-
nowiło główną atrakcję aukcji. Kierujący 
samochodem Rodas, wskutek nadmiernej 
prędkości, stracił panowanie nad maszy-
ną, która uderzyła w latarnię i w drzewo, 
a następnie stanęła w płomieniach. Obaj 
zginęli. 

Kilka filmów Paula Walkera we-
szło na ekrany już po jego śmierci, m.in. 
„Szybcy i wściekli 7” (2015). W niezre-
alizowanych scenach zagrali bracia Wal-
kera, Caleb i Cody, na których sylwet-
ki cyfrowo naniesiono twarz Walkera. 
Końcowe sceny filmu, piosenka „See You 
Again” autorstwa Wiz Khalifa, to hołd 
oddany Walkerowi.

W grudniu 2013 r. Rada miasta Pel-
luhue w Chile postanowiła nazwać głów-
ną ulicę nowej dzielnicy miasta jego imie-
niem, jako gest wdzięczności za pomoc, 
jakiej udzielił ofiarom trzęsienia ziemi 
w Chile (27 lutego 2010 r.) 

HALO TV NA WEEKEND 27–29.09
Szybcy i wściekli
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Szybcy i wściekli 
TV Puls niedziela 20.00
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Suche krany nie powinny już stanowić 
problemu dla mieszkańców gminy 
Śniadowo. Z udziałem m. in. poseł Ber-
nadety Krynickiej oraz wicemarszałka 
województwa Marka Olbrysia i towa-
rzyszącego mu zastępcy dyrektora Ga-
binetu Marszałka Juliusza Jakimowi-
cza wójt Śniadowa Rafał Pstrągowski 
dokonał otwarcia nowego ujęcia wody 
w miejscowości Wierzbowo.

Dwie studnie głębinowe, hy-
drofornia, urządzenia pozwalają-
ce usuwać z wody nadmiar żelaza 
i manganu oraz ją napowietrzać, 
7 kilometrów nowych wodocią-
gów. To wszystko powinno za-
pewnić mieszkańcom całej gminy 
bezpieczeństwo dostaw bieżącej 
wody w najtrudniejszych okre-
sach lata, a nawet w przypadku 
awarii lub zanieczyszczenia jed-
nego z ujęć.        

- Instalacja w Wierzbowie 
podwaja niemal nasze dotych-
czasowe moce dostarczania wody, 
które zapewniało nam jedyne uję-
cie Ratowie Starym. Jak szacuje-
my, dla naszych mieszkańców, 
gospodarstw rolnych i firm trze-
ba około 1500 metrów sześcien-
nych wody na dobę , Odczuwa-
liśmy tego lata, że popołudniami 
wody po prostu brakowało. Teraz 
, nawet przy  jednym działającym 
ujęciu jesteśmy w stanie w pod-
stawowym zakresie zaspokoić 
potrzeby - wyjaśnia wójt  Rafał 
Pstrągowski.

Wybór miejsca budowy nowej 
stacji poprzedziły badania geolo-

giczne. W zasadzie potwierdziły 
wcześniejszą wiedzę, że Wierz-
bowo "stoi na podziemnym je-
zierze". Najpierw powstały dwie 
studnie po 120 metrów. Potem, 
w okresie dwóch lat realizowane 
były kolejne etapy inwestycji.         

- Bezpieczeństwo, jakie sobie 
zapewniliśmy  polega także na 
tym, że nasz system wodocią-
gowe został spięty i dociera do 
odbiorców, a w  razie awarii czy 

pojawienia się bakterii możemy 
jedno ujęcie zamknąć i prowa-
dzić odpowiednie działania bez 
zakłócania dostaw - dodaje wójt.   

Inwestycja zrealizowana zo-
stała za 3,8 miliona złotych. Pra-
wie 2 gmina otrzymała z unijne-
go programu rozwoju obszarów  
wiejskich za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Resztę dołożył samorząd Śnia-
dowa.

- Na ręce wicemarszałka 
Marka Olbrysia chcę przeka-
zać serdeczne podziękowania za 
umożliwienie nam tego bardzo 
ważnego przedsięwzięcia. Gdy-
by nie Urząd Marszałkowski, 
tego ujęcia by nie było. Dziękuję 
także za zdecydowane  wsparcie 
radnych poprzedniej i tej kaden-
cji, zaangażowanie projektantów, 
wykonawców, mieszkańców - 
mówi wójt Rafał Pstrągowski.  

Specjalne podziękowania 
za wsparcie. przekazał także 
poseł Bernadecie Krynickiej, 
która podkreśliła jak kluczowe 
znaczenie mają dla samorzą-
dów trzy główne sprawy: woda, 
energia i drogi. I akurat w tej 
dziedzinie dobre wiadomości  
o remoncie drogi Śniadowo - 
Szczepankowo przez Wierzbo-
wo przekazała zebranym Maria 
Dziekońska, wicestarosta łom-
żyński.     

- Możecie zawsze liczyć na 
zarząd województwa w inicja-
tywach tak ważnych dla miesz-
kańców i dla rozwoju rolnictwa 
oraz innych dziedzin gospodarki 
w gminie - zadeklarował wice-
marszałek Marek Olbryś.

Uczestnicy uroczystego 
otwarcia mieli także okazję za-
poznać się z działaniem ujęcia, 
w tym z wirtualnym "sercem" ca-
łej instalacji. Poświęcenia obiek-
tów  dokonał ksiądz Dariusz 
Wizner, proboszcz ze Szczepan-
kowa. Nie zabrało przecinania 
wstęgi.

W praktyce sprawność i ja-
kość działania ujęcia w Wierz-
bowie poseł Bernadeta Krynicka, 
wicemarszałek Marek Olbryś 
i Juliusz Jakimowicz, wicestarosta 
Maria Dziekońska, wójt Rafał 
Pstrągowski, kapłani, śniadow-
scy radni i mieszkańcy sprawdzili 
wznosząc toasty krystalicznie 
czystą wodą                

Wodne bezpieczeństwo gminy Śniadowo

Nowe ujęcie zapewnia wodę dobrej jakości wszystkim mieszkańcom gminy Śniadowo



Piekielne szybkości  
na ulicach Los Angeles.

Ten film to kwintesencja tego, jak 
tworzyć przyjemnie hollywoodzkie kino 
rozrywkowe. Takie, które ma być czystą 
frajdą, na którym śmiejemy się i podzi-
wiamy popisy kaskaderskie. 

Istnieją grupy samochodowych zapa-
leńców, którzy podkręcają i unowocze-
śniają silniki swoich samochodów tak, by 
osiągnąć jak największe prędkości. Są też 
grupki, które szaleją po ulicach miast, ści-
gają się, nie bacząc na niebezpieczeństwo 
i policję. To film właśnie o nich – trochę 
podkręcony i podkolorowany, ale praw-
dziwy. I dlatego „Szybcy i wściekli” stali się 
tak wielkim przebojem wśród młodzieży. 
Nie tylko w USA, gdzie był na 12. miejscu 
listy filmów, które w 2001 roku zarobiły 
największe pieniądze. A poza tym zrobił 
z przystojnych Vina Diesela (Dominic) 
i Pauala Walkera (Brian) wielkie gwiazdy. 

Reżyser zastosował konwencję we-
sternu, odtworzonego we współczesnym, 
miejskim stylu. Nastąpiło tu odwołanie się 
do charakterystycznych dla tego gatunku 
wartości – lojalności, zdrady, wolności. 
Jedyna różnica tkwi w tym, że zamiast 
wierzchowców mamy siłę i ryk koni me-
chanicznych.

Brian jest policjantem pracującym jako 
śledczy w sprawie tajemniczych zniknięć 
ciężarówek ze sprzętem elektronicznym 
wartym grube miliony. Zostaje wysłany 
na akcję, która wymaga od niego wejścia 
w niebezpieczny świat działający poza gra-
nicami prawa. Wkracza do jednej z grup, 
która ściga się super autami po ulicach Los 
Angeles. Każdej nocy rozgrywa się samo-
chodowy wyścig o tytuł mistrza. Królem 
asfaltu jest niepokonany Dominic Toretto, 
który bez trudu zostawia w tyle przeciwni-
ków. Dominic i jego rywal, Johnny Tran, są 
najodważniejsi, najszybsi...

Dominic Toretto nie darzy zaufaniem 
nowych członków. Brian musi naprawdę 
się postarać, aby nie ściągnąć na siebie po-
dejrzeń o współpracę z policją. Z czasem 
młody policjant coraz bardziej wkręca się 
w świat zawrotnych prędkości, ostrych 
aut i zniewalających kobiet. Mia, siostra 
Dominica, zaczyna coraz bardziej lubić 
Briana, który nie pozostaje obojętny na 
jej względy. Policjant chcąc zaimponować 
Dominicowi i jego siostrze, postanawia 
pokazać na co go stać. 

Czy Brian pozostanie lojalny wobec 
nowych znajomych? Co okaże się dla nie-
go ważniejsze w życiu? Jego jedna z naj-
większych życiowych decyzji zbliża się 
nieubłaganie...

Pewnie nie wiesz...

Mark Wahlberg, Christian Bale oraz 
Eminem byli brani pod uwagę do roli Bria-

na O'Connera, którą ostatecznie otrzymał 
Paul Walker.

1 500 samochodów zostało użytych 
podczas kręcenia jednej z końcowych scen 
filmu.

Ani Michelle Rodriguez ani Jordana 
Brewster nie miały prawa jazdy przed 
produkcją filmu.

Filmowcy prosili właścicieli domów, 
które znajdowały się w tle scen wyścigów, 
o przemalowanie ich na bardziej stonowa-
ne kolory, aby kolorowe samochody lepiej 
się prezentowały .

Nakręcono w sumie siedem filmów 
z serii „Szybcy i wściekli” (2001): „Za szyb-
cy, za wściekli” (2003), „Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift” (2006), „Szybko i wściekle” 
(2009), „Szybcy i wściekli” 5, 6, 7 (2011, 
2013, 2015)

Pierwsza scena wyścigu ulicznego to 
wyścig na ćwierć mili (402,3 metra), który 
trwa około dziesięciu sekund. Na ekranie 
trwa prawie dwie minuty.

Paul Walker (1973-2013)
Wybrany przez magazyn People jako 

jedna z 50 najpiękniejszych osób na świecie 
w 2001 roku.

Nie lubił się na ekranie i swoje filmy 
oglądał tylko raz. 

Studiował różne formy jujitsu, ta-
ekwondo, jeet kune do i escrima. Lubił 
relaksować się w domu z córką Meadow 
Rain, codziennie surfować w pobliżu swo-
jego domu w Huntington Beach, wypro-
wadzać psy i prowadzić samochód.

Podróżował do Indii, Fidżi, Kostary-
ki, Malezji, Brunei, Borneo i innych części 
kontynentu azjatyckiego. 

Założył organizację charytatywną 
„Reach Out Worldwide” (ROWW), udzie-
lającą pomocy ludziom z obszarów do-
tkniętych klęskami żywiołowymi. 

Zginął w wypadku samochodowym 30 
listopada 2013 r. Walker brał udział w au-
kcji charytatywnej założonej przez niego 
organizacji. Wraz z Rogerem Rodasem, 
będącym jego doradcą finansowym i współ-
założycielem organizacji, wybrał się na 
przejażdżkę porsche carrerą GT, auto sta-
nowiło główną atrakcję aukcji. Kierujący 
samochodem Rodas, wskutek nadmiernej 
prędkości, stracił panowanie nad maszy-
ną, która uderzyła w latarnię i w drzewo, 
a następnie stanęła w płomieniach. Obaj 
zginęli. 

Kilka filmów Paula Walkera we-
szło na ekrany już po jego śmierci, m.in. 
„Szybcy i wściekli 7” (2015). W niezre-
alizowanych scenach zagrali bracia Wal-
kera, Caleb i Cody, na których sylwet-
ki cyfrowo naniesiono twarz Walkera. 
Końcowe sceny filmu, piosenka „See You 
Again” autorstwa Wiz Khalifa, to hołd 
oddany Walkerowi.

W grudniu 2013 r. Rada miasta Pel-
luhue w Chile postanowiła nazwać głów-
ną ulicę nowej dzielnicy miasta jego imie-
niem, jako gest wdzięczności za pomoc, 
jakiej udzielił ofiarom trzęsienia ziemi 
w Chile (27 lutego 2010 r.) 

HALO TV NA WEEKEND 27–29.09
Szybcy i wściekli

Ryk silników, piękne kobiety

Szybcy i wściekli 
TV Puls niedziela 20.00
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Trzymający w napięciu thriller, bez wystrzałów 
i krwi. Twórcy wodzą nas za nos, a piętrząca się licz-
ba zdarzeń powoduje, że sami powoli zaczynamy 
wierzyć w to, co niemożliwe. Niektóre sceny potrafią 
przestraszyć co bardziej bojaźliwych kinomanów. 

