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Zółci krokusa – 
nadziei 
Bieli śnieżyczki – 
pokoju 
Różu sasanki – 
radości 
Błękitu niezabudki – 
bliskości 
Nie tylko tych, ale 
wszystkich kolorów 
życia, a także zdrowia 
i miłości, na ten czas 
Wielkanocny i na całą 
resztę roku życzy  
Artur Filipkowski 
wraz z pracownikami 
Grupy Medialnej 
Narew.  

Zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, pełnych wiary, 

nadziei i miłości, radosnego 
nastroju oraz serdecznych 
spotkań z najbliższymi 

życzy 

LECH ANTONI 
KOŁAKOWSKI 
Poseł na Sejm RP
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Od chwili objęcia urzędu prezydenta 
nie miałem wątpliwości, że w ogólnym 
programie rozwoju Łomży i w każdej 
ze szczegółowych "polityk" miejskich - 
ekonomicznej, społecznej, oświatowej, 
kulturalnej i wszelkich innych - funda-
mentalne znaczenie ma rodzina - pod-
kreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.

500+ 
Mariusz Chrzanowski kilka dni 

temu wziął udział w Narodowym 
Kongresie Rodziny. O sytuacji pol-
skich rodzin i polityce prorodzinnej 
dyskutowano na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie.

- Dzieci są najlepszą z możli-
wych inwestycji – podkreślała tam 
Beata Szydło, wicepremier oraz sze-
fowa Komitetu Społecznego Rady 
Ministrów. 

Prezydent Mariusz Chrzanowski 
miał okazję porozmawiać z byłą sze-
fową polskiego rządu.

- Pani premier pamięta i po-
zdrawia Łomżę i jej mieszkańców. 
Szczególnie miło wspomina wizytę 
w 2016 roku, kiedy poinformowała 
nas skierowaniu do realizacji łom-
żyńskiego odcinka "Via Baltica". 
Bardzo się cieszy, że budowa drogi 
S61 nabiera coraz większego tempa. 
Przekazałem  pani wicepremier za-
proszenie na główne obchody Wiel-
kiego Jubileuszu 600-lecia Miasta 
Łomży – informuje prezydent.

Jednym z głównych tematów 
Kongresu były założenie i realizacja 
programu zwanego w skrócie 500+, 
który w tak wielkim stopniu odmie-
nił życie polskich rodzin, wyprowa-
dził tysiące z nich z ubóstwa, przy-
wrócił godność.   

- Wiadomo było, że w Polsce po-
trzebny jest program, który z jednej 
strony będzie promował demogra-
fię, będzie pokazywał, że państwo 
chce docenić i wspierać rodziny, 
które decydują się na to, by mieć 
dzieci, a z drugiej strony będzie dla 
rodzin w trudnych sytuacjach realną 
pomocą. Dzięki rodzinie potrafili-

śmy przekazać patriotyzm, walczyć 
o niepodległość, potrafiliśmy prze-
żyć trudne momenty. Rodzina cały 
czas była tym najważniejszym czyn-
nikiem pokazującym, że jest Polska, 
że warto dla niej żyć. To w rodzinie 
rodzą się największe i najwspanial-
sze wartości – powiedziała Beata 
Szydło.

Program 500+ przyniósł znako-
mite efekty także w Łomży. Korzysta 
z niego ponad 4100 rodzin. Trafiają 
do nich miliony złotych. Jak wyka-
zały kontrole, praktycznie nie ma 
w mieście zjawiska marnowania tej 
pomocy czy jej nadużywania.

Łomża też na +
Miasto ma dodatkowo swój wła-

sny program z "plusem dla rodzin". 
Prezydent Mariusz Chrzanowski 
nie ma wątpliwości, że także w sa-
morządach niezbędne jest umiesz-
czenie polityki prorodzinnej wśród 
priorytetów i splecenie jej z polityką 
państwa.

- Jeszcze jako radny byłem ini-
cjatorem stworzenia Łomżyńskiej 

Karty Dużej Rodziny. Jedne z mo-
ich pierwszych inicjatyw jako pre-
zydenta dotyczyły wprowadzenia 
samorządowego becikowego i tzw. 
wyprawki miejskiej, czyli jednorazo-
wego świadczenia w wysokości 500 
zł na każde nowo narodzone dziecko 
wraz z zestawem niezbędnym dla 
każdej młodej rodziny. Najpierw 
był to pięcioczęściowy komplet za-
wierający między innymi body czy 
półśpioszki, zaś teraz jest to kocyk 
z logo 600-lecia Miasta Łomża i 
jubileuszowa moneta. Nowością 
stała się ponadto karta rodzinna z 
pakietem sześciuset minut do wy-
korzystania w Parku Wodnym lub 
pływalni miejskiej przy ul. Niemce-
wicza - wskazuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Od początku programu w 2016 
roku do marca tego roku samorzą-
dowe becikowe otrzymało blisko 
1300 rodzin.. Rośnie liczba urodzeń 
w łomżyńskim szpitalu. W 2017 
roku przyszły tam na świat 1264 ma-
luchów,  rok wcześniej - 1108.

- Każde dziecko to duma i radość 

rodziców, a dla naszej 
społeczności miejskiej 
to nadzieja i przyszłość 
– podkreśla Mariusz 
Chrzanowski.

 W jubileuszowym 
roku 600-lecia każ-
de narodziny nowego 
obywatela mają jeszcze 
głębsze znaczenie. W 
pierwszych dnia stycz-
nia prezydent odwiedził 
szpital osobiście prze-
kazując gratulacje, ży-
czenia i miejskie poda-
runki, w tym pluszową 
wersję misia Łomżatka. 

- Oczywiście to nie 
pieniądze decydują o 
tym, że dzieci przyby-
wa, ale jestem przeko-
nany, że wpływ na to 
ma przede wszystkim 
przyjazny klimat dla 

rodzin, jaki został stworzony przez 
władze rządowe i samorządowe - 
podkreśla prezydent. 

A gdy maluchy podrosną...
Wzrost liczby urodzeń, to ra-

dość, ale też nowe wyzwania przed 
samorządem. 

- Chcemy zapewnić najmłod-
szym właściwą opiekę. Dlatego w 
perspektywie kilku lat rozważamy 
utworzenie kolejnego przedszko-
la – informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

W jego ocenie, najlepszą i naj-
potrzebniejszą lokalizacją dla tego 
typu placówki byłby rejon ulic Ka-
zańskiej i Sybiraków, gdzie prężnie 
rozwija się nowe osiedle mieszka-
niowe. Praktyka wskazuje, że rodzi-

ce najchętniej wybierają przedszko-
la położone najbliżej ich domów. 
Obecnie w przedszkolach publicz-
nych prowadzonych przez samorząd 
Łomży jest ponad 1300 miejsc, zaś 
prawie 550 osób mogą przyjąć od-
działy przedszkolne przy szkołach 
podstawowych. Placówki są syste-
matycznie modernizowane. 

Miasto nie zapomina także o 
swoich obywatelach, którzy już od-
mawiają  noszenia rajstopek przed-
szkolaka. Baza sportowa rozwijana 
jest w kolejnych szkołach, ostatnio 
np. w Zespole Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących, ZS Wetery-
naryjnych i Ogólnokształcących czy 
Szkole Podstawowej nr 7. Na tym 
jednak nie koniec, gdyż w budżecie 
miasta zostały zabezpieczone już 
środki na kolejne inwestycje spor-
towe przy „Piątce” i „Dwójce”. Ale 
marzeniem prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego, co podkreśla wie-
lokrotnie, jest hala widowiskowo - 
sportowa.  Ta budowa miałaby być 
zrealizowana w następnej kadencji, 
a w chwili obecnej trwają rozmowy 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki 
oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Pol-
sce na temat ewentualnego wspar-
cia. Ale również remonty części ku-
chennych, sanitariatów, korytarzy 
i innych ważnych części obiektów 
szkolnych zajmują ważne miejsce w 
planach budżetowych miasta. 

- Nakłady na oświatę to najlepiej 
inwestowane pieniądze - uśmiecha 
się prezydent Mariusz Chrzanowski.  
- Wszystkim nam się marzy, aby na-
sze dzieci i młodzież uczyły się w jak 
najlepszych warunkach i miały moż-
liwość rozwoju, czując się przy tym 
bezpiecznie – podkreśla.
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Decyzje w sprawie kandydata na 
prezydenta Łomży jeszcze nie zapa-
dły – akcentuje wyraźnie Sebastian 
Łukaszewicz, sekretarz Zarządu Okrę-
gowego Prawa i Sprawiedliwości w 
Białymstoku. Jak dodaje, Łomża nie 
jest tu żadnym wyjątkiem, ponieważ 
w żadnym innym miejscu kraju kan-
dydaci w nadchodzących wyborach 
samorządowych nie zostali jeszcze 
wskazani.

- Być może nieporozumienie 
powstało ze względu na informa-
cję, że „coś” w tej sprawie ma się 
wydarzyć do połowy marca. Był 
to jednak termin przekazywania z 
okręgów do Warszawy informacji o 
„kandydatach na kandydatów” na 
prezydentów, burmistrzów, woj-
tów, w wyborach samorządów wo-
jewództw i powiatów – dodaje.

Sebastian Łukaszewicz wie o 
internetowej dyskusji, która roz-
gorzała w Łomży na forach wo-
kół artykułów nawiązujących do 
samorządowej elekcji. Emocje i 
opinie były skrajne – obecny pre-
zydent Mariusz Chrzanowski nie 
ma szans, aby zostać kandydatem, 
obecny prezydent Mariusz Chrza-
nowski jest już na pewno kandy-
datem. Pojawiły się przy tej okazji 
nazwiska osób, które mają być jego 
„wewnętrznymi” rywalami do sta-
nowiska prezydenta.

- Mogę tylko potwierdzić, że 
wszystkie wskazywane  nazwiska 
były przekazywane do centrali PiS 
w Warszawie – mówi sekretarz 
partii w regionie.

Oliwy do przedwyborczego 
ognia dyskusji dolały informacje o 
obradach PiS w siedzibie przy ul. 
Nowogrodzkiej w minionym tygo-
dniu. Według nieoficjalnych infor-
macji, jakie uzyskaliśmy, bardzo 
mocną pozycję, wręcz zdecydowa-
nego faworyta, uzyskał tam prezy-

dent Mariusz Chrzanowski.
- Mogę tylko powtórzyć: żadne 

ostateczne decyzje jeszcze nie za-
padły. W sprawie takiego miasta 
jak Łomża, zapadną w Warszawie. 
Ogłoszone zostaną naprawdopdob-
niej na przełomie kwietnia i maja 
na specjalnej konwencji – podkre-
śla Sebastian Łukaszewicz.

I dodaje bardzo znaczącą uwa-
gę: kandydat na prezydenta Łomży 
na pewno będzie członkiem Prawa i 
Sprawiedliwości.                         

Faworyt jest, kandydata 
jeszcze nie ma 
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reklama

Za tydzień - Wielki Dzień, za sześć 
noc – Wielka Noc. Mówiło stare 

porzekadło. Według, którego 
tradycyjna palma wielkanocna nie 
mogła się obejść bez wierzbowych 

różdżek, będących symbolem 
odradzającego się życia, zaś w 

chrześcijaństwie zmartwychwstania 
i nieśmiertelności duszy. 

Ścinano je już w Środę Popiel-
cową i wstawiano je do naczynia z 
wodą, po to by przez kilka tygodni 
pięknie się zazieleniły. Przyozda-
biano je także grubym i „mię-
sistym” bukszpanem, barwnikiem, 
borówką lub cisem. Tak przygoto-
wane palmy zanoszono do kościo-
ła.  Po powrocie z nabożeństwa 
chłostano się poświęconą palmą, 
wołając przy tym: 

Nie ja biję – palma bije.
Wierzba bije, nie zabije.
Za tydzień Wielki Dzień.
Za sześć noc Wielkanoc.

Palma wielkanocna miała chro-
nić ludzi, zwierzęta, domy i pola 
przed czarami, ogniem i wszelkim 
złem tego i tamtego świata.

Jak podaje encyklopedia Tra-
dycji Polskich zwyczaj święcenia 
zielonych gałązek wprowadzono do 
liturgii kościelnej w XI wieku, na pa-
miątkę triumfalnego wjazdu Chry-
stusa do Jerozolimy w niedzielę po-
przedzającą Jego śmierć na krzyżu. 

Zwyczaje szczególnie uroczyste-
go i barwnego obchodzenia Palmo-
wej Niedzieli są rozpowszechnione 
w różnych częściach kraju w Mało-

polsce, Gorcach, na Kaszubach, ale 
przede wszystkim na Kurpiach. Na 
największą skalę w Łysych, a na Zie-
mi Łomżyńskiej w Zbójnej. Wszę-
dzie powstają efektowne palmy - 
trwają wręcz wyścigi na ich wielkość 
- święcone i niesione w procesjach 
do kościołów.

-  Dokoła patyka owija się kwiatki. 
Dlatego pierwszym etapem jest przy-
gotowanie wszystkich niezbędnych 
elementów. I gdy już mamy wszystko 
gotowe zaczynamy od samej góry. Na 
czubku umieszczamy rząd kwiatów, 
oddzielamy je trawką z bibuły, któ-
ra symbolizuje zieloną roślinność i 
tak schodzimy, aż do samego końca, 
rząd po rzędzie – tłumaczy Agnieszka 
Kowalewska z Muzeum Kultury Kur-
piowskiej w Ostrołęce. 

Sercem kurpiowskiej sztuki 
wicia, w którym królują nawet 

kilkunastometrowe palmy są bez 
wątpienia Łyse. To właśnie tam 
można podziwiać wznoszące się ku 
niebu wielobarwne różdżki z pre-
cyzyjnie uwitymi z bibuły kwiatka-
mi i baziowymi kotkami. Najbar-
dziej klasyczne palmy to "rdzeń" z 
leszczyny czy sosny. Opleciony jest 
gałązkami krzewów i drzew, które 
zaczynają ożywać po zimie i ude-
korowany kwiatami z kolorowej 
bibułki.   

Także tym razem Palmowa w Ły-
sych zgromadziła tysiące wiernych i 
gości, których fascynuje niezwykła 
wierność kurpiowskim tradycjom. 

A gdy do tego można jeszcze kupić 
rumianą babę, chleb albo makowiec, 
to znak, że Wielkanoc już tuż, tuż. 

Miejmy nadzieję, że będzie tak 
słoneczna i piękna jak dzień święce-
nia wierzbowych witek. 

Nie ja biję, palma bije, wierzba bije – nie zabije… 
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Ksiądz Robert Śliwowski, diecezjalny 
duszpasterz młodzieży, ma dosyć prostą 
definicję tego czym są Światowe Dni 
Młodzieży: "To spotkanie młodego czło-
wieka z Panem Bogiem". Ale definicja 
nie potrafi przekazać wszystkiego, co 
się kryje się za 33. już ŚDM.

