
Sześćdziesiąt tysięcy złotych z budże-
tu miejskiego zamierza przeznaczyć 
prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski 
na sfinansowanie zakupu używanego 
ambulansu ratunkowego dla Grupy 
Ratowniczej "Nadzieja". Ma to związek 
z planowanym na drugą połowę roku 
włączeniem jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Wniosek został już skierowany do rad-
nych  na najbliższą sesję.

- W kwestiach dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców nigdy nie można 
oszczędzać. Czas udzielania pierw-
szej pomocy często decyduje o ludz-
kim życiu, które nie ma ceny. Zależy 
mi, aby sprzęt jakim dysponuje Gru-
pa Ratownicza "Nadzieja" był jak 
najlepszy i dlatego wnioskuję o za-
kup kolejnego pojazdu ratunkowe-
go – podkreśla prezydent Mariusz 
Chrzanowski, dodając, że GR "Na-
dzieja" pełni niezwykle istotną rolę 
w ochronie zdrowia i życia miesz-
kańców miasta i regionu. - Ratow-
nicy podejmują kilkaset interwencji 
rocznie, zabezpieczają wiele wyda-
rzeń, dbają też o upowszechnianie 
ratownictwa medycznego i edukację 
z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy – dodaje włodarz miasta nad 
Narwią.

To już kolejne wsparcie, jakie 
otrzymałoby stowarzyszenie zaj-
mujące się udzielaniem pierwszej 
pomocy i ratownictwem. Dwa lata 

temu Miasto Łomża współfinanso-
wało zakup ambulansu ratunkowe-
go, przeznaczając na ten cel 75 tys. 
zł, zaś w ubiegłym roku 30 tys. zł 
trafiło na modernizację bazy wyjaz-
dowej karetek ratunkowych. 

- Cieszę się, że nasze działania 
są dostrzegane przez prezydenta. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni, dzięki 
temu możemy dbać o bezpieczeń-
stwo nie tylko mieszkańców Łom-
ży, ale i całego regionu. Docenia to 
także Krajowe Centrum Koordyna-
cji Ratownictwa i Ochrony Ludności 
przy Komendzie Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Warszawie. 
Po wstępnych rozmowach, obecnie 
podjęto prace nad włączeniem Gru-
py Nadzieja do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, co do-
kona się najprawdopodobniej jesz-

cze w tym roku. Im lepszym sprzę-
tem będziemy zatem dysponować 
i w lepszych warunkach pracować, 
tym ta pomoc będzie skuteczniejsza 
– mówi ks. Radosław Kubeł, koor-
dynator Grupy Nadzieja. 

Pojazd jest pilnie potrzebny, bo 
nieszczęśliwych zdarzeń jest coraz 
więcej. Tylko w ubiegłym roku dzia-
łająca na terenie północno-wschod-
niej Polski GR "Nadzieja" podjęła 
547 działań (na terenie Łomży 267), 
udzielając pomocy łącznie 1051 oso-
bom (na terenie Łomży 111). 

- Posiadany obecnie ambulans, 
zakupiony przy współfinansowa-
niu miasta, jest wykorzystywany 
do pracy zespołu ratownictwa me-
dycznego, ale nie jest w stanie ob-
służyć całej działalności jednostki 
na terenie Łomży, tym bardziej, że 

często działania planowe pokrywają 
się z niespodziewanymi działaniami 
ratunkowymi i poszukiwawczymi. 
Zakup karetki usprawniłby pracę 
i podniósł poziom bezpieczeństwa 
w mieście i jego okolicach – tłuma-
czy ks. Radosław Kubeł.

Grupa Ratownicza "Nadzieja" 
powstała w 2008 r. Jest społecz-
ną jednostką ratowniczą działającą 
przy Stowarzyszeniu Pomocy Ro-
dzinom "Nadzieja" w Łomży. W jej 
ramach działa zespół ratownictwa 
medycznego oraz zespoły poszu-
kiwawcze. GR "Nadzieja" posiada 
obecnie 10 oddziałów terenowych 
(centralna jednostka mieści się 
w Łomży). Ochotniczo, na zlecenie 
Komendy Głównej Policji, prowadzi 

działania poszukiwawcze w obrębie 
czterech województw. W minio-
nym roku ratownicy spędzili 120 
dni na poszukiwaniu zaginionych, 
24 osoby odnajdując żywe. Człon-
kowie GR "Nadzieja" uczestniczą 
niemal we wszystkich inicjatywach 
podejmowanych przez organiza-
cje pozarządowe na terenie miasta, 
zabezpieczając je nieodpłatnie pod 
kątem medycznym. Biorą także 
udział w organizacjach i zabezpie-
czeniach marszów i imprez spor-
towych. Uczestniczą w wielu poka-
zach i szkoleniach propagujących 
ratownictwo medyczne. Obecnie 
w oddziale łomżyńskim zrzeszonych 
jest 130 osób, w tym 8 ratowników 
medycznych.   
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Hasło cyklu spotkań polityków 
Prawa i Sprawiedliwości w różnych 
częściach kraju okazało się także 
znakomitym wyjaśnieniem dlacze-
go na zaproszenie posła Lecha An-
toniego Kołakowskiego przyjechał 
do Łomży właśnie poseł Szymon 
Szynkowski vel Sęk z Poznania. 
W auli Uczelni Jańskiego przy stoli-
ku usiadła z nimi wspólnie kolejna 
parlamentarna reprezentantka 
Łomży, poseł Bernadeta Krynicka.      

- To symbol tego jak w Prawie 
i Sprawiedliwości zajmujemy się 
sprawami naszego kraju. Nie dzieli-
my Polski na części, a ludzi na róż-
ne grupy i środowiska. Staramy się 
porządkować wszystkie polskie pro-

blemy - powiedział poseł Lech Anto-
ni Kołakowski. - Oczywiście każdy 
region ma wiele swoich specyficz-
nych potrzeb i cieszę się, że Łomża 
ma swoje miejsce w cyklu spotkań 
z przedstawicielami rządu i parla-
mentu. Tym cenniejsza jest możli-
wość skorzystania z doświadczeń 
i świeżego spojrzenia osoby spo-
za naszych stron. A gdy jest to tak 
znakomity ekspert i kolega jak po-
seł Szymon Szynkowski vel Sęk, to 
mamy jeszcze dodatkowo ogromną 
przyjemność go podejmować u nas.

Jak zapowiedział łomżyński par-
lamentarzysta, głównym motywem 
przewodnim cyklu „Polska jest jed-
na”, jest przedstawienie dokonań 
Prawa i Sprawiedliwości w tej ka-
dencji oraz przedstawienie zamie-
rzeń na przyszłość.      

Dokończenie na str. 2

Ludzkie życie jest najważniejsze

W łomżyńskiej rozmowie o Polsce udział wzięli posłowie Lech Antoni Kołakowski z Łomży, Szymon Szynkowski vel Sęk z Poznania 
oraz Piotr Modzelewski zastępca komendanta głównego OHP

Polska jest jedna – mówią zgodnie posłowie  
Lech Antoni Kołakowski z Łomży 
i Szymon Szynkowski vel Sęk z Poznania
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- Wśród najważniejszych ustaw, 
które zostały przyjęte można wspo-
mnieć o przywróceniu wieku eme-
rytalnego, podniesieniu minimalnej 
płacy i stawki godzinowej, progra-
mach, które przyczyniły się do zli-
kwidowania sfery ubóstwa w Polsce 
z 500+ na czele. Działania w sferze 
społecznej były domeną rządu pre-
mier Beaty Szydło. Rząd premiera 
Mateusza Morawickiego to z ko-
lei inne spojrzenie na gospodarkę 
i szersze otwarcie na fundusze euro-
pejskie. Chcemy odbudować gospo-
darkę, tworzyć miejsca pracy tak, 
aby w Łomży, Kolnie, Grajewie, Za-
mbrowie, Wysokiem Mazowieckiem 
to także stało się odczuwalne. Żeby 
młodzi ludzie tu pozostawali, żeby 
zawierali związki, pracowali, budo-
wali domy, mieli tu swoje miejsce 
na dobre (bo żadnego złego prze-
cież nie przewidujemy) – podkreślił 
Lech Antoni Kołakowski.      

Szymon Szynkowski vel Sęk, 
jak przystało na uporządkowane-
go Wielkopolanina, zaproponował 
uczestnikom łomżyńskiego spotka-
nia rozpoczęcie od obrachunków.    

- Obowiązkiem każdej partii, 
która dba o swoją wiarygodność jest 
rozliczenie z tego, co było obiecane, 
a co zrealizowane. W przeciwień-
stwie do naszych poprzedników, 
my to robimy – stwierdził Szymon 
Szynkowski vel Sęk.

W obszernym wywodzie wskazał 
na główne dokonania Prawa i Spra-
wiedliwości w okresie od zwycię-
skich wyborów i utworzenia rządu. 
Jego zdaniem bezdyskusyjnym suk-
cesem są wszystkie projekty ze sfery 
społecznej.

- Można na cytatach wykazać jak 
bardzo krytykowali program „500+” 
Donald Tusk i jego opcja polityczna 
i jak bezpodstawne były ich zarzuty 
– mówił poseł z Poznania.

Inne ważne kwestie, którymi za-
jęły się pilnie i skutecznie rządy Pra-
wa i Sprawiedliwości to np. bezpie-
czeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, 

czego symbolem jest kontrakt na za-
kup najnowocześniejszego systemu 
obrony przeciwrakietowej Patriot 
czy utworzenie obrony terytorial-
nej, a z drugiej strony np. naprawa 
systemu podatkowego. Lech Antoni 
Kołakowski do listy osiągnięć rzą-
dów PiS, które mogą być źródłem 
kolejnych zamierzeń dołożył tak-
że decyzje dotyczące budowy Via 
Baltica, czyli impulsu do rozwoju 
gospodarki w regionie czy Central-
nego Portu Komunikacyjnego, który 
powinien mieć wpływ na rozbudowę 
infrastruktury komunikacyjnej tak-
że w Polsce Północno – Wschodniej, 
w tym „kolei dużych prędkości”.                 

Nowe propozycje programowe 
rządu to przede wszystkim „Piątka 
Morawieckiego”, czyli sformułowa-
ne kilka tygodni temu założenia do-
tyczące gospodarki, ale także spraw 
społecznych.  

- Nastąpi kolejne już obniżenie 
podatku CIT. Paradoksalnie, pierw-
sze przyniosło poprawę ściągalności, 
ale chodzi w tym przypadku przede 
wszystkim o ulżenie przedsiębiorcom. 
Temu służyć będzie również tzw. mały 
ZUS, czyli czasowe zwolnienie ze skła-
dek nowych firm. Wsparciem dla rodzin 
będzie już od sierpnia 300 złotych na 
dziecko idące do szkoły. Kolejne ele-
menty „Piątki” to program ułatwień 
w dostępie do budynków użyteczności 
czy komunikacji miejskiej dla osób star-
szych i niepełnosprawnych szacowany 
na 20 miliardów złotych oraz budowy 
dróg lokalnych z 5 miliardami. Uzupeł-
nieniem jest „Mama +”, czyli projekt 
adresowany do kobiet, które wychowały 
czworo lub więcej dzieci, co sprawiło że 
są w gorszej sytuacji emerytalnej – wyli-
czał Szymon Szynkowski vel Sęk.

Bernadeta Krynicka, której po-
znański poseł podziękował za ak-
tywny udział w przygotowywaniu 
projektów dotyczących sfery spraw 
społecznych o ochrony zdrowia, 
dorzuciła do tego jeszcze pomysły 
kolejnych rozwiązań adresowanych 
np. do kobiet w ciąży czy związanych 

z kształceniem lekarzy.
Agnieszka Muzyk, zastępca 

prezydenta Łomży, przekazała par-
lamentarzyście z Wielkopolski, eg-
zemplarz Narodowego Programu 
Trzeźwości (jest jego współtwór-
czynią) z podziękowaniami za wal-
kę o zwieszenie roli samorządów 
w kształtowaniu „polityki trzeźwo-
ści” w miastach i gminach.  

Inne wątki podnoszone przez 
uczestników dyskusji – w spotkaniu 
wzięło udział około 80 osób – do-
tyczyły m.in. zasadności obecności 
Polski w Unii Europejskiej (Szymon 
Szynkowski vel Sęk jest za, przy pew-
nych reformach), lotniska regional-

nego, perspektyw przywrócenia wo-
jewództwa łomżyńskiego, systemów 
podatkowych, „frankowiczów”.

- Chyba nie mamy wątpliwości, 
że Polska jest jedna – podsumował 
łomżyński poseł Lech Antoni Ko-
łakowski, lekko zażenowany mnó-

stwem komplementów od gościa 
z Poznania, z którym współpracuje 
w sejmowych komisjach oraz od   
uczestników.             
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Święcenia 
w Katedrze 

Dziesięciu kleryków Wyższego Semi-
narium Duchownego w Łomży otrzy-
mało z rąk księdza biskupa Janusza 
Stepnowskiego święcenia diakońskie. 
To w życiu młodych mężczyzn, którzy 
zdecydowali się poświęcić powołaniu 
duchownemu ważny etap na drodze do 
kapłaństwa.    

Nowi diakoni to: Mateusz Bo-
rawski z parafii Jedwabne, Bartosz 
Brzostowski z parafii Grabowo, Łu-
kasz Brzostowski z parafii Krzyża 
Świętego w Łomży, Michał Konop-
ka  z parafii Mały Płock, Jean Cre-
pin Menguina Nama z Kamerunu, 
Mariusz Milewski z parafii Ducha 
świętego w Zambrowie, Adam Po-
lkowski, z parafii Św. Anny w Kol-
nie, Przemysław Soliwoda z parafii 
Długosiodło, Krzysztof Eugeniusz 
Szymczak z parafii Chrystusa Do-
brego Pasterza w Ostrowi Mazo-
wieckiej i Kamil Zaremba z parafii 
Nowogród.

Jak informuje Polskie Radio 
Białystok, Afrykanin był już w swo-
im kraju księdze, ale decyzja swo-
jego biskupa diecezjalnego został  
skierowany na kolejny etap nauki 
w łomżyńskim seminarium. Przy-
szli duchowni z Kamerunu są już od 
wielu lat stałymi uczestnikami edu-
kacji w Łomży.   

- Po tych ślubach ksiądz-diakon 
może już przygotowywać i głosić ho-
milie, udzielać komunii i odwiedzać 
z nią chorych, a także prowadzić 
pogrzeb czy też towarzyszyć zawie-
raniu i błogosławić małżeństwa. 

Wyświęcony diakon bierze na siebie 
obowiązek codziennego odmawia-
nia brewiarza i studiowanie Słowa 
Bożego - powiedział Polskiemu Ra-
diu Białystok biskup Janusz Step-
nowski.

W swojej homilii ordynariusz 
Diecezji Łomżyńskiej wyraził nie-
pokój z powodu malejącej liczby 
młodych ludzi wybierających naukę 
w seminariach.   

Polska jest jedna 
– mówią zgodnie posłowie Lech Antoni 

Kołakowski z Łomży i Szymon Szynkowski  
vel Sęk z Poznania
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... postanowili życzyć uczestnikom or-
ganizatorzy XVI Konkursu Poetyckiego 
im. Jana Kulki, czyli Miejski Dom Kultu-
ry - Dom Środowisk Twórczych i samo-
rząd Łomży. Życzenie się spełniło. Poeci 
mają jeszcze wiele do powiedzenia.

Krzysztof Zemło, dyrektor MDK 
- DŚT,  zadebiutował w  nowej dla 
siebie roli konferansjera otwierając 
finałowa część konkursu im. Jana 
Kulki , a w zasadzie całego cyklu wy-
darzeń pod hasłem "Niech się mają 

poeci...". Była w nim także poezja 
śpiewana i poezja poddawana tera-
pii w stacji "pogotowia" kierowanej 
przez Janusza Taranienkę dla adep-
tów, którzy odważyli się otworzyć 
szuflady i pokazać swoje próby.

Zasadniczym elementem planu 
opanowania Łomży przez poezję 
(np. na przystankach MPK) był 
jednak konkurs poświęcony pamię-
ci Jana Kulki. Ślązak,  poeta, który 
w latach 70. poprzedniego wieku 

przyjechał do Łomży i wraz z m. 
in. Henrykiem Gałą współtworzył 
kulturalne oblicze młodziutkiego 
wówczas miasta wojewódzkiego.  Po 
raz 16. Jan Kulka był patronem kon-
kursu poetyckiego, w którym biorą 
udział twórcy z całej Polski.

- Z Łomżą nie miałem żadnych 
związków do chwili mojego pierw-
szego udziału w konkursie Jana 
Kulki w 2014 roku. Przyjechałem 

wtedy pierwszy raz. Spodobała mi 
się Narew, Biebrza, spacer po Łom-
ży - mówi Piotr Zemanek z Bielska-

-Białej.
Teraz znów przygoto-

wał zestaw wierszy, bo - 
jak podkreśla- trzeba brać 
udział w jednym z najlep-
szych i najbardziej prestiżo-
wych konkursów literackich 
w kraju.

Jak poinformował kie-
rujący pracami jury Woj-
ciech Kass, wraz z Utą Przy-
boś i Bartoszem Konstratem 
zapoznali się z około tysią-
cem nadesłanych na kon-
kurs wierszy. I naprawdę 
nie mieli łatwego zadania, 
aby wskazać nagrodzonych. 
Ogłosili jednak werdykt,  
a do nagród ufundowanych 
przez Zakłady Spożywcze 
"Bona" (sponsor główny) 
oraz Wyższą Szkołę Agro-
biznesu, MDK - DŚT, Miej-
ską Bibliotekę Publiczną 
w Łomży, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej oraz prezydenta miasta 

za wiersz o tematyce łomżyńskiej, 
dołączyła się z książkami Barbara 
Kulka, wdowa po patronie konkur-
su. Przywilejem zwycięzców było 
także zaprezentowanie nagrodzo-
nych utworów.

Pierwszą nagrodę jurorzy po-
stanowili przyznać Paulinie Pidzik 
z Krakowa. Kolejne laury otrzy-
mali Urszula Kuzińska, Krzysztof 

Rejmer, Małgorzata Borzeszkow-
ska i Luiza Lalliche. Długa drogę 
z  Bielska-Białej nie na próżno 
pokonał także Piotr Zemanek. Po-
spacerował po Starówce i napisał 
najpiękniejszy wiersz o tematyce 
łomżyńskiej.

Po owacjach dla laureatów, na 
krótko zapadła cisza. Zaraz potem 
rozległ się śpiew słowika. Zdaniem 
Olka Grotowskiego, który zakoń-
czył uroczystość recitalem (swo-
im drugim w Łomży, pierwszy dał 
"trzydzieści kilo temu", w 1982 
roku), nagrany na obrzeżach Łodzi 
słowik, zachowywał metrum blu-
esa. W związku z tym gitara także 
dostosowała się  do tego gatunku 
muzyki.

Nagrodzony wiersz:

Piotr Zemanek
Łomżenie z pamięci
tak się jakoś złożyło pani Haniu
że dopiero w tej uliczce przy rynku
przysiadłem się do pani na ławeczce.

nie wiem czy mnie pani zauważyła
trochę się już łomżyło. słońce po-
woli
za dachy domów kładło się w Łom-
żę.

chciałem przełomżyć swój wiersz 
na język bardziej łomżyński. tylko 
dla pani. ale nie ułomżyło mi się.

więc może pozwoli pani że chociaż 
przez chwilę połomżę się obok pani.
tak bardzo się za panią złomżyłem.           

Niech się mają poeci...

Laureat głównej nagrody za wiersz z łomżyńskim motywem Piotr Zemanek

Laureaci i jurorzy konkursu im. Jana Kulki
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Maturalny  
czas emocji

Odwieczne dylemat maturzystów: 
łatwe - trudne, spodziewane - zaska-
kujące, nauka do ostatniej minuty - 
wyluzowani6e i oczyszczenie umysłu. 
Egzaminy w części obowiązkowej są już 
za nimi. Wiele z najpopularniejszych 
przedmiotów wybieranych - też.

Matematyka trudna
Wróćmy jeszcze na chwilę do  

pierwszych dni matur. Młodzież 
zaskoczona była poziomem z mate-
matyki rozszerzonej . - To najtrud-

niejszy arkusz od lat - mówiło wielu 
zdających. 

- Kilka zadań zostawiłam i w ogóle 
się za nie nie brałam. Obliczenia za-
jęły mi dużo czasu i pochłonęły wiele 
energii. Boje się wyników - przyznaje 
nieco zawiedziona Daria, uczennica 
III Liceum Ogólnokształcącego im. 
Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK 
w Łomży. - Zadania zamknięte do 
przejścia. Natomiast otwarte miały 
bardzo wysoki poziom – dodaje jej 
szkolna koleżanka Magda i ma na-
dzieję, że wyniki pozwolą jej dostać 
się na Politechnikę Białostocką.