Psycholog Margaret Matheson (doskonała Si-
gourney Weaver) zajmuje się analizowaniem zjawisk 
nadprzyrodzonych. Demaskuje oszustów, którzy 
wykorzystują ludzką naiwność, by zrobić karierę. 
Kobieta współpracuje z błyskotliwym fizykiem To-
mem Buckleyem (Cillian Murphy) i zdolną stażyst-
ką. Odnosi sukces za sukcesem, aż trafia na Simona 
Silvera (Robert De Niro), który uważa się za me-
dium, czego dowodem mogą być chociażby łyżeczki 
wyginane siłą umysłu. Zarazem Silver jest znakomi-
tym showmanem, doskonale – mimo utraty wzroku 
– radzącym sobie przed kamerami telewizyjnymi. Dr 
Matheson postanawia przyjrzeć się jego działalności. 
Po raz pierwszy trafia na zjawiska, których nie potra-
fi racjonalnie wytłumaczyć.

Red Lights
ATM Rozrywka sobota 23.15, 

niedziela 20.00

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Plan B

TVP2 piątek 23.45

Komedia romantyczna. Atrakcyjna Zoe (Jennifer Lopez) 

nie potrafi nawiązać stałego związku. Decyduje się na 

sztuczne zapłodnienie. Krótko po zabiegu, poznaje 

przystojnego Stana (Alex O'Loughlin), który zdobywa jej 

serce. Wiedząc, że jest w ciąży, kobieta obawia się reakcji 

mężczyzny swoich marzeń na tę wiadomość.

W pogoni za zemstą
TV Puls piątek 23.55

Sensacyjny. Były więzień pragnie pomścić śmierć brata. 

Rozpoczyna polowanie na osoby zamieszane w zbrodnię. 

Musi się jednak spieszyć, ponieważ doświadczony 

policjant i bezwzględny zabójca podążają jego tropem.

Twierdza
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Zbuntowani marines opanowują więzienie-

twierdzę Alcatraz. Jeśli rodziny poległych żołnierzy 

nie otrzymają odszkodowań, San Francisco zostanie 

zniszczone. FBI wysyła na wyspę komandosów 

i eksperta od broni chemicznej. Ich przewodnikiem jest 

były brytyjski agent, któremu powiodła się ucieczka 

z twierdzy.

Nigdy w życiu
TVN7 niedziela 17.50

Komedia romantyczna. Poukładane życie Judyty zmienia 

się, gdy mąż oświadcza jej, że odchodzi do kochanki. 

Kobieta musi także wyprowadzić się wraz z córką ze 

wspólnego mieszkania. Postanawia wybudować dom pod 

miastem. Adaptacją bestsellerowej powieści Katarzyny 

Grocholi.

Pacific Rim
TVN niedziela 22.35

SF. Kaiju, olbrzymie potwory przybyłe z portalu na dnie 

Pacyfiku, zaczynają siać zniszczenie na planecie. Do walki 

z bestiami stają maszyny bojowe, które sterowane są 

myślami dwóch pilotów. Niestety, nawet one nie dają 

sobie rady z coraz większymi potworami.

Kate i Leopold

Bizneswoman  
i książę

„Kate i Leopold” to romantyczna baśń o kobiecie 
i mężczyźnie, których losy niespodziewanie splatają 

się ze sobą w Nowym Jorku, mimo że dzieli ich 
spora różnica wieku, bo... ponad sto lat.

Kate McKay (Meg Ryan) to wzor-
cowa kobieta XXI wieku. Niezależ-

na, zdecydowana za wszelką cenę 
odnieść sukces w świecie korpo-
racji. Leopold, trzeci książę Al-
bany (Hugh Jackman) to czaru-
jący dżentelmen, typowy produkt 

epoki wiktoriańskiej. Żadne z nich nie wierzy już 
w romantyczną miłość. Życie nauczyło ich dystansu 
do uczuć i cynizmu.

Ale kiedy Leopold zostanie nagle przerzucony 
przez szczelinę w czasie, z wieku XIX w XXI, by 
znaleźć się w centrum współczesnego Nowego Jorku 
i spotka na swojej drodze Kate, okaże się, że los miał 
wobec nich własne plany.

Pewnie nie wiesz...
Hugh Jackman do tej roli musiał przejść szkolenie 

z etykiety i obyczajów panujących w XIX wiecznym 
Nowym Yorku. Uczył się także tańca towarzyskiego 
i jazdy konnej.

Piosenka do filmu, „Until" w wykonaniu Stinga, 
zdobyła Złoty Glob i nominację do Oscara.

Kate i Leopold
Stopklatka TV piątek 20.00 niedziela 15.45

Red Lights

Medium czy oszust



Trzymający w napięciu thriller, bez wystrzałów 
i krwi. Twórcy wodzą nas za nos, a piętrząca się licz-
ba zdarzeń powoduje, że sami powoli zaczynamy 
wierzyć w to, co niemożliwe. Niektóre sceny potrafią 
przestraszyć co bardziej bojaźliwych kinomanów. 

Psycholog Margaret Matheson (doskonała Si-
gourney Weaver) zajmuje się analizowaniem zjawisk 
nadprzyrodzonych. Demaskuje oszustów, którzy 
wykorzystują ludzką naiwność, by zrobić karierę. 
Kobieta współpracuje z błyskotliwym fizykiem To-
mem Buckleyem (Cillian Murphy) i zdolną stażyst-
ką. Odnosi sukces za sukcesem, aż trafia na Simona 
Silvera (Robert De Niro), który uważa się za me-
dium, czego dowodem mogą być chociażby łyżeczki 
wyginane siłą umysłu. Zarazem Silver jest znakomi-
tym showmanem, doskonale – mimo utraty wzroku 
– radzącym sobie przed kamerami telewizyjnymi. Dr 
Matheson postanawia przyjrzeć się jego działalności. 
Po raz pierwszy trafia na zjawiska, których nie potra-
fi racjonalnie wytłumaczyć.

Red Lights
ATM Rozrywka sobota 23.15, 

niedziela 20.00

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Plan B

TVP2 piątek 23.45

Komedia romantyczna. Atrakcyjna Zoe (Jennifer Lopez) 

nie potrafi nawiązać stałego związku. Decyduje się na 

sztuczne zapłodnienie. Krótko po zabiegu, poznaje 

przystojnego Stana (Alex O'Loughlin), który zdobywa jej 

serce. Wiedząc, że jest w ciąży, kobieta obawia się reakcji 

mężczyzny swoich marzeń na tę wiadomość.

W pogoni za zemstą
TV Puls piątek 23.55

Sensacyjny. Były więzień pragnie pomścić śmierć brata. 

Rozpoczyna polowanie na osoby zamieszane w zbrodnię. 

Musi się jednak spieszyć, ponieważ doświadczony 

policjant i bezwzględny zabójca podążają jego tropem.

Twierdza
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Zbuntowani marines opanowują więzienie-

twierdzę Alcatraz. Jeśli rodziny poległych żołnierzy 

nie otrzymają odszkodowań, San Francisco zostanie 

zniszczone. FBI wysyła na wyspę komandosów 

i eksperta od broni chemicznej. Ich przewodnikiem jest 

były brytyjski agent, któremu powiodła się ucieczka 

z twierdzy.

Nigdy w życiu
TVN7 niedziela 17.50

Komedia romantyczna. Poukładane życie Judyty zmienia 

się, gdy mąż oświadcza jej, że odchodzi do kochanki. 

Kobieta musi także wyprowadzić się wraz z córką ze 

wspólnego mieszkania. Postanawia wybudować dom pod 

miastem. Adaptacją bestsellerowej powieści Katarzyny 

Grocholi.

Pacific Rim
TVN niedziela 22.35

SF. Kaiju, olbrzymie potwory przybyłe z portalu na dnie 

Pacyfiku, zaczynają siać zniszczenie na planecie. Do walki 

z bestiami stają maszyny bojowe, które sterowane są 

myślami dwóch pilotów. Niestety, nawet one nie dają 

sobie rady z coraz większymi potworami.

Kate i Leopold

Bizneswoman  
i książę

„Kate i Leopold” to romantyczna baśń o kobiecie 
i mężczyźnie, których losy niespodziewanie splatają 

się ze sobą w Nowym Jorku, mimo że dzieli ich 
spora różnica wieku, bo... ponad sto lat.

Kate McKay (Meg Ryan) to wzor-
cowa kobieta XXI wieku. Niezależ-

na, zdecydowana za wszelką cenę 
odnieść sukces w świecie korpo-
racji. Leopold, trzeci książę Al-
bany (Hugh Jackman) to czaru-
jący dżentelmen, typowy produkt 

epoki wiktoriańskiej. Żadne z nich nie wierzy już 
w romantyczną miłość. Życie nauczyło ich dystansu 
do uczuć i cynizmu.

Ale kiedy Leopold zostanie nagle przerzucony 
przez szczelinę w czasie, z wieku XIX w XXI, by 
znaleźć się w centrum współczesnego Nowego Jorku 
i spotka na swojej drodze Kate, okaże się, że los miał 
wobec nich własne plany.

Pewnie nie wiesz...
Hugh Jackman do tej roli musiał przejść szkolenie 

z etykiety i obyczajów panujących w XIX wiecznym 
Nowym Yorku. Uczył się także tańca towarzyskiego 
i jazdy konnej.

Piosenka do filmu, „Until" w wykonaniu Stinga, 
zdobyła Złoty Glob i nominację do Oscara.

Kate i Leopold
Stopklatka TV piątek 20.00 niedziela 15.45

Red Lights

Medium czy oszust

będzie się działo

To dramatyczny, z doskonałymi efektami specjalnymi, thriller SF. Scenariusz czerpie 
z rzeczywistości, z eksperymentów badających zdolności parapsychologiczne. 

Tajna agencja rządowa prowadzi badania nad telekinezą, jasnowidzeniem i telepatią. 
Wysłannicy organizacji tropią osoby dysponujące nadnaturalnymi zdolnościami, aby stwo-
rzyć niezwyciężoną armię. Jej żołnierze potrafiliby przesuwać przedmioty za pomocą my-
śli, odgadywać i kształtować przyszłość, a nawet zabijać bez dotykania ofiary. 

Na celowniku jest m.in. Nick Gant (Chris Evans), który odziedziczył umiejętności 
telekinetyczne po ojcu, zabitym przez ludzi agencji. Chłopak ukrywa się w Hongkongu. 
Na jego trop wpada 13-latka (Dakota Fanning) umiejąca przewidywać przyszłość. 

Pewnie nie wiesz...
CIA rzeczywiście prowadziła program MK-ULTRA, badający możliwość sterowania 

pracą mózgu i kontroli umysłu przy pomocy środków chemicznych (np. LSD) i bodźców elek-
trycznych. Badani często nie byli świadomi licznych, szkodliwych działań ubocznych. Akta 
MK-ULTRA zostały zniszczone na początku lat 70. z polecenia ówczesnego dyrektora CIA 
Richarda Helmsa, dlatego szczegóły pozostaną na zawsze tajemnicą.

Większość scen nakręcono w Hongkongu, kamerami ukrytymi na ciężarówkach. Scena, 
w której Kira, grana przez Camillę Belle, zostaje sterroryzowana bronią i porwana na za-
tłoczonej ulicy, nie wywołała żadnej reakcji przechodniów.

Push
Super Polsat piątek 22.50, sobota 20.00

Push

Niezwykła 
armia

300 (Spartan)

Wielka bitwa  
– wielkie widowisko

Rok 480 p.n.e. Perski władca Kserkses planuje podbój Grecji. 
Leonidas, król Sparty, zbiera trzystu najdzielniejszych wojowników, 
którzy przez trzy dni toczą w wąwozie Termopile heroiczną walkę ze 
stutysięczną armią wroga. Bohaterska i pełna poświęceń obrona, jakiej 
podjęła się ta garstka żołnierzy, dała czas powracającym do stolicy woj-
skom greckim.

Adaptacja słynnego komiksu Franka Millera. Na specjalną uwagę 
zasługują zdjęcia Larry'ego Fonga i komputerowo wykonane tła, które 
upodabniają film do drukowanego pierwowzoru.

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

rów. Kosztował 65 milionów.
Film składa się z około 1500 ujęć, z czego blisko 1300 zawiera efekty 

specjalne.
Termopile znaczy „gorące wrota”. W pobliży znajdują się gorące źró-

dła.
Aby aktorzy wyglądali jak bohaterscy spartanie, Mark Twight (za-

wodowy wspinacz), opracował program przygotowań oparty na prze-
strzeganiu ścisłej diety oraz treningu siłowym. Przez osiem tygodni 
przed rozpoczęciem zdjęć aktorzy ćwiczyli lekkoatletykę, uczyli koordy-
nacji ruchów, podnosili ciężary. Gerard Butler (król Leonidas) spędził 
średnio 4 godziny dziennie na ćwiczeniach siłowych przez ponad 4 mie-
siące.