Bo jak umieścić w niej białe, jak 
wyobrażenia aniołów, dziewczęta (i 
nielicznych chłopców) z Zambrowa 
i Grajewa w koszulkach z napisem: 
"Ludzie Ewangelii Dalej Nieście Imię 
Chrystusa Amen". Z pierwszych liter 
poszczególnych wyrazów powstaje 
hasło "LEDNICA". Albo jak odnaleźć 
w owej definicji  radość pomieszaną 
ze skupieniem w oczach większości 
osób, które wypełniły Halę Olimpij-
czyków Polskich w Łomży. Albo ja-
kim wzorem zapisać energię, z jaką 
ksiądz Robert Śliwowski tuż pod 
okiem biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego porywa do pląsów Agnieszkę 
Muzyk, zastępcę prezydenta Łomży. 
Albo charyzmę siostry Nikodemy, 
która angielskim napisem na koszul-
ce zabrania się poddawać. Albo też 
nieokiełznaną potrzebę odzywania 
się młodych ludzi do siebie, co daje 
w hali dźwiękowy efekt sporego wo-
dospadu i sprawia, że biskup Tade-
usz Bronakowski z uśmiechem, ale 
jednak ulega żywiołowi i tylko skró-

towo przekazuje życzenie: Aby to 
spotkanie przyniosło jak najwięcej 
duchowych owoców. Podobny kło-
pot ma Agnieszka Muzyk i szybko, 
ale serdecznie ,wita młodzież z całej 
Diecezji Łomżyńskiej i życzy miłego 
pobytu w Łomży, która świętuje swój 
jubileusz.

Młodzi tańczą, śpiewają. Każda 
z grup jak najgłośniej oznajmia swo-
je przybycie.. Ostrołęka? Jeeeest!. 
Ostrów Mazowiecka - równie głośno. 
Zambrów - jeszcze dynamiczniej. 
Meldują się kolejni: Łapy, Grajewo, 
Wysokie Mazowieckie, Czyżew, Kol-
no. Zaskoczeni łomżyniacy wcale nie 
są najgłośniejsi. Kim są?

- To przede wszystkim licealiści 
i trochę gimnazjalistów. Po zgłosze-
niach sądząc - około tysiąca. Więk-
szość bierze udział w organizacjach i 
ruchach związanych z Kościołem, ale 
wielu zachęciło do przyjazdu swo-
je koleżanki i kolegów, spoza tego 
kręgu. To nie jest spotkanie tylko 
"przekonanych", ale także "poszuku-
jących"  i "wątpiących" - mówi dusz-
pasterz młodzieży.      

I dodaje jeszcze jeden element, 
najważniejszy do definicji Świato-
wych Dni Młodzieży w diecezjach: 
Ewangelizacja!     

“Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30) - to 
hasło tegorocznego XXXIII Świato-
wego Dnia Młodzieży, który odbywał 
się w Niedzielę Palmową w diece-
zjach kraju. 

Słowa papieża na Światowy 
Dzień Młodzieży (fragmenty):

"Drodzy młodzi,
A Wy, ludzie młodzi, jakie żywi-

cie obawy? Co was najbardziej nie-
pokoi w głębi serca? W wielu z was 
istnieją obawy „drugoplanowe”, że 
nie jesteście kochani, lubiani, nie ak-
ceptowani takimi, jakimi jesteście. 
Dziś jest wielu młodych, którzy mają 
poczucie, że muszą być inni od tego, 
czym są w rzeczywistości, próbując 
się dostosować do często sztucz-
nych i nieosiągalnych standardów. 
Nieustannie dokonują retuszowania 
swoich wizerunków, chowając się za 
maskami i fałszywymi tożsamościa-
mi tak, że sami niemal stają się “fa-
ke’iem”. U wielu z nich mamy do czy-
nienia z obsesją na tle otrzymywania 
jak największej liczby „polubień”. I z 
tego poczucia nieadekwatności rodzi 
się wiele obaw i niepewności. Inni 
lękają się, że nie znajdą bezpieczeń-
stwa emocjonalnego i zostaną sami. 
W wielu, w obliczu niepewności 
związanej z pracą, wkracza lęk przed 
niemożnością znalezienia satysfak-

cjonującej afirmacji zawodowej, nie 
spełnienia swoich marzeń. Te obawy 
są dziś bardzo obecne w wielu mło-
dych ludziach, zarówno wierzących, 
jak i niewierzących. 

W chwilach, kiedy wątpliwości i 
lęk tłoczy się w naszych sercach, ko-
nieczne staje się rozeznanie. Pozwala 
nam ono uporządkować zamęt w na-
szych myślach i uczuciach, aby dzia-
łać w sposób właściwy i roztropny. 
Pierwszym krokiem w tym procesie 
prowadzącym do przezwyciężenia 
lęków jest ich wyraźne określenie, by 
nie okazało się, że marnujemy czas i 
energię, padając łupem nietrwałych 
upiorów pozbawionych oblicza. W 
tym celu zapraszam wszystkich, by-
ście spojrzeli do swego wnętrza i na-
zwali wasze lęki po imieniu. Zadaj-
cie sobie pytanie: co mnie martwi, 
czego boję się najbardziej dzisiaj, w 
konkretnej sytuacji, której doświad-
czam? Co mnie blokuje i nie pozwala 

mi iść naprzód? Dlaczego nie mam 
odwagi, by dokonać ważnych decy-
zji, które powinienem podjąć? Nie 
lękajcie się uczciwie spojrzeć na swo-
je lęki, uznać je takimi, jakimi są, i 
zmierzyć się z nimi.

Trzeba otwierać przestrzenie w 
naszych miastach i wspólnotach, 
aby wzrastać, marzyć, patrzeć na 
nowe perspektywy! Nigdy nie trać-
cie smaku radowania się ze spo-
tkania, z przyjaźni, smaku wspól-
nego marzenia, pielgrzymowania 
z innymi. Prawdziwi chrześcijanie 
nie boją się otwierać na innych, 
dzielić się przestrzeniami życiowy-
mi, przekształcając je w przestrze-
nie braterstwa. Drodzy młodzi, nie 
pozwalajcie, aby przebłyski mło-
dości gasły w mroku zamkniętego 
pokoju, w którym jedynym oknem 
na świat jest komputer i smartfon. 
Otwórzcie na oścież drzwi waszego 
życia! Niech wasze przestrzenie i 
wasz czas będą zapełnione kon-
kretnymi ludźmi, głębokimi rela-
cjami, w których możecie dzielić 
się autentycznymi i realnymi do-
świadczeniami w waszym codzien-
nym życiu.

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli 
naszej Mamie

Celinie Dąbrowskiej
w jej ostatniej drodzei wspierali nas 

w trudnych chwilach 

Janeczka, Ewa, Adam

Kiedy niemożność rozmowy zamienia się w ciszę, 
a obecność w pustkę, dobrze wiedzieć, że nie zostaje się samemu.  

Naszemu Przyjacielowi
Adamowi Dąbrowskiemu 

i jego bliskim najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia po śmierci Mamy

składa
Artur Filipkowski i pracownicy 

Grupy Medialnej Narew. 

Cierpliwie zaczekamy na Twój uśmiech.

Ponieważ zbliżają się Święta Wielkanocne, dlatego z całego 
serca pragnę wszystkim Pielgrzymom, odbiorcom Telewizji Na-
rew i Czytelnikom Tygodnika Narew, życzyć, aby zmartwych-
wstały Chrystus obdarzał was obfitością łask i wszelkim błogo-
sławieństwem. 

Maryja, Matka Boża Pięknej Miłości niech wyprasza wam 
u Boga wszystko, co jest Wam potrzebne do szczęścia. Chciał-
bym też podziękować miastu, z panem prezydentem Mariuszem 
Chrzanowskim na czele, za koszulki i wszelką pomoc, którą 
otrzymujemy jako pielgrzymujący na Jasną Górę. Również za 
tę pomoc, którą jeszcze na pewno otrzymamy, bo wierzymy w 
życzliwość uczestnika naszej pielgrzymki. 

Zapraszamy za kilka miesięcy na pielgrzymi szlak. Szczęść 
Boże. 

KSIĄDZ GRZEGORZ KOSIOREK

“Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. 
Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Łomżyńskiej  
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Święto 
Zambrowskich 
przedszkolaków 
Tańce światła, recytacje poezji i pio-
senki znalazły się w programie święta 
Przedszkola Miejskiego nr 6 w Zam-
browie. Obchody, po raz pierwszy  zor-
ganizowane zostały w sali Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Rozpoczęły je liczne 
gratulacje i podziękowania.

- Dziękuję za zaangażowanie i 
pasję nauczycielom, którzy dbają o 

to, aby przedszkole było miejscem 
bezpiecznym i stymulującym rozwój 
dzieci. Dziękuję również rodzicom 
za zaufanie, za wspieranie naszej 
działalności - powiedziała Elżbieta 
Bieńkowska, dyrektor Przedszkola 
Miejskiego nr 6 w Zambrowie.

W czasie święta na scenie za-
prezentowały się wszystkie  grupy 
przedszkolne. Dzieci wystąpiły  w 
tańcach kowbojskich, tureckich 
oraz w rolach znanych z bajek i ba-
śni. Prezentacje artystyczne dzieci z 
gorącym aplauzem i radością przyj-
mowali rodzice licznie zebrani w sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrod-
kach Kultury.  WIESŁAW KOŁOWSKI

Palmy wielkanocne, pisanki, 
mazurskie pierniki, to tylko część 
smakołyków przygotowanych na 
jarmark wielkanocny w Kolnie.

- Spotkania z regionalnymi 
twórcami organizujemy od kilku-
nastu lat. W tym roku stoiska z 
wielkanocnymi palmami, pisan-
kami, wypiekami otworzyło ponad 
dwudziestu twórców - mówi Bogu-
miła Ranik z Kolneńskiego Ośrod-
ka Kultury.

Anna Reglińska, łowiczanka z 
urodzenia, kolnianka z wyboru, co 
roku obecna jest na jarmarku wiel-
kanocnym w kolneńskim ośrodku 
kultury. 

- Oczarowało mnie bogactwo  
słynnych jajek Faberge i stąd takie 
zdobienia moich pisanek. Z kolei 
motywy łowickie można odnaleść na 
moich kartach świątecznych- zdra-
dza Anna Reglińska.

Tradycyjnie spotkaniu z  
twórcami regionalnymi towa-
rzyszył koncert zespołu wokal-
nego działającego w Kolneńskim 
Ośrodku  Kultury.

WIESŁAW KOŁOWSKI

Łomżyński rynek  
jak wielkanocna kraszanka 

Palemki, koszyki, bogato zdobione jajka, świąteczne stroiki i wyroby rękodziel-
nicze można było obejrzeć czy zakupić na Jarmarku Wielkanocnym w Łomży. Nie 
zabrakło także propozycji kulinarnych, w tym potraw tatarskich, oryginalnych 
miodów i przeróżnych przypraw i ziół. 

- Pogoda,, na szczęście, dopisała. Czuć w powietrzu wiosnę. Dlatego fre-
kwencja jest dosyć duża. Przeważnie są to rodziny z dziećmi - mówi pani 
Danuta prowadząca  stoisko z ozdobami świątecznymi

Dla najmłodszych atrakcjami były smakołyki - kolorowa wata cukrowa 
i obwarzanki .

- Przychodzę z rodzicami i siostrą na wszystkie jarmarki. Zjadłam różo-
wą watę. Kupiliśmy też palemkę na do kościoła - mówi 8-letnia Ania. - To 
chyba już  nasza rodzinna tradycja - dodaje mama dziewczynki.

Specjalna ozdoby, z którymi bierze się udział w uroczystościach Palmo-
wej Niedzieli cieszyły się największym powodzeniem.

- Udało mi się znaleźć naprawdę piękną palmę - mówi pani Janina.

W Zambrowie  smerfy bawiły się z 
Gargamelem.

Dzieci występujące na scenie otrzymały specjalne podziękowania i prezenty od 
burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego.

Jajka Faberge, mazurskie 
pierniki i piwo kozicowe  

na jarmarku w Kolnie

Anna Reglińska  jest mistrzynią w ozdabianiu  jajek w stylu Faberge

Jajka Faberge na jarmarku wielkanocnym w Kolnie 
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Z Państwową Wyższą Szkołą Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży zwią-
zany jest już 11 lat. Miesiąc temu objął 
stanowisko prorektora ds. dydaktyki 
i spraw studenckich. O wizji oraz pla-
nach rozwoju uczelni i nie tylko o tym z 
dr Dariuszem Perło rozmawia Marlena 
Siok 

Marlena Siok: - Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży oferuje 14 pomysłów na życie. 
To bardzo szeroka oferta.

Dariusz Perło: - Mamy nadzieję, 
że w sam raz. Skrojona zarówno na 
potrzeby regionu, jak i studentów 
i pracodawców. Oferujemy studia 
pierwszego i drugiego stopnia. Pro-
ponujemy kierunki stricte inżynier-
skie: Informatykę, Matematykę, Ro-
botykę czy Technologię Żywności. 
Mamy kierunki związane z naukami 
o zdrowiu, takie jak: Pielęgniarstwo 
oraz Fizjoterapię. Prowadzimy także 
kierunki humanistyczne, filologicz-
ne, jak również społeczne, którym 
jest np. Ekonomia. Ewenementem 
jest Prawo, kierunek, który w więk-
szości przypadków, prowadzony jest 
w największych akademickich jed-
nostkach. Na naszej uczelni mogą 
znaleźć coś dla siebie osoby o różno-
rodnych zainteresowaniach.

M.S: - Stałe poszerzanie oferty, to nie-
wątpliwy atut PWSIiP. A jaka jest Pań-
ska wizja jej rozwoju?

D.P: - W strategii uczelni mamy 
jasno napisane, że dążymy do tego, 
by kształcić praktyków. I rzeczy-
wiście, państwowe wyższe szkoły 
zostały w tym kierunku powołane. 
Nasza misja powinna pokrywać się 
z oczekiwaniami rynku pracy. Na to 
bardzo mocno stawiamy. Ostatnio 
dostaliśmy dofinansowanie dwóch 
dużych projektów w tym zakresie. 
Czekamy na rozstrzygnięcie kolej-
nych konkursów. Tak więc, ta oferta 
będzie jeszcze bardziej bogata. Przy 
czym nie zapominamy o działalności 
naukowej. Kiedyś założyliśmy sobie 
bardzo ambitny cel, który mamy 
nadzieję uda się zrealizować. Mowa 
tu o przeobrażeniu  naszej uczelni w 
akademię. Chcielibyśmy, żeby była 
to silna, kształcąca bardzo praktycz-
nie uczelnia, z aspiracjami nauko-
wymi. 

M.S: - Jako ekonomista, jak nikt inny, 
myślę, rozumie Pan znaczenie motta 
uczelni.  Czy przedsiębiorcy chętnie 
współpracują i te relacje można uznać 
za coraz bliższe?

D.P: - Zdecydowanie tak. Na 
każdym kierunku i wydziale posia-
damy radę praktyków, z którymi 
konsultujemy nasze programy i 
plany studiów. Ponadto posiadamy 
bardzo bogaty program praktyk. 
Prowadziliśmy także projekty sta-
żowe. Myślę, że jest to silny związek. 
Warto zauważyć, że jest to szczegól-
nie trudne w naszym regionie, po-
nieważ większość przedsiębiorstw 
to firmy nieduże, często rodzinne, 
które nie zatrudniają aż tak wielu 
osób. A jednak radzimy sobie i po-
głębiamy współpracę. Pracodawcy 

bardzo chwalą naszych studentów 
i po zakończeniu jednego projektu 
chętnie angażują się w kolejne. 

M.S: - A co ze studentami. Czy po prak-
tykach znajdują zatrudnienie w tych 
firmach?

D.P: - Ten rynek na szczęście 
ulega transformacji. Staje się po-
woli rynkiem pracownika, a nie 
pracodawcy, co z uwagi na stu-
dentów bardzo nas cieszy. Na ogół  
pracodawcom bardzo zależy na 
dobrze wykwalifikowanym i rze-
telnym pracowniku. Nasi studenci 
tacy są, a my osiągamy kolejny cel 
- żeby studenci zostawali i tu ukła-
dali swoje życie.