Yes, of course, że łatwo
Po powrocie z kursu językowego 

chcesz podzielić się swoimi wraże-
niami z tego wyjazdu na blogu. To 
jedno z zadań, z którym na egza-
minie z języka angielskiego musieli 
zmierzyć się maturzyści. Jak twier-
dzą łomżyńscy abiturienci, trudno 
nie było...  

- Test z języka angielskie-
go na poziomie podstawowym 
okazał się bardzo łatwy. Pytania 
zamknięte zrozumiałe i proste. 
Natomiast jeżeli chodzi o część 
otwartą, musieliśmy napisać pro-
stą informację na bloga, dotyczącą 
wrażeń po zakończeniu kursu ję-

zykowego. Jestem za-
dowolona i liczę na to, 
że wyniki będą bardzo 
dobre – mówi Agniesz-
ka, uczennica Zespołu 
Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących 
nr 4 w Łomży. 

Język angielski, jest 
najczęściej wybieranym 
językiem obcym, zda-
wanym w obowiązkowej 
części matury. Znaczna 
część uczniów łomżyń-
skiej "Budowlanki"  eg-
zamin skończyła przed 

czasem i na ogół mury szkoły opusz-
czali w dobrych nastrojach. 

- Egzamin maturalny z języka 
angielskiego okazał się naprawdę 
prosty. Nie miałem żadnych trudno-
ści zarówno z pytaniami otwartymi, 
jak i zamkniętymi - mówi lekko stre-
mowany Jarek.  

Teraz jeszcze trochę wysiłku 
przy ulubionych przedmiotach, 
wybranych do zdawania. W na-
stępnym tygodniu matury się koń-
czą i pozostanie oczekiwania aż  
Centralna Komisja Egzaminacyjna 
i OKE w Łomży podadzą wyniki. 
Wierzymy, że dla wszystkich będą 
pomyślne.         

J.OSIŃSKA

Medale Świętego Izydora Oracza wrę-
czył w kościele Św. Ducha w Białymsto-
ku ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, 
metropolita białostocki za zasługi na 
rzecz rolnictwa. 

Wśród 16 uhonorowanych  są 
Sławomir Łomotowski, rolnik ze 
Starej Łomży nad Rzeką  oraz dr 
nauk weterynaryjnych Roman Pa-
rzych, właściciel gabinetu wetery-
naryjnego w Zbójnej. Uroczystość 
odbyła się w  białostockim sanktu-
arium  już po raz czternasty.

Laureaci XIV edycji Medalu 
Świętego Izydora Oracza za szcze-
gólne zasługi w rolnictwie: 

1. HELENA ALEKSIEJUK, Fol-
warki Małe

2.MACIEJ BOBEL,   Brańsk
3.TADEUSZ DMOCHOWSKI,  

Brulino Piwki
4.LEONARD GREGOREK,  Bia-

łystok
5. PIOTR KARNASIEWICZ, 

Płociczno Tartak
6.MAREK KOMAR, Poświętne
7.JÓZEF PIOTR KULIKOWSKI, 

Kalety
8.SŁAWOMIR ŁOMOTOWSKI, 

Stara Łomża n/rzeką 
9.DANIEL ONIŚKO, Turośń 

Dolna
10.ROMAN PARZYCH, Zbójna 

11.WIESŁAW WOJCIECH RO-
JECKI, Złotoria 

12.SOSNOWSCY, czteropokole-
niowa rodzina ze wsi Krukowszczy-
zna 

13.STEFAN  ŚCIESZKA, Syców
14.GRZEGORZ WIESŁAWSKI, 

Zagórze 
15.BOGDAN MIECZYSŁAW 

ZAJKOWSKI, Targonie Wielkie
16.ZJEDNOCZENIE KURKO-

WYCH BRACTW STRZELECKICH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
Poznań.

Odznaczeni medalem za szcze-
gólne zasługi na rzecz szerzenia kul-
tu świętego

Izydora oracza
1.JAN CHROSTOWSKI Konsul 

Honorowy Bułgarii we Wrocławiu 
2. STANISŁAW IGNACY MO-

NIUSZKO, technik rolnik Janów

Jak głosi biografia świętego, 
Izydor urodził się w Madrycie ok. 
1080 r. Pochodził z ubogiej, ale 
szczerze religijnej rodziny, która 
z niewiadomych przyczyn prze-
niosła się na wieś. Bieda w domu 
zmusiła Izydora jako młodzieńca 
do pracy w charakterze parobka 
u zamożnego sąsiada, Jana Varga-
sa. Z tego czasu pochodzi piękna 
legenda: oskarżono Izydora, że za 
mało pracuje, a za wiele się modli. 
Zdziwiło to gospodarza, u którego 
pracował, gdyż zawsze powierzone 
mu prace były na czas dobrze wy-
konane. Postanowił jednak podpa-
trzeć. Ujrzał Izydora zatopionego 
w modlitwie i anioła, który za nie-
go wykonywał orkę. Po pewnym 
czasie Izydor ożenił się i wraz ze 
swoją małżonką, bł. Marią Toribia, 

przeniósł się do Madrytu. Tu żona 
urodziła mu syna. 

Kiedy Arabowie zajęli Madryt, 
Święty był zmuszony go opuścić. 
Rychło wszakże do niego powrócił, 
kiedy miasto zostało odbite z rąk 
Arabów. Izydor zasłynął z poboż-
ności, z ducha pokuty i z uczynków 
miłosierdzia. Wszystkim, co w jego 
mniemaniu mu zbywało, choć sam 
ubogi, chętnie dzielił się z uboż-
szymi od siebie. Zmarł około roku 
1130. Pochowany został na cmenta-
rzu św. Andrzeja. W roku 1170 prze-
niesiono jego śmiertelne szczątki 
do kościoła, w którym jako dziec-
ko otrzymał chrzest. Cuda, jakie 
działy się przy jego grobie, ściągały 
mnóstwo pielgrzymów. Pomiędzy 
błogosławionych zaliczył go papież 
Paweł V w roku 1619, a w kilka lat 
potem papież Grzegorz XV w roku 
1622 wyniósł go do chwały świę-
tych.

Św. Izydor Oracz dozna-
je szczególnej czci w Madrycie, 
gdzie w jego uroczystość urządza 
się wspaniałe celebry w kościo-
łach oraz festyny na ulicach. Tak-
że w Polsce jako patron rolników 
doznawał kiedyś wielkiej czci. Od 
około dwudziestu lat jego kult jest 
przywracany, zwłaszcza w okoli-
cach Białegostoku. Jest patronem 
diecezji kieleckiej, Madrytu, Sara-
gossy oraz rolników. W ikonografii 
Święty przedstawiany jest z atry-
butami nawiązującymi do wyda-
rzeń w jego życiu. Są nimi: Anioł, 
który orze podczas modlitwy Świę-
tego, pług zaprzężony w dwa woły, 
kłosy, laska, spod której wypływa 
źródło, różaniec.

J.OSIŃSKA

Medale Świętego 
Izydora dla rolników

Uczniowie "Budowlanki" tuz po maturze 
z języka angielskiego
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OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży ogłasza 
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego. 

Lokal użytkowy – Długa 24
 Powierzchnia lokalu - 34,03 m² / parter, na potrzeby najemcy, lokal do adaptacji we własnym zakresie / 
lub powierzchnia : 

Cena wywoławcza - 18 zł/m² + VAT, podlega co kwartał waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia:  
zużycie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,wywóz śmieci
Termin wnoszenia opłat   – z góry do 10 dnia każdego miesiąca
Termin zagospodarowania lokalu – sierpień 2018 r.
Wadium -700,00 zł
Wyposażenie: instalacja wodno – kanalizacyjna, zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. o godz.10ºº w siedzibie zakładu . Wadium należy wpłacić na 
rachunek bankowy przedsiębiorstwa 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001 
Oferty należy złożyć w w chwili rozpoczęcia przetargu w siedzibie MPGKiM ZB w Łomży, ul.Akademicka 
22 .
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w sekretariacie MPGKiM ZB w Łomży, ul.Akademicka 22 
w godz.7ºº- 15ºº .

Oferta przetargu powinna zawierać:
1. Dane o osobie przystępującej do przetargu
2. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu za 1 m²
3. Okres wynajmu lokalu
 4.Ilość osób zatrudnionych i rodzaj prowadzonej działalności
 5.Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej oceny jego propozycji  
przez Komisję Przetargową.
 6.Potwierdzenie dokonania przeleu wadium.
 
Podst.prawna: art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.- Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 (tekst jednolity) 
o gospodarce nieruchomościami.

OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży 
ogłasza przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem lokali użytkowych:
 Miejska Hala Targowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 176A w Łomży:
Pawilon nr 40, powierzchnia: 13.30 m2
Pawilon nr 59, powierzchnia: 13.30 m2
1. Cena wywoławcza: 17,00 zł/m2 + VAT, podlega co kwartał waloryzacji
 o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z
 Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia /dostawa mediów/ 
2. Termin wnoszenia opłat: z góry do 10 dnia każdego miesiąca
3. Termin zagospodarowania lokalu: czerwiec 2018 roku
 4. Wadium:
 Pawilon nr 40 - 400,00 zł
 Pawilon nr 59 - 400,00 zł
 5. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, zimna i ciepła woda ,
 centralne ogrzewanie, energia elektryczna.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku o godz. 830 w siedzibie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7A (w świetlicy).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001, a dowód wpłaty 
dołączyć do oferty. Ofertę składa się na ręce przewodniczącego komisji przetargowej, po otwarciu 
przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy 
Nowogrodzkiej 7a w Łomży, pokój nr 5, w dni robocze w godz. 700 – 1500.
Oferta przetargowa powinna zawierać:
1. Dane o osobie przystępującej do przetargu
2. Oznaczenie numeru pawilonu handlowego
3. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto za m2
4. Informacje o zamierzonej w danym lokalu działalności (z wyłączenie4m usług
` w zakresie małej gastronomii), okres wynajmu lokalu.
5. Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej
 oceny jego propozycji przez Komisję Przetargową
 6. Potwierdzenie dokonania przelewu wadium
Podst.prawna: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.089.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. 
Dz.U. z 2016, poz. 2147)

Kurpiowska i nie tylko muzyka, gwara, 
śpiew i taniec ludowy zachwyca różno-
rodnością barw i stylem. Swoje umie-
jętności Regionalne Kapele, Śpiewacy 
i Gawędziarze Ludowi  przedstawili w 
Zbójnej. Była to okazja do wysłuchania 
nietypowej, a niekiedy nawet zapo-
mnianej twórczości. 

Komisja w składzie: Wiesława 
Pawlak- Etnograf, kustosz Muzeum 
Północno – Mazowieckiego w Łom-
ży, Edward Szabat – Kierownik 
muzyczny Mazurskiego zespołu Pie-
śni i Tańca „Ełk” oraz Aleksandra 
Szczubełek – Choreograf Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ostrołęka” postano-
wiła przyznać następujące nagrody i 
wyróżnienia:

W kategorii zespołów śpiewaczych – gr. 
Dorosłych:

• I nagroda: Kurpiowski Zespół 
Śpiewaczy z Nowogrodu i Kobiecy 
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

• II nagroda: Zespół Śpiewaczy z 
Turośli i Zespół Śpiewaczy z Nowej 
Rudy

• III nagroda: Męski Zespół 
Śpiewaczy ze Zbójnej

W kategorii zespołów śpiewaczych- gr. 
Dzieci i młodzież

I nagroda: Dziecięcy Zespół 
Śpiewaczy z Turośli

II nagroda: Dziewczęcy Zespół 
Śpiewaczy „Łomża” z Łomży

W kategorii solistów śpiewaków – gr. 
Dorosłych:

• I nagroda: Agnieszka Żemek – 
Pawczyńska z Łomży

• II nagroda: Eugenia Kuliś z 
Kruszy i Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii solistów instrumentali-
stów –gr. Dorosłych:

• I nagroda: Jan Kania z Turośli 
i Michał Olchowik z Łomży

• II nagroda: Krystyna Gro-
madzka z Kolna i Eugeniusz Piaścik 
z Dębnik

• III nagroda: Stanisław Sucho-
icki z Górek Sypniewo

W kategorii solistów instrumentali-

stów – gr. Dzieci mło-
dzież:

• I nagroda: Da-
wid Sutkowski z Tu-
rośli i Karol Sadłow-
ski z Turośli

• II nagroda: 
Adam Sadłowski z 
Turośli i Piotr Za-
krzewski z Nowo-
grodu

• III nagroda: 
Urszula Charubin z 
Pored

W kategorii par ta-
necznych– gr. Dzieci i 
młodzież:

• I nagroda: Ga-
briela Wawrzyniak 
i Kacper Żmuda z 
Łomży

• Wyróżnienie: 
Antonina Zabielska 
i Marek Szymański 

z Łomży

W kategorii Kapel:
• I nagroda: Kapela Jana Kani z 

Turośli
• II nagroda: Kapela „Miód na 

serce” z Łomży i Kapela „Szansa” z 
Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycz-
nych:

• I nagroda: Dziecięcy Zespół 
folklorystyczny „Turoślanie” z Tu-
rośli i Integracyjny Zespół Folklory-
styczny „Szansa” z Zambrowa

• II nagroda: Zespół Folklory-
styczny „Maryna” z Łomży

W kategorii gawędziarzy – gr. Dzieci i 
młodzież:

• I nagroda: Izabela Szewczyk 
z Nowogrodu, Joanna sadowska z 
Nowogrodu i Dominika walczyk z 
Dobrego Lasu

• II nagroda: Karolina Siwik z 
Dobrego Lasu i Izabela Piaścik z Do-
brego Lasu

• III nagroda: Paweł Waszkie-
wicz z Dobrego Lasu

• Wyróżnienie: Izabela Rojew-
ska z Nowogrodu

Artyści zaprezentowali się w Zbójnej 

Wójt Zbójnej, Zenon Białobrzeski i 
Stefan Krajewski, członek zarządu 
województwa podlaskiego
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W centrum zainteresowania 
mediów znalazło się dwoje posłów 

z województwa podlaskiego. 
Wywołujące kontrowersje 

i komentarze, a nawet sprzeciwy, 
wypowiedzi Bernadety Krynickiej 

i Jacka Żalka miały ten sam 
kontekst – protest rodziców 

niepełnosprawnych osób trwający 
w Sejmie.

Powiedzieli za dużo
Łomżyńska poseł PiS, która stała 

się już w pewien specyficzny sposób 
ulubienicą mediów niekoniecznie 
sprzyjających obecnie rządzącym, 
powiedziała m.in.:

- Jako matka dziecka niepełno-
sprawnego, osoby dorosłej, może 
to będzie brutalne, ale ja naprawdę 
znalazłabym paragraf na tych ro-
dziców, którzy przetrzymują swoje 
dzieci w Sejmie, w takich niegod-
nych warunkach, to jest karygod-
ne. Mam córkę niepełnosprawną 
intelektualnie, ma 24 lata, gdybym 
chciała, żeby ona tutaj była, to ona 
by była, pod moim wpływem – cytu-
je Onet słowa Bernadety Krynickiej 
dla TVN24. 

Portal wyłowił także z medial-
nego hałasu wokół protestu słowa 
kolejnego posła z naszego regionu. 
„Wiceszef klubu PiS Jacek Żalek 
(Porozumienie) mówił we wtorek 
w TOK FM, że nie można spełnić 
postulatu protestujących w Sejmie 
i dać im po 500 złotych miesięcznie 
w gotówce, bo traktują oni swoje 
dzieci jak "żywe tarcze" i "zakład-
ników". Jak dodał: „mogą zdarzyć 
się niestety zwyrodniali rodzice. 
Te dzieci, które czasami nie mają 
głosu, które są zamknięte, nie cho-
dzą do szkoły - nie ma możliwości 
sprawdzenia czy te pieniądze zostały 
wydane na potrzeby tych dzieci, czy 
został w inny sposób wydatkowane 
na potrzeby opiekunów. Jeżeli na 
oczach całej Polski można traktować 
dzieci jako zakładnika do realizacji 
swoich partykularnych interesów, to 
boję się, że w zaciszu domów nieste-
ty tak samo może być”. 

Skrucha
Że krytycznie odniesie się do 

takich wypowiedzi opozycja, było 
raczej oczywiste. Pojawiły się jednak 
także reakcje ważnych postaci Pra-
wa i Sprawiedliwości.       

Jak informuje Onet, odniosła się 
do słów posłów z województwa pod-
laskiego (a dodatkowo także Sta-
nisława Pięty) Joanna Kopcińska, 
rzecznik rządu, w Radiu Plus: „Takie 
słowa nie powinny paść, ja się z nim 
nie utożsamiam, ja się od nich odci-
nam. Podkreśliła, że "ceni i szanuje" 
wymienionych parlamentarzystów 
za ich pracowitość, ale "faktycznie, 
w sporach trzeba ważyć słowo". Ni-

gdy nie można powiedzieć jednego 
słowa więcej, aby kogoś nie dotknąć 
– podkreśliła”. W podobnym tonie 
wypowiedziała się także m. in. rzecz-
niczka klubu PiS Beata Mazurek.  

Pojawiła się także w sferze pu-
blicznej informacja, że protestu-
jący w Sejmie rodzice zamierzają 
w związku z wypowiedzią posła 
Jacka Żalka wkroczyć na drogę 
prawną w prywatnym akcie oskar-
żenia.  Bliski współpracownik 
wicepremiera Jarosława Gowina 
i kandydat zjednoczonej prawicy 
na prezydenta Białegostoku, zare-
agował  sam na krytyczne oceny. 
Zjawił się wśród protestujących 
z bukietem kwiatów. Przeprosił 
i wyjaśnił, że w zasadzie to nie po-
wiedział tego, co można było usły-
szeć w radiowej audycji.      

Jak relacjonuje portal wiadomo-
ści.dziennik.pl., Jacek Żalek prze-
prosił protestujące w Sejmie osoby 
niepełnosprawne i ich rodziców za 
słowa wypowiedziane w wywiadzie 
dla TOK FM. - Chcę powiedzieć 
z serca, że żałuję, te słowa mogły 
ranić - oświadczył poseł, który przy-
szedł do protestujących z bukietem 
kwiatów. - Uznałem, że warto prze-
prosić, wszyscy padliśmy ofiarą ma-
nipulacji. Przez 15 minut mówiłem 
o tym, jak bardzo ważne jest to, co 
robicie i jak bardzo ważna jest po-
moc osobom niepełnosprawnym. 
Wycięto 15 sekund z 15-minutowego 
wystąpienia, a później przypisano 
mi słowa, których nie wypowiedzia-
łem - tłumaczył Żalek.

Przedstawicielki protestujących 
przyjęły kwiaty od posła zaznacza-
jąc, że oczekują od niego, by skon-
taktował się w ich sprawie z szefową 
MRPiPS Elżbietą Rafalską. - Jako 
katolicy wybaczamy. Weźmiemy te 
kwiaty, bo sądzimy, że może to jest 
znak na to, że ten rząd się pochy-
li i w końcu pomoże tym osobom 
niepełnosprawnym - powiedziała 
Iwona Hartwich. Jak podały media, 
mimo przyjęcia przeprosin , nie za-
mierzają na razie wycofywać aktu 
oskarżenia i wniosku o uchylenie 
immunitetu posłowi z Białegostoku 

. Bernadeta Krynicka natomiast od-
mawiała już rozmów z TVN24. 

Czemu ten protest
Głośny protest rodziców i opie-

kunów osób niepełnosprawnych 
trwa już od 18 kwietnia. Jego uczest-
nicy mają dwa podstawowe postula-
ty: zrównanie renty socjalnej z mini-
malną rentą z tytułu niezdolności do 
pracy oraz wprowadzenie dodatku 
w wysokości 500 złotych dla „osób 
niepełnosprawnych, niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji po ukoń-
czeniu 18. roku życia”. Proponują 
stopniowe powiększanie kwoty do-
datku, aby 500 złotych osiągnięte 
zostało w 2020 roku.  

Jak przypomina Onet, Sejm już 
uchwalił ustawę, która zakłada, że 
renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł 
do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma 
wejść w życie 1 września 2018 roku 
z mocą od 1 czerwca. Jest także dru-
ga ustawa dotycząca szczególnych 
uprawnień w dostępie do świadczeń 
opieki zdrowotnej, usług farmaceu-
tycznych oraz wyrobów medycznych 
dla osób z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. We-
dług autorów ustawy, przyniesie 
ona gospodarstwom z osobą niepeł-
nosprawną miesięcznie ok. 520 zł 
oszczędności.

Protestujący uznali jednak, że 
nie został spełniony postulat dodat-
ku rehabilitacyjnego w postaci 500 
zł „żywej gotówki".

To jeszcze nie finał?
Medialna burza wokół dwojga 

posłów z województwa podlaskiego 
i ich wypowiedzi na temat protestu 
rodziców i opiekunów osób niepeł-
nosprawnych trwającego w Sejmie 
nie ucichła po jednym dniu. Jacek 
Żalek schował się nieco za bukie-
tem kwiatów na przeprosiny dla do-
tkniętych jego słowami. Bernadeta 
Krynicka weszła jednak na minę. 
Własną.