300, TVN piątek 22.25

Gangi z Oss

Miasteczko bezprawia
Film oparty na prawdziwej historii 

przedwojennego konfliktu między żan-
darmerią wojskową, a dopuszczającymi się 
notorycznych przestępstw mieszkańcami 
holenderskiego miasta Oss. 

Wśród osób łamiących prawo znaleźli 
się nie tylko członkowie miejscowego gan-
gu, ale też policja, nadużywający władzy 
burmistrz i tuszujący przestępstwa na tle 
seksualnym ksiądz. 

W Oss miały miejsce morderstwa, 
rozboje, włamania, podpalenia, wyłudze-
nia. W okresie, w którym rozgrywa się 
film, gang popełnił ponad 20 morderstw. 
W 1934 roku aresztowano około 160 osób 
z gangu. Sprawa Oss stała się narodowym 
skandalem, który doprowadził do upadku 
ostatniego przedwojennego rządu Holan-
dii.

Gangi z Oss
ATM Rozrywka sobota 20.05



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Niepełnosprawność, to niezdolność do życia 
w pełni”. Słowa Mateusza Piaszczyka wybrali 
organizatorzy jako motto tegorocznej edycji  
Festiwalu Sztuk Wszelakich organizowanego 
przez Fundację „Ja i Ty”.

Od 2013 roku Katarzyna Kuklińska 
przy wsparciu Iwo Świątkowskiego i 
pozostałych osób związanych z fundacją 
oraz wolontariuszy i przyjaciół zaprasza 
na najbardziej wszechstronny zestaw 
wydarzeń społecznych, artystycznych, 
kulturalnych  czy sportowych w mie-
ście. To projekcje filmowe, spektakle 
teatralne, wystawy plastyczne, dyskusje, 
spotkania,  zawody sportowe, warsztaty 
twórcze. Słowem - sztuki wszelakie

- Realizujemy to wydarzenie, by, 
mimo barier, zbliżać do siebie ludzi. Po-
kazywać pełnosprawnym jak funkcjonu-
ją ci „nie” pełnosprawni. Wyjaśniać, że w 
gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy TACY 
SAMI  - formułują  swoje przesłanie  
organizatorzy.

Festiwal rozpoczął się projekcjami 
filmowymi w Kinie Millenium. Potem 
uczestnicy przenosili się m. in. na sta-
dion i do Parku Wodnego Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, do Miej-
skiego Domu Kultury - Domu Środo-
wisk Twórczych, do Muzeum Przyrody 
w Drozdowie, Domu Studenckiego 
„Rubikon”, Studia ELITE, Galerii Kre-
atywnej Iwo Świątkowskiego, łom-
żyńskiej Katedry. Zwieńczeniem cyklu 
spotkań ze  „Sztukami Wszelakimi” był 
festyn na  Skate Parku na osiedlu SM 
„Perspektywa”.

Tam organizatorzy zaprosili do 
wspólnej zabawy tanecznej z zespo-
łem Taneczne Gwiazdy prowadzonym 
przez Elżbietę Komorowską. To około 
20 osób niepełnosprawnych fizycznie i 
intelektualnie, wolontariuszy, studentów 
PWSIiP i uczniów Szkół Katolickich, 
których żywiołem jest taniec. 

W tej samej dziedzinie muzyki i ryt-
mu działa Marius Grancea z Rumunii 
przekształcający w swoim kraju i wielu 
miejscach Europy niepełnosprawność  w 
kreację artystyczną.         

- Jednym z najważniejszych elemen-
tów tego dnia jest loteria fantowa, w 
której nie ma przegranych. Każdy za-
kupiony los to upominek oraz szansa na 

kolejne wygrane. Wszystkie sprzedane 
losy wezmę udział w losowaniu cennych 
nagród.

Loteria to przede wszystkim to po-
moc potrzebującym. W tym roku pie-
niądze trafią do łomżyńskiego hospi-
cjum Świętego Ducha – zapowiadała 
Katarzyna Kuklińska, prezes Fundacji 
„Ja i Ty”.

Swoje prezentacje na festynie przy-
gotowali m. in. Magda Sinoff z zespo-
łem, Zespół Szkół Weterynaryjnych i 
Ogólnokształcących, Bokserski Klub 
Sportowy „Tiger”, Urząd Miejski. Od-
były się budzące wielkie zainteresowanie 
najmłodszych  warsztaty garncarskie. 
Do tańca porywały rytmy zumby  i in-
nych tańców, a przede wszystkim entu-
zjazm uczestników.   

- VII edycja Festiwalu Sztuk Wsze-
lakich – Łomża JA i TY za nami. In-
tensywne cztery dni z czterema dzie-
dzinami sztuki i sportem, zakończone 
integracyjnym, rodzinnym piknikiem na 
Skate Parku Spółdzielni Mieszkaniowej 
Perspektywa, przy ulicy Mazowieckiej, 

gdzie królował taniec i wspólna zaba-
wa. Mnóstwo wytężonej pracy, ale co 
ważne kontakt i znajomości z nowymi, 
ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim 
radość, a nawet poczucie satysfakcji z 
powodu coraz aktywnieszego i licznego 
udziału widzów w plenerowych, pro-
jektach tanecznych – typu flash mob – 
przyznaje Katarzyna Kuklińska,prezes 
Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Na-
znaczonych „Ja i Ty”. - 

Integracja poprzez wspólną zabawę 
jest bardzo dobrą formą zbliżania do sie-
bie ludzi z różnych środowisk. Poprzez 
taniec, ruch i bycie ze sobą łatwiej się po-
znajemy. Zauważamy że ten chłopak lub 
dziewczyna, która trochę inaczej wygląda 
lub się zachowuje, cieszy się z tego same-
go co my. - A pomaganie drugiej osobie 
sprawia wielką RADOŚĆ, jak powie-
działa pewna, 10 letnia dziewczynka, na 
zakończenie pikniku plenerowego, tuż 
przed losowaniem loterii fantowej „Zo-
stań Aniołem – podziel się sobą” na rzecz 
Hospicjum pw. Św. Ducha w Łomży – 
dodaje Katarzyna Kuklińska. 

Ja i Ty. I jeszcze Sztuki Wszelakie,  
aby zbliżyć się do życia w pełni 



Legiony nieznajomych i dziwnych 
nielotów w Kinie Millenium     
Repertuar 27 września – 3 
października  

Piątek 27 września 
Duża sala: Angry Birds Film 2 - 

godz. 14:00, 16:00 i 18:00; Legiony 
– godz. 20:00.   
Mała sala: Nieznajomi - godz. 
14:00 i 18:30; Legiony  - godz. 
16:00; To 2 - godz. 20:30  
Sobota 28 września 
Duża sala: Magiczny dywan – 
godz. 10:00; Był sobie pies 2 – 
godz. 11:30; Angry Birds Film 2 - 
godz. 14:00, 16:00 i 18:00; Legiony 
– godz. 20:00.   
Mała sala: Playmobil Film 2 – 
godz. 10:00; Wyprawa Magellana 
– godz. 12:00; Nieznajomi - godz. 

14:00 i 18:30; Legiony  - godz. 
16:00; To 2 - godz. 20:30  
Niedziela 29 września 
Duża sala: Magiczny dywan – 
godz. 10:00; Był sobie pies 2 – 
godz. 11:30; Angry Birds Film 2 - 
godz. 14:00, 16:00 i 18:00; Legiony 
– godz. 20:00.   
Mała sala: Wyprawa Magellana 
– 10:00; Playmobil Film 2 - godz. 
12:00; Nieznajomi - godz. 14:00 i 
18:30; Legiony  - godz. 16:00; To 
2 - godz. 20:30.
Poniedziałek 30 września

Duża sala: Angry Birds Film 2 
- godz. 16:00 i 18:00; Legiony – 
godz. 20:00.   
Mała sala: Angry Birds Film 2 
- godz. 14:00; Legiony – godz. 
16:00; Nieznajomi - godz. 18:30 i 
20:30. 
Wtorek 1 października 
Duża sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 14:00, 16:00 i 18:00; Legiony 
– godz. 20:00.   
Mała sala: Legiony – godz. 16:00; 
Nieznajomi - godz. 18:30 i 20:30. 
Środa 2 października 

Duża sala: Angry Birds Film 2 - 
godz. 14:00, 16:00 i 18:00; Legiony 
– godz. 20:00.   
Mała sala: Legiony – godz. 16:00; 
Nieznajomi - godz. 18:30 i 20:30. 
Czwartek 3 października
Duża sala: Angry Birds Film 2 
- godz. 16:00 i 18:00; Legiony – 
godz. 20:00.   
Mała sala: Angry Birds Film 2 
- godz. 14:00; Legiony – godz. 
16:00; Nieznajomi - godz. 18:30 i 
20:30. 

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Perły klasyczne
W czwartek 26 września 

2019 roku o godzinie 18:30 w 
Auli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia w Łom-
ży odbędzie się koncert, który 
w całości wypełnią kameralne 
arcydzieła Jana Sebastiana Ba-
cha, Edwarda Griega i Romu-
alda Twardowskiego. Jako soli-
sta wystąpi znakomity pianista 

Edward Wolanin, a Łomżyń-
skich Filharmoników poprowa-
dzi znany łomżyńskim melo-
manom dyrygent Ruben Silva.

Ruben Silva to polski dyry-
gent boliwijskiego pochodze-
nia, urodzony w stolicy swojego 
kraju – La Paz. Laureat oraz 
najmłodszy finalista III Mię-
dzynarodowego Konkursu Dy-
rygenckiego im. Grzegorza Fi-

telberga w Katowicach, finalista 
Międzynarodowego Konkursu 
Radia i Telewizji w Budapesz-
cie. Występuje gościnnie prawie 
we wszystkich Filharmoniach 
w Polsce. Współpracuje z ta-
kimi orkiestrami, jak: NOSPR, 
Sinfonia Varsovia, Filharmonia 
Narodowa, Filharmonia Kra-
kowska. Dokonał wielu nagrań 
dla radia i telewizji w Polsce i na 
świecie. Brał udział w licznych 
tournée i festiwalach z polskimi 
zespołami w całej Europie i Ja-
ponii. Koncertował w większo-
ści krajów Europy, w Libanie i 
Ameryce Południowej.

Edward Wolanin to naj-
młodszy w historii uczelni stu-
dent, w wieku 15 lat rozpoczął 
naukę w Akademii Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie. 
Odniósł wiele sukcesów na kon-
kursach krajowych i zagranicz-
nych. W XI Międzynarodo-
wym Konkursie Pianistycznym 
im. F. Chopina w Warszawie, 
jako członek polskiej ekipy, 
otrzymał nagrodę dla najlep-
szego polskiego pianisty, który 
nie przeszedł do III-go etapu. 

Zdobywca II nagrody na III 
Międzynarodowym Konkursie 
Chopinowskim w Palma de 
Mallorca (1985) oraz I nagrody 
na III Europejskim Konkursie 
Chopinowskim w Darmstadt, 
otrzymując także szereg nagród 
specjalnych za najlepsze wyko-
nanie etiud, nokturnów, polo-
nezów i mazurków. Koncerto-
wał w wielu krajach Europy, w 
takich ośrodkach kulturalnych, 
jak Paryż, Londyn, Wiedeń 
(Bösendorfer-Saal), Rotter-
dam, Berlin (Charlottenburg, 
Schauspielhaus), Praga, Mo-
skwa, a także w Japonii, Chi-
nach, Iraku, Jordanii, Tunezji, 
Kuwejcie, Nigerii, Meksyku i 
USA. 

W programie koncertu 
Koncerty fortepianowe f-moll 
i A-dur Jana Sebastiana Ba-
cha, Suita „Z czasów Holberga” 
Edwarda Griega oraz „Lituania” 
Romualda Twardowskiego.

Perły filmowe
Miejski Dom Kultury - 

Dom Środowisk Twórczych w 
Łomży zaprasza na XII edy-

cję Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Filmowej „SOUND-
TRACK”, który w tym roku 
odbędzie się od 27do  29 wrze-
śnia.

W ramach Festiwalu za-
planowane zostały warsztaty 
wokalne (poprowadzą je Jakub 
Wocial i  Magda Sinoff ), ta-
neczne, językowe "angielski z 
piosenką" (Urszula Durzyń-
ska), teatralne ( Joanna Klama), 
oraz dwa wieczory koncertowe:

w sobotę 28.09 - uczestni-
ków Festiwalu wraz z jurorem 
Jakubem Wocialem,   wstęp 
wolny; 

w niedzielę 29.09 - laure-
atów SOUNDTRACKU wraz 
z Lorą Szafran, bilety po 30 zł.

Serdecznie zapraszamy !

Perły patriotyczne
Gminny Ośrodek Kultury w 

Miastkowie i sołtys Miastkowa 
Rafał Bąkowski zaprszają ma 
koncert patriotyczny. Początek 
w sobotę 28 września o godz. 
18:00 w sali GOK która po-
mieścić może około 300 osób. 
Wstęp wolny. 