M.S: - PWSIiP w tym miesiącu otrzy-
mała blisko 4 mln złotych w konkursie 
NCBiR „Zintegrowane programy uczel-
ni”. Czy dzięki temu poziom kształcenia 
zostanie podwyższony?

D.P: - Jest to bardzo ciekawy 
projekt, który m.in. będzie wspierał 
praktyczne kształcenie studentów. 
Powstanie symulacja sali sądowej, z 
pełnym wyposażeniem, nawet toga-
mi. Studenci będą mogli zobaczyć, 
jak taka rozprawa wygląda napraw-
dę. Na wydziale Nauk Społecznych 
i Humanistycznych, czyli tam gdzie 
pracuję, mamy pracownię do badań 
społecznych, którą już niebawem 
wyposażamy w tak zwaną fokusow-
nię, gdzie będzie można prowadzić 
bardzo profesjonalne wywiady. 
Będzie to, jak myślę, bardzo dobry 
trening przed tym, z czym studen-
ci będą stykać się w przyszłości w 
większych firmach. W ramach tego 
projektu stworzymy takie miejsce, 
które będzie mocno zbliżone do póź-
niejszych miejsc pracy.

M.S: - A czy Pan w związku ze swoimi 
upodobaniami zawodowymi marzy o 
stworzeniu w PWSIiP w Łomży kierun-
ku typowo biznesowego?

D.P: - Mamy aspiracje, żeby 
nasz kierunek – Zarządzanie - 
o specjalności np. zarządzanie 
małym i średnim przedsiębior-
stwem właśnie taki był. Sama idea 
uczelni, która zawarta jest w jej 
nazwie, mówi o pobudzaniu tego 
wewnętrznego potencjału, czyli 
tworzeniu przedsiębiorstw. Nasi 
absolwenci na początku mieli 
mniejsze szanse. Dziś sytuacja się 
nieco zmieniła. Chcemy wyposa-
żyć młodego człowieka w bagaż 
wiedzy, który mógłby przygoto-
wać go do prowadzenia własnej 
działalności, aby mógł dowiedzieć 
się wszystkiego od podstaw. Stu-
denci mają do wyboru przedmioty 
ogólnouczelniane i bardzo często 
wybierają właśnie przedsiębior-
czość czy biznesplan. Niektórzy 
bardzo umiejętnie to robią łą-
cząc  kierunki, które pozwolą im 
zdobyć techniczne i zawodowe 
umiejętności, a także nauczyć się 
biznesowego podejścia. 

M.S: - I ci studenci chętnie zostają w 
Łomży i zakładają własne przedsiębior-
stwa?

D.P: - Zdarza się, choć niestety 
losy naszych absolwentów są, nie-
stety, po części odbiciem losów stu-
dentów z całego regionu. Zauważal-
ny jest dosyć silny odpływ. Dotyczy 
to młodych ludzi, którzy wyjeżdżają 
do większych miast, jak też za gra-
nicę. Natomiast robimy wszystko, 
co możemy, żeby ich zatrzymać. 
Oczywiście nie możemy dać pracy 
wszystkim. Szukamy jednak nowych 
możliwości. Jedną z nich będzie 
otwarcie drugiego stopnia studiów. 
Kolejne wnioski czekają na rozpa-
trzenie, następne są już przygoto-
wywane. Będziemy poszerzać naszą 
ofertę. Nie chcę zapeszać, dlatego 
powiem tylko, że są to kierunki, 
o których uruchomienie drugiego 
stopnia obecni studenci i absolwen-

ci nas proszą, ponieważ skończyli 
jakiś czas temu studia licencjackie, a 
chcieliby zostać na studiach i w do-
myśle związać życie z regionem. 

M.S: - Czy jest to zatem metoda, żeby 
zatrzymać studentów, a co za tym idzie 
wpłynąć na rozwój gospodarczy mia-
sta? 

D.P: - Na pewno na czas studio-
wanie tak. Natomiast reszta nie za-
leży od nas. Znaczna część rozwoju 
gospodarczego miasta spoczywa na 
inwestorach, którzy kreują zatrud-
nienie. Chodzi o to, by te miejsca 
pracy były dopasowane do aspiracji 
studentów, co jest ogromną sztuką. 
Studenci już na etapie kształcenia 
znajdują możliwości zarabiania w 
handlu czy w usługach prostych. 
Jednak zwykle mają znacznie wyż-
sze aspiracje. Dlatego kończą studia 
i wyjeżdżają. W tej sprawie  koniecz-
na jest współpraca - my zapewnimy 
wysoki poziom wykształcenia, na-
tomiast pracodawcy powinni wy-
korzystać obecność wysokiej klasy 
fachowców i stworzać godne warun-
ki zatrudnienia. Wówczas możemy 
spodziewać się, że sytuacja ulegnie 
zmianie. 

M.S:- Chciałabym wyjść „poza mury” 
uczelni. W Programie Rozwoju Miasta 
Łomża pełnił pan rolę eksperta ds. 
koordynacji.  Od uchwalenia minęły 2 
lata. Czy według Pana, jako ekonomi-
sty, to przedsięwziecie jest realizowa-
ne? 

D.P: - Myślę, że tak. Starali-
śmy się, żeby ten program był jak 
najbardziej konkretny, a także aby 
główne dokumenty rozwojowe jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
były również bardzo sprecyzowane. 
Jednak wiele samorządów uciekło 
od odpowiedzialności za realiza-
cję postawionych sobie celów. My 
np. wśród szans wskazywaliśmy 
możliwości i źródła pozyskiwania 

dofinansowania różnych przedsię-
wzięć. Były to konkretne programy, 
dofinansowane ze środków unij-
nych, zarówno na szczeblu kra-
jowym, jak i regionalnym. Mamy 
też inne podmioty, które powinny 
poszukiwać dofinansowania oraz 
ukierunkowywać swoje działania, 
żeby z tej szansy skorzystać. Jak 
wiadomo, jest to jedna z ostatnich 
możliwości, gdyż kolejne okresy 
programowania unijnego wcale 
już nie będą tak obfite. Także ak-
tywność, zarówno miasta, jak też 
innych podmiotów, pokazuje, że ta 
wskazana droga jest realizowana. 
Strategia miała być wskazaniem 
drogi różnym instytucjom zarówno 
zależnym od samorządu, ale też or-
ganizacjom pozarządowym i przed-
siębiorstwom.  

Największe wyzwanie stojące 
przed tym programem, to tworzenie 
nowych miejsc pracy i przyciąga-
nie inwestorów. W zakresie, który 
został wskazany, wiem, że te pod-
mioty silnie o to zabiegają. Jest to 
jednak naprawdę trudne. Inwesto-
rzy napływają, ale jest ich jeszcze 
zdecydowanie za mało. Potrzebuje-
my znacznie większych inwestycji. 
Natomiast rozumiem, że to wynika 
z obiektywnych przesłanek. W pro-
gramie wskazaliśmy m.in. coś, na co 
od lat czeka cała Łomża. Mowa tu o 
Via Baltice. Sama w sobie może nie 
będzie lekiem na wszystko, ale na 
razie dostępność komunikacyjna 
jest poważną barierą. Przyznam, że 
na etapie pisania programu myśleli-
śmy, że zdarzy się to znacznie wcze-
śniej. Przełom jeszcze nie nastąpił. 
Miasto cały czas działa w kierunku 
zwiększenia możliwości, chociaż-
by poprzez tereny inwestycyjne. 
Niezmiernie ważna jest współpra-
ca. Warto pamiętać, że realizacja 
strategii zależy także od czynników 
zewnętrznych, czyli współpracy z in-
nymi samorządami, np. wojewódz-
twa. 

M.S: - A jak wpisuje się w ten program 
PWSIiP?

D.P:  - Wydaje mi się, że w du-
żej mierze. Nawet w kwestiach, 
o których rozmawialiśmy. Mam 
tu na myśli upraktycznienie na-
szego kształcenia. Nieustannie 
pracujemy nad dopasowaniem 
kwalifikacji mieszkańców miasta 
do rynku pracy. To również było 
zapisane w programie rozwo-
ju miasta. Chodzi o kształcenie 
ustawiczne, polegające na dopa-
sowaniu programów do naszej 
gospodarki i zmieniającego się 
świata. Nabywanie odpowied-
nich kwalifikacji przez osoby, 
które już funkcjonują na tym 
rynku. Jak wiemy, miasto reali-
zuje duży projekt w tym zakresie. 
Nasza uczelnia również przed-
stawiła tam ofertę studiów pody-
plomowych. Oferujemy bardzo 
praktyczne, poparte badaniem 
rynku różnego rodzaju kursy, 
gdyż chcemy wykształcić ludzi, 
którzy będą chcieli zostać w re-
gionie, tu żyć i pracować. 

Dynamiczny rozwój, to nasz cel 
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To już oficjalne: zima się zakończyła. Przedszko-
laki z „Pinokia” i  dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
2 spaliły ją na stosie.

Powrót do tradycji widowiskowego że-
gnania mroźnej i ciemnej pory roku za-
proponował łomżyńskim dzieciom Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na bulwary nad 
Narwią, w pobliżu Portu Łomża, wybrały się 
dwie klasy z „Dwójki” oraz przedszkolaki. Za-
brały ze sobą pracowicie przygotowane Ma-

rzanny, czyli kukły symbolizujące zimę. 
- Wiedzieliśmy, że Marzanny mają zostać 

spalone, dlatego nasze działa składają się z 
patyków, słomy, siana, trochę z tkanin. Dzieci 
zgromadziły materiały i włożyły dużo zaanga-
żowania w konstruowanie – mówią opiekun-
ki uczniów z SP 2 Urszula Suchodoła i Beata 
Mazur. - Poszukaliśmy w domu różnych rze-
czy. Znalazła się stara sukienka i koszulka z 
delfinkiem – dodaje jedna z dziewczynek. 

Marcela, Kingę, Julię, Macieja, Wiktorię 
oraz ich koleżanki i kolegów z „Dwójki” oraz 
przedszkolaków do konkursów o zimie i wio-
śnie zaprosili pracownicy MOSiR. O zasadach 
bezpieczeństwa przypomniała Ewelina Szlesiń-
ska i jej koledzy z Komendy Miejskiej Policji. 
Muzyką zabawiał dzieci zespół „Tabor” utwo-
rzony przez rozśpiewanych łomżyńskich senio-
rów.

Wreszcie nastąpił czas pożegnania zimy. 

Marzanny, jedn po drugiej, trafiły do ogni-
ska.

- W tradycji przewiduje się także topienie 
Marzanny, ale zdecydowaliśmy, że nie bę-
dziemy zanieczyszczać naszej Narwi – mówi 
Kamil Walczak z MOSiR-u.

Na zakończenie dzieci z przyjemnością obej-
rzały oczekujące na pełną wiosnę pływające wypo-
sażenie Portu Łomża i przyjęły zaproszenie na rej-
sy gondolą, które niedługo będą mogły się zacząć.         

Dzieci oddały zimę ogniowi 

Kilka rzeczy wydarzy się pierwszy raz. 
Jak przyznał Marcin Jeż z firmy BikeU, 
która wprowadzi w Łomży system ro-
weru miejskiego, w żadnym innym 
mieście podobnej wielkości w Polsce 
nie ma tylu stacji-wypożyczalni bicykli, 
a w żadnym w ogóle (niezależnie od 
wielkości) nie było na starcie przedsię-
wzięcia tak wielkiego zainteresowania 
i zaangażowania prywatnego biznesu.

Co to jest i po co jest ŁoKeR
ŁoKeR, czyli system, którego 

zasadniczym elementem będzie 
13 (docelowo) stacji rozsianych po 
całym mieście z możliwością wy-
pożyczenia około 100 rowerów, był 
tematem konferencji prasowej w 
Urzędzie Miejskim w Łomży.

- Za oknami wiosna jeszcze nie 
bardzo nam wybuchła, ale tu mamy 
jej symbol - rower. Na starcie ka-
dencji obiecywałem wprowadzenie 

systemu roweru miejskiego. Było 
to uzależnione od zewnętrznego 
dofinansowania, ale w efekcie zre-
alizowaliśmy pionierski pomysł włą-
czenia do współpracy łomżyńskich 
przedsiębiorców - mówił prezydent 
Mariusz Chrzanowski.

Jak dodał, Łomża jest miastem 
średniej wielkości, ale jednak ośrod-
kiem spełniającym funkcje ponadlo-
kalne, a zatem powinno wprowadzać 
rozwiązania ważne dla komfortu ży-
cia i atrakcyjne dla gości.

- ŁoKeR-a rozpoczynamy 26 
kwietnia rowerowym piknikiem - 
zapowiedział prezydent.

Jego zastępca, Andrzej Garlicki 
podkreślił, że inicjatywa ma kilka 
wymiarów. Nie tylko dotyczy atrak-
cyjności i komfortu życia, ale jest 
także sygnałem dla inwestorów, że w 
Łomży dzieją się interesujące rzeczy 

w sferze biznesowej i społecznej. że 
tworzy się "Smart Miasto".

- Mamy obecnie około 37 kilo-
metrów ścieżek rowerowych. Od 
początku kadencji systematycznie 
uzupełniamy tę sieć, łatamy tam, 
gdzie pozostały luki, tworzymy 
nowe trasy przy niemal każdej 
inwestycji drogowej. Zawsze na 
pierwszym miejscu bierzmy pod 
uwagę bezpieczeństwo przyszłych 
użytkowników.

Według zapowiedzi władz mia-
sta,  ŁoKeR będzie nie tylko syste-
mem wypożyczalni rowerów, ale 
także impulsem do całego cyklu 
działań związanych z promocją eko-
logicznego i sportowego trybu życia. 
Będą wyjazdy, rajdy, pikniki.

Jak "wsiąść" na ŁoKeR-a?
Jak wyjaśnił Marcin Jeż z BikeU 

(firma prowadzi system rowerów 

miejskich w kilku miastach Polski, 
jest też obecna poza granicami), ko-
rzystanie z sieci nie będzie trudne.  
Pierwszy etap to rejestracja. Można 
jej będzie dokonać od 26 kwietnia. 
Opłata inicjalna wynosi 19 złotych 
za pośrednictwem systemu "Blik" 
lub przelewem. Do wypożyczenia 
roweru na jednej ze stacji konieczne 
będzie podanie tak indywidualnego 
loginu lub numeru telefonu oraz 
czterocyfrowego numeru identyfika-
cyjnego PIN. Po zakończeniu jazdy 
trzeba po prostu rower umieścić w 
którejś stacji i wtedy automatycz-
nie rozliczone będzie korzystanie. 
Promocyjnym łomżyńskim rozwią-
zaniem będzie darmowych 15 pierw-
szych minut jazdy, co w warunkach 
miasta oznacza w praktyce możli-
wość dojechania niemal wszędzie. 
Potem będzie złotówka za godzinę i 
zabezpieczenia przed "kombinowa-
niem".

Nie przypadkiem Marcin Jeż 
bardzo mocno podkreślał, że 6 
miesięcy ŁoKeR-a w Łomży w tym 
roku to pilotaż. Sprawdzane będą 
rozwiązania organizacyjne, lokali-
zacja stacji, ale także system opłat. 
Dla każdego, kto porusza się ulicami 
Łomży nie jest tajemnicą, że z rowe-
rów korzysta wiele starszych osób. 
Obsługiwanie płatności za pomocą 
nowoczesnych aplikacji na telefony 
komórkowe czy smartfony nieko-
niecznie będzie dla nich najłatwiej-
szym rozwiązaniem.