Jacek Żalek zniknął z "celowni-
ka" mediów dzięki swojej wizycie 

u protestujących i przeprosinom 
(podobno wymuszonym przez wła-
dze klubu PiS i partii Porozumie-
nie). Pojawiły się jednak komen-
tarze, że może drogo zapłacić za 
wynurzenia o niepełnosprawnych 
i ich rodzicach. A do stracenia ma 
dużo. Jest np. wiceprzewodniczą-
cym parlamentarnego klubu PiS 
i kandydatem Zjednoczonej Prawicy 
na prezydenta Białegostoku. Dzien-
nik "Fakt" zasugerował na podsta-
wie anonimowych komentarzy z we-
wnątrz PiS, że może obie te funkcje 
stracić.

Bernadeta Krynicka, wybra-
ła wstrzemięźliwość medialną, ale 
w jednoznaczny sposób ze swoich 
słów się nie wycofała. Co gorsza dla 
niej, ogromną popularność w me-
diach zdobył pewne zdjęcie, a w za-
sadzie ujęcie z materiału telewizji 
TVN. Bernadeta Krynicka ma na 
nim specyficzny wyraz twarzy.  Tak 
opisuje tę sytuację Wirtualna Polska 
(wybraliśmy fragmenty):    

 "Zdjęcie będące kadrem z ma-
teriału TVN krążyło od piątkowego 
poranka na Twitterze. Na materiale 
widać Krynicką, która idzie sejmo-
wym korytarzem z groźną, nieza-
dowoloną miną. Kilka metrów za 
nią znajdują się niepełnosprawni 
z opiekunami, m.in. Iwona Har-
twich. - Obraz wart jest więcej niż 

tysiące słów - komentowali inter-
nauci. W sieci zawrzało. Według in-
ternautów, zdjęcie to "obraz pogar-
dy tej władzy dla ludzi”. Pojawiły się 
gorzkie komentarze wobec Krynic-
kiej, jak i całego obozu rządzącego.

A raptem kilka dni wcześniej, 
posłanka stwierdziła, że "znalazłaby 
paragraf" na rodziców, którzy "prze-
trzymują" swoje dzieci w Sejmie. - 
Jako matka dziecka niepełnospraw-
nego, osoby dorosłej, może to będzie 
brutalne, znalazłabym paragraf na 
tych rodziców, którzy przetrzymują 
swoje dzieci w Sejmie w takich wa-
runkach niegodnych – stwierdziła 
na antenie TVN24. Wypowiedź od-
biła się szerokim echem. Stanowczo 
zareagowali na nią sami protestują-
cy. - To jest hańba. Hańba dla tego 
rządu – komentowała Iwona Har-
twich..

Po jej kontrowersyjnych wypo-
wiedziach, na facebooku utworzono 
stronę „Łomża przeprasza za Ber-
nardetę Krynicką”. Umieszczane 
są niej cytaty autorstwa posłanki, 
zdjęcia i wydarzenia z jej udziałem. 
Autorzy strony podpisali kadr z ma-
teriału TVN znanym powiedzeniem: 
„Pycha kroczy przed upadkiem”. 
I wypominają jej, że już wcześniej 
dała się poznać jako „wredna baba”. 
A to zażądała klauzuli sumienia dla  
rehabilitantów, a to powiedziała, że 
zdrajców narodu powinno się wie-
szać na stryczkach.

– Posłanka nie powinna tak wy-
powiadać się o proteście niepełno-
sprawnych. Zdaje mi się, że tego rze-
komego paragrafu nie znalazła. Jej 
wypowiedź pokazuje stosunek rzą-
dzących do grup społecznych, które 
kupuje się pieniędzmi za wyborcze 
poparcie. Niepełnosprawni do tej 
grupy najwyraźniej się nie zaliczają 
– ocenia w rozmowie z Wirtualną 
Polską socjolog Antoni Kamiński, 
profesor z Polskiej Akademii Nauk.

Kontrowersyjna posłanka PiS 
z wykształcenia jest  pielęgniar-
ką i pedagogiem. Przez lata praco-
wała jako oddziałowa w dziecięcym 
szpitalu. Zanim związała się z Pra-
wem i Sprawiedliwością, była radną 
miejską w Łomży, a potem jej prze-
wodniczącą. Do Sejmu dostała się 
w 2015 roku, w okręgu białostockim 
zagłosowało na nią 7 624 osób. Ma 
troje dzieci, w tym 23-letnią córkę 

Posłowie mówią i budzą emocje 

Poseł Bernadetę 
Krynicką kamera 
uchwyciła z 
niekorzystnym 
grymasem na 
twarzy i rozpoczęła 
się internetowa 
burza

Poseł Jacek Żalek zdołał osobistą rozmową i bukietem kwiatów przeprosić 
protestujących
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Doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego byli specjalnymi gośćmi in-
auguracyjnego posiedzenia Konwentu 
Państwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Skła-
dający się z samorządowców, przedsta-
wicieli firm i instytucji Konwent będzie 
doradzał władzom 
uczelni. Jego kaden-
cja potrwa do 2021 
roku. 

Przewodniczą-
cy Konwentu dr 
hab. Dariusz Suro-
wik, rektor PWSIiP 
wręczył akty no-
minacji: Stefano-
wi Krajewskiemu,  
członkowi  Zarzą-
du Województwa 
Podlaskiego, Jaro-
sławowi Kuleszy, 
przewodniczące-
mu Rady Powiatu 
Ł o m ż y ń s k i e g o , 
Mariuszowi Chrza-
nowskiemu, prezydentowi Miasta 
Łomża, Romanowi  Nojszewskiemu, 
dyrektorowi  Szpitala Wojewódz-
kiego im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży, Andrzejowi 
Kiełczewskiemu, prezesowi Parku 
Przemysłowego Łomża, Wojciecho-
wi Faszczewskiemu, prezesowi Za-
rządu Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Spożywczego PEPEES, Zbigniewowi 
Kalinowskiemu, prezesowi Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej w Piąt-
nicy, Zbigniewowi Forencowi, wice-
prezesowi Zarządu Zakładu Usług 

Informatycznych NOVUM oraz 
prorektorom PWSIiP – dr n. med. 
Sylwii Chojnowskiej oraz dr. Dariu-
szowi Perło.  

Jak informuje Jolanta Święsz-
kowska, rzecznik PWSIiP, Konwent 
jest organem kolegialnym uczelni. 
Ma moc podejmowania uchwał. Peł-
ni funkcje opiniodawcze i doradcze, 
wspiera uczelnię organizacyjnie, dy-
daktycznie i naukowo. Do jego głów-
nych kompetencji należy: opiniowanie 
strategii rozwoju uczelni, promocja 
uczelni w kraju i za granicą, wspie-

ranie działalności uczelni w nawią-
zywaniu współpracy z placówkami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
współtworzenie warunków umożli-
wiających rozwój Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. 

Gośćmi specjalnymi Konwentu 
byli doradcy dra Jarosława Gowi-
na, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego: Stanisław Derehajło oraz 
Marcin Sekściński. Wystąpili na 
Konwencie w roli prelegentów i z de-
klaracją wspierania uczelni. 

Co roku łomżyńskie Juwenalia pory-
wają wszystkich, którzy czują zabawę. 
Młodość, nieokiełznane pokłady ener-
gii, fantazja - to tylko niektóre z emocji, 
jakie można zobaczyć pod sceną. W tym 
roku studenci postanowili podgrzać 
temperaturę wydarzenia. Do Łomży 
zapraszają jednego z najpopularniej-
szych, w ostatnim czasie raperów, Qu-
ebonafide. 

Juwenalia, organizowane przez 
studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży w tym roku odbędą 
się 8 czerwca. Dokładny spis arty-
stów i line-up nie jest jeszcze znany. 
Samorząd łomżyńskiej uczelni po-
stanowił z wielką dozą powściągli-
wości odkrywać karty... 

- Uchylamy rąbka tajemnicy. 
Pierwszym wykonawcą naszych te-

gorocznych Juwenaliów będzie Qu-
ebonafide. Tego artysty chyba nie 
trzeba nikomu przedstawiać - piszą 
studenci na fanpage’u wydarzenia.

Quebonafide, to polski raper, 
piosenkarz i autor tekstów. W kilku 
ostatnich miesiącach zyskał ogrom-
ną popularność tworząc duet Taco-
nafide z artystą Taco Hemingway-
em. 

Ich wspólny numer, „Tamagot-
chi”, w ciągu miesiąca zdobył blisko 
35 mln wyświetleń.  

Kuba Grabowski, bo tak nazywa 
się wykonawca, tworzący pod pseu-
donimem Quebonafide nagrywa 
także solowe numery. Współpra-
cował m.in. z takimi wykonawcami 
jak Czesław Mozil, Dawid Podsiadło, 
Pawbeats, KRS-One, Ten Typ Mes 
czy KęKę.         

Quebonafide gwiazdą 
łomżyńskich Juwenaliów Konwent PWSIiP 

rozpoczął prace 
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MARIETA ŻUKOWSKA. Jest wdzięczna za to,  
co jej się przytrafia, za każdą chwilę.  
Uosobienie kobiecości, stylu, klasy.

Spełniona  
i szczęśliwa

W „Barwach szczęścia” los nie szczędzi jej niespodzianek. Ale ponieważ dobrze 
wie, czego chce, nic nie może zawrócić jej z obranej drogi. Zupełnie jak w życiu.

„Jestem dziewczyną, która urodziła się w Żywcu, w górach, która od 13 roku życia mieszkała sama. Prze-
dzierałam się przez cały świat. Mój ojciec pochodzi ze wschodu, mama z Kielc, a ja urodziłam się w Żywcu 
– góry to moje dzieciństwo. Poza tym podziwiam górali, właśnie za to, że są hardzi i bezkompromisowi. 
Dzięki wychowaniu jestem otwarta na świat i nie lubię tej typowej polskiej mentalnej choroby – poczucia, że 
jesteśmy gorsi przez co wstydzimy się konfrontacji z innymi. Tak naprawdę jesteśmy tacy sami i wiele mamy 
do zaproponowania innym krajom” – powiedziała Gali.

„Zawsze widziałam siebie na scenie. Tata czytał mi wiersze, a granie na skrzypcach wiązało się z wystę-
pami oraz koncertami przed publicznością” – opowiada Pomponikowi. Kiedy skończyła 13 lat, rozpoczęła 
naukę  w szkole muzycznej w Bielsku-Białej.

Mieszkała w internacie prowadzonym przez siostry zakonne. Dla nieśmiałej, niepewnej siebie dziew-
czynki nie było to łatwe. 

„Musiałam zarządzać swoim życiem. Sama musiałam wszystko wymyślić, zaplanować dzień i żyć tak, 
żeby mnie nie wyrzucono z tej szkoły – mówi Plejadzie. Rodzice oczywiście mnie wspierali, ale rozmowa 
przez telefon nie zastąpi przytulenia i pogłaskania po głowie. Dodatkowo nie miałam wsparcia w zakon-
nicach, u których mieszkałam – nigdy nie pytały jak się czuję czy jak mi idzie w szkole. To było dla mnie 
bardzo trudne!

Czasem matce przełożonej miękło serce i przynosiła nam czekoladki Delfiny. Raz zobaczyłam, z której 
szafy je wyciąga. Razem z koleżankami odkryłyśmy tajne przejście do kuchni, otwierałyśmy jakimś wy-
trychem szafę i brałyśmy te czekoladki. Jaka to była adrenalina! Na szczęście zawsze uchodziło nam to na 
sucho. Teraz się z tego śmieję, ale wtedy to było ekscytujące przeżycie!”

„Tęskniłam bardzo za domem, który dawał mi miłość i poczucie bezpieczeństwa – opowiada aktorka. 
Mama była nauczycielką wychowania muzycznego, uczyła szacunku do muzyki i piękna. Od kilku lat miesz-
ka w Wiedniu”. 

Tata, fizyk, pochodził ze Lwowa. Marieta była jego oczkiem w głowie. Gdy sześć lat temu umarł, aktorce 
zawalił się świat. W tak dramatycznym momencie na świat przyszła upragniona córeczka, Pola. „Wszystko 
miało być piękne i słodkie jak z reklam, a w rzeczywistości musiałam się mierzyć z macierzyństwem w cieniu 
bólu" – przyznała Gali.

„Trzymałam się dla córki i tak jest do dziś. To, że jestem matką, daje mi największą energię w życiu”.
„Pola zawsze będzie moim szczęściem, nauczycielem cierpliwości, takiego innego spojrzenia na wszyst-

ko” – mówi aktorka. 
Macierzyństwo nie zawsze jest łatwe, bywa zmęczona, ale ma wielkie wsparcie w tacie dziewczynki, re-

żyserze Wojciechu Kasperskim. Tworzą szczęśliwą parę od 15 lat, od studiów w łódzkiej Filmówce. „Jestem 
uczuciowa. Doceniam to, co mam. Trzeba cieszyć się każdym dniem” –  powiedziała Pomponikowi.

Para zdradziła receptę na udany związek. W ich przypadku najważniejsze było wzajemne wsparcie. Ma-
rieta wyznała, że choć często się kłócą, to szybko się godzą.

Dotąd nie zdecydowali się na zalegalizowanie swojego związku. Nie wykluczają jednak tej możliwości, 
jednak zaznaczają, że fotoreporterzy nie mają raczej co liczyć na zdjęcia spod kościoła, jak w przypadku wielu 
innych gwiazd. „Na pewno zrobimy to po kryjomu. Gdzieś daleko wyjedziemy, uciekniemy, zaginiemy" – 
zdradza aktorka

„Nauczyłam się bowiem podchodzić do wszystkiego z większym luzem i dystansem. Nadal jeżdżę tram-
wajami i autobusami, a gdy ktoś mnie rozpoznaje na ulicy – uśmiecham się, bo wiem, że może to dla niego 
wiele znaczyć. Pamiętam, że pewien pan, który spotkał mnie w centrum handlowym, zdziwił się, że nie mam 
na sobie okularów przeciwsłonecznych, bo podobno wiele znanych osób je nosi właśnie w takich miejscach 
– opowiada Plejadzie. Myślę, że nie ma się przed czym ukrywać – ludzie i tak wszystko widzą. Nigdy nie 
miałam też problemów z mediami, które by mnie męczyły i nie dawałyby mi spokoju. Piętnaście lat z jed-
nym mężczyzną, ciągle w pracy lub na placu zabaw. Nuda! Po prostu nuda! (śmiech) Nie ma o czym pisać”.

Barwy szczęścia
TVP2

Piątek 19.35, 20.10
Niedziela 6.15, 6.45, 7.20

O poszukiwaniach dwóch mężczyzn, 
którzy zniknęli w wodach Narwi pisali-
śmy w poprzednim wydaniu Tygodnika 
Narew. Wówczas trwała akcja ratowni-
czo-poszukiwawcza. Ich ciała zostały 
wyłowione z rzeki w środę.  

Przypomnijmy, w sobotnie po-
południe (5 maja), jeden z mężczyzn 
skoczył z mostu „Hubala” w Łomży. 
Drugi, który obserwował sytuację 
z brzegu plaży miejskiej ruszył mu 
na pomoc. Obaj zniknęli pod wodą. 

Na miejscu zdarzenia pojawiły 
się wszystkie służby: Policja, Straż 
Pożarna oraz zespół ratownictwa 
medycznego Grupa Ratownicza 
Nadzieja. W intensywnych poszu-
kiwaniach wykorzystywano m.in. 
Samolot Straży Granicznej, pojazdy 
specjalistyczne, łodzie, quada, sonar 
podwodny, echosondę oraz nurków 
z całego województwa. 

Ratownicy zarówno z GR Na-
dzieja, jak i ratownicy medyczni 
wraz ze strażakami na łodzi prze-
szukiwali rzekę Narew przy korycie, 
przy moście Hubala, starym moście, 
Czarnocinie i Jednaczewie. Akcja 
prowadzona była równolegle na 
wysokości Nowogrodu w kierunku 
Łomży. W poszukiwania włączył się 
także wojewódzki koordynator ra-

townictwa medycznego kpt. Artur 
Bernaziuk z Komendy Wojewódz-
kiej Straży Pożarnej w Białymstoku. 

Ciała meżczyzn zostały odnale-
zione dopiero piątego dnia (9 maja). 
Pierwszego z nich zauważyli straża-
cy z Ochotnicznej Straży Pożarnej 
w Nowogrodzie, którzy przeszuki-
wali rzekę między Szablakiem a No-
wogrodem. Był to 28-letni mieszka-
niec gminy Rozogi (województwo 
warmińsko-mazurskie, powiat 
szczycieński). To właśnie on ruszył 
na ratunek topiącemu się drugiemu 
mężczyźnie, który zostął odnalezio-
ny zaledwie kilka godzin później 
przez wędkarza. Ciało znajdowało 
się w okolicach stadionu miejskiego, 
na wysokości ul. Zjazd w Łomży. Był 
to 22-letni mieszkaniec Łomży, któ-
ry w sobotnie popołudnie rzucił się 
z mostu do rzeki. 

Tożsamość mężczyzn została 
potwierdzona przez identyfikację 
zwłok. Ich personalia poświadczyła 
także rodzina. 

Prokuratura, jako przyczynę 
śmierci wskazuje utonięcie. Jednak 
śledczy nie kończą na tym sprawy 
i nadal prowadzą postępowanie, 
chcą wyjaśnić m.in. dlaczego 22-let-
ni mężczyzna skoczył z mostu do 

Znalezienie zaginionego w jak najkrót-
szym czasie i w jak najlepszej kondycji 
zdrowotnej. To cel specjalizujących 
się w poszukiwaniu osób zaginionych. 
Łomżyńska Grupa Ratownicza "Nadzie-
ja" szkoli kolejnych takich specjalistów. 
Tym razem druhów z OSP z Kolna. 

Koordynatorzy Grupy Ra-
towniczej Nadzieja oraz siedmiu 
ratowników specjalizujących się 
w poszukiwaniach osób zaginionych 
przeprowadziło szkolenie dla dru-
hów z OSP Kolno. 

Główni instruktorzy - ratownicy 
medyczny Jakub Brzeziak oraz Ja-
kub Zimnoch - to współpracownicy 
i instruktorzy szkoleń prowadzo-
nych przez Centrum Poszukiwań 
Osób Zaginionych Komendy Głów-

nej Policji w Warszawie, a zarazem 
jedni z najbardziej doświadczonych 
poszukiwaczy terenowych w tej czę-
ści kraju. Przez dwa dni w godzinach 
popołudniowych członkowie zespo-
łu przeprowadzili zajęcia teoretycz-
ne i praktyczne dla druhów OSP 
Kolno. Przekazali strażakom wiedzę 
między innymi z zakresu innowa-

cyjnych metod poszukiwawczych, 
współpracy z uczestnikami akcji 
wywodzącymi się z różnych służb 
i cywilnymi, obsługi specjalistycz-
nych urządzeń GPS czy pierwszej 
pomocy.

Drugiego dnia przyszedł czas 
także na ćwiczenia terenowe w kom-

pleksie leśnym. Instruktorzy wyko-
rzystali tam mobilne centrum po-
szukiwań zabudowane na  nadwoziu 
samochodu mercedes sprinter.

- Cieszy mnie fakt, że druho-
wie z OSP Kolno tak chętnie wzięli 
udział szkoleniu z taktyki działań 
poszukiwawczych, na którym obec-
nych było około 20 osób. Zajęcia 
teoretyczne odbywały się w go-
ścinnych pomieszczeniach parafii 
Chrystusa Króla w Kolnie. Dziękuję 
druhom i ratownikom Nadziei za 
koleżeńską atmosferę  -podsumo-
wuje koordynator Grupy Ratowni-
czej "Nadzieja", ratownik medyczny. 
ksiądz Radosław Kubeł.

To już kolejne tego rodzaju szko-
lenie przeprowadzone w regionie 
łomżyńskim i drugie w Kolnie. W lu-
tym w taki sam sposób przeszkoleni 
zostali funkcjonariusze policji z Kol-
na oraz Państwowej Straży Pożarnej 
w Kolnie.

- W chwili działań ratowniczych 
i poszukiwawczych nie ma czasu 
na naukę sprzętu, czy poznawanie 
technik poszukiwawczych. Celem 
jest odnalezienie zaginionego w jak 
najlepszej kondycji zdrowotnej i jak 
najszybciej, dlatego takie ćwiczenia, 
które przeprowadzamy są bardzo 
istotne. Wiedza, którą przekazuje-
my kilka razy przydała się służbom 
w prawdziwych działaniach. Chcę 
przypomnieć: Grupa Ratownicza 
"Nadzieja" to jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej, dlatego tego 
typu zajęcia dla druhów OSP są 
dla nas jeszcze bardziej budujące  
- przyznaje zastępca koordynatora 
GRN, ratownik  medyczny Jakub 

Wiosna to czas sezonowych migracji 
zwierząt. Znacznie częściej mogą poja-
wiać się na jezdni w najmniej oczekiwa-
nym momencie. Policjanci ostrzegają 
przed dzikimi zwierzętami na drodze 
i zachęcają do korzystania z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

O szczęściu, niestety, nie mogą 
mówić osoby podróżujące volkswa-
genem drogą krajową nr 61, w ob-
szarze leśnym w miejscowości Choj-
ny Młode. Wprost pod koła jadącego 
samochodu wbiegł łoś, w wyniku 
czego dwie osoby wymagały pomocy 
lekarskiej. Zwierzę, które nie prze-
żyło, uszkodziło także przód samo-
chodu. 