Muzyczne zaproszenia

Ruben Silva poprowadzi łomżyńskich 
filharmoników w koncercie arcydzieł



a to ciekawe

Nad promenadą jest wielki ekran LED. 
Wyświetlany obraz zmienia się  

w zależności od pory dnia.

Ma 315 metrów długości i 65 
metrów wysokości, waży 80 tysięcy 
ton. Oto olbrzymi luksusowy statek 
wycieczkowy „Meraviglia” co znaczy 
„Cud”. 

Film pokazuje jak powstawała 
ta wspaniała jednostka w stoczni we 
francuskim mieście Saint-Nazaire. 
Tam przy budowie największych 
statków świata dniem i nocą pracuje 
ponad dwa i pół tysiąca osób.

„Meraviglia” ma 15 pokładów, 
mieści 5714 pasażerów w 2244 ka-
binach. Załoga liczy 1536 osób. Na 
statku jest park wodny ze zjeżdżal-
niami, tor linowy, teatr, ponad 10 
restauracji i spa. 

Nadzwyczajne konstrukcje: 
wycieczkowiec „Meraviglia”

Focus TV niedziela 12.10

Nadzwyczajne konstrukcje:  
wycieczkowiec „Meraviglia”

Cudowny rejs

Humbaki – historia detektywistyczna

Tajemnice 
życia  

kolosów
Film dokumentalny BBC Studios opo-

wiadający o niezwykłym zdarzeniu, które 
miało miejsce we wrześniu 2015 roku na 
Pacyfiku niedaleko wybrzeży Kalifornii. Tu-
ryści przeżyli mrożącą krew w żyłach przy-
godę. Kiedy płynęli kajakiem, nagle ogrom-
ny humbak wyskoczył z wody i wylądował 
na nich, roztrzaskując i wpychając wszystko 
pod wodę. Ludzie cudem ocaleli. Cała hi-
storia trafiła na pierwsze strony gazet. 

W kajaku znajdował się również Tom 
Mustill – filmowiec, który postanowił zba-
dać sprawę i dowiedzieć się, czy ten hum-
bak zrobił to specjalnie, czy przypadkiem. 
W ten sposób powstał film, z którego 
można się wiele dowiedzieć o zwyczajach 
tych ogromnych, morskich ssaków.

Humbaki zazwyczaj żerują, otwierając 
paszczę i połykając wodę morską z rozma-
itymi małymi żyjątkami. Humbak jest 500 
razy większy od człowieka. Potężna płetwa 
ogonowa potrafi wypchnąć 30-tonową be-
stię wysoko w powietrze. Humbaki często 
wyskakują z wody blisko łodzi, ale niezwy-
kle rzadko lądują na ludziach. 

Humbaki – historia detektywistyczna
TVP2 niedziela 10.25

reklama
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Boguś i Elliot wracają z nową, pełna hu-
moru przygodą!

Gdy na kempingu przy ognisku Elliot 
opowiada historię o potworze z lasu, Boguś 
– który przecież nigdy nie należał do naj-
odważniejszych misiów – jest przerażony! 
Jego najlepszy przyjaciel, Elliot, ma szalony 
plan, jak sprawić, by Boguś przestał się tak 
strasznie bać. Z pomocą przychodzą mu Pan 
Weenie, McSquizzy i inni leśni ulubieńcy. 
Razem biorą udział w komicznej przygo-
dzie, podczas której okaże się, jaką moc ma 
prawdziwa przyjaźń, dzięki której Boguś 
może pozbyć się swoich lęków.

Sezon na misia: Strach się bać
TV Puls2 sobota 18.25, 

niedziela 12.20

plac zabaw
Sezon na misia: Strach się bać

Bojaźliwy  
Boguś

Minionki

W poszukiwaniu zła

Minionki powstały jako jednokomórkowe żółte mikroorgani-
zmy, które przez wieki wyewoluowały, stając się mistrzami pod-
łości. 

Zawsze potrzebowały złego przywódcy, przy którym mogłyby 
wieść spokojne życie. Służyły T.Rexowi, Czyngis-chanowi, Napo-
leonowi, a nawet hrabiemu Drakuli. Niestety, wszystkich przypad-
kowo zgładziły i od wielu lat cierpią samotność. 

Minionki Kevin, Bob i Stuart przemierzają świat, desperacko 
poszukując Złego Szefa. W końcu podczas tajemnej konwencji 
złoczyńców na Florydzie poznają Scarlett O'Haracz.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad miliard dolarów. 

Kosztował 74 miliony.
Język zwany „minionesem”, którym posługują się stwory, sta-

nowi połączenie kilku języków: angielskiego, hiszpańskiego, nie-
mieckiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, hebrajskiego, 
malajskiego i... bełkotu. Niektóre słowa pochodzą z indonezyjskie-
go, „terima kasih” (dziękuję), „kemari” (chodź tutaj), „yang mulia” 
(wasza wysokość) i inne. Wynika to głównie z tego , że matka Pier-
re'a Coffina (reżyser) jest indonezyjską znaną pisarką Nurhayati 
Sri Hardini Siti Nukatin, lepiej znaną jako NH Dini. 

Minionki, TVN niedziela 15.05

Eragon

Historia Smoczych 
Jeźdźców

Wychowujący się na wsi pod opieką wuja nastolatek znajduje 
niebieski kamień, który okazuje się być smoczym jajem. Z jaja wy-
kluwa się smoczyca, którą Eragon nazywa Saphirą. Chłopiec opie-
kuje się nią w ukryciu, lecz wieści o smoku szybko się rozchodzą. 

Gdy wuj Eragona zostaje zamordowany, chłopak i Saphira 
z pomocą bajarza Broma uciekają z wioski. Eragon poznaje hi-
storię smoczego rodu i Smoczych Jeźdźców, którzy dawno temu 
strzegli krainy Alagaestia. Chłopak wyrusza w pełną przygód po-
dróż, mającą uczynić z niego Smoczego Jeźdźca.

Edward Speleers, który wygrał casting na tytułowego bohate-
ra, pokonał 180 000 innych kandydatów do tej roli.

Eragon, Polsat niedziela 11.25
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Projekt "Łomżyński senior = aktywny 
i zdrowy" jest odpowiedzią na roz-
poznane i zdiagnozowane problemy 
osób starszych związane ze sferą 
aktywności fizycznej i profilaktyki 
zdrowotnej seniorów, czyli wiekowej 
grupy 60+.

Projekt realizowany jest 
w Łomży od pierwszych dni 
stycznia 2019 roku i zakończy 
się we wrześniu. Jest systemem 
wsparcia edukacyjnego 20 osób 
w wieku 60+ w zakresie szeroko 
rozumianej i wielowymiarowej 
profilaktyki prozdrowotnej. Ce-
lem jest poprawianie jakości życia 
osób starszych. Projekt obejmuje 
szereg działań, które przyczyniają 
się do zmniejszenia zdrowotnych 
i ekonomicznych skutków proce-
su starzenia się populacji: zwięk-
szanie wiedzy na temat starzenia 
się organizmu czy uświadamianie 
osobistej odpowiedzialności za 
zdrowie przejawiające się prze-
strzeganiem zasad zdrowego sty-
lu życia (odpowiednia dieta oraz 
aktywowanie sprawności fizycz-
nej).

Promocja zdrowia w tym pro-
gramie składa się m.in. z takich 
elementów jak: wykłady z profi-
laktyki prozdrowotnej (ochrona 
zdrowia, edukacja zdrowotna 

i profilaktyka, proces starzenia 
się, bezpieczeństwo i higiena ży-
cia, stres, relacje społeczne, relacje 
pacjent – lekarz); wykłady z za-
kresu zdrowego odżywiania wraz 
z praktycznymi warsztatami ga-
stronomicznymi.  

W ubiegłym tygodniu se-
niorzy mieli okazję   spotkać się 
z panią dietetyk z Centrum Die-
tetycznego Natur House w Łom-
ży. Tym razem wysłuchali wykła-
du na temat zdrowego żywienia 
w trakcie różnych chorób, które 
często pojawiają się w starszym 
wieku takich jak np. cukrzyca, 
choroba niedokrwienna serca 
i zaburzenia lipidowe, niewy-
dolność nerek, niedokrwistość 
czy osteoporoza. Z uwagi na to, 
iż wiek podeszły to wyjątkowy 
okres życia człowieka, właściwe 
żywienie seniora musi uwzględ-
niać wiele problemów, jak cho-
ciażby postępujące ograniczenie 
sprawności fizycznej, demencja 
czy problemy z uzębieniem. Jed-

nak to właśnie obecność cho-
rób przewlekłych, może istotnie 
zmieniać zapotrzebowanie na 
niektóre składniki odżywcze (za-

równo pod względem ilości jak 
i jakości). Dlatego tak ważne jest 
uwzględnienie ich w diecie zdro-
wego i aktywnego seniora. 

Sagittarius  
znaczy strzelec

Strzelectwo jest dziedziną głęboko osadzoną 
w polskiej tradycji i polskim obyczaju. To sfera 
od zawsze związana z walką o wolność narodu, 
która nieodmiennie budowana była na szacun-
ku dla naszej, niełatwej przecież i pełnej ofiar 
historii. Dlatego tak i tylko w taki sposób na-
leży odczytywać wartość tej dziedziny sportu 
w kontekście wartości społecznych i historycz-
nych Polaków. W takim rozumieniu sama broń 
nie jest zwykłym „narzędziem”, ale nabiera 
cech znaczącego dla nas symbolu sportu i tra-
dycji.

Klub Strzelecki SAGITTARIUS po-
wstał 4 listopada 2012 roku przy Funda-
cji SAGITTARIUS w Piątnicy (Fort nr 
III) Od 2012 roku należy do Podlaskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego oraz 
od Polskiego Związku Strzelectwa Spor-
towego. Klub posiada Licencję Klubową 
PZSS uprawniającą do współzawodnic-
twa w strzelectwie pistoletowym, kara-
binowym oraz ze strzelby gładkolufowej. 
Obecnie KS SAGITTARIUS zrzesza 
ponad 2400 osób, które łączy chęć upra-
wiania sportu oraz współzawodnictwa 
w strzelectwie olimpijskim, dynamicznym 
i dalekodystansowym.

Praktycznie co miesiąc organizowa-
ne są tu  niezwykle sympatyczne i atrak-
cyjne okolicznościowe zawody strzelec-
kie dostępne dla wszystkich chętnych 
niezależnie od miejsca zamieszkania. 
Biorą w nich brać udział setki chętnych 
i są to nie tylko osoby posiadające patent 
i licencję strzelecką, ale również i ama-
torzy tej dziedziny rozrywki, a szczegól-
nie młodzież i kobiety. Wszyscy są pod 
opieką wykwalifikowanych instruktorów 
i sędziów strzeleckich.

Strzela się z pistoletów, karabinów 

i strzelb gładkolufowych na określonych 
dystansach i według określonych przepi-
sów. Atmosfera tych zawodów jest nie-
zwykle koleżeńska i przyjazna szczegól-
nie dla początkujących, którym udziela 
się wszechstronnej pomocy, instruktażu 
i opieki podczas strzelania w celu zapew-
nienia absolutnego bezpieczeństwa i sa-
tysfakcji. Zawody te - uwieńczone zawsze 
dyplomami i medalami dla zwycięzców - 
cieszą się niezwykłą popularnością wśród 
strzelców z różnych regionów Polski poja-
wiających się nierzadko z całymi rodzina-
mi. Miłym zwyczajem organizatorów jest 
też losowanie wśród uczestników jakiegoś 
ciekawego upominku-niespodzianki oczy-
wiście związanej ze strzelectwem.

Równolegle z działalnością na polu 
sportowym, przy KS działa Sekcja Ko-
lekcjonerska. Wielu członków i sym-
patyków łączy pasja zbieracka i chęć 
odkrywania tajemnic historii broni 

łowieckiej, wojskowej oraz sportowej. 
KS wraz z Fundacją SAGITTARIUS 
prowadzi strzelnicę sportową oraz 
MUZEUM FORTECZNE zbierają-
ce pamiątki z okresu walk I i II Wojny 
Światowej, które powstało dzięki stara-
niom płk. Ludwika Zalewskiego – ini-
cjatora i realizatora przedsięwzięcia 
dzięki któremu część obiektów Fortu nr 
III w Piątnicy stało się pięknym i nie-
powtarzalnym miejscem kultywującym 
tradycję polskiej historii wojennej.

W Muzeum panuje niepowtarzalna 
atmosfera stworzona przez oryginalne 
zbiory wojennego sprzętu i bardzo kli-
matyczny wystrój samego pomieszczenia. 
Kolekcja jest ciągle powiększana o coraz 
bardziej niespotykane eksponaty historii 
wojska więc cieszy się dużym zaintere-
sowaniem zwiedzających. Często można 

tu zobaczyć starszych panów z dziećmi, 
którzy opowiadają o swoich przeżyciach 
z wojny albo z czasów służby wojskowej 
przywołanych widokiem znanego im ka-
rabinu, strzelby, pistoletu...