Marcin Jeż przyznaje, że nawet 
w ośrodkach, gdzie system rowerów 
miejskich jest znany i powszechny, 
z podstawowych metod rozliczenia 
korzysta około 75 procent użytkow-
ników. Dlatego rozważone będą 
jeszcze inne rozwiązania.

- Spodziewam się jednak, że na 
początek ŁoKeR-em zainteresu-

je się młodsze pokolenie, a potem 
stopniowo cały system stanie się 
bardziej znany i czytelny - stwierdził 
Marcin Jeż.

A zatem "Polskie rowery" (to 
określenie mocno podkreślali or-
ganizatorzy konferencji) wyruszą 
na ulice Łomży w ostatnich dniach 
kwietnia (rejestracja od 26). Mia-
sto finansuje trzy stacje (ok. 160 
tys. zł) , trzy kolejne biorą na sie-
bie największe spółki komunalne 
- MPEC, MPWiK i ZGO. Pozosta-
łych 7 (raczej nie wszystkie będą 
gotowe już od startu systemu) to 
efekt włączenia się innych pod-
miotów, głównie firm oraz SM 
"Perspektywa". 

Lokalizacja stacji i ich sponsorzy:     
Starówka

Stary Rynek - Kino Millenium, In-
tercars Grupa Łomża, Sonarol, Car-
pexim;
Plac Kościuszki OSM Piątnica -  
OSM Piątnica;
Dworzec Miejski CH 4 Plus - Cen-
trum Handlowe 4 Plus
Bulwary nad Narwią (jeszcze w pla-
nach) - MPWiK;

Łomżyca
Wojska Polskiego Agrobiznes - PE-
PEES;
Akademicka PWSIiP (w planach) - 
ZGO
Sikorskiego Straż Pożarna - Urząd 
Miejski
Poznańska PEPES - Urząd Miejski

Południe
Rondo Solidarności Galeria Łomża - 
Galeria Łomża
Szmaragdowa - SM Perspektywa i 
Development
Park Jana Pawła II Orlik - BTS Szy-
mańscy, ARMAPAK, Bosch Service, 
Garage Grill&Bar, Grodzki Develop-
ment;
Księżnej Anny Hala Sportowa SP 9 
(w planach) - MPEC;
Konstytucji 3 Maja Strzelnica MO-
SiR  - Urząd Miejski.       

Wiosną w Łomży błysną szprychy



HALO TV NA WIELKANOC

Nabożeństwo tradycyjnie odbędzie się w ruinach rzym-
skiego Koloseum, niedaleko Watykanu. To piąta droga krzy-
żowa pod przewodnictwem papieża Franciszka. W czasie 
nabożeństwa papież niesie drewniany krzyż upamiętniający 
ukrzyżowanie Chrystusa. Uczestnicy drogi krzyżowej zatrzy-
mują się przy 14 stacjach.

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jero-
zolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, 
którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach 
przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu 
stacji ustalono w XVII wieku.

Pierwsza droga krzyżowa w Koloseum została zorganizowa-
na w 1750 roku przez papieża Benedykta XIV. W amfiteatrze 
wzniesiono 14 kapliczek z tradycyjnymi stacjami przedstawia-

jącymi mękę Pana Jezusa, pośrodku zaś ustawiono wielki krzyż. 
Od tamtej pory organizowano ją corocznie. Zwyczaj przetrwał 
do upadku Państwa Kościelnego w 1870 roku. Praktykę tę 
wznowił dopiero 27 marca 1964 Paweł VI. 

Przygotowanie tegorocznych rozważań drogi krzyżowej 
w Koloseum papież powierzył grupie rzymskiej młodzieży – 
podało Radio Watykańskie. Świecki nauczyciel religii w jed-
nym z rzymskich liceów, Andrea Monda, zgromadził grupę 
swych 20 dawnych i aktualnych uczniów, proponując im 
przygotowanie rozważań do papieskiej Drogi Krzyżowej. „Są 
to licealiści bądź studenci wyższych uczelni. Dla wszystkich 
było to nowe wyzwanie” – mówi Monda.

Jan Paweł II zaczął zapraszać do pisania rozważań wiel-
kopiątkowych osoby z zewnątrz: duchownych i świeckich 

z różnych krajów, w tym także kobiety, z czasem nawet 
niekatolików. W 1994 roku był to prawosławny patriarcha 
Konstantynopola Bartłomiej I. Po nim protestancka mniszka 
Minke de Vries ze Szwajcarii i ormiański katolikos Garegin 
I (1997). W 2002 roku autorami medytacji było 14 dzienni-
karzy – akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, wśród nich 
red. Jacek Moskwa w Polski.

W 1959 roku nabożeństwo po raz pierwszy transmitowa-
ła na żywo włoska telewizja RAI w systemie Eurowizji. 

Droga Krzyżowa z Koloseum
TV1

Piątek 20.55

Droga krzyżowa 
w Koloseum

Biblijny kryminał

Rzymianin 
i wielka 

tajemnica
Dramat historyczny. Joseph Fiennes 

w roli rzymskiego trybuna, który próbuje 
rozwikłać zagadkę zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Na prośbę Poncjusza Piłata (Pe-

ter Firth) rzymski trybun Clavius otwiera 
śledztwo dotyczące Jezusa z Nazaretu (Cliff 
Curtis). Jego zadaniem jest zbadanie sprawy 

rzekomego zmartwychwstania żydowskiego 
mesjasza i odnalezienie zaginionego ciała. 
Władze próbują ze wszystkich sił ostudzić 
emocje, które pojawiły się wśród ludzi. Nie 
jest to jednak łatwe. Tym bardziej, że czter-
dzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystusa 
dochodzi w Jeruzalem do powstania. Wier-
ny Rzymowi Clavius rozpoczyna prywatne 
śledztwo. Znajduje co prawda dowody na to, 
że pilnujący grobu żołnierze byli w momen-
cie zniknięcia ciała pijani, ale kolejne fakty 
zasiewają wątpliwości w jego duszy. Pewnej 
nocy jest wręcz pewny, że widział żywego 
Mesjasza…

Intrygujące kino z religijnym przesła-
niem. Kevin Reynolds, twórca filmów „Ro-
bin Hood: Książę złodziei” i „Wodny świat”, 
przedstawia solidnie zrealizowaną i doskonale 
zagraną historię o zmartwychwstaniu Chry-
stusa...

To połączenie thrillera i kryminału z ki-
nem biblijnym. To śmiały i oryginalny po-
mysł, który się sprawdził. To także interesu-
jąca analiza biblijnych i naukowych faktów 
dotyczących zniknięcia ciała Zbawiciela.

Zmartwychwstały
Polsat

Piątek 20.10



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Wyścig po 

życie
TVN piątek 23.00

Żona byłego kierowcy wyścigowego Brenta (Ethan 

Hawke) zostaje porwana. Tajemniczy złoczyńca w zamian 

za jej uwolnienie proponuje wykonanie serii zadań 

w wyznaczonym czasie. Na początek Brent musi ukraść 

auto należące do młodej hakerki.

Dwie prawdy
TVP1 sobota 23.45

Cameron dowiaduje się, że jej narzeczony jest podejrzany 

o morderstwo. Postanawia walczyć o oczyszczenie go 

z zarzutów. W trakcie prywatnego śledztwa wychodzą na 

jaw zaskakujące fakty.

Pan Popper  
i jego pingwiny

Polsat sobota 20.05

Odnoszący sukcesy biznesmen Popper skupiony jest 

przede wszystkim na robieniu kariery. Wkrótce wszystko 

się zmienia za sprawą sześciu pingwinów. Odziedziczone 

zwierzęta wprowadzają w jego życie chaos, z czasem 

jednak…

Podejrzany
TV6 sobota 23.30

Trwa polowanie na mordercę dwóch dziewczynek. 

Kapitan Benezet zacieśnia krąg podejrzeń wokół jednej 

osoby – szanowanego i bogatego prawnika. To on znalazł 

ciało drugiej ofiary.

Pewnego razu 
w Rzymie

TVP2 niedziela 23.25

Komedia romantyczna. Beth nie ma szczęścia w miłości. 

Podczas pobytu we Włoszech zabiera kilka monet 

z fontanny miłości. Po powrocie do USA odkrywa, że 

wokół niej zaczyna się kręcić pokaźna grupa adoratorów.

Dokument o egzorcystach

Walka 
ze złym 
duchem

Film dokumentalny Michała Kondrata – absolwenta 
podyplomowych studiów Kierownictwa Duchowego 

i wieloletniego asystenta egzorcysty. 
Michał przeprowadza widza, przez problem walki ze 

złym duchem. Spotyka się z najbardziej doświadczonymi 
egzorcystami i dowiaduje się od nich jak najskuteczniej 
prowadzić modlitwę o uwolnienie. Przeprowadza też 
wywiad z Włoszką dręczoną demonicznie i bierze udział 
w modlitwie za nią. Dokument dostarcza narzędzi do 
walki ze złym duchem, ale przede wszystkim ujawnia 
jego istnienie.

W filmie występują:
O. Gabriel Amorth – egzorcysta watykański, zało-

życiel Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. 
(zmarł w 2016 roku).

O. Cipriano de Meo – najdłużej posługujący egzor-
cysta na świecie, któremu udzielał wskazówek sam o. Pio

Ks. Alvaro Bardelli – egzorcysta, proboszcz katedry 
w Arezzo.

Angela Musolessi – świecka współpracownica o. Ga-
briela Amortha, tercjarka Zakonu Świętego Franciszka.

Ania Golędzinowska – nawrócona modelka.

Z rozmów z nimi można się dowiedzieć, jakie narzę-
dzia Kościół oferuje do walki ze złym duchem. Eksperci 
mówią jak prawidłowo powinniśmy sprawować modli-
twę o uwolnienie, a także kto może zwracać się do sza-
tana w formie rozkazującej, a także jak to robić, aby to 
było bezpieczne. 

Niedziela, tygodnik katolicki przytacza słowa Rado-
sława Pazury, po obejrzeniu tego filmu: „Ja się bardzo 
cieszę, że taki film powstał i że jest człowiek, który nie 
boi się takiego tematu. To jest film, który moim zda-
niem powinien być wyświetlany we wszystkich szkołach 
na lekcjach religii na całym świecie”.

Jak pokonać szatana
Zoom TV 

Sobota 15.35, 1.00

Jedz rozsądnie

Rybne trucizny
Hodowcy zmienili sposób żywienia ryb hodow-

lanych, co z kolei wywołało konieczność zwiększone-
go stosowania antybiotyków i pestycydów w stawach 
i zbiornikach. 

Wypowiadający się w tym materiale rozmówcy – 
Kurt Oddekalv, ekolog i założyciel Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Przyrody w Norwegii, oraz francuski 
toksykolog Jerome Ryuzzen – twierdzą, że łosoś norwe-
ski z hodowli należy do najbardziej toksycznych produk-
tów żywnościowych na świecie. Dlaczego, ich zdaniem, 
jest aż tak źle?

Pracownicy hodowli wlewają do basenów, w któ-
rych pływają łososie, płynny pestycyd o działaniu neu-
rotoksycznym. Chcą w ten sposób zwalczyć choroby 
i pasożyty, które atakują łososie. Pasza produkowana 
jest z odpadków mięsa, głównie z zatrutych (dioksy-

nami) ryb bałtyckich, które nie nadają się do jedzenia 
przez ludzi. 

Z francuskiego dokumentu dowiadujemy się też, że 
podobnie zanieczyszczone są hodowlane dorsze. Padają 
również ostrzeżenia przed innymi tłustymi rybami bał-
tyckimi, m.in. przed śledziami, które gromadzą w tkance 
tłuszczowej wiele toksyn.

Najbezpieczniej jest sięgać po różne gatunki, nie 
ograniczać się do jednego ulubionego. 

Jakich ryb nie jeść ?
Tilapia - jest zazwyczaj karmiona paszą z antybio-

tykami. 
Panga - ryby dostają paszę wypełnioną hormonami. 
Ryba maślana - prawie nietrawiona przez nasz or-

ganizm. Niektóre ryby maślane zawierają wosk (!), który 
może spowodować zatrucie pokarmowe.

Tuńczyk - żyje stosunkowo długo i dlatego potrafi 
w sobie nagromadzić dużo metali ciężkich. 

Cała prawda o rybach
Nowa TV, Sobota 10.30

Michał Kondrat, twórca filmu, ojciec Gabriel Amorth, nieżyjący 
już egzorcysta i znawca mariologii i Angela Musolessi – jego 

świecka współpracownica.

Potworne indywidua, kani-
bale, pedofile, śmierdzący brutale 
o żółtych twarzach. Osią łączącą 
jest przemoc, która spotyka kobiety. 
Sprawy rozwiązuje się tu na typowo 
męskie sposoby. Krew leje się hekto-
litrami, a trup ściele się gęsto.

W Sin City przeplatają się histo-
rie trzech mężczyzn. Marv (Mickey 
Rourke) jest twardzielem, który pró-
buje odnaleźć osobę odpowiedzialną 
za zabójstwo jego kochanki. Prywat-
ny detektyw Dwight (Clive Owen) 
stara się chronić prostytutki przed 
skorumpowanym i brutalnym po-
licjantem Jackiem Boyem (Beni-
cio Del Toro). Emerytowany glina 
Hartigan (Bruce Willis) opiekuje 
się striptizerką Nancy (Jessica Alba), 

próbując trzymać ją z daleka od psy-
chopatycznego Juniora (Nick Stahl). 

Jedna z najlepszych w historii 
ekranizacji komiksów. Do stworze-
nia scenariusza posłużyły trzy kul-
towe tytuły: „Sin City", „Krwawa 
jatka" oraz „Ten żółty drań". Ob-
raz zachwyca dbałością o szczegóły 
i wiernie oddaje charakter komikso-
wego pierwowzoru. 

W filmie występuje plejada hol-
lywoodzkich gwiazd, w tym m.in. 
laureat Złotego Globu Bruce Wil-
lis, nominowany do Oscara Mickey 
Rourke, zdobywca Nagrody Akade-
mii Benicio Del Toro oraz nomino-
wany do niej Clive Owen.

Sin City
TV6, Niedziela 22.55

• • • patrz uważnie • • •
Scena, w której amerykański żołnierz wypadł z ciężarówki 

w konwoju, nie była zaplanowana, ale reżyser Ridley Scott uznał, że 
była zabawna i pozostawił ją w filmie.

będzie się działo

Akcja zaplanowana na 30 minut zamienia się 
w wielogodzinną, krwawą bitwę. Nominacja 
do Oscara dla autora zdjęć Sławomira Idziaka.

Próba odtworzenia wydarzeń, które miały miejsce w Mo-
gadiszu (Somalia) 3-4 października 1993 r. Somalią od wielu 
lat targała wojna domowa. Szacuje się, że do czasu przybycia 
armii amerykańskiej, walki pochłonęły życie ponad 300 000 
ludzi. Aby zapobiec eskalacji konfliktu Amerykanie postano-
wili porwać dwóch zastępców miejscowego kacyka Aidida. 
Dowództwo wierzyło, że osłabi to jego pozycję w Somalii 
i doprowadzi do uspokojenia sytuacji. 