To kolejne tego typu zdarzenie 
w ostatnim czasie na terenie powia-
tu łomżyńskiego.

Funkcjonariusze zachęcają rów-
nież do zaznaczania miejsc niebez-
piecznych na Krajowej Mapie Za-
grożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja 
posiada ikonę "zdarzenia drogowe 

z udziałem zwierząt leśnych”, dzię-
ki której kierowca może oznaczyć 
miejsce zagrożone, aby przekazać 
tego typu informację pozostałym 
użytkownikom drogi. Może też 
sprawdzić trasę, którą zamierza po-
konać i zapoznać się z zagrożeniami 
zgłaszanymi przez innych kierow-

Ciała mężczyzn, 
którzy utonęli 

w Narwi 
odnalezione

Kierowco! Uważaj na dzikie zwierzęta na drodze 

Nadzieja szkoli kolejnych 
specjalistów poszukiwań 
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MARIETA ŻUKOWSKA. Jest wdzięczna za to,  
co jej się przytrafia, za każdą chwilę.  
Uosobienie kobiecości, stylu, klasy.

Spełniona  
i szczęśliwa

W „Barwach szczęścia” los nie szczędzi jej niespodzianek. Ale ponieważ dobrze 
wie, czego chce, nic nie może zawrócić jej z obranej drogi. Zupełnie jak w życiu.

„Jestem dziewczyną, która urodziła się w Żywcu, w górach, która od 13 roku życia mieszkała sama. Prze-
dzierałam się przez cały świat. Mój ojciec pochodzi ze wschodu, mama z Kielc, a ja urodziłam się w Żywcu 
– góry to moje dzieciństwo. Poza tym podziwiam górali, właśnie za to, że są hardzi i bezkompromisowi. 
Dzięki wychowaniu jestem otwarta na świat i nie lubię tej typowej polskiej mentalnej choroby – poczucia, że 
jesteśmy gorsi przez co wstydzimy się konfrontacji z innymi. Tak naprawdę jesteśmy tacy sami i wiele mamy 
do zaproponowania innym krajom” – powiedziała Gali.

„Zawsze widziałam siebie na scenie. Tata czytał mi wiersze, a granie na skrzypcach wiązało się z wystę-
pami oraz koncertami przed publicznością” – opowiada Pomponikowi. Kiedy skończyła 13 lat, rozpoczęła 
naukę  w szkole muzycznej w Bielsku-Białej.

Mieszkała w internacie prowadzonym przez siostry zakonne. Dla nieśmiałej, niepewnej siebie dziew-
czynki nie było to łatwe. 

„Musiałam zarządzać swoim życiem. Sama musiałam wszystko wymyślić, zaplanować dzień i żyć tak, 
żeby mnie nie wyrzucono z tej szkoły – mówi Plejadzie. Rodzice oczywiście mnie wspierali, ale rozmowa 
przez telefon nie zastąpi przytulenia i pogłaskania po głowie. Dodatkowo nie miałam wsparcia w zakon-
nicach, u których mieszkałam – nigdy nie pytały jak się czuję czy jak mi idzie w szkole. To było dla mnie 
bardzo trudne!

Czasem matce przełożonej miękło serce i przynosiła nam czekoladki Delfiny. Raz zobaczyłam, z której 
szafy je wyciąga. Razem z koleżankami odkryłyśmy tajne przejście do kuchni, otwierałyśmy jakimś wy-
trychem szafę i brałyśmy te czekoladki. Jaka to była adrenalina! Na szczęście zawsze uchodziło nam to na 
sucho. Teraz się z tego śmieję, ale wtedy to było ekscytujące przeżycie!”

„Tęskniłam bardzo za domem, który dawał mi miłość i poczucie bezpieczeństwa – opowiada aktorka. 
Mama była nauczycielką wychowania muzycznego, uczyła szacunku do muzyki i piękna. Od kilku lat miesz-
ka w Wiedniu”. 

Tata, fizyk, pochodził ze Lwowa. Marieta była jego oczkiem w głowie. Gdy sześć lat temu umarł, aktorce 
zawalił się świat. W tak dramatycznym momencie na świat przyszła upragniona córeczka, Pola. „Wszystko 
miało być piękne i słodkie jak z reklam, a w rzeczywistości musiałam się mierzyć z macierzyństwem w cieniu 
bólu" – przyznała Gali.

„Trzymałam się dla córki i tak jest do dziś. To, że jestem matką, daje mi największą energię w życiu”.
„Pola zawsze będzie moim szczęściem, nauczycielem cierpliwości, takiego innego spojrzenia na wszyst-

ko” – mówi aktorka. 
Macierzyństwo nie zawsze jest łatwe, bywa zmęczona, ale ma wielkie wsparcie w tacie dziewczynki, re-

żyserze Wojciechu Kasperskim. Tworzą szczęśliwą parę od 15 lat, od studiów w łódzkiej Filmówce. „Jestem 
uczuciowa. Doceniam to, co mam. Trzeba cieszyć się każdym dniem” –  powiedziała Pomponikowi.

Para zdradziła receptę na udany związek. W ich przypadku najważniejsze było wzajemne wsparcie. Ma-
rieta wyznała, że choć często się kłócą, to szybko się godzą.

Dotąd nie zdecydowali się na zalegalizowanie swojego związku. Nie wykluczają jednak tej możliwości, 
jednak zaznaczają, że fotoreporterzy nie mają raczej co liczyć na zdjęcia spod kościoła, jak w przypadku wielu 
innych gwiazd. „Na pewno zrobimy to po kryjomu. Gdzieś daleko wyjedziemy, uciekniemy, zaginiemy" – 
zdradza aktorka

„Nauczyłam się bowiem podchodzić do wszystkiego z większym luzem i dystansem. Nadal jeżdżę tram-
wajami i autobusami, a gdy ktoś mnie rozpoznaje na ulicy – uśmiecham się, bo wiem, że może to dla niego 
wiele znaczyć. Pamiętam, że pewien pan, który spotkał mnie w centrum handlowym, zdziwił się, że nie mam 
na sobie okularów przeciwsłonecznych, bo podobno wiele znanych osób je nosi właśnie w takich miejscach 
– opowiada Plejadzie. Myślę, że nie ma się przed czym ukrywać – ludzie i tak wszystko widzą. Nigdy nie 
miałam też problemów z mediami, które by mnie męczyły i nie dawałyby mi spokoju. Piętnaście lat z jed-
nym mężczyzną, ciągle w pracy lub na placu zabaw. Nuda! Po prostu nuda! (śmiech) Nie ma o czym pisać”.

Barwy szczęścia
TVP2

Piątek 19.35, 20.10
Niedziela 6.15, 6.45, 7.20



10 www.narew.infoakademicka Łomża

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Ciuciubabka
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Czarna komedia. Bracia Simon i Siergiej to płatni zabójcy 

pracujący dla mafiosa Michajłowicza. Pewnego dnia 

gubią walizkę pełną heroiny. Jeśli jej nie odzyskają, zanim 

dowie się o tym ich szef, mogą stracić życie.

Wieczny 
student

Puls2 sobota 21.00

Komedia romantyczna. Van Wilder od siedmiu lat 

jest studentem. Ojciec, finansujący jego wieloletnią 

edukację, traci w końcu cierpliwość. Chłopak postanawia 

zorganizować wielką imprezę, która pozwoli mu zebrać 

fundusze na życie.

Życzenie 
śmierci 5

TVP1 sobota 23.00

Paul Kersey wraca do Nowego Jorku i rozpoczyna 

pracę wykładowcy architektury. Oświadcza się pięknej 

projektantce mody Olivii. Ich spokój burzy pojawienie 

się byłego męża kobiety, sadystycznego gangstera 

Tommy'ego O'Shea.

Kroll
TVN7 niedziela 23.05

Debiut fabularny Władysława Pasikowskiego (1991 rok). 

Żołnierz Marcin Kroll na wieść o tym, że żona zdradza 

go z przyjacielem dezerteruje z wojska. W ślad za nim 

wyrusza jego zwierzchnik, porucznik Arek i kapral Edward 

Wiaderny. Występują: Olaf Lubaszenko, Bogusław Linda, 

Dariusz Kordek, Cezary Pazura.

Świetliki 
w ogrodzie

TVP2 niedziela 22.30

Despotyczny nauczyciel akademicki Charles obmyślał 

dla syna, Michaela, wyrafinowane i okrutne kary. 

Oparciem dla chłopca były dwie kobiety: Lisa, opiekuńcza 

i wyrozumiała matka, oraz ciotka. Po latach Michael, 

uznany pisarz, jedzie w rodzinne strony, by świętować 

zdobycie przez Lisę dyplomu ukończenia studiów.

Poruszająca serca historia

Miłość, 
zdrada, 
śmierć

Wzruszająca opowieść w gwiazdorskiej obsadzie: 
Julia Roberts, Susan Sarandon i Ed Harris.

Luke (Ed Harris) i Jackie (Susan Sarandon) rozwo-
dzą się, gdyż ich wspólne życie nie układa się. Dzieci 
pozostają z matką, która wiedzie życie gospodyni do-
mowej. Niebawem Luke poznaje Isabel (Julia Roberts), 
piękną i czarującą kobietę, której brak doświadczenia 
w prowadzeniu domu i opiekowaniu się dziećmi. Mimo 
ogromnych chęci jakie Isabel wykazuje, aby zaprzyjaźnić 
się z dziećmi, te nie chcą jej zaakceptować. 

Jackie żyje w ciągłym strachu; boi się, że nowa 
wybranka Luke'a zabierze jej męża i dzieci. Wszyst-
ko zmienia się gdy Jackie dowiaduje się, że ma raka. 
Kobieta godzi się z nieuniknioną śmiercią i uświa-
damia sobie, że jej pociechy wkrótce potrzebować 
będą Isabel.

Film został dedykowany pamięci Irene Columbus, 
matki reżysera filmu, Chrisa Columbusa, która zmarła 
rok przed premierą filmu na raka (duże podobieństwo 
do głównej bohaterki filmu).

Przypomnienie… 
Chris Columbus to twórca bożonarodzeniowego 

hitu wszech czasów pt. „Kevin sam w domu".

Pewnie nie wiesz…
W filmie postacie grane przez Julię Roberts i Su-

san Sarandon często są ze sobą w konflikcie. W rze-
czywistości obie są bliskimi przyjaciółkami i wybrały 
ten film specjalnie, by wspólnie wystąpić.

Mamuśka
Stopklatka TV Niedziela 15.40

Zaskakujące wydarzenia

Trzy kobiety i on
To komedia przewrotna i inteligentna, grająca przy-

zwyczajeniami widza, manipulującą jego uczuciami. No 
i ten aktorski kwartet Buzek – Janda – Polony – Doro-
ciński: dawno takiego nie było w polskim kinie.

Akcja filmu, rozgrywa się w dwóch planach czaso-
wych – we wczesnych latach pięćdziesiątych oraz współ-
cześnie. Główną bohaterką jest Sabina (Agata Buzek), 
szara myszka, która właśnie przekroczyła trzydziestkę. 
W jej życiu wyraźnie brakuje mężczyzny. Matka (Krysty-
na Janda) wie o tym najlepiej, dlatego próbuje za wszelką 
cenę znaleźć dla swojej córki odpowiedniego kandydata 
na męża. Całą sytuację kontroluje babcia (Anna Polo-

ny), ekscentryczna dama o ciętym języku, przed którą 
nie uchowa się żadna tajemnica. W przedwojennej ka-
miennicy pojawiają się kolejni adoratorzy. Żaden z nich 
nie wzbudza jednak zainteresowania Sabiny. Pewnego 
dnia, jak spod ziemi, zjawia się uroczy, inteligentny i dia-
belsko przystojny Bronisław (Marcin Dorociński). Jego 
obecność rozpocznie serię zaskakujących zdarzeń, które 
ujawnią drugą stronę kobiecej natury...

Zwroty akcji są z pewnością ogromnym atutem 
filmu. Oglądając „Rewers" można się zastanawiać, co 
jeszcze wydarzy się w niepozornym mieszkaniu w War-
szawie. Każda kolejna odsłona – zaskakuje. „Rewers" 
to uhonorowany jedenastoma nagrodami Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych debiut reżyserski Borysa 
Lankosza. Film stanowi zgrabne połączenie melodrama-
tu oraz ironicznej i kameralnej komedii z historią w tle.

Rewers Polsat Niedziela 23.05

będzie się działo

Baśń o współczesnych Pięknej i Bestii i satyra 
na amerykańskie społeczeństwo. Film, który 

błyskawicznie stał się kultowy.
Typowe nudne amerykańskie przedmieście: szereg jed-

nakowych domków, przystrzyżonych trawników i znużonych 
pań domu. Jedną z mieszkanek jest Peg Boggs (Dianne Wiest) 
– akwizytorka kosmetyków. Pewnego dnia, na swoim szlaku 
trafia do mrocznego zamczyska. Żyje w nim Edward (John-
ny Depp) – wytwór szalonego naukowca (Vincent Price), 
którego ten zamiast w dłonie wyposażył w nożyce. Ponieważ 
Edward sprawia wrażenie przerażonego swoją samotnością, 
dobroduszna Peg postanawia zabrać go ze sobą. 

Okazuje się, że Edward jest nie tylko bardzo wrażliwą 
i nieprzystosowaną istotą, ale też prawdziwym artystą. Chło-
pak zostaje ulubieńcem pań domu, ich nadwornym fryzjerem 
i ogrodnikiem. Sytuacja komplikuje się, gdy Edward zaczyna 
pałać uczuciem do córki Peg, Kim (Winona Ryder). Meza-
lians rodzi serię nieszczęśliwych wypadków.

Pewnie nie wiesz…
Johnny Depp musiał zrzucić ponad 12 kg, by zagrać 

w tym filmie.
Edward mówi tylko 169 słów w filmie.
Zakładanie kostiumu i makijaż Johnny'ego Deppa 

zajmowały prawie dwie godziny.

Do roli Edwarda pod uwagę byli brani: Michael Jack-
son, Jim Carrey, Tom Cruise, Robert Downey Jr i Gary 
Oldman.

Na czas trwania zdjęć do filmu mieszkańców miastecz-
ka, w którym był kręcony „Edward Nożycoręki" przenie-
siono do hotelu, a ich domy zostały pomalowane na cztery 
różne kolory.

Podczas kręcenia sceny ucieczki Edwarda do domu 
Johnny Depp zemdlał z powodu przegrzania organizmu 
(nosił skórzany, nieprzepuszczający powietrza kostium).

Podczas kręcenia sceny, w której grający wynalazcę 
Vincent Price umiera, aktor naprawdę zemdlał.

Edward Nożycoręki
Metro

Piątek 20.00
Niedziela 15.40

Ucieczka przed samotnością

Nożycoręki szuka miłości

Cel musi zginąć

Bezwzględny zabójca
Arthur Bishop (Jason Statham) jest wysoce wykwalifikowanym „me-

chanikiem” – specem od mokrej roboty, perfekcyjnie eliminującym wy-
znaczone cele. Należy do elity zabójców – ma wyjątkowe umiejętności 
oraz żelazne zasady. Kiedy zamordowany zostaje jego mentor Harry (Do-
nald Sutherland), Arthur sam sobie wyznacza kolejne zlecenie. Odpo-
wiedzialni za śmierć przyjaciela muszą zginąć. Niespodziewanie zyskuje 
on partnera w osobie syna Harry’ego, Steve’a McKenna (Ben Foster). 
Chłopak pragnie zemsty, chce też, aby Arthur nauczył go zawodu. 

Opanowany, zimny zabójca i jego impulsywny niedoświadczony 
uczeń – nie wróży to łatwej i efektywnej współpracy.

To niezłe kino akcji, z wieloma efektami, bójkami, strzelaninami, 
wybuchami, pościgami i… kobietami. Lekkostrawne, pozwalające się 
odprężyć. 

Pewnie nie wiesz…
Ben Foster grający Stevego McKenna złamał obojczyk w scenie 

pojedynku z potężnym zabójcą.
Jason Statham reprezentował Wielką Brytanię na mistrzostwach 

świata w skokach do wody w 1992 roku, gdzie zajął 12 miejsce.
Guy Ritchie (reżyser) potrzebował kogoś do zagrania drobnego 

kanciarza, handlującego na ulicy. Gdy dowiedział się, że Statham 
w przeszłości dorabiał, sprzedając na ulicy sztuczną biżuterię i pod-
rabiane perfumy, zdecydował się obsadzić go w roli Bacona w kome-
dii kryminalnej „Porachunki" 
z 1998 roku. Film okazał się 
prawdziwym przebojem, który 
praktycznie z miejsca podbił 
serca krytyków i widzów.

Mechanik. Prawo zemsty
TV Puls

Sobota 20.00

Will Smith w roli gwiazdy boksu

Wielki Ali
Poruszająca historia jednego z największych bok-

serów wszech czasów. USA, lata 60. XX wieku. Bok-
ser Cassius Clay rozpoczyna karierę. W 1964 roku 
Clay zostaje mistrzem świata. Staje się gwiazdą me-
diów. Zostaje muzułmaninem i zmienia nazwisko na 
Muhammad Ali.

Epicki dramat o najbardziej kontrowersyjnej 
międzynarodowej gwieździe w historii sportu. Był 
wielokrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej w bok-
sie zawodowym. Przez jednych kochany, przez in-
nych obrzucany obelgami, Cassius Clay, to człowiek, 
którego siła sięgała daleko za bokserski ring. Kiedy 
porzucił swoje nazwisko, stając się Muhammedem 
Alim, został także jedną z najbardziej oczernianych 
gwiazd sportu. Ale on walczył o więcej niż tylko tytuł 
mistrzowski, walczył o szacunek dla ludzi wszystkich 
ras i narodowości. Nie ugiął się nawet pod naciskami 
władz, którym nie podobała się jego postawa wobec 
wojny w Wietnamie. Ali całe życie poświęcił walce na 
ringu i miłości do kobiet. Nigdy nie bał się wyzwań 
i nie uznawał kompromisów. 

Biograficzna opowieść o jednym z największych 
pięściarskich fenomenów obejmuje 10 lat: od 1964 do 
1974 r. Kamera pokazuje Muhammada w życiu prywat-
nym: jego kolejne małżeństwa, wielką przyjaźń z telewi-
zyjnym prezenterem sportowym; a także zawodowym: 
podczas walk w ringu i morderczych treningów. 

Pewnie nie wiesz…
Will Smith odrzucił rolę Alego. Ali zadzwonił 

jednak do Willa Smitha i poprosił, żeby jednak 
zmienił decyzję, ponieważ… Will jest tak samo 
przystojny, jak Ali. To przekonało aktora.

Muhammad Ali, Will Smith (który go grał) i Darrell Foster, 
który trenował Willa. 

Michael Mann producent filmu i Muhammad Ali.



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Ciuciubabka

TV6 piątek 23.00

Czarna komedia. Bracia Simon i Siergiej to płatni zabójcy 

pracujący dla mafiosa Michajłowicza. Pewnego dnia 

gubią walizkę pełną heroiny. Jeśli jej nie odzyskają, zanim 

dowie się o tym ich szef, mogą stracić życie.

Wieczny 
student

Puls2 sobota 21.00

Komedia romantyczna. Van Wilder od siedmiu lat 

jest studentem. Ojciec, finansujący jego wieloletnią 

edukację, traci w końcu cierpliwość. Chłopak postanawia 

zorganizować wielką imprezę, która pozwoli mu zebrać 

fundusze na życie.

Życzenie 
śmierci 5

TVP1 sobota 23.00

Paul Kersey wraca do Nowego Jorku i rozpoczyna 

pracę wykładowcy architektury. Oświadcza się pięknej 

projektantce mody Olivii. Ich spokój burzy pojawienie 

się byłego męża kobiety, sadystycznego gangstera 

Tommy'ego O'Shea.

Kroll
TVN7 niedziela 23.05

Debiut fabularny Władysława Pasikowskiego (1991 rok). 

Żołnierz Marcin Kroll na wieść o tym, że żona zdradza 

go z przyjacielem dezerteruje z wojska. W ślad za nim 

wyrusza jego zwierzchnik, porucznik Arek i kapral Edward 

Wiaderny. Występują: Olaf Lubaszenko, Bogusław Linda, 

Dariusz Kordek, Cezary Pazura.

Świetliki 
w ogrodzie

TVP2 niedziela 22.30

Despotyczny nauczyciel akademicki Charles obmyślał 

dla syna, Michaela, wyrafinowane i okrutne kary. 