Klub Sagittarius dysponuje oczywi-
ście wykwalifikowaną kadrą instruktorów 
strzelectwa sportowego więc organizuje 
kursy na patent i licencję strzelecką, a tak-
że wiele innych wyspecjalizowanych szko-
leń strzeleckich zgodnie z wymaganiami 
PZSS oraz obowiązującymi przepisami 
prawnymi. Sama strzelnica sportowa jest 
dostępna dla wszystkich chętnych z moż-
liwością strzelania z różnych rodzajów pi-
stoletów, karabinów czy broni gładkolufo-
wej. Wystarczy przyjechać w godzinach 
otwarcia czyli 7 dni w tygodniu od 10.oo 
do 18.oo. aby bardzo efektywnie i miło 
spędzić wolny czas. 

Łomżyński senior = Aktywny i zdrowy
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Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

“Stawiski od zarania dzie-
jów do wielkiej wojny”, to 
najnowsza praca Zenona 
Krajewskiego, znanego 
czytelnikom Tygodnika 
Narew, jako autora sagi 
„Meandry Losu”. Pisarz 
zaproponował naszej re-
dakcji kilka tygodni prze-
rwy w publikowaniu ko-
lejnych części powieści, 
w zamian chce zaprezen-
tować fragmenty Tomu 
I monografii nieodległych 
od Łomży Stawisk, ukazu-
jącej historię miasta na tle 
dziejów Mazowsza. W 533 
wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy dziesiąty od-
cinek monografii.

Rusyfikacja
Władze carskie podjęły też 

intensywną akcję rusyfikacji 
polskiego szkolnictwa. poprzez 
szkolnictwo carat zmierzał do 
narzucenia polskiemu narodowi 
języka i kultury rosyjskiej. Wcze-

śniej zlikwidowano wszystkie 
polskie uczelnie wyższe. Od 
1866 r. średnie ogólnokształcące 
szkoły męskie w Kongresówce 
dzieliły się na gimnazja i pro-
gimnazja klasyczne albo realne. 
W okresie popowstaniowym 
szkoły średnie na Mazowszu 
istniały głównie w miastach gu-
bernialnych. Młodzież męska 
mogła uczęszczać do gimnazjów 
rządowych męskich w Płocku 
i Łomży oraz do progimnazjum 
rządowego w Pułtusku. Ponad-
to istniała rządowa szkoła re-
alna  w Łowiczu. Dziewczęta 
miały możność kształcenia się 
w gimnazjach rządowych żeń-
skich w Płocku i Łomży oraz 
progimnazjum łowickim. Semi-
naria nauczycielskie mieściły się 
w Siennicy i Wymyślinie. Wśród 
uczniów gimnazjów rządowych, 
mających charakter szkół elitar-
nych, dominowała młodzież po-
chodzenia szlacheckiego. 

Za rządów kuratora Apuchti-
na wbrew ustawie władze carskie 
zarządziły w szkołach naukę re-
ligii w języku rosyjskim. Wpro-
wadzono jednolite programy 
nauczania i podręczniki, zatwier-
dzone dla szkół w Cesarstwie 
rosyjskim. Usunięto podręczniki 
i ksiązki w języku polskim, a za-
stąpiono je książkami rosyjskimi. 

Nauczanie historii powszechnej 
i historii Rosji było obowiązkiem 
nauczycieli języka rosyjskiego. 
Traktowali oni historię nie jako 
oddzielny przedmiot, ale jako 
pomocniczy do nauki języka ro-
syjskiego. Uczniowie gimnazjów 
i progimnazjów obowiązkowo 
uczestniczyli w uroczystych ob-
chodach rosyjskich świąt narodo-
wych i różnych rocznic. Tak np. 
łomżyńskim gimnazjum święto-
wano tysiąclecie śmierci Metode-
go, rocznice związane z Aleksan-
drem Puszkinem czy Mikołajem 
Gogolem, a także 300-lecie pa-
nowania dynastii Romanowów.

Władze szkolne już w latach 
70. XIX w. rozwinęły skuteczny 
nadzór nad uczniami. Każda kla-
sa gimnazjum i progimnazjum 
męskiego miała swojego wycho-
wawcę, a oprócz tego jednego 
lub dwóch pomocników wycho-
wawcy. Szczególnie troszczono 
się o nadzór nad uczniami na 
stancjach. Częste inspekcje spro-
wadzały się do rewizji pokoju. 
Gdy znaleziono książkę w języku 
polskim, zapisywano nazwisko 
ucznia do dziennika kar, sadza-
no w święta na kilka godzin do 
kozy, a gdy zdarzyła się recydywa, 
ucznia wydalano ze szkoły z „wil-
czym biletem”, a stancję zamyka-
no.

W tym samym okresie władze 
usunęły Polaków ze stanowisk 
przełożonych szkół średnich, a na 
ich miejsce mianowano dyrekto-
rów i inspektorów pochodzenia 
rosyjskiego. Systematycznie też 
usuwano z posad nauczycieli Po-
laków, a na ich miejsce zatrud-
niano Rosjan. Ich liczba rosła 
bardzo szybko. W gimnazjum 
płockim w 1871 r. na 24 nauczy-
cieli Rosjan było dwóch, rok póź-
niej – czterech, a w 1884 r. już 20.

Wykształcenie
Pierwszy powszechny spis 

ludności przeprowadzony 
w 1897 r. w Kongresówce przez 
władze carskie wykazał zjawi-
sko ogromnego analfabetyzmu 
wśród mieszkańców Mazow-
sza. Pod koniec XIX w. w gu-
berni łomżyńskiej aż 70,4% jej 
mieszkańców przyznało się do 
analfabetyzmu. W całej Kon-
gresówce było troszeczkę lepiej. 
Z kolei w powiecie łomżyńskim 
do braku umiejętności czytania 
przyznało się 63% osób, w tym 
56% mężczyzn i 71% kobiet, 
zaś w samej Łomży „niegramot-
nych” wykazano 45,8%, w tym 
38% mężczyzn i 57% kobiet, 
czyli niemal co drugi mieszka-
niec stolicy najbardziej wysunię-
tej na północny wschód guberni 

nie potrafił przeczytać nawet 
urzędowego ogłoszenia.

W okresie popowstaniowym 
podstawą edukacji dzieci żydow-
skich na Mazowszu było kształ-
cenie w szkołach religijnych. 
Żydzi niechętnie posyłali dzieci 
do szkół świeckich, w których re-
ligia była tylko jednym z przed-
miotów nauczania. Tradycyjne 
szkolnictwo żydowskie sprowa-
dzające się do nauczania treści 
religijnych traktowali jako osto-
ję swojej odrębności. Taki stan 
rzeczy niepokoił władze carskie, 
nie mające w ten sposób nadzoru 
nad przekazywanymi treściami 
w hermetycznie zamkniętych 
społecznościach żydowskich. 
W 1885 r. przeprowadzono  re-
formę chederów, mającą na celu 
wprowadzenie m.in. nauczania 
w języku rosyjskim i egzamin 
komisyjny z tego języka. Wpro-
wadzenie egzaminu w chederach 
podniosło znaczenie języka ro-
syjskiego w oczach społeczności 
żydowskich na Mazowszu, nie-
mniej sukces władz był połowicz-
ny. Chederów nikt nie nadzoro-
wał. Uczęszczały do nich dzieci 
od 5 roku życia. Zajęcia lekcyjne 
były rozwleczone na cały dzień. 
Rozpoczynały się rano o godz. 
8-9, a kończyły wieczorem 
o godz. 7-8. W międzyczasie były 
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przerwy na śniadanie i obiad. 
Warunki lokalowe w chederach 
były katastrofalne. Małe, ciemne 
pomieszczenia, nie były dosto-
sowane do sporej liczby uczniów, 
które do chederów uczęszczały. 
O praktycznej nauce raczej trud-
no było mówić. Raczej była to 
przechowalnia dzieci, z którymi 
matki nie wiedziały co zrobić. 
Dziewczynki mogły zająć przy 
pracach domowych, a z chłopca-
mi był większy problem.

Do szkolnictwa początko-
wego władze carskie przywią-
zywały dużo mniejszą wagę niż 
do kształcenia uczniów wywo-
dzących się ze sfer zamożnych. 
Jednakże ukazem z 14 XII 1871 
r. zaczęto wprowadzać do szkół 
początkowych w Kongresówce 
obowiązek nauki czytania i pi-
sania w języku rosyjskim. Język 
ten obowiązywał  w nauczaniu 
wszystkich przedmiotów od 
1885 r., nawet na najniższym 
szczeblu oświaty ludowej, z wy-
jątkiem nauki języka polskiego 
i religii. Nawet na tym podstawo-
wym poziomie nauczania starano 
się zatrudniać nauczycieli-Rosjan 
w miejsce nauczycieli-Polaków.

Wiara
Pod koniec XIX w. Mazow-

sze zamieszkiwało ok. 3 mln 
osób. Dominowała, rzecz jasna, 
ludność narodowości polskiej, 
ale znaczącą mniejszość stano-
wili Żydzi (ok.16% w guberniach 
warszawskiej i łomżyńskiej), a na 
dalszych miejscach plasowali się 
Rosjanie (średnio ok.5% i Niem-
cy (4,3% w gub. warszawskiej, 
6,5% w gub. płockiej  i 0,4% 
w gub. łomżyńskiej). W guberni 
łomżyńskiej zamieszkiwali też 
Białorusini i Litwini, których 
nie uwzględniono w statysty-
kach. Białorusini byli Słowiana-
mi i prawosławnymi, ale nie było 
ich wielu, za to Litwini zamiesz-
kiwali w zwartej masie północną 
część guberni i byli katolikami.

W opinii zarówno rosyjskiej 
administracji „Przywiślańskiego 
Kraju”, jak i władz centralnych 
w Petersburgu największym wro-
giem Rosji był Kościół katolicki 
i polskie duchowieństwo je sta-
nowiące, postrzegane jako ba-
stion polskości. Władze rosyjskie 
przystąpiły więc do zdecydowa-
nej walki z silną pozycją Kościoła 
katolickiego w społeczeństwie. 
W ramach ekonomicznych re-
strykcji nie tylko zlikwidowano 
majątek poduchowny po kasa-
cie zakonów, ale także zniesiono 
dziesięciny, kwesty i zbiórki na 
cele Kościoła. Wprowadzono też 
cały szereg kar pieniężnych dla 
księży za niesubordynację.

Represje o charakterze ty-
powo politycznym polegały na 
podporządkowaniu Kościoła 
rzymskokatolickiego w Kongre-

sówce Kolegium Duchownemu 
w Petersburgu, co de facto do-
prowadziło do zerwania kon-
kordatu z Rzymem. Zdecydo-
wano także o odsunięciu księży 
od szkolnictwa elementarnego, 
wprowadzono obowiązek pro-
wadzenia akt stanu cywilnego 
i wszelkiej korespondencji po 
rosyjsku. Duchowieństwo zosta-
ło poddane ścisłemu nadzorowi 
żandarmerii, z czym wiązał się 
m.in. zakaz poruszania się poza 
parafią i obowiązek posiadania 
paszportów. Cenzurą objęto nie 
tylko wydawnictwa kościelne, ale 
nawet odprawiane nabożeństwa. 
Wprowadzono także obowiązek 
odprawiania nabożeństw galo-
wych. Z kolei zakazano organi-
zowania rekolekcji i zjazdów du-
chowieństwa.

Wbrew oczekiwaniom władz 
carskich polityka represji wobec 
kościoła katolickiego wzmo-
gła tylko opór i niezadowole-
nie wśród mazowieckich księży. 
Sabotowali prowadzenie ksiąg 
w języku rosyjskim i woleli pła-
cić karę, niż pisać po rosyjsku. 
Rekolekcje i zjazdy księży też się 
odbywało, chociaż karano za nie 
grzywną w wysokości 50 rubli. 
Podobne kary pieniężne spoty-
kały duchowieństwo za zbieranie 
ofiar na remonty kościoła. Pro-
boszcz w Gostyninie za skarcenie 
parafianki z powodu jej służby 
w domu rosyjskiego urzędnika 
został zwolniony z probostwa, 
o co wnioskował do biskupa sam 
gubernator warszawski.

Władze carskie zaniepoko-
jone były działalnością bractw 
religijnych, ponieważ nie znajdo-
wały się pod żadną kontrolą, więc 
mogły stanowić centrum anty-
rządowej agitacji prowadzonej 
przez księży. Już w 1873 r. roz-
wiązano bractwo religijne w die-
cezji płockiej, a wkrótce w in-
nych diecezjach. Próby dalszego 
prowadzenia bractw kończyły 
się w najlepszym razie upomnie-
niem, zazwyczaj karą pieniężną, 
a nierzadko odwołaniem z parafii.