3 października ok. godz. 15:00 do Mogadiszu wyruszył 
oddział 75 rangersów (elitarna formacja lekkiej piechoty), 

którzy mieli dokonać błyskawicznej akcji porwania zastęp-
ców. Niestety, na miejscu wydarzenia przybrały nieocze-
kiwany obrót. Dwa helikoptery typu Black Hawk zostały 
zestrzelone przez Somalijską milicję, pozbawiając oddziały 
naziemne dostatecznej osłony. Niemalże z minuty na minutę 

misja szturmowa zmieniła się w ratunkową. Rozrzuceni po 
Mogadiszu rangersi musieli walczyć z przeważającymi siłami 
wroga. Bitwa, jaka wtedy rozgorzała, trwała aż do ranka dnia 
następnego. W jej wyniku śmierć poniosło 18 Amerykanów, 
73 odniosło rany. Straty Somalijczyków nie są znane, szacuje 
się, że w ciągu kilkunastu godzin zginęło ich ponad 1000. 

Helikopter w ogniu
TV6, piątek 21.00, TV4 niedziela 22.15

Nie wszystko poszło tak, jak planowano

Przegrani rangersi

Jedna z najlepszych ekranizacji komiksu

Draństwo, 
grzech, mord

• • • pewnie nie wiesz... • • •
Na plan filmowy (Maroko) ciągle wchodziły bezpańskie psy w czasie 

kręcenia zdjęć. Po zakończeniu produkcji osiem z nich zostało 
przegarniętych przez członków ekipy filmowej.

Niektóre z rozmów radiowych w filmie to odtworzone rzeczywiste 
transmisje zarejestrowane podczas bitwy.

• • • pewnie nie wiesz... • • •
„Sin City” jest jednym z niewielu filmów, które w całości kręcono na „zielonym tle". 
Plan, na którym grają aktorzy pokryty jest specjalnym, zielonym materiałem, na 

miejsce którego wkleja się w fazie post-produkcyjnej odpowiednie obrazy.

Skrupulatni widzowie policzyli, że w filmie ginie 41 osób (nie licząc ofiar 
pozaekranowych).



Potworne indywidua, kani-
bale, pedofile, śmierdzący brutale 
o żółtych twarzach. Osią łączącą 
jest przemoc, która spotyka kobiety. 
Sprawy rozwiązuje się tu na typowo 
męskie sposoby. Krew leje się hekto-
litrami, a trup ściele się gęsto.

W Sin City przeplatają się histo-
rie trzech mężczyzn. Marv (Mickey 
Rourke) jest twardzielem, który pró-
buje odnaleźć osobę odpowiedzialną 
za zabójstwo jego kochanki. Prywat-
ny detektyw Dwight (Clive Owen) 
stara się chronić prostytutki przed 
skorumpowanym i brutalnym po-
licjantem Jackiem Boyem (Beni-
cio Del Toro). Emerytowany glina 
Hartigan (Bruce Willis) opiekuje 
się striptizerką Nancy (Jessica Alba), 

próbując trzymać ją z daleka od psy-
chopatycznego Juniora (Nick Stahl). 

Jedna z najlepszych w historii 
ekranizacji komiksów. Do stworze-
nia scenariusza posłużyły trzy kul-
towe tytuły: „Sin City", „Krwawa 
jatka" oraz „Ten żółty drań". Ob-
raz zachwyca dbałością o szczegóły 
i wiernie oddaje charakter komikso-
wego pierwowzoru. 

W filmie występuje plejada hol-
lywoodzkich gwiazd, w tym m.in. 
laureat Złotego Globu Bruce Wil-
lis, nominowany do Oscara Mickey 
Rourke, zdobywca Nagrody Akade-
mii Benicio Del Toro oraz nomino-
wany do niej Clive Owen.

Sin City
TV6, Niedziela 22.55

• • • patrz uważnie • • •
Scena, w której amerykański żołnierz wypadł z ciężarówki 

w konwoju, nie była zaplanowana, ale reżyser Ridley Scott uznał, że 
była zabawna i pozostawił ją w filmie.

będzie się działo

Akcja zaplanowana na 30 minut zamienia się 
w wielogodzinną, krwawą bitwę. Nominacja 
do Oscara dla autora zdjęć Sławomira Idziaka.

Próba odtworzenia wydarzeń, które miały miejsce w Mo-
gadiszu (Somalia) 3-4 października 1993 r. Somalią od wielu 
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ludzi. Aby zapobiec eskalacji konfliktu Amerykanie postano-
wili porwać dwóch zastępców miejscowego kacyka Aidida. 
Dowództwo wierzyło, że osłabi to jego pozycję w Somalii 
i doprowadzi do uspokojenia sytuacji. 
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ców. Niestety, na miejscu wydarzenia przybrały nieocze-
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naziemne dostatecznej osłony. Niemalże z minuty na minutę 
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następnego. W jej wyniku śmierć poniosło 18 Amerykanów, 
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Pochodzący z Łomży Piotr Domalew-
ski i jego współpracownicy, z którymi 
stworzył film „Cicha noc” został naj-
większym triumfatorem Gali Polskich 
Nagród Filmowych Orły 2018. 

Opowieść o rodzinnych świę-
tach na polskiej prowincji, które 
stały się okazją do dramatycznych 
i bolesnych rozliczeń, weszła na 
ekrany kin pod koniec listopada 
ubiegłego roku. Jeszcze wcześniej 
zdobyła główną nagrodę festiwa-
lu polskich filmów fabularnych 

w Gdyni. Na początku grudnia w 
łomżyńskiej premierze dzieła w 
kinie Millenium wziął udział Piotr 
Domalewski i niektórzy z jego 
współpracowników. Kilka tygodni 
później twórca został laureatem 
Nagrody Kulturalnej Prezydenta 
Łomży.     

„Cicha Noc”, do której napisał 
scenariusz i wyreżyserował, otrzymała 
11 nominacji do najbardziej prestiżo-
wych nagród polskiej kinematografii. 
Podczas gali Orłów w Warszawie co 

chwilę wychodził na scenę po odbiór 
nagrody ktoś z ekipy tego filmu.

Agnieszka Suchora otrzymała 
statuetkę za Najlepszą Drugoplano-
wą Rolę Kobiecą, Arkadiusz Jakubik 
za Najlepszą Drugoplanową Rolę 
Męską, za Najlepszy Dźwięk – Je-
rzy Murawski, Kacper Habisiak i 
Marcin Kasiński, za Najlepsze Zdję-
cia – Piotr Sobociński, za Najlepszą 
Główną Rolę Męską - Dawid Ogrod-
nik. „Cicha Noc”  zdobyła też Nagro-
dę Publiczności Wirtualnej Polski.   

Sam Piotr Domalewski uhono-
rowany został za Odkrycie Roku, 
Najlepszy Scenariusz,  Najlepszą 
Reżyserię. Nic też dziwnego, że zbio-
rowe dzieło tak utytułowanej ekipy, 
czyli „Cicha Noc” zdobyła Orła jako 
najlepszy polski film.

Piotrowi Domalewskiemu ser-
decznie gratulujemy kolejnych suk-
cesów, a Czytelników Tygodnika 
Narew i portalu www.narew.info 
zapraszamy do obejrzenia wywiadu 
z mistrzem.              

Marlena Siok: - Znajdujemy się około 30 km od 
Łomży. Czy słyszeliście Państwo, może bywali-
ście w tej miejscowości?

Sławomir: - Tak, nawet bardzo często 
bywaliśmy w Łomży, ponieważ Kajra wła-
śnie tu zdawała prawo jazdy. Bardzo miło 
kojarzy nam się wasze miasto.

Kajra: - Było to dla mnie szczęśliwe 
miejsce, bo uwaga... zdałam.  

M.S: - Doszły mnie słuchy, że już w maju będzie-
my mogli zobaczyć was w Podgórzu. 

Sławomir: - Tak, to prawda. Przed nami 
bardzo dużo koncertów. Cieszymy się, że 
będziemy również w Podgórzu. Ten sezon 
będzie niesamowity. Kupiliśmy nowy sprzęt 
koncertowy, prosto z Ameryki: najnowsze 
mikrofony, nagłośnienie i konsolety.  I mam 
nadzieję, że wszyscy, którzy zechcą bawić 
się z nami na koncertach poczują prawdzi-
wą moc. 

M.S:- Pokochały was miliony polaków, a „Miłość 
w Zakopanem” okazała się absolutnym hitem. 
Gracie około 200 koncertów rocznie. Czy spo-
dziewaliście się tego? 

Sławomir: - Cały czas ciężko pracujemy. 
I bardzo cieszy nas, że zyskaliśmy tak pozy-
tywny odbiór, że ludzie się bawią i ta muzy-
ka niesie wiele radości. 

Kajra: - Tak. 
Sławomir:- Żona podsumowała krótko i 

konkretnie.

M.S: - Wasza historia zaczęła się w Stanach Zjed-
noczonych. Słyszałam nawet, że zostawił Pan 
żonie napiwek w wysokości jednotygodniowej 
pensji. Musiała to być zatem miłość od pierw-
szego wejrzenia... 

Kajra: - Chyba była. Ja jak tylko zoba-
czyłam kasę, to przepadłam (śmiech). 

Sławomir: - U mnie na pewno była to 
miłość od pierwszego wejrzenia. Przede 
wszystkim Kajra zauroczyła mnie swoim 
pięknem. I tak jest do dzisiaj. To zakochanie 
i miłość trwa. 

M.S: - Czy waszą karierę można zatem nazwać 
takim „American Dream”? 

Sławomir: - Na pewno. Dlatego, że 
szybkość i tempo naszej kariery, którą 

udało nam się osiągnąć jest niesamowite. 
Zaledwie w trzy miesiące od ukazania się 
teledysku staneliśmy na deskach Opery 
Leśnej, gdzie wystąpiliśmy jako gwiazdy. 
Mogę zdradzić, że w tym roku również 
się pojawimy, lecz w nieco innej, jeszcze 
ciekawszej odsłonie. I już nie możemy się 
doczekać. Ale nie byłoby to możliwe, bez 
wsparcia naszych fanów, którzy cały czas 
przekazują nam swoją miłość na koncer-
tach i pokazują, że chcą słuchać naszej 
muzyki, a to z kolei bardzo pomaga nam 
tworzyć. 

M.S: - Stworzyliście nowy gatunek muzyczny – 
Rockpolo. Skąd pomysł na połączenie ciężkich 
brzmień i muzyki pop? 

Kajra: - Sławmor bardzo dużo słu-
chał rockowych zespołu, jak np. Queen, 

ale także melodyjnych, jak Akcent, czy 
Krzysztofa Krawczyka i Franka Sinatre. 
I postanowił połączyć jedno z drugim, 
przemycając w nieco cięższych brzmie-
niach wesołe teksty. Zawsze marzyliśmy 
o tym, by mieć fajny zespół i dobrych 
muzyków, których gra na żywo byłaby 
mocnym uderzeniem. Tak też się stało. 
Mówisz, masz. 

M.S:- Swoja popularnością przebiliście Zenona 
Martyniuka i grupę Akcent. Czy Sławomir czuje 
się zatem gwiazdą? 

Sławomir: - Zenek to gość, który na 
scenie funkcjonuje już od kilkudziesię-
ciu lat. My natomiast gramy i koncer-
tujemy od trzech lat. Dlatego myślę, 
że nie możemy tak do końca się z nim 
porównywać. Jeśli za 30 lat Sławomir 

dalej będzie funkcjonował, to będziemy 
bardzo szczęśliwi i wówczas będziem 
mogli się do niego porównać. Zenek jest 
zdecydowanie królem disco-polo i nikt 
mu tego tytułu nie odbierze. My mamy 
swoją działkę Rockpolo i tego się będzie-
my trzymać. 

M.S: - W 2015 roku ukazał się debiutancki sin-
giel„Megiera”, w 2016 „Ni mom hektara”, w 
2017 „Miłość w Zakopanem”. W 2018 możemy 
spodziewać się czegoś równie zaskakującego? 

Sławomir: - W moje urodziny ukazał się 
nowy teledysk do piosenki „Ty mała znów 
zarosłaś”. Ale, czy ona okaże się hitem? O 
tym zadecydują fani.

Sławomir rozgrzał publiczność do czer-
woności i z Ostrołęki przeniósł swoich fa-
nów wprost do Zakopanego. 

Cześć tu Sławomir!  
Czyli miłość miłość w Ostrołęce

Pokochały go miliony polaków, a "Miłość w Zakopanem" okazała się hitem 2017 roku. W sieci pojawił się kolejny klip. Czy nowy utwór będzie hitem? O tym, a także o tym jaki jest przepis na 
sukces i czym jest Rockpolo porozmawialiśmy ze Sławomirem i Kajrą, tuż przed koncertem w Ostrołęce. 

Piotr Domalewski i jego „Cicha Noc” wśród stada Orłów
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a to ciekawe

Inspirowany niezwykłymi wydarzeniami 
z 1996 roku film przedstawia podróż dwóch 

ekip na szczyt najwyższej góry świata. Po 
drodze przyjdzie im się zmierzyć z siłami 

natury, ale również własnymi słabościami. 
Ich wieloletnia obsesja i pasja zmieni się 
niespodziewanie w walką o przetrwanie.
Wspinaczka zaczyna się dobrze. Niestety, przy tak zwa-

nym Uskoku Hillary’ego himalaiści odkrywają, że nie zamon-
towano poręczówek. Zanim przewodnicy się z nimi uporają, 
mija wiele cennego czasu, na szczyt ci, którym zdrowie po-
zwoliło, docierają późno. Zbyt późno nawet jak na idealne 
warunki, a tymczasem do szczytu zbliża się śnieżyca…

„Everest” inspirowany jest książkami Weathersa i Krakau-

era. Obaj przeżyli opisywane wydarzenia – zginęło wówczas 8 
osób z ich grup (w sumie tego dnia zginęło 15 osób), a tra-
gedia wzbudziła ogromne emocje w środowisku himalaistów.

W czasie wspinaczki himalaiści pozostawili Becka We-
athersa, który tracił wzrok, był coraz słabszy. Przez całą noc 
zamarzał, był bliski śmierci. Na drugi dzień odnalazła go ekipa 

ratunkowa, cud, że przeżył. Ale ratownicy doszli do wniosku, 
że akcja jest tak trudna, a on umrze, więc znów go pozostawili. 
Weathers został uznany za zmarłego, o zgonie poinformowano 
żonę i dzieci mężczyzny. Ale 49-latek z Dallas przetrwał kata-
strofę na Mount Everest i o własnych siłach zszedł do obozu. 
Miał potworne odmrożenia. Był ślepy, bez rękawic, okryty 
lodem. Stracił nos, lewą dłoń i część prawej. Lekarze musieli 
amputować mu prawą rękę, a także części stóp, palce lewej 
ręki i nos (później zrekonstruowany). Po rehabilitacji praco-
wał zawodowo.

Pewnie nie wiesz…
18 kwietnia 2014 roku, kiedy ekipa kręciła dodatkowe 

zdjęcia na zboczu Mount Everestu, nieopodal zeszła gigan-
tyczna lawina, zabijając szesnastu Szerpów przygotowujących 
trasę dla wspinaczy. Nikomu z ekipy filmowej nic się nie stało.

Everest
TVN, Niedziela 20.00

Mistrz fotografii  

Cuda 
pod 

wodą
Sześcioodcinkowa, zawierająca pięk-

ne zdjęcia seria, ukazująca świat ukryty 
pod powierzchnią oceanów, mórz i wód 
śródlądowych, widzianych oczami jed-
nego z najsłynniejszych fotografów Błę-
kitnej Planety - Darka Sepioło. To dzię-
ki niemu możemy zobaczyć podwodny 
świat obserwowany przez doświadczone-
go nurka. 

Odcinek 1 „Morskie olbrzymy" 
przedstawia największe zwierzęta, któ-
re żyją w oceanach: wieloryby, rekiny 
i manty. 

Odcinek 2 „Podwodne pustynie" 
opowiada o najbardziej niezwykłych 
i dziwnych stworzeniach, które żyją na 
piaszczystym dnie ciepłych mórz. 