Oparciem dla chłopca były dwie kobiety: Lisa, opiekuńcza 

i wyrozumiała matka, oraz ciotka. Po latach Michael, 

uznany pisarz, jedzie w rodzinne strony, by świętować 

zdobycie przez Lisę dyplomu ukończenia studiów.

Poruszająca serca historia

Miłość, 
zdrada, 
śmierć

Wzruszająca opowieść w gwiazdorskiej obsadzie: 
Julia Roberts, Susan Sarandon i Ed Harris.

Luke (Ed Harris) i Jackie (Susan Sarandon) rozwo-
dzą się, gdyż ich wspólne życie nie układa się. Dzieci 
pozostają z matką, która wiedzie życie gospodyni do-
mowej. Niebawem Luke poznaje Isabel (Julia Roberts), 
piękną i czarującą kobietę, której brak doświadczenia 
w prowadzeniu domu i opiekowaniu się dziećmi. Mimo 
ogromnych chęci jakie Isabel wykazuje, aby zaprzyjaźnić 
się z dziećmi, te nie chcą jej zaakceptować. 

Jackie żyje w ciągłym strachu; boi się, że nowa 
wybranka Luke'a zabierze jej męża i dzieci. Wszyst-
ko zmienia się gdy Jackie dowiaduje się, że ma raka. 
Kobieta godzi się z nieuniknioną śmiercią i uświa-
damia sobie, że jej pociechy wkrótce potrzebować 
będą Isabel.

Film został dedykowany pamięci Irene Columbus, 
matki reżysera filmu, Chrisa Columbusa, która zmarła 
rok przed premierą filmu na raka (duże podobieństwo 
do głównej bohaterki filmu).

Przypomnienie… 
Chris Columbus to twórca bożonarodzeniowego 

hitu wszech czasów pt. „Kevin sam w domu".

Pewnie nie wiesz…
W filmie postacie grane przez Julię Roberts i Su-

san Sarandon często są ze sobą w konflikcie. W rze-
czywistości obie są bliskimi przyjaciółkami i wybrały 
ten film specjalnie, by wspólnie wystąpić.

Mamuśka
Stopklatka TV Niedziela 15.40

Zaskakujące wydarzenia

Trzy kobiety i on
To komedia przewrotna i inteligentna, grająca przy-

zwyczajeniami widza, manipulującą jego uczuciami. No 
i ten aktorski kwartet Buzek – Janda – Polony – Doro-
ciński: dawno takiego nie było w polskim kinie.

Akcja filmu, rozgrywa się w dwóch planach czaso-
wych – we wczesnych latach pięćdziesiątych oraz współ-
cześnie. Główną bohaterką jest Sabina (Agata Buzek), 
szara myszka, która właśnie przekroczyła trzydziestkę. 
W jej życiu wyraźnie brakuje mężczyzny. Matka (Krysty-
na Janda) wie o tym najlepiej, dlatego próbuje za wszelką 
cenę znaleźć dla swojej córki odpowiedniego kandydata 
na męża. Całą sytuację kontroluje babcia (Anna Polo-

ny), ekscentryczna dama o ciętym języku, przed którą 
nie uchowa się żadna tajemnica. W przedwojennej ka-
miennicy pojawiają się kolejni adoratorzy. Żaden z nich 
nie wzbudza jednak zainteresowania Sabiny. Pewnego 
dnia, jak spod ziemi, zjawia się uroczy, inteligentny i dia-
belsko przystojny Bronisław (Marcin Dorociński). Jego 
obecność rozpocznie serię zaskakujących zdarzeń, które 
ujawnią drugą stronę kobiecej natury...

Zwroty akcji są z pewnością ogromnym atutem 
filmu. Oglądając „Rewers" można się zastanawiać, co 
jeszcze wydarzy się w niepozornym mieszkaniu w War-
szawie. Każda kolejna odsłona – zaskakuje. „Rewers" 
to uhonorowany jedenastoma nagrodami Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych debiut reżyserski Borysa 
Lankosza. Film stanowi zgrabne połączenie melodrama-
tu oraz ironicznej i kameralnej komedii z historią w tle.

Rewers Polsat Niedziela 23.05

będzie się działo

Baśń o współczesnych Pięknej i Bestii i satyra 
na amerykańskie społeczeństwo. Film, który 

błyskawicznie stał się kultowy.
Typowe nudne amerykańskie przedmieście: szereg jed-

nakowych domków, przystrzyżonych trawników i znużonych 
pań domu. Jedną z mieszkanek jest Peg Boggs (Dianne Wiest) 
– akwizytorka kosmetyków. Pewnego dnia, na swoim szlaku 
trafia do mrocznego zamczyska. Żyje w nim Edward (John-
ny Depp) – wytwór szalonego naukowca (Vincent Price), 
którego ten zamiast w dłonie wyposażył w nożyce. Ponieważ 
Edward sprawia wrażenie przerażonego swoją samotnością, 
dobroduszna Peg postanawia zabrać go ze sobą. 

Okazuje się, że Edward jest nie tylko bardzo wrażliwą 
i nieprzystosowaną istotą, ale też prawdziwym artystą. Chło-
pak zostaje ulubieńcem pań domu, ich nadwornym fryzjerem 
i ogrodnikiem. Sytuacja komplikuje się, gdy Edward zaczyna 
pałać uczuciem do córki Peg, Kim (Winona Ryder). Meza-
lians rodzi serię nieszczęśliwych wypadków.

Pewnie nie wiesz…
Johnny Depp musiał zrzucić ponad 12 kg, by zagrać 

w tym filmie.
Edward mówi tylko 169 słów w filmie.
Zakładanie kostiumu i makijaż Johnny'ego Deppa 

zajmowały prawie dwie godziny.

Do roli Edwarda pod uwagę byli brani: Michael Jack-
son, Jim Carrey, Tom Cruise, Robert Downey Jr i Gary 
Oldman.

Na czas trwania zdjęć do filmu mieszkańców miastecz-
ka, w którym był kręcony „Edward Nożycoręki" przenie-
siono do hotelu, a ich domy zostały pomalowane na cztery 
różne kolory.

Podczas kręcenia sceny ucieczki Edwarda do domu 
Johnny Depp zemdlał z powodu przegrzania organizmu 
(nosił skórzany, nieprzepuszczający powietrza kostium).

Podczas kręcenia sceny, w której grający wynalazcę 
Vincent Price umiera, aktor naprawdę zemdlał.

Edward Nożycoręki
Metro

Piątek 20.00
Niedziela 15.40

Ucieczka przed samotnością

Nożycoręki szuka miłości

Cel musi zginąć

Bezwzględny zabójca
Arthur Bishop (Jason Statham) jest wysoce wykwalifikowanym „me-

chanikiem” – specem od mokrej roboty, perfekcyjnie eliminującym wy-
znaczone cele. Należy do elity zabójców – ma wyjątkowe umiejętności 
oraz żelazne zasady. Kiedy zamordowany zostaje jego mentor Harry (Do-
nald Sutherland), Arthur sam sobie wyznacza kolejne zlecenie. Odpo-
wiedzialni za śmierć przyjaciela muszą zginąć. Niespodziewanie zyskuje 
on partnera w osobie syna Harry’ego, Steve’a McKenna (Ben Foster). 
Chłopak pragnie zemsty, chce też, aby Arthur nauczył go zawodu. 

Opanowany, zimny zabójca i jego impulsywny niedoświadczony 
uczeń – nie wróży to łatwej i efektywnej współpracy.

To niezłe kino akcji, z wieloma efektami, bójkami, strzelaninami, 
wybuchami, pościgami i… kobietami. Lekkostrawne, pozwalające się 
odprężyć. 

Pewnie nie wiesz…
Ben Foster grający Stevego McKenna złamał obojczyk w scenie 

pojedynku z potężnym zabójcą.
Jason Statham reprezentował Wielką Brytanię na mistrzostwach 

świata w skokach do wody w 1992 roku, gdzie zajął 12 miejsce.
Guy Ritchie (reżyser) potrzebował kogoś do zagrania drobnego 

kanciarza, handlującego na ulicy. Gdy dowiedział się, że Statham 
w przeszłości dorabiał, sprzedając na ulicy sztuczną biżuterię i pod-
rabiane perfumy, zdecydował się obsadzić go w roli Bacona w kome-
dii kryminalnej „Porachunki" 
z 1998 roku. Film okazał się 
prawdziwym przebojem, który 
praktycznie z miejsca podbił 
serca krytyków i widzów.

Mechanik. Prawo zemsty
TV Puls

Sobota 20.00

Will Smith w roli gwiazdy boksu

Wielki Ali
Poruszająca historia jednego z największych bok-

serów wszech czasów. USA, lata 60. XX wieku. Bok-
ser Cassius Clay rozpoczyna karierę. W 1964 roku 
Clay zostaje mistrzem świata. Staje się gwiazdą me-
diów. Zostaje muzułmaninem i zmienia nazwisko na 
Muhammad Ali.

Epicki dramat o najbardziej kontrowersyjnej 
międzynarodowej gwieździe w historii sportu. Był 
wielokrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej w bok-
sie zawodowym. Przez jednych kochany, przez in-
nych obrzucany obelgami, Cassius Clay, to człowiek, 
którego siła sięgała daleko za bokserski ring. Kiedy 
porzucił swoje nazwisko, stając się Muhammedem 
Alim, został także jedną z najbardziej oczernianych 
gwiazd sportu. Ale on walczył o więcej niż tylko tytuł 
mistrzowski, walczył o szacunek dla ludzi wszystkich 
ras i narodowości. Nie ugiął się nawet pod naciskami 
władz, którym nie podobała się jego postawa wobec 
wojny w Wietnamie. Ali całe życie poświęcił walce na 
ringu i miłości do kobiet. Nigdy nie bał się wyzwań 
i nie uznawał kompromisów. 

Biograficzna opowieść o jednym z największych 
pięściarskich fenomenów obejmuje 10 lat: od 1964 do 
1974 r. Kamera pokazuje Muhammada w życiu prywat-
nym: jego kolejne małżeństwa, wielką przyjaźń z telewi-
zyjnym prezenterem sportowym; a także zawodowym: 
podczas walk w ringu i morderczych treningów. 

Pewnie nie wiesz…
Will Smith odrzucił rolę Alego. Ali zadzwonił 

jednak do Willa Smitha i poprosił, żeby jednak 
zmienił decyzję, ponieważ… Will jest tak samo 
przystojny, jak Ali. To przekonało aktora.

Muhammad Ali, Will Smith (który go grał) i Darrell Foster, 
który trenował Willa. 

Michael Mann producent filmu i Muhammad Ali.



Paweł Łada tworzy obrazy, które zachwycają 

niezwykłą szczegółowością. Romuald Sinoff 

pisze wiersze pełne refleksji i wzruszeń. 

Postano wili połączyć siły. I tak o to powstało 

wydawnictwo „Spacerkiem po Łomży”, opisujące 

słowem i obrazem urokliwy Gród Nad Narwią. 

Jego promocja odbyła się w MDK - DŚT w Łomży. 
Hanka Bielicka, spoglądająca na gwar-

ną i strojną ulicę Farną, panorama Łomży 
a wraz z nią pagórki faliste i aż po horyzont 
błękit szeroki. Stary Rynek w podcienie 
ubrany i maleńka kapliczka, w której miesz-
ka mateńka nas wszystkich. Na kilku kart-
kach papieru zapisane to, co ich zdaniem 
sprawia, że do Łomży się wraca...

Pierwszy z twórców minialbumu, Ro-
muald Sinoff zatroszczył się o warstwę 
słowną. W „Spacerku po Łomży” znalazło 
się kilka wierszy jego autorstwa: „Baliki”, 
„Jednaczewski Las”, „Łomża”, „Rozlewiska 
Narwi”, „Jubileusz”, czy „Powroty”. Do po-
dzielenia się nimi z łomżyniakami namówiła 
go córka, Magda Sinoff.  

Romuald Sinoff to urodzony w 1940 r. 
w Zambrowie emerytowany nauczyciel Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w Łomży. Jego 
pierwsze próby literackie powstały w latach 
60. (tomik młodzieńczy powędrował do szu-
flady). Od 1974 do chwili obecnej mieszka 
w Łomży, mieście swoich dziadków i rodzi-
ców. W latach 80. powrócił do pisania (trzy 
wyróżnienia w regionalnych konkursach 
poetyckich 1982, 1985, 1986). W 1990 roku 
otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Pamiętniki nauczy-
cieli”. W latach 2006, 2007 i 2008 finalista 
„Konkursu Jednego Wiersza” organizowa-
nego przez MBP w Łomży oraz wyróżnienia 
w konkursie literackim „Tamten dzień pa-
miętam z...” (Kolno 2009). Autor i wydaw-
ca tomików z poezją: „Mnie tak dużo w ży-
ciu nie trzeba” 2006, „Idący po ścieżkach” 
2009, „Treny” 2010, „Obserwacje” 2011, 
oraz autor książek „Moje miasto a w nim... 
ulica Mazowiecka” 2010, „Moje Miasto Za-
mbrów. Wspomnienia i refleksje. Uzupeł-
nienie” 2016. 

- Spacerek po Łomży, w pierwszej wer-
sji miał tylko cztery zwrotki. Przyjaciel na-
kłonił mnie do tego, bym dopisał kolejne. 
W pierwszej chwili nie chciałem. Jednak ta 

myśl we mnie dojrzała i tak powstały kolejne 
cztery – wyznaje Romuald Sinoff. - Ksiądz 
Twardowski często powtarzał, że jeśli Bóg 
zamyka drzwi, to na pewno otwiera okno, co 
w przypadku Pawła znajduje dokładne po-
twierdzenie - dodaje. 

Tym „oknem” Pawła, który obdarzony 
jest spektrum autyzmu jest sztuka. Wyjąt-
kowy siedemnastolatek swoim światem, 
chce dzielić się z innymi. Językiem porozu-
mienia i jednocześnie wyrażania tego, jak 
odbiera świat jest karta i cienkopis, a czasa-
mi kredki, farby i pędzle. Pod okiem swojej 
nauczycielki, Emilii Sadowskiej, Paweł na 
przekór wszystkiemu udowadnia, że au-
tyzm to nie tylko ograniczenia, ale również 
piękny stan umysłu. Potrafi dostrzec to, na 
co my bardzo często nie zwracamy uwagi. 
Jego świat zaklęty jest w szczegółach. Wy-
jątkowość prac zachwyca prostotą, w której 
ukryte jest piękno. 

- Paweł ciągle się rozwija. Zaczynał od 
cienkopisu. Teraz sięga po kolor. Zaczy-
na malować farbami. Mam nadzieję, że za 
rok lub dwa będziemy mogli zobaczyć jego 
barwne obrazy – mówi dumna Emilia Sa-
dowska. 

Spotkanie dwóch skrajnie różnych twór-
ców. Jednak każdemu z nich ktoś otworzył 
to „okno”, dając wrażliwość na świat i nie-
zwykły talent. A każde takie spotkanie two-
rzy nową jakość sztuki.    

Za pomysł, koncepcję i realizację „Spa-
cerku po Łomży” odpowiadają Gabriela 
Horosz, Emilia Sadowska, Agnieszka Łada, 
Magda Sinoff oraz Lucyna Antecka.   

- Bardzo się cieszę, że możemy oglądać 
ten album. Z całego serca gratuluję Pawło-
wi i jestem wdzięczna panu Romualdowi, 
że udostępnił swoje wiersze - mówi Lucyna 
Antecka, prezes Stowarzyszenia „Czas Roz-
woju”

Promocja minialbumu wraz z otwar-
ciem wystawy poświęconej zmarłemu po-
ecie, Janowi Kulce zainaugurowała pierw-
szą  Łomżyńską Wiosnę Poetycką „Niech się 
mają poeci”. 

-  Takimi działaniami chcemy zainspi-
rować tych, którzy tworzą do szuflady, by 
się pokazali. By Jan Kulka, Henryk Gała 
czy Romuald Sinoff nie byli jedynymi 
poetami, których zna Łomża – wyjaśnia 
Krzysztof Zemło, dyrektor MDK - DŚT 
w Łomży.

Spacerkiem po Łomży

Romuald Sinoff i Paweł Łada, autorzy "Spacerkiem po Łomży"

Barbara Kulka otrzymała specjalną dedykację od Romualda Sinoffa



Trzy dni walczyli uczestnicy 
VI Ogólnopolskiego Turnieju Ko-
szykówki Dziewcząt i Chłopców 
o Puchar Prezydenta Łomży Ma-
riusza Chrzanowskiego. To jedna 
z większych dorocznych imprez 
sportowych w naszym mieście.

Koszykarze walczyli w hali im. 
Olimpijczyków Polskich przy ulicy 
Ks. Anny i hali  przy SP 10 przy uli-
cy Niemcewicza. W Łomży gościli 
koszykarze i koszykarki z całej Pol-
ski. W kategorii dziewcząt wygrała 
drużyna GUKS Olimpijczyk Łom-
ża. Wśród chłopców - UKS Kaspro 
Ostrów Wielkopolski.

- Bardzo miło nas tu w Łomży 
przywitano. Bardzo dobra orga-
nizacja turnieju.  Zdobyłyśmy 2 
miejsce i jesteśmy szczęśliwe - mó-
wią Amelia i Ania, MKK 11 Siedl-
ce. - Gospodarze zagrali bardzo 
ambitnie - dodaje Mikołaj z UKS 
Kaspro Ostrów Wielkopolski

Dziewczęta z GUKS Olimpij-
czyk Łomża miały najwięcej powo-
dów do dumy i radości - okazały 
się najlepsze.

- Bardzo się cieszymy. Ciężko 
na to pracowałyśmy. To miłe wy-
grać w swoim mieście. Jesteśmy 
zgraną drużyną i mamy bardzo 
dobrego trenera - mówi skromnie 
Wiktoria Plona, uznana za MVP 
turnieju.

- Wszystkie zespoły były 
wyrównane. Tylko młodsze od 
pozostałych dziewczęta z Pi-
szu przyjechały raczej po naukę. 
Dziewczęta z Łomży wygrały 
pierwszy raz, a chłopcy zajęli 3 
miejsce. Jestem bardzo z nich 
dumny - dodaje Daniel Chojnow-
ski, trener dziewcząt GUKS Olim-
pijczyk Łomża
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU 
Chłopcy
1. UKS Kaspro Ostrów Wielkopol-
ski
2. UKS Port Sharks Gdynia
3. GUKS Olimpijczyk Łomża
4. SKK Siedlce

5. Warsaw Basketball
6. MKS Batory 18 Białystok
MVP: Wiktor Strzelczyk – UKS 
Kaspro Ostrów Wielkopolski

PIĄTKA TURNIEJU CHŁOPCÓW:
Kamil Nawrot – UKS Kaspro 
Ostów Wielkopolski
Dominik Ciesielski – UKS Port 
Sharks Gdynia
Dawid Kozłowski – GUKS Olim-
pijczyk Łomża
Kacper Nowaczewski – Warsaw 
Basketball
Bartek Ożarek – SKK Siedlce

Najlepsi w poszczególnych zespołach 

chłopców:
Filip Trzonkowski GUKS „Olim-
pijczyk” Łomża
Michał Olejnik Warsaw Basketball
Wojciech Dzierżak Port Sharks 
Gdynia
Paweł Kosobucki MKS Batory 18 
Białystok
Jakub Zawadzki SKK Siedlce
Mikołaj Tyburcy UKS Kaspro 
Ostrów Wielkopolski

Dziewczęta
1. GUKS Olimpijczyk Łomża
2. MKK 11 Siedlce
3. MUKS Pivot Piastów
4. UKS 3 Nidzica
5. UKS Jagiellonka Warszawa
6. UKS Basket 47 Białystok
7. Warsaw Basketball
8. UKS Dwójka Działdowo

9. UKS Herkules Ełk
10. TSK Roś Pisz
MVP: Wiktoria Plona – GUKS 

Olimpijczyk Łomża

PIĄTKA TURNIEJU DZIEWCZĄT:
Alicja Dymarska – UKS 3 Nidzica
Katarzyna Balas – UKS Jagiellon-
ka Warszawa
Małgorzata Rosa – MUKS Pivot 
Piastów
Weronika Piotrowska – GUKS 
Olimpijczyk Łomża
Maja Olczak – MKK 11 Siedlce
II PIĄTKA TURNIEJU DZIEWCZĄT:
Karolina Strękowska – UKS Ba-
sket 47 Białystok
Milena Szczepanik – Warsaw Ba-
sketball
Majka Szczech – UKS Dwójka 
Działdowo
Kaja Łukasik – UKS Herkules Ełk
Hanna Biedrzycka – TSK Roś Pisz
Najlepsze w poszczególnych zespołach 
dziewcząt:
Weronika Dąbrowska GUKS 
„Olimpijczyk” Łomża
Karolina Szulczak UKS 3 Nidzica
Zuzanna Tkaczyk-Cichowlas UKS 
Jagiellonka Warszawa
Klaudia Rombel MKK 11 Siedlce
Oliwia Olszewska UKS Basket 47 
Białystok
Lidia Lech Warsaw Basketball
Gabriela Woronowicz UKS Herku-
les Ełk
Wiktoria Zaleska TSK Roś Pisz
Weronika Figurska UKS Dwójka 
Działdowo
Julia Cesarek MUKS 
Pivot Piastów             J.OSIŃSKA

Nagrody najlepszym przekazał Leszek Konopka, prezes SM Perspektywa

Dziewczęta z Łomży i chłopcy 
z Ostrowa Wielkopolskiego 
wygrali w Łomża Cup 2018 



a to ciekawe

Film dokumentalny „Kraina duchów..." to 
relacja z życia Buszmenów zamieszkałych 
w Namibii. Dokument obrazuje zderzenie 
ich stylu życia ze współczesnym światem. 