Duchowieństwo odmawiało 
rozgrzeszenia osobom żyjącym 
we wspólnym gospodarstwie 
z prawosławnymi lub pragną-
cym wstąpić w związki małżeń-
skie z osobami narodowości 
rosyjskiej. Sami księża z tere-
nu Mazowsza starali się unikać 
wszelkich kontaktów z przedsta-
wicielami władz carskich. Adam 
Chętnik wspominał z uznaniem 
księdza z Nowogrodu w powie-
cie łomżyńskim, który „szanując 
swoją opinię kapłana – obywatela 
– Polaka, stronił od naczelników 
i innych stupajów”.

Administrację rosyjską niepo-
koił też wzrastający udział wier-
nych z terenu Mazowsza w ru-
chu pielgrzymkowym oraz coraz 
większa popularność sanktuariów 

religijnych. Kapłani organizujący 
i prowadzący takie pielgrzymki 
byli szczególnie inwigilowani. 
Szczególną popularnością cie-
szyły się pielgrzymki na Jasną 
Górę w Częstochowie. Zdaniem 
A. Dobrońskiego z kurpiowskiej 
parafii Kadzidło wychodziło co-
rocznie około tysiąc pątników, 
bowiem ambicją głęboko wierzą-
cych Kurpiów było dotarcie cho-
ciaż raz w życiu do Jasnej Góry. 
Ten sam badacz zwraca uwagę, iż 
w 1910 r. wśród wyjeżdżających 
do Częstochowy ze stacji Czer-
wony Bór na 1200 pątników 700 
pochodziło z parafii łomżyńskiej. 
Wśród mieszkańców Mazowsza, 
poza pielgrzymkami do Często-
chowy, dużą popularnością cie-
szyły się pielgrzymki do Skępego, 
Prostyni, Świętej Lipki i najbliż-
szego Łomżanom Wąsewa koło 
Ostrowi Maz.

Poza katolickim duchowień-
stwem największym przeciwni-
kiem władz carskich w Króle-
stwie polskim było ziemiaństwo. 
Przez rosyjską administrację było 
ono obwiniane nie tylko o udział 
w powstaniu styczniowym, ale 
także o bierne nieprzychylne 
stanowisko wobec politycznych 
zmian w Kongresówce. Przyczy-
ny takiej postawy Rosjanie upa-
trywali w przywiązaniu do religii 
katolickiej oraz rodzinnej i histo-
rycznej tradycji. Nasilenie wro-
gich postaw ziemiaństwa wobec 
władz carskich wynikało także 
z radykalizmu przeprowadzo-
nych zmian społeczno-gospodar-
czych, będących następstwem ro-
syjskiej reformy uwłaszczeniowej. 
Jej konsekwencją były nie tylko 
spory serwitutowe z gminami 
wiejskimi, zadłużenia majątków, 
ale też psychiczny uraz w związ-
ku z utratą dominującej pozycji 
wobec mas chłopskich, wynika-
jącą z polityki realizowanej przez 
naczelników powiatów i komisa-
rzy do spraw włościańskich.

Polskość
Dwory i dworki ziemiańskie, 

znakomicie wkomponowane w 
krajobraz Mazowsza, były ostoją 
polskości, gdzie nie jedno już po-
kolenie gromadziło pamiątki ro-
dzinne, dokumenty, szable, ryn-
grafy, księgozbiory, dzieła sztuki. 
Zewnętrznym wyrazem patrio-
tycznych postaw mazowieckiego 
ziemiaństwa było manifestowa-
nie polskiego stroju – kontusza i 
nakrycia głowy. Szeroki posłuch 
wśród mazowieckiego ziemiań-
stwa  znajdowały apele wzywają-
ce do żałoby narodowej w 1892 r. 
i w 1895 r., czyli w stulecie dru-
giego i trzeciego rozbioru Polski. 
Powszechnie znany był dystans i 
rezerwa środowiska ziemiańskie-
go wobec rosyjskich urzędników 
i żandarmów. Unikano wyjazdów 
do miast powiatowych, aby z Ro-

sjanami się nie spotykać. Mazo-
wieccy ziemianie nie uczestni-
czyli też w żadnych publicznych 
zabawach organizowanych przez 
rosyjskie władze gubernialne i 
powiatowe, a sami też nie zapra-
szali Rosjan na zabawy taneczne 
przez siebie organizowane.

Przejawem patriotyzmu było 
dobre gospodarowanie i utrzy-
mywanie w polskich rękach 
ziemi. Fiaskiem zakończyła się 
wysprzedaż Rosjanom majątków 
poduchownych, gdyż większość 
rosyjskich urzędników przeka-
zała zakupione posiadłości pol-
skim dzierżawcom i oficjalistom. 
Coraz więcej przedstawicieli 
ziemiaństwa można było spo-
tkać wśród sędziów gminnych. 
Uczestnikami pierwszych zjaz-
dów, spotkań i zebrań mazowiec-
kiego ziemiaństwa  były osoby 
najbardziej zaangażowane w roz-
wój gospodarki rolnej i przemysłu 
rolno-spożywczego. Wiele zjaz-
dów, mających prezentować osią-
gnięcia przodujących majątków 
ziemskich, miało jednak kontekst 
polityczny. Tak postrzegano wy-
stawę rolniczą otwartą w 1874 r. 
w Warszawie. Władze rosyjskie 
drażniło zachowanie jednego 
z najbogatszych mazowieckich 
ziemian, właściciela dóbr Krasne 
w Ciechanowskiem, hr. Ludwika 
Krasińskiego. Punktem kulmina-
cyjnym wystawy była prezentacja 
araba z jego stajni, prowokacyjnie 
nazwanego „Polakiem”, któremu 
nałożono siodło należące jakoby 
do króla Stefana Batorego.

W II poł. XIX w. chłopi byli 
jedyną warstwą społeczeństwa 
Kongresówki traktowaną przez 
władze carskie jako sprzymie-
rzeńcy rosyjskiego panowania 
nad Wisłą. Proces pozyskiwa-
nia mas chłopskich rząd rosyj-
ski rozpoczął z chwilą wydania 
ukazu uwłaszczeniowego z 2 III 
1864 r. Kontrole nad jego reali-
zacją powierzono komisarzom 
do spraw włościańskich, którzy 
otrzymali decydujący głos za-
równo przy rozstrzyganiu kon-
fliktów pomiędzy dworem a 
wsią, a także przy obsadzie urzę-
dów gminnych. Według ukazu 
administracją szczebla gmin-
nego mieli kierować wójtowie i 
sołtysi. Rosjanie zadbali o czysto 
chłopski skład władz gminnych. 
Mimo to z czasem wójtów po-
chodzenia szlacheckiego było 
coraz więcej. Nie byli en mas-
se przygotowani do udziału 
we władzach. Wykształcenie 
ich było bardzo niskie, a wielu 
wręcz było analfabetami. Rosjan 
niepokoił proces wykruszania 
się chłopów z udziału w zarzą-
dzaniu na najniższym szczeblu 
administracji państwa. Władze 
rosyjskie obawiały się wręcz, 
że z czasem nastąpi całkowite 
podporządkowanie się chło-

pów pełniących urząd wójtów 
i sędziów gminnych pisarzom 
gminnym, którymi na ogół były 
osoby pochodzenia szlachecko-
-ziemiańskiego. Dostrzegano 
więc potrzebę upowszechnienia 
oświaty ludowej na wsi, ale po-
przez forsowną rusyfikację  szkół 
wiejskich. Istotną rolę w pro-
gramie polityki rusyfikacyjnej i 
utrzymywaniu warstwy chłop-
skiej w posłuszeństwie miały 
spełniać posterunki żandarmerii 
i straży ziemskiej, które nie tylko 
miały pilnować ładu i porządku, 
ale także inwigilować wszystkie 
warstwy społeczeństwa na Ma-
zowszu, w tym również chłopów.

Ogromne znaczenie w pod-
trzymywaniu ducha narodowego 
społeczeństwa polskiego mia-
ły organizacje społeczno-kul-
turalne, które podważyły sens 
wszechobecnego marazmu i 
braku wiary w lepszą przyszłość, 
kończąc okres żałoby po upadku 
powstania styczniowego.

Pierwszą instytucją społecz-
ną , która została zalegalizowana 
przez władze carskie, była Ochot-
nicza Straż Ogniowa. Rosjanie 
wydali zezwolenie na ich zakła-
danie po serii wielkich pożarów 
nękających miasta mazowieckie 
w II poł. XIX w. Pierwsze Towa-
rzystwo Straży Ogniowej zostało 
założone w Płocku w 1875 r., na-
stępna Straż Ogniowa  uzyskała 
pozwolenie na działalność dwa 
lata później w Łomży, a potem 
już niemal co roku w kolejnych 
miastach przybywały następne 
(w Mławie, Łowiczu, Gostyninie, 
Skierniewicach, Makowie itd.). 
Straże Ogniowe niemal od same-
go początku miały poważne osią-
gnięcia nie tylko w zakresie ga-
szenia pożarów (ubóstwo sprzętu 
zastępowano ofiarnością, poświę-
ceniem i odwagą ludzi), ale także 
w zakresie prewencji pożarniczej. 
Propagowano nowoczesne za-
sady budownictwa opartego na 
wykorzystaniu ognioodpornych 
materiałów budowlanych oraz 
budowę zbiorników wodnych 
w miastach i większych wsiach. 
Oddziały straży pożarnej szybko 
stały się oczkiem głowie miesz-
kańców miast, w których powsta-
wały, widziano w nich bowiem 
symbol polskiej organizacji mają-
cej znamiona wojskowe, z karno-
ścią, musztrą, wydawaniem ko-
mend (w ojczystym języku) i ich 
wykonywaniem przez sprawnych, 
jednolicie ubranych mężczyzn. 
Począwszy od lat 70. XIX w. wła-
dze carskie poza ochotniczymi 
strażami ogniowymi dopuszczały 
jedynie możliwość działania to-
warzystw dobroczynnych, kredy-
towych, kas oszczędnościowych, 
gospodarczych i niektórych sto-
warzyszeń. Na otwieranie biblio-
tek i czytelni raczej nie pozwala-
no.
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Na piątym miejscu w województwie 
podlaskim znalazła się Łomża w klasy-
fikacji powiatów w sporcie szkolnym 
za rok szkolny 2018/2019 – informuje 
portal lomza.pl. Na znanym z wielu 
wydarzeń lekkoatletycznych Stadio-
nie Zwierzynieckim w Białymstoku 
odbyło się podsumowanie poprzed-
niego sezonu oraz inauguracja nowe-
go. Ze zniczem, jak na igrzyskach.     

Podsumowanie
Uroczyste podsumowanie 

współzawodnictwa sportowego 
szkół województwa podlaskiego 
odbyło się na Miejskim Stadio-
nie Lekkoatletycznym w Bia-
łymstoku z udziałem m.in. mini-
stra edukacji narodowej Dariusza 
Piontkowskiego, marszałka wo-
jewództwa podlaskiego Artura 
Kosickiego, posła i przewodni-
czącego Podlaskiego Wojewódz-
kiego Związku Sportowego Ka-
zimierza Gwiazdowskiego oraz 
prezesa Podlaskiej Rady Olim-
pijskiej PKOL Janusza Kochana. 
Była to zarazem uroczysta inau-
guracja kolejnego roku sportowej 
rywalizacji dzieci i młodzieży. 

Łomżyńskim akcentem 
zwieńczenia poprzedniego se-
zonu było przekazanie  okolicz-
nościowego pucharu dla władz 
Łomży. Reprezentował je Kon-
rad Haponik, wicedyrektor II 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Łomży. Kierowane  przez nie-
go II LO za miniony rok szkol-

ny zajęło piąte miejsce wśród 
78 szkół średnich w rywalizacji 
sportowej województwa podla-
skiego.

Pierwsze miejsce w klasy-
fikacji ogólnej zdobyła Szkoła 
Podstawowa nr 11 w Suwałkach, 
druga lokatę otrzymała Szkoła 
Podstawowa nr 32 w Białymsto-
ku, a trzecie – Szkoła Podstawo-
wa w Wasilkowie.  

Inauguracja
Uczestnicy wydarzenia na 

białostockim stadionie płynnie 
przemieścili się z przeszłości 
w przyszłość, czyli z podsumo-
wań do inauguracji nowego roku 
sportowego. Odbyło się to na 
wzór olimpijski – z zapaleniem 

znicza.  
Jak informuje portal Wro-

ta Podlasia, inaugurację Sportu 
Szkolnego 2019/2020 zorga-
nizował   Podlaski Wojewódz-
ki Szkolny Związek Sportowy 
w Białymstoku. Gości – samo-
rządowców, działaczy sporto-
wych, nauczycieli i dyrekto-
rów szkół z regionu, a przede 
wszystkim młodych sportowców 
powitał poseł na sejm i prezes 
PWZS   Kazimierz Gwiazdow-
ski. Podkreślał znaczenie sportu 
w wychowaniu młodego poko-
lenia. Gratulował nauczycielom 
i młodzieży wspaniałych osią-
gnięć sportowych.