W kolejnych odcinkach pokazane 
zostaną:

• najpiękniejsze jaskinie na Ziemi 
i co się dzieje pod wodą, kiedy zachodzi 
słońce;

• gatunki zwierząt, które żyją w zato-
pionych ruinach średniowiecznej osady, 
w największym zbiorniku wody słodkiej 

Tego dnia na Evereście 
zginęło 15 osób

Walka  
o życie

na Ziemi, w wartkich rzekach i jeziorach pełnych 
lodowatych wód; 

• najpiękniejsze rafy koralowe i ich mieszkańcy.
Darek Sepioło należy do światowej czołówki 

fotografów specjalizujących się w zdjęciach pod-
wodnych. Jego przygoda z nurkowaniem rozpo-
częła się w 1999 roku. Darek – z zawodu finansista 
– zamiast za biurkiem czas spędza pod wodą (po-
nad 3000 godzin). Odwiedza najciekawsze miejsca 
nurkowe na wszystkich kontynentach.

Jego zdjęcia zdobywały nagrody w prestiżo-
wych konkursach fotograficznych m.in. w Mo-
skwie, Singapurze, Nowym Jorku, Sydney. Jest 
również dwukrotnym laureatem (jako jedyny Po-
lak) nagrody National Geographic.

Od 2008 roku pracuje dla kanałów Discovery 
i Animal Planet. Pierwsza seria filmów, które po-
wstały w ramach tej współpracy – „Magia Wielkie-
go Błękitu” – wyświetlana była w kilkudziesięciu 
krajach i przyciągnęła przed telewizory ponad 200 
milionów widzów.

Podwodna planeta
TVP2

Odc, 1 niedziela 9.25
Odc. 2 poniedziałek 9.05

Darek Sepioło



zobacz to

Miliony użytkowników codziennie korzystają z internetu, jednak 
niewielu wie, że istnieje także darknet – najczęściej kojarzony jako plat-
forma nielegalnych usług. 

Wystarczy pobrać i zainstalować program Tor Browser, który zastąpi 
Chrome, Firefoksa lub inną normalną przeglądarkę. Wszystko, co robisz 
w przeglądarce Tor, jest wtedy w pełni prywatne i bezpieczne. W tej wir-
tualnej rzeczywistości wszystko jest dozwolone, nie ma cenzury, a władza 
jest pozbawiona możliwości kontroli. Darknet najczęściej kojarzony jest 
jako platforma nielegalnych usług, gdzie dostępna jest pornogra� a, han-
del narkotykami, itp. W dokumencie przewodnikiem po tym ukrytym 
świecie jest Yuval Orr. Wkracza on do przestrzeni, o której istnieniu nie 
miał pojęcia. By zgłębić ten temat, wyrusza do Tel Avivu, Pragi i Berlina, 
gdzie spotyka hakerów i ekspertów z dziedziny nowych technologii.

Tor został pierwotnie opracowany przez amerykańską marynarkę 
wojenną w celu ochrony komunikacji rządowej USA podczas operacji 
wywiadowczych. 

Deep Web (ukryta sieć) można opisać jako górę lodową: to, co 
można przeszukiwać za pomocą standardowych wyszukiwarek, to tylko 
wierzchołek, podczas gdy reszta internetu, czyli Deep Web, znajduje się 
pod powierzchnią.

Ukryta sieć to narkotyki, broń, dziecięca pornogra� a, ale także 
ochrona przed totalitarnymi represjami. Dla krytyków reżimu w pań-
stwach totalitarnych jest to jedyna szansa na komunikację w internecie 
bez urzędowej kontroli. Tor bowiem nie pozwala nikomu oglądać two-
jego połączenia internetowego i dowiedzieć się, które strony odwiedzasz. 

Darknet: Drugie dno internetu
TVN7, Sobota/niedziela 1.45

Seks i polityka 
bez kontroli

Mroczne 
oblicze 

cyberświata

To parodia 
nie policja

Szalona 
para

Nowojorscy detektywi Terry Hoitz (Mark Wahl-
berg) i Allen Gamble (Will Ferrell) prawdziwie się 
nienawidzą. Jest jednak coś, co ich łączy. Obydwaj 
nie palą się do ścigania przestępców. Pewnego dnia, 
za karę, zostają oddelegowani do pracy biurowej. Na 
domiar złego muszą żyć w cieniu dwójki sławnych 
gliniarzy ze swojego posterunku (Samuel L. Jackson 
i Dwayne Johnson). Kiedy tym ostatnim niespodzie-
wanie zostają postawione zarzuty, Hoitz i Gamble 
stają przed życiową szansą. Czy uda im się znaleźć 
wspólny język i ująć sprawców jednej z największych 
zbrodni ostatnich lat? 

Kapitalna zabawa formułą policyjnej komedii, 
pełna absurdalnego humoru i znakomicie napisa-
nych dialogów. Wydarzenia toczą się w żywym tem-
pie, a sensacyjna intryga trzyma w napięciu. 

Pewnie nie wiesz…
Mark Wahlberg (znany również jako Mar-

ky Mark) pochodzi z biednej i licznej rodziny (ma 

ośmioro rodzeństwa). Kiedy miał 11 lat jego rodzice 
się rozeszli. W wieku 14 lat Mark był już notowany 
za kradzieże i handel narkotykami. Kiedy miał 16 lat 
po raz pierwszy stanął przed sądem oskarżony o po-
bicie dwóch Wietnamczyków i został skazany na 45 
dni więzienia. Po odbyciu kary starszy brat Marka 
skomponował dla niego kilka hip-hopowych utwo-
rów i wyprodukował za własne pieniądze debiutanc-
ką płytę. Artysta niemalże z dnia na dzień stał się 
gwiazdą. Jego popularność sprawiła, iż Calvin Klein 
zaangażował go jako modela reklamującego bieliznę 
tej właśnie � rmy

Policja zastępcza
TV6

Sobota 21.00

W tytułowej roli Anthony Quinn 

Opowieść 
o Barabaszu

Oparte na motywach biblij-
nych dzieje Barabasza, znanego 
w Jerozolimie złodzieja. Zostaje 
on schwytany przez żołnierzy Piła-
ta, rzymskiego namiestnika Judei, 
wkrótce po tym, jak w ich ręce 
dostaje się także Jezus. Dostojnik 
oznajmia, że z okazji zbliżającej 
się Paschy wszyscy uwięzieni prze-
stępcy zostaną – zgodnie z żydow-
skim zwyczajem – poddani osą-
dowi ludu, który będzie mógł 
przywrócić jednemu z nich wol-
ność. Wolą pospólstwa Barabasz 
zostaje ułaskawiony. 

Odzyskał wolność, ale wspo-
mnienie o tym, co się stało, prześla-
dowało go przez resztę życia. Gdy 
na oczach Barabasza ukamienowa-
no jego dawną kochankę, Rachelę, 
znów zaczął kraść. Został ponow-
nie aresztowany i zesłany do ko-
palni siarki, a następnie do szkoły 
gladiatorów, gdzie był świadkiem, 

jak jeden z jego towarzyszy oddał 
życie za Nazareńczyka. Przeżyte 
doświadczenia uświadamiają mu 
w końcu potęgę wiary.

Pewnie nie wiesz…
Zaćmienie słońca pokaza-

ne w tym � lmie nie jest żadnym 
efektem specjalnym. Reżyser do-
wiedział się, że niedaleko od miej-
sca, gdzie trwały zdjęcia, będzie 
widoczne prawdziwe zaćmienie. 
Szybko przewieziono tam ekipę 
i aktorów, żeby to s� lmować i włą-
czyć do � lmu.

Film to adaptacja uhonoro-
wanej Nagrodą Nobla powieści 
Para Lagerkvista pod tym samym 
tytułem.

Barabasz
TVP1

Piątek 23.00

Jak być szczęśliwą kobietą

Jedz, 
módl się, 

kochaj
Po kilku latach rozczarowań i ze złamanym ser-

cem, 35-letnia Elizabeth Gilbert (Julia Roberts) po-
dejmuje ryzyko i wyrusza w roczną podróż, podczas 
której pragnie odkryć samą siebie. Elizabeth planuje 
odwiedzić trzy miejsca oraz skupić się na poszukiwa-
niu równowagi. We Włoszech odkrywa sztukę przy-
jemności poprzez jedzenie i przyjaźń. W Indiach, 
udaje się do pewnego aszramu (pustelni), gdzie 
studiuje sztukę duchowego poświęcenia i dzięki 
nieoczekiwanej pomocy nieznajomych, odnajduje 
w sobie spokój. Na Bali, jako ulubienica szamana, 
uczy się sztuki równowagi między ziemską radością 
a boską transcendencją... i niespodziewanie odnaj-
duje prawdziwą miłość.

Autobiogra� czna książka Elizabeth Gillbert 
okazała się tak wielkim bestsellerem, że Hollywood 
wręcz musiał ją zekranizować. A Julia Roberts zagrać 
główną rolę. 

Pewnie 
nie wiesz…

Pisarka Elizabeth Gil-
bert pracowała między inny-
mi jako kucharka, kelnerka 
i goniec w gazecie; później 
jako dziennikarka w presti-
żowym męskim magazynie. 

Od grudnia 2010 roku jej książka była przez 199 
tygodni na liście bestsellerów „New York Times”

1 lipca 2016 r. Gilbert ogłosiła na Facebooku, że 
ona i jej drugi mąż, Jose Nunes, rozchodzą się. Dwa 
miesiące później poinformowała, że jest w związku 
ze swoją najlepszą przyjaciółką, pisarką Rayią Elias, 
która jest ciężko chora. W czerwcu 2017 r. odbyła 
się ceremonia „zaślubin”- prawnie niezobowiązująca, 

na której były rodziny i przy-
jaciele obu pań. Elias zmarła 4 
stycznia 2018 r. 

Julia Roberts zgodziła się 
s� lmować swoje sceny na Bali, 
bo producenci, zgodnie z jej 
żądaniem, zaprosili tam jej 
rodzinę. 

Jedz, módl się, kochaj
Zoom TV, Sobota 20.00

Elizabeth Gilbert, pisarka i jej partnerka Rayya Elias.



Łzy i śmiech

Poszukiwanie 
miłości

Nieznośna, uparta i obdarzona specyficz-
nym poczuciem humoru 12-letnia Gilly Hop-
kins od lat tuła się po rodzinach zastępczych. 
Ucieka od kolejnych przybranych rodziców, bo 
wierzy, że jej piękna i elegancka mama zabierze ją do domu. Pewnego dnia dziew-
czynka trafia do Trotterów. Od początku zdaje sobie sprawę, jak szalona to rodzina. 
Szczególnie daje jej się we znaki pani Trotter (Kathy Bates). Gilly postanawia zrobić 
wszystko, by ją do siebie zniechęcić – kradnie, kłamie i robi każdą niemądrą rzecz, 
która przychodzi jej do głowy. Czy i tym razem Gilly uda się odstraszyć swoją nową 
opiekunkę?

Ekranizacja bardzo popularnej w USA książki Katherine Paterson z 1978 roku, 
kanonu tamtejszej lektury dla młodzieży. 

Wspaniała Gilly, TVP2, Sobota 16.15

James Bond na bezludnej wyspie

Czekając na ratunek
Ekranowa wersja opublikowanej w 1719 r. klasycznej 

powieści Daniela Defoe „Robinson Crusoe", która zain-
spirowała już wielu twórców filmowych. Tytułowy bohater 
tej wersji to Pierce Brosnan. 

Opowieść o Robinsonie Crusoe, który spędził dłu-
gie lata na bezludnej wyspie, ma swój początek w Szkocji 
w 1703 r. Broniąc się, Crusoe zabija przyjaciela. Wiedząc, 
że nie zazna tu spokoju, ucieka z kraju. Z rozdartym ser-
cem żegna ukochaną Mary i zaciąga się na wyprawę na 
morza południowe. Nocą rozpętuje się burza. Robinson 
jako jedyny z załogi przeżył szalejący na oceanie sztorm. 
Znalazł się na bezludnej wyspie. Nadzieję rozbudza w nim 
wrak rozbitego o skały żaglowca, który dostrzega nieopo-
dal brzegu. Na pokładzie znajduje zapas żywności, broń, 
narzędzia, a nawet instrument muzyczny i psa, Skippera, 
w którym zyskuje wiernego przyjaciela i który przez długie 
miesiące będzie jego jedynym towarzyszem niedoli. Cru-
soe radzi sobie coraz lepiej, ale wciąż wpatruje się w hory-
zont, wierząc, że pewnego dnia nadejdzie pomoc. 

Robinson Crusoe, TVP1, Niedziela 14.05

Przestępca sobowtórem Kermita 

Muppety  
w niebezpieczeństwie

Muppety zostają wplątane w międzynarodową aferę kryminalną, a ich wystę-
pami zaczynają interesować się agenci Interpolu. 

Wyruszają na światowe tournée. Ich występy mają odbyć się w najpiękniej-
szych miejscach na ziemi. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, artystów wspiera 
energiczny menedżer - Dominic Badguy. Sytuacja niespodziewanie się komplikuje, 
kiedy pod postać Kermita zaczyna podszywać się jeden z najbardziej poszukiwa-
nych przestępców na świecie - Constantine. Na domiar złego okazuje się, że rezo-
lutny Dominic jest jego pomocnikiem. 

Kolejna opowieść o przygodach uwielbianych na całym świecie kukiełek. Film 
charakteryzuje się żywą, pełną niespodzianek akcją, którą śledzi się z rosnącym 
zainteresowaniem. Twórcy zręcznie bawią się konwencją filmów kryminalnych 
i zgrabnie budują postacie. Fabułę urozmaicają wpadające w ucho piosenki, ale 
i tak największym atutem obrazu jest niepowtarzalny brytyjski humor. 
Muppety: Poza prawem, 
TVN, Niedziela 16.45

plac zabaw

Legendarna historia Pocahontas 
w klasycznej animacji Walta Disneya. 

Opowieść o odwadze, przyjaźni 
i miłości, poruszająca wszystkie serca 

niezależnie od wieku. 

XVII wiek. Przybycie statku z angielskimi 
osadnikami i poszukiwaczami złota zaalarmo-
wało Indian. Wiedziona ciekawością młodziutka 
księżniczka o imieniu Pocahontas poznaje dziel-
nego kapitana Johna Smitha. Początkowa niechęć 
szybko znika. Dziewczyna wprowadza przybysza 
w świat wierzeń indiańskich i przy pomocy swo-
ich nieodłącznych przyjaciół - szopa Meeko i ko-
libra Flita - ukazuje mu piękno i potęgę przyrody. 
Czterystuletnia Babcia Wierzba - mistyczna du-
sza zaklęta w pniu drzewa - uczy młodych wsłu-
chiwać się w głos serca i natury...

Pewnie nie wiesz…
W rzeczywistości nosiła imię Matoaka (Białe 

Piórko), natomiast Pocahontas (Mała Psotnica 
lub Łobuziak) było jej przydomkiem z okresu 
dzieciństwa. Była córką Powatana, wodza Fede-
racji Powatańskiej, kontrolującego tereny obec-
nej Wirginii. Po małżeństwie z Johnem Rolfem 
przyjęła imię i nazwisko Rebecca Rolfe. W roku 
1616 wyjechała z mężem i kilkoma Indianami do 
Anglii, m.in. po to, by zabiegać o fundusze na 
budowę chrześcijańskiej szkoły dla indiańskich 
i angielskich dzieci. Została tam obwołana „in-
diańską księżniczką”, spotkała się nawet z królem 
Jakubem I. W 1617 roku w trakcie przygotowań 
do powrotu zmarła na czarną ospę. Pochowano 
ją w Anglii.