Jedna z najstarszych kultur na naszej planecie, trwa-
jąca ponad 2500 lat, przechodzi poważną zmianę. Busz-
meni Ju’Hoansi w Namibii nie mogą już polować i mu-
szą zbliżyć się do naszego, tak zwanego „cywilizowanego" 
stylu życia. Zabijali i jedli zwierzęta, takie jak żyrafy 
i jelenie. Od 1990 roku Namibia wydała zakaz zabijania 
zwierząt, to wymusiło zmianę ich stylu życia. Film poka-
zuje obyczaje i kulturę plemienia przed zabraniem ich na 
wycieczkę w „nowoczesny" świat, najpierw w Namibii, 
a potem w Europie.

Ju’Hoansi po raz pierwszy odwiedzają ogromne ga-
lerie handlowe w Niemczech. Podróżują pociągami, jeż-
dżą windami. Są przerażeni i zakłopotani tym, co widzą. 
Na tarasie widokowym wieżowca we Frankfurcie jeden 
z nich zauważa: „Teraz jesteśmy tam, gdzie żyje wiatr".

Ilu z nas docenia nasz styl życia? Mamy przytulny 
dom, duże i ciepłe łóżko i koc, i nadal nie jesteśmy wy-
starczająco szczęśliwi. Ale w północnym Kalahari w Na-
mibii istnieje małe plemię, ma niewiele, ale czuje się 
o wiele szczęśliwsze niż my. Nie mają dachu nad głową, 
ale mają harmonijne i spokojne życie. Wszystko, czego 
potrzebują, to rodzina i zaspokojenie podstawowych po-
trzeb, a nie wielkie pieniądze, które w większości przy-
padków nie przynoszą nam szczęścia...

Kraina duchów, świat oczami plemienia Ju’Hoansi
TVP Kultura
Piątek 18.10

Kto jest szczęśliwy?

Buszmeni w galerii handlowej

Teraz 
jesteśmy 

tam, 
gdzie 
żyje 

wiatr

Niezwykłe podróże 

Pingwiny, 
proszę  

zapiąć pasy!
Każdego dnia tysiące zwierząt na całym 

świecie są przewożone lądem i powietrzem. 
Film przedstawia kulisy takiego transportu, 
który wymaga specjalistycznych umiejętno-
ści, sprzętu oraz odpowiednich warunków. Te 
podróże, choć świetnie zaplanowane, są pełne 
niespodzianek, bo zwierzęcy pasażerowie nie 
należą do najłatwiejszych.

Dwuczęściowa seria przedstawia wyzwania 
logistyczne związane z przemieszczaniem najwięk-
szych, najmniejszych, najniebezpieczniejszych 
i najbardziej delikatnych zwierząt na świecie.

W pierwszym odcinku stado pingwi-
nów białobrewych jest przewożone z Nowej 
Zelandii do National Sea Life Centre w Bir-
mingham, w najnowocześniejszej, specjalnie 
skonstruowanej „skrzyni” transportowej, która 
kosztowała 40 000 funtów. Dzięki chłodzeniu, 
filtrowaniu powietrza, a nawet pasom bezpie-

czeństwa, pingwiny w dobrej kondycji fizycz-
nej pokonają 20 tysięcy kilometrów. 

W parku safari West Midlands (środko-
wo-zachodnia Anglia), hipopotam Pinky musi 
zostać nakłoniony do wejścia do skrzyni trans-
portowej przed przeprowadzką na południe 
Francji. Ale w dniu przeprowadzki, wyjątkowo 
uparty hipopotam, poddaje skrzynię brutalnej 
próbie wytrzymałości.

Pszczelarz Murray McGregor sprowadza 
osiem milionów pszczół z Włoch, aby zapylały 
brytyjskie sady. Ponieważ w Wielkiej Brytanii 
liczba pszczół znacznie spadła, ten ładunek jest 
szczególnie cenny.

W odcinku drugim zobaczymy transport 
najbardziej agresywnych krokodyli, siedmiokilo-
wego rekina Borisa i dwóch wilków arktycznych.

Przeprowadzki zwierząt
TVP2 Sobota 12.50 odc. 1/2

Safari dla bogatych

Strzelaj,  
ale najpierw 

zapłać
Co roku setki mieszkańców Zachodu 

przyjeżdżają do RPA, aby polować na lwy 
czy nosorożce. Autorzy filmu ukazują, jak 
wygląda przemysł turystyczny, którego 
oferta skierowana jest do myśliwych, goto-
wych zapłacić każdą cenę, by móc zastrze-
lić dzikie zwierzę podczas safari.

Król Hiszpanii Juan Carlos wywołał 
skandal, płacąc 60 tysięcy dolarów, by móc 
zastrzelić słonia na polowaniu w Botswa-
nie. Światową opinię publiczną zbulwer-
sowało również zabicie przez amerykań-
skiego myśliwego lwa Cecila w Zimbabwe. 
Mimo potępienia takich praktyk co roku 
setki mieszkańców Zachodu przyjeżdżają 
do RPA, by polować na zwierzęta. 

Za 15 000 euro można zastrzelić lwa. 
Nosorożec „kosztuje” 80 000 euro. Czasa-
mi można nawet wybrać wielkość i kolor 

zwierzęcia. W tym kraju, w którym 80 
proc. dzikich zwierząt żyje na gruntach 
prywatnych, zwierzęta należą do farmerów, 
którzy hodują je specjalnie na polowanie. 
Jeff Rand, przewodnik myśliwski Juana 
Carlosa, stwierdził: „To, co zrobił król, 
było całkowicie legalne. To było wspaniałe 
polowanie”.

Republika Południowej Afryki pro-
wadzi statystyki, ale nie zawsze można się 
dowiedzieć tego, co nas interesuje. Wia-
domo np. że 12 lat temu zabito w czasie 
safari ponad 54 000 zwierząt wszystkich 
gatunków, zarabiając na tym ponad 250 
milionów dolarów. To rzeczywiście dobry 
i wielki biznes.

Krwawe safari – płać i zabijaj
Focus TV

Niedziela 21.05



15reklama zobacz to

Niespodzianki w Las Vegas

Przegrana 
w pokera

Na łożu śmierci mat-
ki Jack Singer (Nicolas 
Cage) obiecuje, że nigdy 
się nie ożeni. Jednak ule-
ga namowom narzeczo-
nej (Sarah Jessica Parker) 
i razem wyruszają do Las 
Vegas. Tam śluby załatwia 
się w pół godziny! Tam 
też pewien bogaty gracz 
(James Caan) namawia 

Jacka na partyjkę gry w pokera. Jack 
przegrywa, a jego przeciwnik oferuje 
umorzenie długu w zamian za weekend 
z jego narzeczoną. Teraz dopiero zaczy-
nają się prawdziwe kłopoty.

„Miesiąc miodowy w Las Vegas" to 
zabawna i inteligentna komedia z dobrą 
rolą nominowanego do Złotego Globu 
Nicolasa Cage'a. Urokowi tej produkcji 
dodają przeboje Elvisa Presleya. 

Pewnie nie wiesz…
Nicolas Cage jest wielkim fanem 

Elvisa Presleya. W swojej kolekcji po-
siada płyty i mnóstwo pamiątek zwią-
zanych z piosenkarzem. W 2002 roku 
najwyraźniej postanowił powiększyć 
swoje zbiory o kolejny eksponat, tym 
razem wyjątkowy. Córka króla rocka, 
Lisa Marie Presley była wtedy krótko 
po nieudanym małżeństwie z Micha-
elem Jacksonem, ale ochoczo przyjęła 
oświadczyny aktora. Lisa i Nicolas 
pobrali się w największej tajemnicy 
w sierpniu, na Hawajach. Poznali się 
półtora roku wcześniej. Ich związek 
przetrwał zaledwie 3,5 miesiąca. Jako 
powód rozpadu małżeństwa aktor po-
dał, typowe dla hollywoodzkich par: 
„niedające się przezwyciężyć różnice".

„Nie mówiłem o małżeństwie, 
więc nie będę również mówił o roz-
wodzie – uciął pytania dziennikarzy 
Nicolas Cage. – Nie powinniśmy się 
w ogóle pobierać – stwierdziła z kolei 
Lisa Marie Presley.

Miesiąc miodowy w Las Vegas
TV4 

Niedziela 16.55

W amerykańskiej bazie Guantánamo umiera żołnierz 
brutalnie potraktowany przez swoich kolegów. Sprawa 
grozi wielkim skandalem, o mord zostaje oskarżonych 
dwóch żołnierzy. Wojskowi prawnicy Daniel Kaffee 
(Tom Criuse) i JoAnne Galloway (Demi Moore) w trak-
cie prowadzenia śledztwa wykazują, że w bazie istnieje 
zjawisko fali (zwanej Code Red), a „w imię honoru" obo-
wiązuje zmowa milczenia. Na straży niepisanego kodeksu 
honorowego stoją zwierzchnicy (Jack Nicholson – nomi-
nacja do Oscara).

„Ludzie honoru" to film znakomicie wyreżyserowany 
i świetnie zagrany nie tylko przez troje odtwórców głów-

nych ról, ale i partnerujących im wybitnych aktorów, Kiefera 
Sutherlanda, Kevina Bacona i Christophera Guesta.

Trafił swój na swego

O ludziach  
i żywiole

Świetna rola Costnera, dobra Kutchera. 
Solidne kino akcji, z morałem i przesłaniem, 
wciągające, wzruszające i dające do myślenia. 
Solidna rozrywka na weekendowy wieczór.

Po tragicznym wypadku, w którym giną jego 
koledzy z ekipy, doświadczony ratownik Ben 
Randall (Kevin Costner) przeżywa poważne zała-
manie. Obwinia się o śmierć współpracowników 
i myśli o zakończeniu służby. Ostatecznie zostaje 
oddelegowany do szkolenia młodych kandyda-
tów do elitarnej amerykańskiej Straży Wybrzeża. 
Wśród jego uczniów jest bardzo utalentowany, 
lecz również wyjątkowo zarozumiały pływak, 
Jake Fischer (Ashton Kutcher). Jake ukrywa 
bolesną tajemnicę i bardziej niż ratowanie ludzi 
interesuje go bicie rekordów, lecz Ben dostrzega 
w upartym rekrucie wielki potencjał.

Pewnie nie wiesz…
Do Elizabeth City w stanie Karolina Pół-

nocna przetransportowano 27 ton lodu, by 
nakręcić sceny, które rozgrywają się na wy-
spie Kodiak, na Alasce.

Ashton Kutcher przed podpisaniem kon-
traktu na rolę w filmie pływał kiepsko. Do-
piero podczas kursu, w którym brali udział 
aktorzy, nauczył się dobrze poruszać w wo-
dzie. Była to – jak twierdzi –  najbardziej 
wymagająca pod względem fizycznym rola 
w jego karierze.

Patrol TV Puls Piątek 23.45

Wielki proces

Kto odpowie za śmierć żołnierza

Pewnie nie wiesz…
Planowano scenę miłosną z udziałem Demi 

Moore i Toma Cruise'a, uznano jednak, że nie 
pasuje do filmu.

Tom Cruise dostał za rolę 15 mln dolarów
Jack Nicholson otrzymał pięć milionów dola-

rów za dziesięć dni pracy. 
Demi Moore zgodziła się zagrać i ustalo-

ną kwotę trzech milionów dolarów obniżyła do 
dwóch milionów, ponieważ rywalizowała z Jodie 
Foster i Lindą Hamilton o tę rolę.

Na film wydano 40 mln dolarów, ale w krót-
kim czasie zwróciło się ponad 100 milionów.

Departament Obrony odmówił pomocy dla 
filmu. Filmowcy nie mogli wykorzystywać żad-
nych obiektów wojskowych podczas filmowania.

Ludzie honoru
Stopklatka 

Piątek 20.00



W nowej szkole

Dziewczyny walczą  
bez pardonu

Nastoletnia Lola wyprowadza się z ek-
skluzywnej dzielnicy Nowego Jorku do pro-
wincjonalnego miasteczka. Trafia do nowej 
szkoły. Próbuje zdobyć uznanie w obcym śro-
dowisku. Zadanie nie jest łatwe.

W nowej szkole okazuje się, że tytuł najpopularniejszej dziewczyny wśród ró-
wieśników dzierży już niejaka Carla Santini. Aby zająć jej miejsce na wyżynach 
towarzyskiego życia, Lola stara się dostać główną rolę w szkolnym przedstawieniu, 
o którą ubiega się także jej konkurentka. Rywalizacja między nastolatkami przybie-
ra na sile, gdy okazuje się, że Carla posiada bilety na koncert ulubionego zespołu 
Loli, z którego wokalistą Stu Wolffem dziewczyna ma wielką nadzieje się kiedyś 
spotkać.

Patrz uważnie…
Naszyjnik Loli zmienia swoją długość w trakcie trwania filmu. Na początku 

znajduje się wysoko na jej szyi, w późniejszych scenach jest niżej, a na końcu – na 
dekolcie.

Wyznania małoletniej gwiazdy
TV Puls Niedziela 12.00

Niewiarygodna historia

Wierny jak pies 
Hachiko

Profesor Parker Wilson (Ri-
chard Gere) otacza opieką bezpań-
skiego psa, którego znalazł na stacji 
kolejowej. Jednocześnie rozpoczyna 
poszukiwania właściciela zwierzęcia. 
Jednak na jego ogłoszenie nikt nie 
odpowiada i, za namową całej rodzi-
ny, mężczyzna postanawia stworzyć 
psu nowy dom. 

Hachiko, bo tak nazywa się 
czworonóg, staje się najwierniejszym 
przyjacielem swego pana. 

Film oparty na prawdziwej historii. Psa Hachiko mieszkańcy Tokio nagrodzili 
pomnikami, by upamiętnić jego oddanie. Hachiko dał dowód tak wielkiej miłości 
i wierności wobec swego pana, że legenda o tym najlepszym z przyjaciół trwa po 
dziś dzień...

Pewnie nie wiesz…
Hachiko to pies rasy akita.
W 1994 roku Culture Broadcasting Network (CBN) w Japonii udało się 

odzyskać dźwięk szczekającego Hachiko z fragmentów starego nagrania. Po 
wielkiej kampanii reklamowej zostało ono wyemitowane w sobotę 28 maja 
1994 roku, 59 lat po śmierci psa. Miliony radiosłuchaczy zgromadziło się przy 
odbiornikach, żeby usłyszeć szczekającego Hachiko. 

Muzykę do filmu skomponował Jan Kaczmarek, a wykonała ją Polska Or-
kiestra Radiowa.

Mój przyjaciel Hachiko Polsat Sobota 13.45

Nowe przygody Lucky Luke’a

Kowboj na straży prawa
Samotny kowboj Lucky Luke i jego wierny 

towarzysz, koń Jolly Jumper przemierzają Dzi-
ki Zachód w poszukiwaniu bandytów. Dzięki 
swojej pomysłowości, szybkości posługiwania 
się bronią i niebywałemu szczęściu dzielnemu 
stróżowi prawa udaje się łapać złoczyńców bez 
rozlewu krwi. W misji szerzenia sprawiedliwo-
ści wspomaga Luke'a rumak Jolly Jumper, który 
często ratuje go z poważnych tarapatów.

Nowe przygody Lucky Luke’a
abc TV piątek 21.00

plac zabaw

Kenai ma dostać od duchów 
przodków totem, który ma mu 

wskazywać drogę. Jego starsi bracia 
otrzymali totemy przewodnika 

i mądrości. Jemu przypada totem 
niedźwiedzia, który symbolizuje 

miłość.
Niezwykle widowiskowy film, oparty na mo-

tywach starej indiańskiej legendy. 

Kenai, za sprawą magii zostaje przemieniony 
w niedźwiedzia. Musi teraz oglądać świat z zupeł-
nie nowej perspektywy, pobierając tym samym 
jedyną w swoim rodzaju, niezwykle wartościo-
wą lekcję życia. Starając się znaleźć sposób, by 
powrócić do ludzkiej postaci i nie mogąc poro-
zumieć się ze swoim starszym bratem, Kenai za-
przyjaźnia się z wesołym niedźwiadkiem grizzly 
– Kodą i razem ruszają w pełną niebezpieczeństw 
podróż. Pośród zapierającej dech, przepięknej 
scenerii poznają wiele dzikich zwierząt, w tym 
dwa zabawne łosie Rutta i Tuka, wełniste mamu-
ty, niesforne barany i inne! 

Mój brat niedźwiedź
Polsat Niedziela 9.45

Indiańska legenda

Świat  
widziany  

oczami 
niedźwiedzia

Pomnik Hachiko w Tokio.
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Po ponad 78 latach od śmierci kapi-
tana Władysława Dąbrowskiego oraz 
nieznanego na razie żołnierza  wojny 
obronnej z września 1939 roku  odbyła 
się w Zambrowie uroczystość ich oficjal-
nego pożegnania zorganizowana przez  
burmistrza Zambrowa oraz  Regionalną 
Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Zambrowie we współpracy 
z 18. Białostockim Pułkiem Rozpoznaw-
czym  oraz parafią pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Zambrowie.

Jak informuje Karolina Ilczuk 
z Urzędu Miasta w Zambrowie, po-
żegnanie oficera SGO "Narew" kpt. 
Władysława Dąbrowskiego, dowód-
cy I kompanii ckm 71 pułku piecho-
ty, którego  miejscem stacjonowania 
był Zambrów, rozpoczęła się mszą 
święta pod przewodnictwem księdza 
biskupa Janusza Stepnowskiego, 
ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej 
,w kościele pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Zambrowie.   

Oczy wszystkich uczestników 
uroczystości zwrócone były przede 
wszystkim na synów synowie pole-
głego kpt. Władysława Dąbrowskie-
go - Jerzego i Tadeusza Dąbrowskich  
z rodzinami. Obaj niestrudzenie 

przez dziesiątki lat dbali o pamięć 
o swoim ojcu i zabiegali o znalezie-
nie jego szczątków.   

Obecni byli m. in. także: dowód-
ca 15 Giżyckiej Brygady Zmecha-
nizowanej - generał brygady dr Ja-
rosław Gromadziński,  komendant 
Garnizonu Białystok - major Jan 
Busłowicz,  kombatanci, przedsta-
wiciele władz rządowych i samo-
rządowych  województwa, powiatu, 
miasta i okolicznych gmin, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele placó-
wek oświatowych, służb munduro-
wych, stowarzyszeń, związków, har-
cerzy, liczni mieszkańcy Zambrowa.  

Pogrzeb odbył się przy udziale 
wojskowej asysty honorowej z 18. 
Białostockiego Pułku Rozpoznaw-
czego dowodzonej przez por. Prze-
mysława Antosa oraz Orkiestry 
Wojskowej z Giżycka pod dowódz-
twem tambur majora st. chorążego 
sztabowego Waldemara Pestki. 

Po mszy świętej do konduktu 
pogrzebowego dołączyła tankiet-
ka TKS, zaś trumny zostały prze-
wiezione na specjalnie przygoto-
wanym samochodzie terenowym 
Scorpion z 18 białostockiego pułku 

rozpoznawczego.  Dalsza część uro-
czystości odbyła się na cmentarzu 
parafialnym w Zambrowie, którą 
poprowadził Dariusz Grabowski. 
Przy mogile zbiorowej żołnierzy 
Wojska Polskiego przemówienia 
wygłosili: burmistrz  Zambrowa 
Kazimierz Dąbrowski, Jerzy Dą-
browski,  poseł Bernadeta Krynic-
ka, członek Zarządu Województwa 
Stefan Krajewski. 

Po oddaniu honorów przez woj-
skową asystę honorową flagi okry-
wające trumnę  kpt. Władysława Dą-
browskiego przekazane zostały na 
pamiątkę jego synom  Jerzemu i Ta-
deuszowi Dąbrowskim. Tę z trum-
ny nieznanego żołnierza otrzymała 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Zambrowie Marta Konopka 
z przeznaczeniem dla Regionalnej 
Izby Historycznej. 

Pogrzebu zakończyła salwa ho-
norowa żołnierzy 18 białostockiego 
pułku rozpoznawczego oraz złożenie 
wieńców i kwiatów na mogile zbio-
rowej żołnierzy, w której spoczęły 
dwie trumny. 