Prezes Podlaskiej Rady 
Olimpijskiej PKOL Janusz Ko-

chan wręczył nagrodę zwycięż-
czyni w konkursie Fair Play – za 
etyczne zachowanie sportowca. 
Otrzymała ją uczennica IV LO 
w Białymstoku, która podczas 
zawodów, nie zważając na swój 

wynik, udzieliła pierwszej pomo-
cy kontuzjowanej rywalce.

Marszałek Artur Kosicki, 
gratulując wszystkim młodym 
sportowcom i ich wychowaw-
com, szczególnie podkreślił zna-
czenie nagrody za etyczne i ko-
leżeńskie podejście do rywalizacji 
sportowej. 

- Wiem ile wysiłku i trudu 
wymaga przygotowanie do za-
wodów i jak bardzo zależy na 
zwycięstwie, dlatego na najwyż-
szy podziw zasługuje zachowa-
nie, kiedy ponad to stawiamy 
pomoc drugiej osobie, osobie, 
z którą o wynik sportowy rywa-
lizujemy – mówił Artur Kosicki.

Marszałek podziękował rów-
nież działaczom sportowym, 
samorządowcom i dyrektorom 
szkół za wkład w rozwój podla-
skiego sportu.

Na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Łomży XIX Memo-
riałem Wiesławy Czerniawskiej zosta-
ła zainaugurowana tegoroczna,  XXIV 
edycja Czwartków Lekkoatletycznych. 

Zawody odbywać się będą 
w czwartki, aż do maja (oczy-
wiście z zimową przerwą) przy-
szłego roku i będą rozgrywane 
na Stadionie Miejskim przy ulicy 
Zjazd 18. Organizatorami cyklu 
są Miasto Łomża i Podlaskie To-
warzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej w Łomży.

W zawodach udział biorą 
uczniowie szkół podstawowych, 
rywalizujący w biegach na 60 m, 
300 m, 600 m, 1000 m, w sko-
ku w dal, skoku wzwyż, rzucie 
piłeczką palantową i pchnięciu 
kulą. 

Punktacje prowadzona jest 
dla trzech kategorii wiekowych, 
oddzielnie dla dziewcząt i chłop-
ców z roczników: 2007, 2008, 
2009 i młodszych. 

Zasadniczym celem cyklu 
imprez dla dzieci i młodzieży jest 
promowanie systematycznej pra-
cy prowadzącej do osiągania war-
tościowych rezultatów sporto-

wych. Finał miejski Czwartków 
Lekkoatletycznych zaplanowano 
28 maja 2020 roku. Najlepsi po-
jada na finały krajowe. W całym 
cyklu zawodów prowadzona jest 

także dodatkowo punktacja na-
uczycieli i szkół, które przygo-
towują uczniów do zawodów. 
Sześciu nauczycieli i sześć szkół 
otrzyma puchary.

  Terminy zawodów: w 2019 
roku - 19 września,  26 września, 
3 października, 10 października; 
w 2020 roku - 16 kwietnia, 23 
kwietnia, 7 maja, 14 maja, 21 maja.

Patronką inaugurujących 
cykl zawodów jest Wiesła-
wa Czerniawska (1945-2001), 
łomżynianka, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Podlaskiego 
TKKF w  Łomży. Była osobą 
szczególną, twórczą i  szlachetną. 
Przez  całe życie angażowała się 
w  upowszechnianie idei sportu 
powszechnego, tolerancji i  wza-
jemnego porozumienia między 
ludźmi. Jej inicjatywy dały radość 
szlachetnej rywalizacji wielu ty-
siącom mieszkańców wojewódz-
twa podlaskiego. Ostatnią wiel-
ką pasją jej życia były Czwartki 
Lekkoatletyczne, które – organi-
zowane cyklicznie w ciągu wielu 
już lat, zachęciły do  uprawiania 
sportu ponad 100 tysięcy dzie-
ci, młodzieży, wychowawców 
i  nauczycieli. Za  swoją działal-
ność otrzymała wiele odznaczeń 
regionalnych, samorządowych 
i państwowych, w tym Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Była „Przyjacielem królowej 
sportu” – honorowy tytuł nadała 
Wiesławie Czerniawskiej Funda-
cja Lekkiej Atletyki w 1997 roku.  
(źródło: 600.lomza.pl).

Łomżyńskie lekkoatletyczne czwartki  

Znicz na Stadionie Zwierzynieckim w Białymstoku.  
Łomża na piątkę w sporcie szkolnym 
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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. 

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 WIDEOFILMOWANIE, 
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 pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 

Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

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

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

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

Wynajmę: -mieszkanie 50 m2, 3Maja 9-1200 
zł -garaż 50 m2 lub 2x50 m2 jest kanał i siła, 
-pawilon handlowy 28 m2 wolnostojący 
przy dworcu PKS Tel.535 480 220.

DO WYNAJĘCIA LOKAL 70 M2 W ŁOMŻY, UL. 
SIENKIEWICZA 2, POD DZIAŁALNOŚĆ HAN-
DLOWĄ - USŁUGOWĄ. TEL. 508 051 512.

Wynajmę mieszkanie M-4 trzy pokoje, 
kuchnia. łazienka ubikacja oddzielnie, bal-
kon, umeblowane na I pietrze w centrum 
Białegostoku przy ul. Sobieskiego, bardzo 
spokojnie. Tel. 513 343 969.

Sprzedam wyposażenie mieszkania, w tym 
AGD i meble. Telefon: 798806568

RÓŻNE / SPRZEDAM

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.
Sprzedam rower zabytek prod.CCCP-ZSRR 
składak koła 20” st.tech. b.dobry. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam jasną kanapę stan bdb, wymiary 
190x120, cena do uzgodnienia. Tel. 514 515 950.

Sprzedam akwarium 200 litrów z rybkami, 
ze stolikiem, kompletne. Tel. 572 345 607.

Drewno z nadleśnictwa: świerk, sosna, osi-
ka, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 do 150 zł 
z dostawa do klienta. Tel. 608 412 919.

Sprzedam oś z kołami, kuchnie gazową, lo-
dówkę oraz zaprzęg konny lejce pusor. 
Tel. 721 807 932.

Poznam i zaproszę do siebie samotną Panią 
pannę lub wdowę w wieku 50 do 60lat do 
życia we dwoje. Tel.575-682-772

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne plus mate-
rac standardowy Easy-Mat. Tel. 501 757 995.

Sprzedam meble pokojowe FORTE (szafa, 
komoda, witryna, szafka RTV). Tel. 501 757 
995.

KOREPETYCJE

Nauka gry na instrumentach muzycznych. 
Łomża. Tel. 608 646 754 lub 
e-mail: muzyczna77@wp.pl

MOTORYZACJA

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

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

Sprzedam Renault Megane 2001 rok, 
1,4 benzyna, przebieg 190 tys, stan bdb, 
komplet opon zimowych. Używany przez 
jednego właściciela. Cena 3900 zł. Tel. 784 
660 180

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

Zatrudnię do sprzątania podwórka i wo-
kół domu. Tel. 604 799 732.

Nowy punkt z pomidorami szuka Pani na 
stanowisko sprzedawcy. tel. 506 999 272.

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

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

FIRMA OVVO produkująca meble 
biurowe i na wymiar poszukuje osoby 
z doświadczeniem do montażu mebli. 

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

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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BKS Tiger Łomża najlepszy w klasy-
fikacji klubowej; Adam Isaev - naj-
lepszym zawodnikiem mistrzostw, 
powszechne słowa uznania dla Zbi-
gniewa Maleszewskiego za organiza-
cję imprezy. I jeszcze tysiące złotych, 
które pozostawili  w łomżyńskich 
sklepach i gastronomii sportowcy z 
całej Polski i ich opiekunowie. Wiel-
kim sukcesem klubu BKS Tiger i nie 
tylko sportowej Łomży okazały się Mi-
strzostwa Polski Młodzików w Boksie.  

Najważniejsze jest, że na kilka 
dni Łomża stała się stolicą pol-
skiego boksu w formule olimpij-
skiej. No, może stolicą nadziei  
polskiego boksu olimpijskiego, 
bo uczestników zobaczymy na 
igrzyskach nie wcześniej niż w 
Paryżu w 2024 roku, a raczej 
jeszcze później. Między wygło-
szeniem przez wicemarszałka 
województwa Marka Olbrysia 
formuły o otwarciu mistrzostw, 
a ostatnim gongiem i dekoracją 
Mistrzostw Polski Młodzików 
w Boksie, zaprezentowało się w 
Hali Olimpijczyków Polskich 
przeszło 150 najmłodszych pol-
skich pięściarzy. 

Najmłodszych, bo krajowe 
przepisy przewidują, że w 
oficjalnych walkach bok-
serskich mogą brać udział 
chłopcy w wieku 14 lat. 
Tacy właśnie z 78 polskich 
klubów zjawili się w Łom-
ży walczyć o swoje pierw-
sze sportowe laury.  Wielu 
obserwatorów zwracało 
uwagę jak bardzo różnią 
się chłopcy z tego same-
go rocznika. Organizato-
rzy musieli ustanowić aż 
20 kategorii wagowych, 
bo byli zawodnicy mający 
mniej niż 38,5 kg, ale obok 
nich masywni atleci ważą-
cy 90 czy nawet ponad 100 
kg.  

- Rozważamy obni-
żenie wieku, aby mogły 

startować już dzieciaki młodsze 
rok, ale na razie zmian nie ma. 
Stworzyliśmy  program Akade-
mia Boksu Olimpijskiego, któ-
ry chyba już przynosi pierwsze 
efekty, bo mamy tu w Łomży 
historyczny rekord 155 zawod-
ników z rocznika 2005. Cieszę 
się, że zaczynają na tak dobrze 
zorganizowanej przez Zbyszka 
Maleszewskiego imprezie. Będą 
mieli na pewno niezapomniane 
wrażenia - mówi Grzegorz No-
waczek, prezes Polskiego Związ-
ku Bokserskiego.

A wiceprezes PZB do spraw 
wyszkolenia i szef łomżyńskie-
go „Tigera”, czyli wspomniany 
Zbigniew Maleszewski, dwoi się 
i troi, aby wszystko udało się jak 
najlepiej, a goście byli zadowo-
leni. Z jego inicjatywy, wszyscy 
finaliści mistrzostw otrzymali nie 
tylko medale, puchary i dyplomy, 
ale także upominki i mistrzow-
skie biało-czerwone szarfy, aby 
wyjechali z Łomży z jak najlep-
szymi wspomnieniami.  

Pod koniec finałów Zbigniew 
Maleszewski z trudem może 
mówić, bo przecież musiał także 

dopingować swoich zawodników. 
Chociaż miejsce sekundantów, 
bezpośrednio przy ringu ustąpił 
swoim adeptom sztuki trener-
skiej Marcionowi Fabiszewskie-
mu, Danielowi Maleszewskiemu 
(syn) i Marcinowi Kapelewskie-
mu. 

- Mistrzostwa bardzo faj-
nie zorganizowane, bardzo do-
bre warunki.  Rekordowa liczba 
zawodników, walki na niezłym 
poziomie. Dobrze, że mamy 
tych młodych, chociaż cały świat 
boksuje już od 6 roku życia. My 
zaczynamy później i stąd ta prze-
paść między nami, a innymi kra-
jami. Ale widzę, że sprawy idą 
w dobrym kierunku, a chłopaki 
niech pracują, wszystko przed 
nimi. Tak jak kiedyś było przede 
mną - mówi Grzegorz Skrzecz, 
ongiś jeden z czołowych bokse-
rów świata, medalista najwięk-
szych imprez, znany także z kilku 
filmowych komedii (w „E=mc2” 
był np. policjantem, który „Ma-
łyszem” pobił rekord w kompu-
terowej grze w skoki narciarskiej 
tylko nie wylądował).

Zarówno dawny medalista 
mistrzostw świata i Europy, jak 
prezes Grzegorz Nowaczek za-
uważyli na łomżyńskim ringu co 
najmniej kilka bokserskich „pere-
łek”, z których polski sport powi-
nien mieć pociechę.

- Cały turniej uważnie obser-
wuje Krzysztof Szot, mój przyja-
ciel, kiedyś bokser Hetmana Bia-
łystok, trener kadry narodowej 
kadetów, do której już od grudnia 
będą mogli dołączać ci chłopcy. 
Mówił mi, że 5 - 6 będzie chciał 
od razu zaprosić na zgrupowanie 
- podkreśla Zbigniew Maleszew-
ski.

Mistrzostwa w Łomży okaza-
ły się sukcesem. Nie tylko sporto-

wym, ale także promocyjnym dla 
miasta i województwa.   