To pierwszy animowany film Disneya zain-
spirowany prawdziwymi wydarzeniami.

Pocahontas
Polsat 

Niedziela 9.40

Z szałasu na angielskie salony

Indiańska 
księżniczka
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. Łomża, Bogu-
szyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  

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

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. 

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

TRANSPORT
Usługi transportowe, przeprowadzki, pomoc 
drogowa, laweta 24/dobę. Transport maszyn 
rolniczych. ZBYSZEK 514 805 123. 

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to kompleksowa 
obsługa firm pod względem BHP, PPOŻ oraz 
ABI – dokumentacja ochrony danych osobo-
wych. Zadzwoń, my zajmiemy się szkoleniem 
i dokumentacją. Te. 501 627 081, 86 219 93 94, 
Łomża, ul. Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9, ul. 
Sikorskiego 166. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI  INFORMATYCZNE
Serwis technologii i systemów informatycz-
nych. Informatyka dla firm i domu. Łomża. 
Tel. 86 225 20 77, 602 673 711 

USŁUGI RTV AGD
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, LAPTOPY, 
MONITORY KOMPUTEROWE I INNE oraz mon-
taż anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl

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

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Cadillac 1960 – wynajem na imprezy okolicz-
nościowe: śluby, wesela i inne. 
Tel. 862 185 746, 513 755 00. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na weselu, 
studniówce, balu okolicznościowym i inne 
imprezy. Tel. 508 637 509. www.zespol-amor.
dzs.pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy „Dżudli”. Gwaran-
cja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostojący, 
piętrowy 150 m2 pow. użytkowej, podpiwni-
czony ze strychem, garaż. W tej powierzchni 
jest 40 metrowe pomieszczenie z oddzielnym 
wejściem nadające się do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, usługowej. Dodatkowo 
pokój z bilardem7 FIT. Dwa rodzaje ogrzewa-
nia: gaz ziemny lub piec na zgazowanie drew-
na. Szklarnia 32 m2. Działka 410 m2. Łomża, ul. 
Sosnowa 20. Tel. 668 733 745. 

Sprzedam lub zamienię działkę budowlaną 
1500 m2 w Zosinie k. Łomży na ziemne 
nieużytki, las, mieszkanie, auto osobowe 
lub busa. Wartość działki: 100 tys. zł. Tel. 
690 330 900.

Działki budowlane w Zosinie nr: 39/ i 39/2, 
działki rekreacyjne w Balikach blisko Pisy, 

działkę z domkiem letniskowym w Balikach, 
możliwość sprzedaży na raty poza bankiem. 
Tel. 535 480 220.

Sprzedam gospodarstwo rolne w Jednacze-
wie. Tel. 608 583 062. 

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, Łomża, 

ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38.

SPRZEDAM
Siano w belach + sianokiszonka + owies. 
Tel. 603 499 353.

Sprzedam przyczepę 4,5 tonową (sztywną). 
Tel. 579 435 575. 

MOTORYZACJA

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

PRACA

Przyjmę do pracy na staż do sklepu. 
Tel. 604 515 018.

Zatrudnię mężczyznę do pracy w gospodar-
stwie. Tel. 515 830 196 lub 696 619 679.

Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy 
kat.B. Piekarnia Piątnica. Tel. 86 219 

13 34 (dzwonić do godz.13).
 

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 
REUMATYZM, BOLERIOZA, 

AUTYZM, STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY 

DERMATOLOGICZNE
 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia.lomza.pl 

Tel. 660 345 055. 

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  
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19na Wielkanoc

LENA 
1. Jakie znasz pierwsze oznaki wiosny?  

- Świeci słonko i latają motylki.

2. Co znajduje się w Wielkanocnym koszyczku?
- Do koszyczka wkładam kiełbaskę, słodką 

owieczkę i jajeczka pisankowe.

3. Jaki żart można zrobić komuś na Prima Aprilis? 
- Można powiedzić komuś śmieszny 

wierszyk, żeby go rozbawić. 

W Tygodniku Narew razem z naszymi ekspertami z Przedszkola Publicznego nr 4  
w Łomży odkrywamy całą prawdą o wiośnie, Wielkanocy i tradycjach z nią związanych. 

MATEUSZ  

1. Po czym poznać, że przyszła wiosna? 
- Budzą się niedźwiedzie, przylatują 

bociany, skowronki i rosną różne 
kwiaty.

2. Co znajduje się w Wielkanocnym 
koszyku?

- Chleb, kiełbasa, baranek i zajączek. 

3. Co to takiego jest Prima Aprilis? 
- To taki dzień, że można zrobić komuś 

żart. 

DAMIAN 
1. Po czym poznać, że przyszła wiosna?

- Rosną przebiśniegi, krokusy i żonkile. 

2. Co zanosimy do kościoła w Wielką Sobotę? 
- Sół i pieprz, kiełbasę, jajka i chleb. 

3. Co to takiego jest Śmigus-dyngus?
- To czas, w którym oblewamy się wodą.

Jaki żart można zrobić 
komuś w Prima Aprilis? 

- Pokazać komuś rogi.  

JASIEK 
1. Jakie znasz pierwsze oznaki wiosny? 

- Rośnie trawa, kwiaty i bazie 
kotki. 

2. Jaki żart chciałbyś zrobić 
w Prima Aprilis? 

- Poproszę mamę, żeby upiekła mi 
ciasto, a ja rzucę nim w kolegę.

OLIWIER 
1. Po czym poznać, że przyszła wiosna?
- Nad głową lata skowronek, a w 

gnieździe siedzi bocian. Słychać też, jak 
dzięcioł stuka w drzewo i w domu robi się 

porządki. 

2. Co to takiego jest Śmigus-dyngus?
- To czas, kiedy chłopcy polewają 

dziewczyny wodą. 

3. Jaki żart i komu można zrobić w Prima 
Aprilis? 

- Można zrobić żart babci. Zadzwonić 
dzwonkiem i szybko zbiec po 

schodach. Babcia otwiera drzwi, 
a tam nikogo nie ma. 

I jest śmiesznie. 

GABRYSIA 
1. Jakie znasz pierwsze oznaki wiosny? 

- Świeci słońce, rosną przebiśniegi i 
trawa. 

2. Co znajduje się w wielkanocnym 
koszyczku?

- Zając i barnek. Chleb i sól. 

3. Jak żart i komu można zrobić w Prima 
Aprilis?

- Tacie. Oblać go wodą. 

TOSIA 

1. Po czym poznać, że przyszła wiona?
- Są pączki na wierzbie. Rosną pierwsze 

kwiaty i przylatują bociany. 

2. Co możemy włożyć 
do Wielkanocnego koszyczka?

- Jajka, sól, chleb, kiełbasę i babę. 

3, Jaki żart można zrobić w Prima Aprilis? 
- Można wskoczyć na tatę, 

jak śpi. 

EMMA 
1. Po czym poznać, 
że przyszła wiosna?

- Wtedy siedzimy z mamą kwiaty, 
a wokół śpiewają ptaki.

2. Co znajduje się w Wielkanocnym koszyczku?
- Rośliny, jajka, sól i pieprz, chusteczka i 

wędlinka.

3. Co to takiego jest Śmigus-dyngus? 
- Wtedy chłopcy delikatnie kropią 

dziewczynki wodą. 

4. A jaki żart można zrobić w Prima Aprilis?
- Kiedy ktoś śpi można wlać farbę do 

wiaderka, ustawić na drzwiach i jak ta osoba 
będzie wychodziła cała farba wyleje się na nią. 
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List do Redakcji
Do wiadomości naszej Redakcji dotarł list podpi-
sany przez 20 mieszkańców miejscowości Siemień 
Nadrzeczny nad Narwią adresowany do Komisarza 
Wyborczego w Łomży. Publikujemy go zachowując 
pisownię oryginału (poprawione zostały jedynie 
bezdyskusyjne tzw. literówki).

„SKARGA
My mieszkańcy wsi Siemień Nadrzeczny 

składamy skargę na ustalenia Rady Gminy
Łomża w sprawie ustalenia obwodów 

głosowania wyborcom określonych Uchwa-
łą Rady Gminy Łomża NR XXXVI/257/18 z 
dnia 16 marca 2018 roku. 

Jesteśmy zbulwersowani decyzją, która 
nas krzywdzi i jest dla nas niezrozumiała. 
Mieszkańcy wsi byli zadowoleni, że mogli bez 
problemów brać udział w głosowaniach na 
miejscu, blisko swoich domów.

Mamy wiedzę, że zgodnie z nową Usta-
wą z dnia 11 stycznia 2018 r. „O zmia-
nie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektó-
rych organów publicznych" stały obwód 
głosowania powinien obejmować od 500 
do 4000 mieszkańców, w przypadkach 
uzasadnionych miejscowymi warunkami 
obwód może obejmować mniejszą liczbę 
mieszkańców i Nasza miejscowość jest wła-
śnie takim przypadkiem.

Nasza miejscowość rozciąga się na prze-
strzeni około 4 kilometrów, a punkt do głoso-
wania jest umiejscowiony w remizie strażac-
kiej, która jest położona na środku wsi. Jest 
to budynek po kapitalnym remoncie, ocieplo-
ny, ma centralne ogrzewanie i podjazdy dla 
osób niepełnosprawnych oraz stałe łącze In-
ternetu. Nad punktem do głosowania mieści 
się kaplica, do której mieszkańcy uczęszczają 
na niedzielne msze, po których zawsze cho-
dzili głosować.

Odległość do nowego obwodu - około 8 
km - zniechęci wielu wyborców do udziału 
w głosowaniu, bo przecież nie ma transpor-

tu publicznego na tej trasie. Nie wszyscy 
mieszkańcy dysponują własnym środkiem 
transportu. Naszą miejscowość zamieszku-
ją również osoby niepełnosprawne, starsze, 
mające problem w poruszaniu się, którym 
powyższa Uchwała uniemożliwi udział w 
wyborach.

Uzasadnienie podane do Uchwały przy-
niesie odwrotny skutek niż intencja usta-
wodawcy i spowoduje zmniejszenie a nie 
zwiększenie udziału obywateli w procesie 
wybierania.

Wybory odbywają się na jesieni czyli w 
okresie niesprzyjącym pogodowo  przemiesz-
czaniu się mieszkańców na większych odle-
głościach (od niektórych gospodarstw odle-
głość wzrasta aż do 8 kilometrów). Dowodem 
na to, że odległość decyduje o frekwencji jest 
fakt, że po utworzeniu w roku 2013 kilku no-
wych obwodów w gminie Łomża ze statystyk 
wynika, że we wszystkich nowych wzrosła 
frekwencja wyborcza, a w obwodzie Siemień 
Nadrzeczny, który obecny Pan Wójt i Rada 
Gminy chcą zlikwidować frekwencja była 
jedną z najwyższych. 

Efekt tej uchwały jest zaprzeczeniem idei 
państwa przyjaznego obywatelom (władza

blisko ludzi) realizowanej aktualnie przez 
Rząd. Przykładem takiego pozytywnego 
działania jest przywracanie lokalnych poste-
runków policji, a nie ich zamykanie. Zwraca-

my się z prośbą o uchylenie krzywdzącej nas 
Uchwały i spojrzenie po ludzku na ludzkie 
sprawy. Powyższa zmiana nie jest „dobrą 
zmianą", a większość z nas przecież liczyła na 
dobre zmiany.

Z poważaniem
Ryszard Chiliński, sołtys wsi Siemień 

Nadrzeczny”

Komentarz
„Co by tu jeszcze spieprzyć Panowie? Co 

by tu jeszcze...?” - śpiewał kiedyś Wojciech 
Młynarski. Rządzące Prawo i Sprawiedli-
wość wprowadzając zmiany w ordynacji 
wyborczej uzasadniało je potrzebą większej 
przejrzystości, kontroli, wyeliminowania 
możliwości manipulacji. Wyrażanie woli 
przez obywateli miało być uczciwe i pod 
specjalną ochroną. No i zaczyna się prakty-
kowanie „demokracji”. Wójt gminy Łomża 
nie ukrywający swoich związków z Prawem 
i Sprawiedliwością i cieszący się poparciem 
radnym wprowadza rozwiązanie, które 
ogranicza możliwość udziału w wyborach 
mieszkańcom jednej z miejscowości. Tak się 
składa - zapewne przypadkowo -  że miej-
scowości, w której mieszka były wójt. Wła-
dze gminy Łomża powiedzą: wszystko odby-
ło się zgodnie z prawem. Z Prawem może i 
tak, ale koło Sprawiedliwości uchwała Rady 
Gminy nawet nie leżała.                 

Ratują życie  
i zdrowie...  

Dzisiaj proszą  
o wsparcie

Od blisko dziesięciu lat w sercu Łomży na wzgó-
rzu Krzyża Świętego stacjonuje Grupa Ratow-
nicza Nadzieja. Przez prawię dekadę siedziba 
jednostki przerodziła się w centralę, a oddziały 
powstały między innymi w Białymstoku, Ostro-
łęce, Zambrowie, Wyszkowie, Augustowie czy 
Kolnie.

Zapotrzebowanie na taką działalność 
jest na tyle duże, że otrzymują od wielu 
ludzi, samorządów czy organizacji społecz-
nych propozycje utworzenia kolejnych od-
działów. Od początku istnienia jednostki, 
Grupą Ratowniczą Nadzieja kieruje idea 
niesienia pomocy bez względu na koszty i 
dlatego działalność ratownicza jest prowa-
dzona przez nich  nieodpłatnie. Dysponują 
specjalistycznym sprzętem do ratownictwa 
medycznego, w tym sprzętem szkolenio-
wym, do ratownictwa wodnego, własnymi 
środkami transportu oraz w pełni nowocze-
snymi ambulansami, dronem poszukiwaw-
czym i własną bazą lokalową.

W ramach zadań statutowych obowią-
zani są do niesienia pomocy osobom w sta-
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jako 

społeczna jednostka ratunkowa na podsta-
wie zawartych porozumień współpracują z 
Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśni-
czym oraz z Centrum Poszukiwania Osób 
Zaginionych Komendy Głównej Policji w 
Warszawie oraz właściwymi komendami 
wojewódzkimi na obszarze północno – 
wschodniej Polski.

Grupa Ratownicza Nadzieja w swo-
ich szeregach ma ponad 220 członków w 
tym lekarzy, pielęgniarki, ratowników me-
dycznych, kwalifikowanych ratowników, 
a ponadto psychologów, policjantów, czy 
strażaków. Ich działania we współpracy z 
funkcjonariuszami służb mundurowych 
wielokrotnie były doceniane, a przede 
wszystkim ratowały ludzie życie.

Ratownicy z GR Nadzieja codziennie 
szkolą z zakresu pierwszej pomocy funk-
cjonariuszy publicznych, urzędników, 
uczniów, służby mundurowe, studentów 
oraz mieszkańców miast. Nieodłącz-
nym elementem ich służby jest pomoc 
w poszukiwaniu osób zaginionych, oraz 
ratownictwo przy wypadkach oraz kata-
strofach.

Tylko w 2017 roku ratownicy przepra-
cowali 12 000 godzin, przeprowadzili 560 
działań ratowniczych, udzielili pomocy w 
ponad 1100 przypadkach oraz ratowali życie 
i zdrowie w 60 akcjach poszukiwawczych. 