Tego samego dnia w godzinach 
porannych w galerii wystawowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zam-
browie odbyła się konferencja pra-
sowa poświęcona ekshumacji kpt. 
Władysława Dąbrowskiego i niezna-
nego żołnierza. Podczas konferen-
cji prowadzący Dariusz Grabowski 
przedstawił życiorys kpt. Włady-
sława Dąbrowskiego oraz historię 
do momentu odnalezienia grobu 
w miejscowości Dmochy Wochy. 
Wyniki badań ekshumacyjnych 
przedstawił dr  Andrzej Ossowski 
z Zakładu Genetyki Sądowej Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Dziękowali wszystkim, 
którzy przyczynili się do odnalezie-
nia  szczątków bohatera jego syn 
Jerzy Dąbrowski oraz burmistrz Ka-
zimierz Dąbrowski.   

Są to: dr Andrzej Ossowski 
z Pomorskiego Uniwersytetu Me-

dycznego w Szczecinie, jego współ-
pracownicy -  Milena Bykowska, 
Joanna Drath,  Joanna Kubaszew-
ska,  dr Jarosław Piątek,  Piotr 
Brzeziński,  Sławomir Kreczko.; 
organizatorzy ekshumacji - Jaro-
sław Strenkowski z Regionalnej 
IzbyHistorycznej, Grzegorz Dmo-
chowski,  sołtysowi wsi Dmochy-
-Wochy, Janina i Adam Godlewscy 
z rodziną - za opiekę nad grobem 

i pomoc przy organizacji ekshuma-
cji,  Krzysztof Dmochowski z por-
talu zambrowiacy.pl , który trafił 
na bezimienny grób w Dmochach-
-Wochach , pracownicy Muzeum 
Wojska w Białymstoku - Sylwia 
Trzeciakowska , Piotr Karczewski  
Michał Daszuta, Wojciech Hryń 
archeolog Adam Falis; Andrzej 
Bieluczyk ze Stowarzyszenia Gru-
pa Wschód.

historia żywa

W nowej szkole

Dziewczyny walczą  
bez pardonu

Nastoletnia Lola wyprowadza się z ek-
skluzywnej dzielnicy Nowego Jorku do pro-
wincjonalnego miasteczka. Trafia do nowej 
szkoły. Próbuje zdobyć uznanie w obcym śro-
dowisku. Zadanie nie jest łatwe.

W nowej szkole okazuje się, że tytuł najpopularniejszej dziewczyny wśród ró-
wieśników dzierży już niejaka Carla Santini. Aby zająć jej miejsce na wyżynach 
towarzyskiego życia, Lola stara się dostać główną rolę w szkolnym przedstawieniu, 
o którą ubiega się także jej konkurentka. Rywalizacja między nastolatkami przybie-
ra na sile, gdy okazuje się, że Carla posiada bilety na koncert ulubionego zespołu 
Loli, z którego wokalistą Stu Wolffem dziewczyna ma wielką nadzieje się kiedyś 
spotkać.

Patrz uważnie…
Naszyjnik Loli zmienia swoją długość w trakcie trwania filmu. Na początku 

znajduje się wysoko na jej szyi, w późniejszych scenach jest niżej, a na końcu – na 
dekolcie.

Wyznania małoletniej gwiazdy
TV Puls Niedziela 12.00

Niewiarygodna historia

Wierny jak pies 
Hachiko

Profesor Parker Wilson (Ri-
chard Gere) otacza opieką bezpań-
skiego psa, którego znalazł na stacji 
kolejowej. Jednocześnie rozpoczyna 
poszukiwania właściciela zwierzęcia. 
Jednak na jego ogłoszenie nikt nie 
odpowiada i, za namową całej rodzi-
ny, mężczyzna postanawia stworzyć 
psu nowy dom. 

Hachiko, bo tak nazywa się 
czworonóg, staje się najwierniejszym 
przyjacielem swego pana. 

Film oparty na prawdziwej historii. Psa Hachiko mieszkańcy Tokio nagrodzili 
pomnikami, by upamiętnić jego oddanie. Hachiko dał dowód tak wielkiej miłości 
i wierności wobec swego pana, że legenda o tym najlepszym z przyjaciół trwa po 
dziś dzień...

Pewnie nie wiesz…
Hachiko to pies rasy akita.
W 1994 roku Culture Broadcasting Network (CBN) w Japonii udało się 

odzyskać dźwięk szczekającego Hachiko z fragmentów starego nagrania. Po 
wielkiej kampanii reklamowej zostało ono wyemitowane w sobotę 28 maja 
1994 roku, 59 lat po śmierci psa. Miliony radiosłuchaczy zgromadziło się przy 
odbiornikach, żeby usłyszeć szczekającego Hachiko. 

Muzykę do filmu skomponował Jan Kaczmarek, a wykonała ją Polska Or-
kiestra Radiowa.

Mój przyjaciel Hachiko Polsat Sobota 13.45

Nowe przygody Lucky Luke’a

Kowboj na straży prawa
Samotny kowboj Lucky Luke i jego wierny 

towarzysz, koń Jolly Jumper przemierzają Dzi-
ki Zachód w poszukiwaniu bandytów. Dzięki 
swojej pomysłowości, szybkości posługiwania 
się bronią i niebywałemu szczęściu dzielnemu 
stróżowi prawa udaje się łapać złoczyńców bez 
rozlewu krwi. W misji szerzenia sprawiedliwo-
ści wspomaga Luke'a rumak Jolly Jumper, który 
często ratuje go z poważnych tarapatów.

Nowe przygody Lucky Luke’a
abc TV piątek 21.00

plac zabaw

Kenai ma dostać od duchów 
przodków totem, który ma mu 

wskazywać drogę. Jego starsi bracia 
otrzymali totemy przewodnika 

i mądrości. Jemu przypada totem 
niedźwiedzia, który symbolizuje 

miłość.
Niezwykle widowiskowy film, oparty na mo-

tywach starej indiańskiej legendy. 

Kenai, za sprawą magii zostaje przemieniony 
w niedźwiedzia. Musi teraz oglądać świat z zupeł-
nie nowej perspektywy, pobierając tym samym 
jedyną w swoim rodzaju, niezwykle wartościo-
wą lekcję życia. Starając się znaleźć sposób, by 
powrócić do ludzkiej postaci i nie mogąc poro-
zumieć się ze swoim starszym bratem, Kenai za-
przyjaźnia się z wesołym niedźwiadkiem grizzly 
– Kodą i razem ruszają w pełną niebezpieczeństw 
podróż. Pośród zapierającej dech, przepięknej 
scenerii poznają wiele dzikich zwierząt, w tym 
dwa zabawne łosie Rutta i Tuka, wełniste mamu-
ty, niesforne barany i inne! 

Mój brat niedźwiedź
Polsat Niedziela 9.45

Indiańska legenda

Świat  
widziany  

oczami 
niedźwiedzia

Pomnik Hachiko w Tokio.

Kapitan 
Władysław 
Dąbrowski 

Urodził 27 czerwca 1906 r. się 
we wsi Zazdrość, leżącej w gmi-
nie Niegów, niedaleko Wyszko-
wa. W 1927 roku  został przyjęty 
do Szkoły Podchorążych Piechoty 
w Komorowie koło Ostrowi Ma-
zowieckiej. Była to jedna ze szkół 
kształcących przyszłych oficerów 
zawodowych armii II Rzeczypo-
spolitej. 

15 sierpnia 1930, po ukończe-
niu SPP, podporucznik Władysław 
Dąbrowski II został skierowany 
do 68. Pułku Piechoty we Wrze-
śni koło Poznania. W czasie służ-
by w 68. pp był dowódcą plutonu, 
a następnie kompanii szkolnej 
ciężkich karabinów maszyno-
wych. 14 marca1933 roku otrzy-
mał awans na stopień porucznik. 
2 lutego1934 roku poślubił Jani-
nę Mioduchowską, którą poznał 
na początku nauki w gimnazjum 
w Wyszkowie. 11 lutego1935 roku 
we Wrześni przyszedł na świat syn 
Jerzy - pierwsze dziecko Władysła-
wa i Janiny Dąbrowskich. W sierp-
niu 1935 roku porucznik Dąbrow-
ski został przeniesiony Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Różanie.  
Pod koniec  1937 roku ukończył 
z wyróżnieniem kurs dowódców 
kompanii w Centrum Wyszkolenia 
Piechoty w Rembertowie. 18 maja 
1938 roku otrzymał medal „Za dłu-
goletnią służbę”. 

Rozkazem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych z dnia 22 sierpnia 
1938 roku porucznik Dąbrowski 
został przeniesiony do 71. Pułku 
Piechoty w Zambrowie.  Został 
dowódcą 1. kompanii ckm w I ba-
talionie. 19 marca 1939 roku otrzy-
mał awans na stopień kapitana. 
9 kwietnia 1939 roku urodziło 
się kolejne dziecko Janiny i Wła-
dysława - syn Tadeusz. W lipcu 
1939 roku, korzystając z urlopu, 
wyjechał z rodziną Wyszkowa, 
w którym mieszkała Matka żony. 
Rodzina nie wróciła już nigdy do 
swojego mieszkania w Zambrowie. 
Całe mienie oraz pamiątki rodzin-
ne zostały utracone. 

W czasie wojny obronnej 1939 
roku 71. Pułk Piechoty pod do-

wództwem ppłk dypl. Adama Zbi-
jewskiego walczył w składzie ma-
cierzystej 18 Dywizji Piechoty (pod 
komendą płk. dypl. Stefana Kos-
seckiego), która podporządkowa-
na została dowódcy SGO „Narew”. 

Zajęcie Zambrowa przez Niem-
ców 10 września oznaczało groźbę 
otoczenia 18 DP. W celu umożli-
wienia wyjścia dywizji z okrążenia 
należało odbić z rąk niemieckich 
Zambrów i otworzyć drogę w kie-
runku na Nur nad Bugiem. 11 wrze-
śnia 1939 roku dowódca dywizji 
płk Kossecki wydał rozkaz natarcia 
na Zambrów, w którym byli już 
Niemcy. Główny ciężar walki spo-
czywał na znających teren i samo 
miasto żołnierzach 3 batalionów 
71 pp. Walki o miasto trwały cały 
dzień, były bardzo zacięte, często 
na bagnety, z użyciem granatów 
i zakończyły się niepowodzeniem. 
I batalion pod dowództwem ka-
pitana Tadeusza Dworaka zaata-
kował Zambrów od strony wsi 
Sędziwuje. W składzie batalionu 
walczyła I kompania ckm kapi-
tana Dąbrowskiego, który został 
ciężko ranny. Prawdopodobnie 
dzień po bitwie został odwieziony 
do niemieckiego szpitala polowego 
we wsi Dmochy Wochy w gminie 
Czyżew, w którym zmarł 13 wrze-
śnia 1939 roku. Dopiero niedawno 
udało się ustalić, że kapitan Wła-
dysław Dąbrowski II został pocho-
wany przez miejscową ludność na 
prywatnej łące należącej obecnie 
do państwa Godlewskich, gdzie 
przeleżał do dnia ekshumacji 13 
stycznia 2018 roku, to jest 78 lat 

Bohaterowie Zambrowa i polskiego września 
mają swoją mogiłę
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… „na pomoc”
Do naszej redakcji dotarł list mieszkańca 

Łomży. Ważny i ciekawy nawiązujący do na-
szych publikacji. Publikujemy go w całości 
z zachowaniem oryginalnej pisowni. 

„Z mieszanymi uczuciami przeczytałem 
artykuł - „Hospicjum w Łomży ocze-
kuje na pomoc”, bowiem od 21 lutego 
do 5 kwietnia br, dwu- trzykrotnie na 
dzień, wraz z żoną, doświadczyliśmy 
ze łzami w oczach „wzruszających 
przeżyć w zjednoczeniu z cierpiącymi 
i umierającymi, chorymi łomżyńskie-

go hospicjum zbudowanym od pod-
staw przez p. Teresę Steckiewicz.

Byłem naocznym świadkiem dzia-
łalności p. Teresy związanej z ideą 
budowy hospicjum . Podziwiałem jej 
zapał, energię i determinację oraz 
niekonwencjonalne postępowanie re-
alizacji życiowego dzieła, które, wy-
dawało mi się przerastać możliwości 
„…zwykłej” pielęgniarki, sam bowiem  
miałem w tamtych czasach życiowe 
doświadczenia, w różnych, podobnych 
przedsięwzięciach dla ludzi będących 
w potrzebie.

Ale p. Teresa, to zupełnie coś inne-
go; mówiła i robiła to „… co uważała 
za słuszne:, oczekując przynajmniej 
zrozumienia”. Właśnie to Jej (nie) 
zwyczajne działanie sprawiło, że Ta – 
(nad) zwyczajna pielęgniarka; uparta, 
nieustępliwa, dokuczająca i rozmiło-
wania w swojej… „służbie z powoła-
nia”- osiągnęła zamierzony cel jakim 
było tych „...tylko! 6 łóżek” na po-
czątek, z opieką hospicyjną chorych, 
w budynku i na działce z hangarem na 
łodzie wioślarskie ŁTW, nad Narwią.

Budziło to we mnie - wówczas i dzi-

siaj, podziw i ogromny szacunek nie-
zależnie od różnych opinii i ludzkich 
osądów.

„Daj siebie innym” - namawiał, 
przed swoim tragicznym wypadkiem, 
Marek Kotański- KOTAN, założyciel 
MONARU.

„Jedź przez życie tak, aby ślady 
twoich stóp przetrwały Cię”- głosił śp 
bp Jan Chrapek.

Znając czy nie znając, te dwa we-
zwania, p. Teresa- „ ...pielęgniarz 
z przekonania i chorym służąca z po-
wołania”, miała i ma tę „…zdolność by-
cia bliźnim dla cierpiącego człowie-
ka i solidaryzowania się  z nim, na co 
wskazywała „ … nowa wyobraźnia mi-
łosierdzia” głoszona przez J.P II - dzi-
siaj świętego Kościoła Powszechnego.

Wspominając p. Teresę i Jej działal-
ność w dn 24 lutego br, nieświadomy, 
że rozmawiam z córką p. Teresy, po-
wiedziałem wówczas:„ …jeśli miałbym 
kogoś wyróżnić na 600- lecie nadania 
praw miejskich Łomży, z osobistym  
największym dorobkiem życia w spo-
łeczeństwie i dla Społeczeństwa Łomży 
i regionu- byłaby to p. Teresa Steckie-

wicz- Prezes ŁTP ch pw. Świętego Du-
cha”.

Dzisiaj czynię to publicznie, dotrzy-
mując słowa.

Dzisiaj też - trudno sobie to wy-
obrazić, zrozumieć, że mając na Ziemi 
Łomżyńskiej, taką placówkę  zapew-
niającą chorym odchodzenie w god-
nych warunkach i pod profesjonalną 
opieką”- co w pełni potwierdzamy , 
jej „Szefowa” prosi- jak przed laty, 
o „zrozumienie” i tylko 50 tyś zł  na 
działalność ( zamiast 22 czy 25 tyś) 
oraz o środki unijne na rozbudowę 
„…jedynej takiej placówki na Ziemi 
Łomżyńskiej.

Jałmużna zbierana do puszek to 
szczytny zamysł (sami zebraliśmy pod-
czas pogrzebu naszej kuzynki kilkaset 
zł), ale mamy prawo oczekiwać od sa-
morządów – nie tylko w Łomży i nie 
„daniny”, tylko stałej dotacji budże-
towej w wysokości oczekiwanej przez 
Stowarzyszenie oraz wsparcia w pozy-
skaniu środków unijnych na realizację 
projektu rozbudowy hospicjum”.

Z poważaniem
MAREK MAKIEŁA

Makulatura ma misję.  
SP 2 pomaga 

mieszkańcom Afryki
Przez najbliższe dni (do 16 maja – środa) Szkoła Podstawowa 
nr 2 zbiera makulaturę.

Ty też możesz otworzyć swoje serce i dorzucić trochę 
papieru! Jeden kilogram tego surowca wtórnego, to 75 
litrów wody dla Afryki! Warto zapamiętać ten przelicz-
nik, gdyż jest to wielki dar pierwszej potrzeby. Przynieś 
zalegającą w domu makulaturę i pomóż mieszkańcom 
Afryki. 

„ZBIERAJ – NIE NISZCZ – PRZEKAŻ – WSPIE-
RAJ”

Lodowa Impresja 
Zima na ogół kojarzy się z surowością barw i kształtów natury. W rzeczywistości 
jednak jest inaczej, ten zimny świat jest pełen barw i dziwnych kształtów, które 
tworzy zamarznięta woda. „Lodowa Impresja” to tytuł wystawy fotografii Zbignie-
wa Ciborowskiego otwartej 15 maja w Galerii „N”. 

Za sprawą zamarzniętej wody powstaje „równoległy świat” snujący wła-
sne, dziwne opowieści, ale dostępne tylko tym, którzy okażą pokorę pochy-
lając swój wzrok blisko natury. Lodowa saga trwa krótko, do pierwszych 
ciepłych promieni słońca, ale to tylko my tak to widzimy bo dla tego mikro-
świata jest to cała epoka... 

- Fotografia była zawsze dla mnie bardziej narzędziem narracji o świecie, 
a nie tylko sporządzaniem jego „nieruchomych kopii”- wyjaśnia fotograf.

Zbigniew Ciborowski, urodził się w 1948 roku w Łomży. Jest absolwen-
tem Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu nauczyciel-polonista. Wykła-
dał też fotografię w WSP w Olsztynie i PLSP w Łomży. Zajmuje się różnymi 
dziedzinami tej sztuki od 40 lat. Fotografuje głównie przyrodę, ale uprawia 
też inne rodzaje fotografii. 

Jest popularyzatorem i krytykiem sztuki fotograficznej. Dużo podróżuje 
po krajach Europy czego efektem są fotografie i filmy. Zajmuje się także gra-
fiką komputerową współpracując z wydawnictwami. 

Jest autorem 18 wystaw indywidualnych, a także uczestniczył w kilku-
dziesięciu 

wystawach i konkursach fotograficznych zdobywając znaczące nagrody 
i wyróżnienia w Polsce i za granicą. Jest członkiem i współzałożycielem Klu-
bu Fotografii NURT w Łomży. Członek rzeczywisty (AFRF) Stowarzyszenia 
Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej (nr leg. 315), którego kapituła 
przyznała mu medal ,,Zasłużony dla polskiej fotografii''.

Wernisaż wystawy odbędzie się 15 maja 2018 roku, o godzinie 18.00, 
w Galerii, N w Łomży, Al. Legionów 133. W programie występ artystów z Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie. 

Wstęp wolny.

Zachwyć się 
obrazem  

i dźwiękiem 

Łomżyńscy artyści plastycy i fotograficy 
oraz Restauracja „Na Farnej” zapraszają 
na otwarcie wystawy środowiskowej. 

16 maja, wnętrza restauacji wy-
pełnią wyjątkowe dzieła sztuki po-
święcone Łomży. Tego dnia będzie 
można także posłuchać muzyki na 
żywo. Wieczór uświetni występ ze-
społu BIOACOUSTIC, w składzie: 
Żaklina Olchowik (skrzypce), Mi-
chał Olchowik (akordeon) i Dariusz 
Boguski (gitara). Początek, godzina 
18:00. 
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Orszak księcia Janusza I i wielka, ale 
tragiczna miłość z wielka historią w tle. 
Trwa malowanie dwóch nowych mura-
li. Jeden z nich odwołuje się do czasu 
nadania Łomży praw miejskich przez 
władcę Mazowsza  I, drugi - do rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę 
prezentując postacie Leona Kaliwody 
oraz Halinki Jarnuszkiewiczówny. 

Ich wykonawcami, tak jak 
w przypadku czterech ubiegłorocz-
nych wielkoformatowych malowideł 
ściennych, są muraliści z Fundacji 
RoskoArt pod kierunkiem Rafała 
Roskowińskiego, twórcy Gdańskiej 
Szkoły Muralu, artysty, malarza, 
pioniera i legendy polskiego mura-
lizmu. 

- Ubiegłoroczne cztery murale 
pokazały, że tego typu sztuka przy-
padła do gustu łomżyniakom. Po-
wstanie dwóch kolejnych niewątpli-
wie przyczyni się do uatrakcyjnienia 
i poprawy wizerunku naszego mia-
sta, a także może być inspirującym 
sposobem na zwiększenie świado-
mości historycznej mieszkańców 
Łomży – mówi prezydent Mariusz 
Chrzanowski. 

Pierwsze z wykonywanych wiel-
koformatowych malowideł ścien-

nych, prezentujące orszak Księcia 
Janusza w rocznicę nadania praw 
miejskich Łomży, powstaje przy ul. 
Giełczyńskiej na ścianie zewnętrznej 
jednego z budynków Muzeum Pół-
nocno - Mazowieckiego. 

- Kompozycja, ze względu na 
proporcje horyzontalne, ma roz-
ciągniętą formę złożoną z postaci 
w strojach z pierwszej połowy XV 
wieku. Jest podzielona na dwie gru-
py, rozdzielona kartuszem z datą 
nobilitacji i herbem miasta – tłuma-
czy Rafał Roskowiński, który pro-
jektował mural. 