- Wspieramy tego rodzaju 
inicjatywy zwłaszcza związane 
ze sportem młodzieżowym w 
dyscyplinach olimpijskich.  W 
imieniu całego zarządu woje-
wództwa, marszałka Artura Ko-
sickiego, własnym, a zwłaszcza 
Marka Malinowskiego, który 
nie tylko zajmuje się w zarzą-
dzie sprawami sportu, ale był  też 
czynnym bokserem, mogę pod-
kreślić, że ważne są dla naszego 
regionu takie inicjatywy o randze 
mistrzostw kraju stanowiące dla 
nas promocję. Przede wszystkim 
to kształtowanie zdrowego du-
cha w zdrowych ciałach. Sukces 
w sporcie to także bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że w po-
zasportowym życiu takiej osobie 
łatwiej jest zmagać się z prze-
ciwnościami - tłumaczył już na 
początku zmagań wicemarszałek 
Marek Olbryś. Urząd Marszał-
kowski kwotą 10 tysięcy złotych 
wsparł organizację bokserskich 
Mistrzostw Polski Młodzików w 
Łomży. 

Zawody są także sukcesem 
osobistym Zbigniewa Male-
szewskiego i jego klubu „Tiger”. 

Złoty medal i tytuł najlep-
szego zawodnika turniej 
zdobył Adam Isaev. Srebr-
ny - Adlan Baeev (jego 
przegrana w finale głosami 
sędziów była  dyskusyjna), 
brązowe - Patryk Boniecki, 
Allan Mroczkowski i Igor 
Jędrzejczyk. 

- Boksowali dzielnie. W 
dwóch przypadkach mam 
wątpliwości co do werdyk-
tu sędziów. Pewnie byłby 
przynajmniej jeden medal 
więcej, ale mam dużo sa-
tysfakcji - mówi nieskory 
zwykle chwalenia swoich 
podopiecznych Zbigniew 
Maleszewski.  

W podsumowaniu oka-
zało się, że BKS Tiger Łom-

ża zgromadził najwięcej punktów 
spośród wszystkich biorących 
udział klubów. Drugim miejscem 
podzieliły się Niedźwiedź Kę-
trzyn i Zawisza Bydgoszcz, a na 
podium znalazł się jeszcze Gla-
diator Warszawa. 

Indywidualnie, poza łom-
żyńskim „Tygrysem” Adamem 
Isaevem, szczególnie zadowoleni 
mogą być np. bliźniacy Jakub i Ja-
cek Targiel z Tychów. Do domu 
zawieźli dwa złote medale w są-
siadujących kategoriach do 50 i 
do 52 kg. Spore wrażenie zrobił 
na sędziach Iwan Kucheren-
ko z Wrocławia, bardzo wysoki 
na swój wiek i wagę (do 54 kg) 
chłopak, który potrafił kapital-
nie wykorzystać zasięg ramion 
utrzymując rywali na dystans. 
Mistrzostwa zapamięta z pewno-
ścią także Jakub Lis z Radomia, 
mistrz wśród najcięższych (do 
105 kg), przedstawiany jako „nie-
zrzeszony”, ale tylko z powodów 
proceduralnych.

Na ringu w Łomży i wokół 
niego było mnóstwo emocji. Po-
jawiła się chwilami krew (groź-
nych kontuzji nie było) i łzy. 
Ale przecież byli tam prawdziwi 
sportowcy. Choć bardzo jeszcze 
młodzi.

Mistrzowie z łomżyńskich 
zawodów: Nikolas Pawlik (Mysz-
ków), Daniel Jesiotr (Wałcz), 
Gracjan Smorawski (Bydgoszcz), 
Rufat Guluyev (Grudziądz), Do-
minik Jędrej (Kętrzyn), Adam 
Isaev (Łomża), Kiriłł Globenko 
(Warszawa), Jakub Targiel (Ty-
chy), Jacek Targiel (Tychy), Iwan 
Kucherenko (Wrocław), Dawid 
Zarzeka (Gierałtowice, w finale 
walczył Adlan Baeev z Łomży), 
Szymon Szczukowski (Chojni-
ce), Jerzy Pawlikowski (Legiono-
wo), Tobiasz Zarzeczny (Stalowa 
Wola), Olaf Stachorowski (War-
szawa), Jakub Ochnicki (Toruń), 
Igor Przybyła (Kętrzyn), Daniel 
Chmara-Colins (Bydgoszcz), Olaf 
Pera (Kalisz), Jakub Lis (Radom).                       

Nasze olimpijskie nadzieje. 
Tygrysy, Niedźwiedzie, Gladiatorzy na ringu w Łomży 

Zbigniew Maleszewski, pierwszy z prawej ze statuetką za najlepszy klubowy wynik mistrzostw

Adam Isaev, z prawej nie tylko wygrał finałową walkę, ale został uznany 
najlepszym bokserem
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Wicemistrz 
lepszy na 

inaugurację
Niezbyt udała się drużynie KU AZS 
PWSIiP METAL-TECHNIK Łomża inau-
guracja rozgrywek ekstraklasy tenisa 
stołowego kobiet. Akademiczki prze-
grały na wyjeździe 0:3 z zespołem 
POLMLEK Lidzbark Warmiński, czyli 
srebrnymi medalistkami rozgrywek 
w poprzednim sezonie. Mamy nadzie-
ję, że zadecydowała tylko debiutanc-
ka trema, bo w umiejętności naszych 
zawodniczek wierzymy bezgranicznie.

Zespół AZS tworzyły w tym 
spotkaniu: Weronika Łuba, Alek-
sandra Jarkowska oraz Maja Mi-
klaszewska. Jak informuje Mag-
da Sepczyńska z łomżyńskiego 
klubu, z powodów osobistych 
w meczu nie mogły wystąpić 
Ania Zielińska oraz Liu Luqi. 

- Od początku sierpnia sta-
raliśmy się o przełożenie termi-

nu meczu na dzień wcześniejszy, 
niestety trener z Lidzbarka War-
mińskiego poinformował nas, że 
nie ma kontaktu ze swoją podsta-
wową zawodniczką Ma Wenting 
i bez jej wiedzy nie ma możliwo-
ści zmiany terminu. We wrze-
śniu otrzymaliśmy informacje, że 
jednak gramy w wyznaczonym 
wcześniej terminie. Dziewczy-
ny walczyły dzielnie, niestety 
rywal w składzie: Ma Wenting, 
Rui Fang Dong oraz Aleksandra 
Michalak udowodnił, że wynik 
osiągnięty w poprzednim sezo-
nie nie był przypadkowy i pewnie 
wygrał 3:0 – relacjonuje Magda 
Sepczyńska. 

Na kolejne spotkanie nasze 
wspaniałe mistrzynie zapraszają 
kibiców z Łomży już 25.09.2019 
o godzinie 18.00 do Hali Sporto-
wej im. Olimpijczyków Polskich 
przy ulicy Księżnej Anny 18.  Ry-
walem będą brązowe medalistki 
z zeszłego sezonu: KU AZS UE 
Wrocław.

Srebrna 
Martyna 

Krawczyńska
Podczas rozegranych w Tarnowie Mi-
strzostw Polski Młodzików  Martyna 
Krawczyńska („PREFBET ŚNIADOWO” 
Łomża) wywalczyła srebrny medal 
w biegu na 600 metrów ustanawia-
jąc przy tym nowy rekord życiowy - 
1:35,87.

Jak relacjonuje Andrzej Ko-
rytkowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu Prefbet, przez pierwszą po-
łowę dystansu zawodniczka biegła 
"zablokowana" na piątej  pozycji. 

- Po minięciu linii 300 me-
trów Martynie  udało się bły-
skawicznie przesunąć na drugie 
miejsce i na ostatniej prostej 
zaatakować prowadzącą fawo-
rytkę Lenę Suchowolak z UKS 
Filipides Teresin, która z trudem, 
ale jednak atak odparła i uzy-
skała czas 1:34,43.  Różnice na 
mecie pomiędzy pierwszą trójką 
nie były duże, bo trzecia Milena 
Thamm z MKS-MOS Katowice 
uzyskała 1:36,15 - dodaje An-
drzej Korytkowski. 

Martyna Krawczyńska jest 
uczennicą Liceum Mistrzostwa 
Sportowego w Łomży, lekką 
atletykę trenuje od lipca ubiegłe-
go roku (wcześniej grała w pił-
kę nożną) i teraz zdobyła swój 
pierwszy medal mistrzostw Pol-
ski. 

- Na mecie były z tej okazji  
łzy wzruszenia i szczęścia. Mamy 

nadzieję, że to dobry początek jej 
kariery lekkoatletycznej - mówi  
trener.  

Na bardzo dobrze zorganizo-
wanych mistrzostwach w Tarno-
wie startowali też inni reprezen-
tanci Łomży. Dziewiąty w rzucie 
oszczepem (42,04m) był Dawid 
Wołyniec (Prefbet) młodszy 
o rok od rywali; czternastą lo-
katę w rzucie dyskiem (31,11m) 
wywalczyła Natalia Wrzesiń-
ska (UKS Liceum Sportowe). 
W sprincie na 100m (13,00sek.) 
w swoim biegu Maja Łyskow-
ka trafiła na najgorsze warunki 
wietrzne ze wszystkich czterech 
serii i zamiast awansu do finału 
musiała zadowolić się 17. loka-

tą. W rzucie dyskiem (38,53m) 
Piotr Bagiński walcząc ze star-
szymi o rok kolegami wywalczył 
18 miejsce.

W tym roku mija 20 lat ist-
nienia klubu "Prefbet", dlate-
go przypominamy pewne dane 
statystyczne: medal Martyny 
Krawczyńskiej jest 141 krążkiem 
z mistrzostw Polski wywalczo-
nym przez zawodników LŁKS 
„PREFBET ŚNIADOWO” 
Łomża; Tarnów jest 37. miej-
scowością w której zdobywali 
cenne „krążki”;  to także 71. tro-
feum  zdobyte przez podopiecz-
nych Andrzeja Korytkowskiego, 
a uczyniło to 38 zawodników 
pod jego szkoleniową opieką. 

Bezkonkurencyjne okazały się mło-
de koszykarki Uczniowskiego Klubu 
Sportowego 4 Łomża podczas VII 
Ogólnopolskiego Turnieju Koszyków-
ki UKS 4 Łomża CUP 2019 o Puchar 
Prezydenta Miasta Łomża. Podopiecz-
ne trenera Marcina Piotrowskiego 
z kompletem zwycięstw stanęły na 
najwyższym stopniu podium.

  Jak relacjonuje Agnieszka 
Faryna z SP 4, w zawodach wy-
startowały cztery drużyny. Łom-
żanki pokonały kolejno: UKS 
Orkan Zambrów - 75:5; UKS 3 
Ełk  - 41:40 oraz UKS Nenufar 
Ełk - 40:17. W Łomży pozostał 
też tytuł najlepszej zawodnicz-
ki turnieju. Zdobyła go kapitan 
zespołu Maja Sierzputowska. 
Najlepszą zawodniczką UKS 4 
Łomża została Oliwia Cwalina.

Podczas otwarcia i podsumo-
wania zawodów honory gospo-
darzy pełnili prezydent miasta 
Mariusz Chrzanowski i dyrektor 
MOSiR Andrzej Modzelewski. 

- Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni, że zawsze możemy liczyć na 
pomoc tych osób. Bez tego wie-

lu przedsięwzięć nie udałoby się 
nam zrealizować – mówi Marcin 
Piotrowski, trener drużyny i na-
uczyciel wychowania fizycznego 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Generała Władysława Ander-
sa w Łomży.  - Nieoceniona jest 
również pomoc rodziców młodych 

koszykarek, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 4  w Łomży, dr Iwony 
Borawskiej oraz dyrektora ZSTiO 
w Łomży, Artura Ciborowskiego.

Organizatorami turnieju byli 
Uczniowski Klub Sportowy 4 
Łomża i Urząd Miejski w Łom-
ży.

Wyniki spotkań:
UKS 4 Łomża - UKS OR-

KAN ZAMBRÓW 75:5
UKS 3 EŁK - UKS 5 NE-

NUFAR EŁK 47:29
UKS 4 Łomża - UKS 3 EŁK 

41: 40
UKS ORKAN ZAMBRÓW 

- UKS 5 NENUFAR EŁK 17:40
UKS 3 EŁK - UKS ORKAN 

ZAMBRÓW 59:11
UKS 4 Łomża - UKS 5 NE-

NUFAR EŁK 40:17
Dziewczęta z UKS 4 zagrały 

w składzie: Maja Sierzputowska, 
Natalia Jankowska, Hanna Fary-
na, Oliwia Łada, Zofia Cichocka, 
Oliwia Cwalina, Izabela Gleba, 
Marta Dobrowolska, Michalina 
Siedlanowska, Łucja Pawłowicz, 
Wiktoria Chojnowska, Nikola 
Kozłowska, Gabriela Ustaszew-
ska, Pola Balewska, Justyna Du-
das. 

Puchar Prezydenta pozostał w Łomży 
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