Możesz im pomóc. Przekaż 1% podatku 
Grupa Ratownicza Nadzieja KRS 0000 208 
468
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W sobotę i niedzielę odbył się 
piąty już Maraton Pływacki zorga-
nizowany przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. W maratonie 
wzięło udział blisko 500 osób, które 
pokonały dystans 1128 km

- Tę edycję maratonu uważam 
za udaną, mimo że nie udało się 
pobić rekordu. Nie tylko to się li-
czy. Najważniejsze, że mieszkańcy 
Łomży chcą wspólnie czegoś do-
konać. Liczy się też promowanie 
aktywności sportowej, szczególnie 
dzieci i młodzieży – stwierdził  An-
drzej Modzelewski,  dyrektor MO-
SiR

Zatem rekord łomżyńskiego 
maratonu pozostaje na poziomie 
1705 km i 740 m. Impreza służyła 
wspieraniu akcja Caritas "Podaruj 
dzieciom wakacje", której celem jest 
zebranie środków na zorganizowa-
nie wakacji dla dzieci z najbiedniej-
szych rodzin, które uczęszczają do 
łomżyńskich szkół podstawowych. 
Organzatorów wspierali przedstawi-
ciele Caritasu i Grupy Ratowniczej 
„Nadzieja”.

- Uwielbiam pływać -mówi naj-
młodsza uczestniczka maratonu, 
czteroletnia Klaudia Januć. - Klau-
dia bierze udział w maratonie po raz 
trzeci - dodaje jej mama.

Wyniki
Zawodnicy:
Radosław Auguściak - 34 km 100 m
Mirosław Tyszka - 33 km 150 m
miejsce Wojciech Kowalczyk - 29 
km 350 m
Zawodniczki:
Aleksandra Korytkowska - 35 km 
650 m
Dominika Cekała - 28 km 300 m
Izabela Konopka - 27 km 500 m
Drużyny (basen sportowy): 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - 

244 km
Pływak PWSIiP Łomża - 185 km
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - 
180 km
Drużyny (basen rekreacyjny)
KOFI SPORT - 20 km 600 m
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - 8 
km 500 m
Pływak PWSIiP Łomża - 5 km 900 
m
Rodziny:

Rodzina Mierzejewskich - 46 km 50 
m
Rodzina Męczkowskich - 5 km 50 m
Rodzina Kopeć - 2 km 800 m
Najmłodszy zawodnik
Aleksander Szerszun - 4 lata
Najmłodsza zawodniczka
Klaudia Januć - 4 lata
Najstarszy zawodnik
Witold Grochowski - 70 lat

JO

sport

Sala Historii Sportu  
ma swoje miejsce

Gabloty i tablice ze sportowymi medalami, odznaczeniami, dokumentami zgro-
madzonymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały przeniesione z mało 
reprezentacyjnych pomieszczeń po szatniach  w budynku hostelu do sali VIP i są-
siadującego z nią korytarza na koronie stadionu. 

-Mamy nadzieję, że teraz Sala Historii Sportu będzie bardziej dostępna 
dla mieszkańców. Wcześniej ta część naszej działalności była mniej ekspo-
nowana i mało kto o niej wiedział. Teraz można sportowe pamiątki zobaczyć. 
Zapraszamy szkoły, wszystkich sympatyków sportu. Godziny otwarcia tej 
sali są takie same jak biura - zachęca dyrektor MOSiR Andrzej Modzelewski

Swój wkład w przeniesieniu  i tworzeniu sali miał również Karol Łebkow-
ski, znakomity sędzia zapaśniczy, jedyny reprezentant łomżyńskiego sportu 
na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. 

- Dla środowiska sportowego Łomży ta wystawa jest ważna.  Sportowców 
jest naprawdę wielu, wielbicieli sportu jeszcze więcej. Oglądając wystawę 
możemy natrafić na dokumenty o dziadkach, wujkach, przyjaciołach, znajo-
mych. Mamy stały apel do mieszkańców: jeżeli ktoś ma dokumenty, zdjęcia, 
pamiątki sportowe, które poniewierają się na strychu czy w piwnicy, proszę 
przynieść je tutaj – mówi Karol Łebkowski.

Pięć razy 
podium dla 

karateków ŁKK
Zawodnicy Łomżyńskiego Klubu Karate 
bardzo skutecznie spisali się w mocno 
obsadzonym VII Piaseczyńskim Turnie-
ju Karate Kyokushin IKO Mazovia Cup 
2018.

Wzięło w nim udział 415 zawod-
ników reprezentujących 36 klubów z 
ponad 50. miejscowości z całej Pol-
ski. 

Jak informuje Marek Czech, in-
struktor ŁKK, w zawodach starto-
wali także jego podopieczni, którzy 
stawali na podium aż pięć razy. 

- Ze względu na liczbę uczestni-
ków, konieczne było wygranie mi-
nimum dwóch walk, żeby zakwa-
lifikować się do strefy medalowej 
i móc rywalizować o zwycięstwo 

w swojej kategorii - dodaje Marek 
Czech. 

Na najwyższym stopniu podium 
stanęli bracia Gawareccy. Maciej 
startował w kategorii dzieci (rocz-
nik 2009-2010) do 25 kg. Wszystkie 
swoje walki wygrał poprzez zdoby-
cie przewagi punktowej technikami 
okrężnymi na głowę przeciwnika. 
Warto dodać, że w kilku walkach 
musiał pokonać o rok starszych od 
siebie rywali. Jego starszy brat, Bar-
tłomiej, większość swoich walk wy-
grał przed czasem. Finał w kategorii 
kadeci (rocznik 2007-2008) powy-
żej 45 kg rozstrzygnął na swoją ko-
rzyść już po kilkunastu sekundach.

Drugie miejsce w kategorii ka-
deci (rocznik 2007-2008) do 30 kg 
zajął Hubert Kamiński, a trzecie, w 
tej samej kategorii, Kacper Zaczek. 
Na najniższym stopniu podium sta-
nął również Łukasz Michalak, który 
startował w kategorii młodzicy rocz-
nik (2005-2006) do 40 kg. 

1128 kilometrów w wodzie
Mamy wielką nadzieję, że Klaudia Januć zostanie kiedyś olimpijską medalistką w pływaniu. Jeżeli w wieku lat 4 po 
raz 3 bierze udział w Maratonie Pływackim pod patronatem prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, to chyba 

nie ma innej możliwości.  
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Dwa tytuły mistrzów Polski, kilka 
miejsc w czołówce. Znakomicie 

spisali się seniorzy LŁKS „Prefbet 
Śniadowo” Łomża podczas 

przełajowych mistrzostw kraju, które 
rozegrane zostały w zaśnieżonym 

Żaganiu. 

Jak relacjonuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec „Pre-
fbetu”, ubiegłoroczny wicemistrz 
Polski Mateusz Demczyszak tym 
razem okazał się najlepszy zwycię-
żając po bardzo mocnym finiszu 
na dystansie 4 km. W tym samym 
biegu Piotr Łobodziński, który dwa 
dni wcześniej zwyciężył czwarty raz 

z rzędu w biegu na Wieżę Eiffla, wy-
walczył 5 lokatę, a Rafał Nordwing 
był 13.

W biegu dłuższym - na 10 km 
- Emil Dobrowolski długo utrzy-
mywał pozycję medalową, jednak 
na finiszowym okrążeniu spadł na 
6 miejsce. Przemysław Dąbrowski 
przybiegł 12., a Maciej Badurek tuż 
za nim. 

W biegu kobiet na 5 km Iwo-
na Wicha ukończyła na 18. pozycji. 
Wśród juniorów młodszych, na 3 
km, trenujący z nami zaledwie 2 ty-
godnie Fabrizio Domenici zajął 51. 
lokatę. 

Do rywalizacji drużynowej se-
niorów zaliczane są trzy najlepsze 
lokaty, które po zsumowaniu dają 

wynik drużyny. Im mniej punktów, 
tym lepiej. 

- Dzięki bardzo dobrym miej-
scom naszych biegaczy już po biegu 
krótszym wiedzieliśmy, że obroni-
my drużynowe Mistrzostwo Polski 
zdobyte przed rokiem i wywalczymy 
prawo reprezentowania Polski w 
Klubowym Pucharze Europy w bie-
gach przełajowych. Obok Mateusza 
Demczyszaka bardzo chciałbym 
pochwalić Piotra Łobodzińskiego, 
który dwa dni po biegu w Paryżu 
prosto z lotniska jechał do Żaga-

nia, miał kilka pechowych zdarzeń, 
ledwo zdążył na start, a pomimo to 
zajął bardzo dobre 5 miejsce – mówi 
Andrzej Korytkowski.

Dzięki dwóm złotym medalom 
klub „Prefbet Śniadowo” Łomża w 
klasyfikacji medalowej zajął drugą 
lokatę wśród 160 ekip. W najbar-
dziej prestiżowej kategorii seniorów 
na 5 możliwych tytułów mistrza 
Polski, aż 4 trafiło do województwa 
podlaskiego, bo również dwa złote 
medale wywalczyły dziewczęta Pod-
lasia Białystok.

sport

Wiktor Kosowski pierwszy, a Antek Śmiechow-
ski trzeci w Białynstoku. Trzeci również Szy-
mom Klewicki, ale w Olsztynie. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się tenisiści UKS Return Łomża 
działającego przy III Liceum Ogólnokształ-

cącym na turniejach zorganizowanych przez 
Kluby Tenisowe – Zwierzyniec Białystok i Bu-
dowlani Olsztyn.

- Wiktor z Antkiem grali w Mistrzo-
stwach Województwa Podlaskiego Młodzi-

ków (chłopcy do lat 14) z kolei ośmioletni 
Szymon turniej z cyklu Tenis 10 – dodaje 
Tomasz Waldziński, trener UKS Return 

Zwycięstwa Wiktora szkoleniowiec się 
spodziewał.  

- Natomiast Antek sprawił nam 
miłą niespodziankę pokonując 6:3 6:4 
Kacpra Dudzińskiego (AT Dzikiewicz 
Białystok). Brawa należą się również 
Szymonowi, który tydzień temu wy-
grał turniej w Piszu, a dzisiaj przywiózł 
medal z Olsztyna – mówi Tomasz Wal-
dziński. 

Szymek – urodzony sportowiec 
Szymon Klewicki, zawodnik tenisowego UKS Return Łomża, działającego przy III 
Liceum Ogólnokształcącym wygrał turniej z cyklu Tenis 10 w Piszu.

- Starty ośmioletniego Szymona w turniejach to bardzo dobry progno-
styk na przyszłość. Nie chodzi tu oczywiście o wynik ale o jego odwagę i 
rzadko spotykaną w tym wieku chęć rywalizacji. Tenis to sport indywidu-
alny więc każda ewentualna przegrana wiąże się z dużym i niepotrzebnym 
stresem młodych sportowców... Tym bardziej należą się wielkie gratulacje 
naszemu sportowcowi – mówi Tomasz Waldziński, szkoleniowiec młodziut-
kiego tenisisty i jego klubowych kolegów. 

Młodzi mistrzowie kortów 

Prefbet rządzi w Polsce. 
Przełajowej 
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Federacja Armia Fight Night zagości 
pierwszy raz w Łomży już za dwa ty-
godnie 7 kwietnia. Oktagon dla wo-
jowników stanie w Hali Olimpijczyków 
Polskich przy Szkole Podstawowej nr.9. 
Łomżyńskim wielbicielom sportów 
walki niektórzy  z gladiatorów zapre-
zentowali się na specjalnym treningu 
w galerii „Veneda”. 

- Po raz pierwszy federacja spor-
tów walki Armia Fight Night zawita 
do Łomży. Zawodnikami są zawo-
dowi żołnierze walczący na zawo-
dach MMA oraz sportowcy z lokal-
nych klubów. Przyjadą m. in. polscy 
uczestnicy np.  gal federacji KSW. 
Już 7 kwietnia zapraszamy do Hali 
Olimpijczyków Polskich . Będzie się 

działo - zachęca Filip Bątkowski. 
Od kilkunastu lat stara się przy-

wrócić w polskich siłach zbrojnych 
tradycje sportów walki.  

- Kibice obejrzą pojedynki za-
wodników z całego kraju, jak rów-
nież z zagranicy, w klatce Armia Fi-
ght Night. To wydarzenie poprzedzą 
akcje promocyjne, takie, jak nasz 
dzisiejszy trening. W przeddzień 
wieczoru walki, czyli 6 kwietnia, 
zapraszamy na oficjalne ważenie do 
galerii Veneda - dodaje Filip Bąt-
kowski.

Organizatorzy zapowiadają, że 
udział  w gali 7 kwietnia wezmą m. 
in. znani z walk w federacji KSW: 
Paulina Raszewska, Mateusz Za-

wadzki, Tomasz Zawadzki, Domi-
nik Chmiel i Adam Biegański. Zo-
baczymy również reprezentantów 
Łomży: Huberta Żochowskiego, 
Piotra Mroczkowskiego oraz Huber-
ta Sulewskiego. Na gali pojawią się 
również sportowcy z innych części 
województwa podlaskiego: Bartek 
Zaczeniuk i Kamil Czyżewski.  Nie 
zabraknie fighterów zagranicznych. 
Organizatorzy zapewniają też, że 
na uroczystej gali zaszczycą swoją 
obecnością znani na całym świecie 
sportowcy, zawodowi pięściarze:  
Norbert „Noras” Dąbrowski, Maciej 
„Striczu” Sulęcki oraz zawodnicy 
UFC .

- Bardzo ciężko trenuję, jak za-
wsze w ostatnim okresie przygoto-
wań. Trzy razy w tygodniu mamy 
sparingi dochodzeniowe, które po-
legają na tym ,że ja jestem w środku, 
a wokół trzech czołowych polskich 
zawodników, którzy starają się mnie 
jak najbardziej mnie zmęczyć w 
każdej rundzie . Będę gotowy dzię-
ki osobom, które pomagają mi w 
treningach. Mój przeciwnik to wo-
jownik  dużo bardziej doświadczo-
ny ode mnie. Ostatnio pokazał się z 
bardziej dobrej strony na gali Armia 
Fight Night 1 w pierwszej edycji. 
Jest mocny i solidny w każdej płasz-
czyźnie. Na  pewno będzie się działo 
i będzie dobra walka - mówi Maciej 
Roszkowski , zawodnik Fight Club 
Łomża

- Ja do każdych zawodów przy-
gotowuję się bardzo profesjonalnie 
i jeżeli nie trafi się żadna kontuzja 
będę bronił tytułu. Plan przygoto-
wań do walki 7 kwietnia realizuję już 
od lutego - mówi Tomasz Zawadzki, 
zawodnik MMA Team EŁK

Uczestnikiem "walki wieczoru" 
będzie Mateusz Zawadzki, także z 
Ełku.

- To  kolejne wyzwanie. Jestem w 
dobrej dyspozycji , nawet myślę, że w 
życiowej. Więc warto przyjść zoba-
czyć. Będą wielkie emocje. W swoim 
dorobku mam 12 zwycięstw, 3 poraż-

ki, 2 walki zakończone remisem. To 
już sporo doświadczeń. Jestem za-
wodowym żołnierzem i reprezentuję 
zarówno swoją jednostkę, jak i swoje 
miasto - Ełk- podkreśla.

Podczas treningu medialnego 
zawodnicy podpisywali plakaty, któ-
re potem rozdane zostały obserwa-
torom wydarzenia. 

Przypominamy, już 7 kwietnia 
w Hali Olimpijczyków Polskich nie-
samowita Gala Armia Fight Night. 
Bilety można kupić przez portal bi-
letin.pl, a także w Kinie Millenium w 
Łomży.  JOANNA OSIŃSKA

Wojownicy pokazali się mediom i kibicom
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