Zgodnie z jego opisem grupa po 
lewej stronie to symboliczne przed-
stawienie mieszczan łomżyńskich, 
witających wkraczający do miasta 
orszak księcia. Stroje inspirowa-
ne są m.in. akwarelami i szkicami 
Jana Matejki. Zapewne jest tam 
osoba duchowna, architekt miasta, 
miejscowe damy oczywiście poka-
zane w sposób symboliczny, alego-
rystyczny. Grupa po prawej stronie 
to orszak Księcia Janusza złożony 
głównie z rycerzy w zbrojach pa-
radnych. Otoczony jest pocztowymi 
z symbolami mazowieckich smoków 
i orłów takimi, jakimi posługiwał się 

możnowładca. Reszta rycerstwa to 
szlachta mazowiecka z widocznymi 
herbami mazowieckimi Leliwa i Na-
łęcz. 

- Sam mural nie jest dokumen-
tem historycznym, ale inspiracją do 
zainteresowania się historią - pod-
kreśla Rafał Roskowiński.

Drugie wielkie malowidło po-
wstaje na budynku przy ul. Polowej 
35, który do tego celu został uży-
czony nieodpłatnie na 10 lat przez 
Łomżyńską Spółdzielnię Mieszka-
niową. Nawiązuje ono do roczni-
cy odzyskania niepodległości i ma 
podwójną symbolikę. Pierwsza jest 
bezpośrednio związana z wydarze-
niami z 1918 r. w Łomży i przedsta-
wia zakochanych w sobie młodych 
ludzi - Leona Kaliwodę i Halinkę 
Jarnuszkiewiczównę trzymających 
się za ręce i patrzących sobie w oczy. 

- Halinka w warkoczu - symbolu 
niewinności i słowiańszczyzny, na-
tomiast Leon z zawadiackim uśmie-
chem, z kotylionem w klapie jesion-
ki, w wojskowych butach, w czapce 
maciejówce – opisuje Rafał Rosko-
wiński. 

Na górze znajduje się szarfa 
z datami tragicznych śmierci ko-
chanków oraz bluszcz, który do dziś 
splata ich mogiły, z białymi gołę-
biami, które symbolizują zarówno 
Ducha Świętego, jak i miłość oraz 
pokój. Między postaciami jest cytat 
z autentycznego rozbrajania Niem-
ców w 1918 r. na podstawie fotogra-
fii historycznej. Druga symbolika to 
porównanie tamtych wydarzeń do 
współczesności. Jak opisuje mura-
lista, dzieło pokazuje, że krew mło-
dego peowiaka i jego ukochanej nie 
wsiąkła w ziemię nadaremnie. 

- Duch tamtej wolnej Polski, 
za którą poległ Kaliwoda, płynie 
w żyłach ich następców, polskich 
współczesnych żołnierzy. Miłość 
i heroizm, poświęcenie dla Ojczyzny 
i wielkich wartości, jakie zawarte 
są w słowie Polska, to idea, która 
przyświeca naszym współczesnym 
żołnierzom – tłumaczy Rafał Rosko-
wiński. 

Do portretów współczesnych 
wojskowych na malowidle pozowa-
li żołnierze zawodowi z Centrum 
Szkolenia Informatyki i Łączności 
w Zegrzu.

Oba murale będą gotowe do 
końca maja bieżącego roku.

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku, pod hasłem „Ku Niepodległej” 
powstały w Łomży cztery murale. 
Na budynku przy ul. Rządowej 5 
znajduje się malowidło prezentujące 
sylwetkę kapitana Mariana Ragano-
wicza i żołnierzy 33 Pułku Piechoty 
z bitwy z bolszewikami w 1920 r., 
nazwanej "Cudem nad Narwią”. Na 

ścianie budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 11 przedstawiona została 
tematyka powstania styczniowego, 
nawiązująca do zdjęcia E. Zającz-
kowskiego z 1916 roku, ukazującego 
mieszkańców Łomży przed krzyżem 
upamiętniającym miejsce stracenia 
powstańców przy Szosie Zambrow-
skiej. Na budynku przy ul. Polowej 
57 jest postać autora „Flory polskiej” 
Jakuba Ignacego Wagi jako nauczy-

ciela kształtującego w młodzieży po-
stawy patriotyczne, a wśród uczniów 
znajduje się także jego syn Włady-
sław, uosabiający aspiracje i nie-
podległościowe dążenia Polaków. 
Natomiast w dziedzińcu Muzeum 
Północno - Mazowieckiego przy ul. 
Dwornej 24A znalazła się postać 
Adama Chętnika - etnografa i muze-
alnika, ale także niepodległościowe-
go działacza społeczno-politycznego. 

barwna Łomża

Stary Rynek w Łomży.  
Idealny na plener malarski 

Jedne upatrzyły sobie miejsce pod zielonym, rozłożystym drzewem, dającym przy-
jemny cień. Inne wybrały nieco bardziej nasłoneczniony fragment  w narożniku 
Starego Rynku w Łomży. Natalia, Klaudia i Ola wolą ołówek, natomiast Iza i Asia 
farby. Wszystkie jednak na łomżyńską starówkę przywiodły jej uroki, które uczen-
nicom „Plastyka” służą jako plener malarski. 

Nie wiosenna, a letnia już pogoda zachęca do spacerów po Starym Rynku 
w Łomży. Uczennice z Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łom-
ży, wolą jednak spędzić ten czas nie spacerując, a wygodnie rozsiadając się 
w różnych zakamarkach  malując i szkicując jej uroki.

- Na łomżyńskiej starówce jest mnóstwo ciekawej architektury – przy-
znaje z uśmiechem Ola. - Są doskonałe budynki do szkicowania i przede 
wszystkim nauki perspektywy – wtóruje koleżance Natalia. - Jeśli jeszcze 
można uczyć się i tworzyć na świeżym powietrzu w tak miłych i sprzyjających 
warunkach i okolicznościach, to jest to czysta przyjemność – podsumowuje 
Klaudia. 

   

W Łomży powstają nowe murale 
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783.

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

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

EDWAL – meble na zamówienie. Pro-
jekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 
53, 601 804 117. 

USŁUGI ABI I BHP

Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to 
kompleksowa obsługa firm pod 
względem BHP, PPOŻ oraz ABI – do-
kumentacja ochrony danych oso-
bowych. 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 So-
kołowska – twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9, ul. 
Sikorskiego 166. Tel. 862  173  474, 
606 728 258. 

USŁUGI RTV AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łom-
ża. Tel. 862  115 343, 696  884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl

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

USŁUGI SZEWSKIE

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 

teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 

505 997 115. 

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne 3,4 
ha z budynkami. Nowe Kupiski. Tel. 
862 179 234, 518 273 277. 

Działkę ogrodową „Grobla” Łomża 
od strony miasta, pierwszy wjazd. 
Działka utwardzona, nawieziona zie-
mia. Cena 1700 zł. Tel. 609 108 027.

Sprzedam dom w Śniadowie o pow. 
250 m2. Tel. 506 761 893. 

MATRYMONIALNE

Wdowiec 74 lat z Zambrowa, zdro-
wy, bez nałogów i zobowiązań 
pozna Panią do 80 lat. Bardzo chęt-
nie zaopiekuję się drugą osobą, 
by razem spędzić jesień życia. Tel. 
511 503 124. 

ROLNICTWO
Sprzedam kontener 1200 l z kwa-
sówki, zastawy do kiszonki + 9 ha 
łąki do Łomży. 
Tel. 512 807 56.

RÓŻNE

Sprzedam tablet Lenovo TAB S8-50L. 
Cena 400 zł. Tel. 609 108 027.

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, 

Łomża, ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38.

MOTORYZACJA

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIEN-
TA. DOBRE CENY. 18 – 400 Grzy-
mały k.Łomży. Tel. 602  259  306, 
734 857 500.

Sprzedam opony letnie 205/55/D16. 
Tel. 509 281 100. 

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

Zatrudnię pracownika w gospodar-
stwie w okolicy Wizny, może być 
emeryt. Tel. 784 497 101.

Zlecę obróbki blacharskie w Łomży. 
Tel. 880 970 120. 

Zatrudnię pracowników do budowy 
domów drewnianych. Zapewniamy 
zakwaterowanie i wyżywienie. Tel. 
600 289 289.

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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Jako pierwsze "kapelusze" na rondach 
Hanki Bielickiej przy Teatrze Lalki 
i Aktora. Zaraz potem zieleniec po obu 
stronach dawnej trybuny honorowej na 
placu Niepodległości. Tysiące kwiatów 
przygotowanych przez Miejskie Przed-

siębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej umaiło Łomżę.

Przede wszystkim pozwoliła 
pogoda. Jest słońce, a prognozy po-
gody nie straszą, że majowi "ogrod-
nicy" i "Zimna Zośka" przyniosą 

przymrozki. Zatem można delikatne 
sadzonki umieścić w ziemi, a prze-
trwać okresy bez opadów pozwoli im 
specjalna instalacja nawadniająca.

Wielki kwiatowy obraz pojawi 
się także na skarpie prowadzącej od 
hotelu Gromada do muszli koncer-
towej przy ul. Zjazd, czyli miejscu 
szczególnie ważnym ze względu na 
ruch tranzytowy. Dlatego dyrektor 

MPGKiM Marek Olbryś już jesie-
nią, kiedy odbyło się przygotowanie 
gruntu, zapowiadał, że znajdą się 
tam elementy informujące o jubi-
leuszu 600-lecia praw miejskich 
Łomży. Bardziej niż zwykle okolicz-

nościowe są także tym razem "insta-
lacje" na placu Niepodległości. "Ka-
pelusze" Pani Hanki nie zawierają 
dodatkowych objaśnień.

Zrobiło się na ulicach Łomży 
pięknej.              

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży zaprosił mieszkańców na 
trzydniową "paradę atrakcji", która  za-
chęcała do spędzania czasu aktywnie, 
zdrowo i rodzinnie, ale także pozwalała 
poznać jak w Łomży wykorzystywane 
są unijne fundusze. 

Głównym akcentem pierwszego 
dnia było spotkanie, na które MO-
SiR i Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Łomży 
zaprosił dzieci z opiekunami do Mia-
steczka Ruchu Drogowego w Skate-
parku przy ulicy Mazowieckiej. Pod 
czujnym okiem policjanta dzieci 

uczyły się znaków i dowiedziały się 
co trzeba zrobić, żeby móc zdać na 
kartę rowerową.

- Mieliśmy okazję nauczyć się 
dużo o znakach, nakazach, zaka-
zach. Na pewno przyda nam się to 
przed zdobyciem karty rowerowej - 
mówią zgodnie koledzy Eryk i Maks

- Uczymy dzieci poruszania się 
rowerami po małej ulicy. Jest to 
szczególnie ważne w okresie wio-
senno - letnim, kiedy mnóstwo 
najmłodszych korzysta z dwóch kó-
łek. To ważne, żeby poznały zasady 
poruszania się po ulicach. Policjant 

wyjaśnia też jak odpowiednio przy-
gotować rower. To cieszy, że jest 
tak wielu chętnych, żeby aktywnie 
spędzać czas - podsumowuje Kamil 
Walczyk z MOSiR

Kolejne dwa dni upłynęły pod 
znakiem wody. Najpierw Łomżyń-
ski Klub Płetwonurków „Podwodny 
Jeleń” i Akademia Nurkowania „Ko-
nik Morski” zaprosili na pokaz nur-
kowania w Parku Wodnym MOSiR. 
Profesjonalni nurkowie pokazali jak 
bezpiecznie odkrywać podwodny 
świat. 

- Obiekty Parku Wodnego nale-

żą do tych, których budowa została 
współfinansowana ze środków eu-
ropejskich. Bardzo nam miło, że 
codzienne nasze działania i także 
tak specjalne wydarzenia cieszą się 
zainteresowaniem mieszkańców - 
mówi Anna Męczkowska, pracownik 
MOSiR. 

- Nurkowanie jest nie tylko cie-
kawą formą spędzania wolnego 
czasu. Uczy także szacunku i re-
spektu do środowiska naturalnego. 
Członkowie Łomżyńskiego Klubu 
Płetwonurków „Podwodny Jeleń" 
corocznie biorą udział w sprzątania 
Narwi, a także prowadzą inne akcje 

propagujące ochronę środowiska 
naturalnego - dodaje Adam Siwik, 
instruktor nurkowania

Finałowa odsłona Dni Funduszy 
Europejskich przygotowana została 
w Porcie Łomża, na bulwarach nad 
Narwią Można było wypożyczać na 
promocyjnych warunkach sprzęt 
pływający MOSiR. Pogoda dopisała, 
oferta przyciągnęła mieszkańców.

- To bardzo dobry pomysł u pro-
gu sezonu. Na pewno zachęci to wie-
lu ludzi do skorzystania z naszych 
propozycji rekreacji i wypoczynku 
- tłumaczy Marek Bogdański.

JOANNA OSIŃSKA

Dni otwarte Funduszy Europejskich 
w łomżyńskim MOSiR

Umajenie Łomży
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Systematycznie buduje swoją pozycję 
wśród najlepszych polskich specja-
listów kulturystyki i fitness Damian 
Turowski. Był blisko podium w Katowi-
cach podczas Mistrzostw Polski w Kul-
turystyce i Fitness NAC 2018.

Były to także eliminacje do 
mistrzostw świata, które odbywa-
ją się w tym roku na Filipinach. 
Damian Turowski zajął 4 miejsce 
w Debiutach oraz 5 w Mistrzostwach 
Polski Open w kategorii Mens 
Aesthetics.

W ramach mistrzostw Polski 
zmierzyło się ok. 200 zawodników. 
Potwierdził się trend, że kategoria 
Mens Aesthetics jest najliczniej ob-
sadzona. Brało w niej udział aż 15 
startujących. Wyłonienie finałowej 
szóstki było nie lada wyzwaniem dla 
sędziów.

Dzięki dobremu występowi 
Damian Turowski ma możliwość 
wzięcia udziału w prestiżowych za-
wodach "Głuchowski Biogenix Chal-
lenge” pod patronatem ikony pol-
skiej kulturystyki i trenera polskiej 
kadry – Piotra Głuchowskiego.

Waleczni 
Medycy

Z sukcesami wrócili do Łomży zawodni-
cy Młodzieżowego Klubu Sportowego 
„Medyk” z zawodów Pucharu Polski 
w taekwondo olimpijskiegow Olecku.

Wystartowało ok. 700 zawodni-
ków z kraju i zagranicy. Podopieczni 
trenerskiego duetu, Marty i Pawła 
Remiszewskich zdobyli: 

Patryk Camlet - złoty medal 
w kategorii młodzików, 

Wiktoria Skowrońska - srebrny  
medal w kategorii  juniorów, 

Przemysław Jadacki - brązowy 
medal w kategorii kadetów.

Start w Pucharze Polski był kwa-
lifikacją i sprawdzianem przed Mi-
strzostwami Polski Juniorów i Mię-
dzywojewódzkimi Mistrzostwami 
Młodzików. 

Sponsorem klubu jest Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska Piątnica.

Spektakl 
wyrzeźbionych ciał

Rozgrywki  ligowe i mistrzostwa 
Polski juniorów. Tym żyli w ostatnim 
okresie zawodnicy (a przede wszyst-
kim zawodniczki ) Klubu Uczelniane-
go AZS PWSIiP Metal - Technik Łomża.  
Oba wydarzenie dostarczyły powo-
dów do radości.   

W swoim przedostatnim spotka-
niu sezonu I ligi kobiet zawodniczki 
KU AZS PWSIP Metal- Technik Łom-
ża zmierzyły się na wyjeździe z ostat-
nią drużyną tabeli- SCKiS HALS 
WADWICZ II Warszawa.  Jak przy-
pomina Weronika Łuba, w I rundzie 
łomżynianki wygrały 8-2. Rewanżo-
we spotkanie od początku należało 
do zespołu z Łomży, który w całym 
meczu stracił tylko 1 punkt,  wygry-
wając ostatecznie 9:1. Dorobkiem 
punktowym podzieliły się: Monika 
Żbikowska - 2.5 pkt; Joanna Soko-
łowska, - 1,5 pkt;  Weronika Łuba - 
2,5 pkt oraz Karolina Łada  - 2.5 pkt.

Zespół KU AZS PWSIP Metal - 
Technik Łomża utrzymał 5 miejsce 

w tabeli z dorobkiem 19 punktów. 
Kolejne, a zarazem ostatnie spotka-
nie łomżynianki rozegrają we wła-
snej hali  19 maja z IKTS NOTEĆ 
Inowrocław.

Młodsza część łomżyńskiej eki-
py wzięła także udział w indywi-
dualnych i drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Tenisie 
Stołowym, które rozegrane zostały 
w Krośnie. 

Reprezentantkami KU AZS 
PWSIiP Metal - Technik Łomża 
były Izabela Wysmułek, Joanna So-
kołowska i Justyna Gutowska (re-
zerwowa).  Najlepiej powiodło się 
Joannie Sokołowskiej, które trzy-
krotnie był blisko strefy medalowej.   

Dziewczęta wspólnie wystąpiły 
w turnieju drużynowym, w którym 
przegrały trzy zacięte pojedynki 
i ostatecznie zajęły miejsce w prze-
dziale 25 - 32. 

W turnieju indywidualnym Iza-
bela Wysmułek także walczyła bez 

sukcesu i  uplasowała się na miej-
scach 49 - 64.  Joanna Sokołowska 
natomiast przysporzyła ekipie spo-
ro emocji i radości. Przebrnęła trzy 
rundy awansując do ćwierćfinału. 
Niestety na tym zakończyła się jej 
dobra passa, co oznaczało miejsca 
5 - 8.  W turnieju gry podwójnej So-
kołowska wystąpiła w parze z Agatą 
Szczuką  (LUKS Chełmno). Poko-
nały dwa dobre deble, ale w walce 
o półfinał  minimalnie uległy parze 
Aleksandra Michalak/ Maja Mi-
klaszewska (2-3). Izabela Wysmu-
łek  zagrała w parze z Magdaleną 
Włodarczyk (ULKS Moszczenica). 
Dziewczęta odpadły z rywalizacji już 
w I rundzie. Zostały sklasyfikowane 
na miejscach 17-32.

W turnieju gry mieszanej Jo-
anna Sokołowska zagrała w parze 
z Łukaszem Wachowiakiem (ZKS 
Drzonków) i po raz trzeci dotarła do 
ćwierćfinału. Niestety, tej  tam także 
minimalnie ulegli parze Katarzyna 
Węgrzyn - Jan Zandecki (2-3) plasu-
jąc się ponownie na miejscach 5 - 8. 
Izabela Wysmułek zagrała w parze 
z Maciejem Piszczatowskim (UKS 
Dojlidy Białystok). Przegrali już 
w pierwszej rundzie. 

Trener Wacław Tarnacki jest za-
dowolony z gry swoich zawodniczek. 

- Joanna Sokołowska zagrała 
w trzech ćwierćfinałach, szkoda je-
dynie, że nie udało jej się awanso-
wać do strefy medalowej, o czym 
czasami decydowały pojedyncze pił-
ki, zwłaszcza w grze deblowej i mie-
szanej - podsumował. 

Na tenisowych stołach

W akcji Joanna Sokołowska
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Mistrzostwa Polski na 10 000 metrów 
rozegrane niedawno na łomżyńskim 
stadionie nie tylko nie odebrały sił lek-
koatletom „Prefbetu Śniadowo” Łom-
ża, ale wręcz ich uskrzydliły. Choć już 
nie na bieżni, tylko na ulicach.   

Paulina Mazurek-Lipska i Jakub 
Nowak wygrali kilka dni temu biegi 
z okazji rocznicy Konstytucji w War-
szawie, a znakomite wieści dotarły 
właśnie do Łomży z niemieckiego 
Mainz.       

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i trener „Prefbetu”,  
Paweł Ochal i Olga Kalendarova-
-Ochal wystąpili w głównych rolach  
w maratonie w niemieckim Mainz. 

- Nasze maratonowe małżeń-
stwo, pomimo wysokiej, letniej 
temperatury spisało  się wybornie. 
Olga po raz pierwszy w karierze 
zwyciężyła w maratonie osiągając 
czas 2:41,21. Wyprzedziła o ponad 
10 minut zawodniczki z Ukrainy 
i Białorusi. Niestety, oprócz dobrych 
wieści są też i złe. Otóż Olga na 26 
kilometrze poczuła, że się dzieje coś 
niedobrego z jej ścięgnem Achillesa, 
pomimo tego biegła dalej. Jak się 
okazało, naderwała je i musi zakoń-
czyć tę część sezonu. W tym samym 
biegu Paweł zajął miejsce drugie a do 
pokonania zawodnika z Ukrainy za-
brakło mu tylko 3 sekund. Naszego 
maratończyka osiągnął czas 2:24,36 
i trzeciego Etiopczyka wyprzedził 
o 56 sekund. Jak opowiedział nam 
Paweł Ochal był to jego 24 maraton, 
ale nigdy nie biegał w tak taktycznie 
rozgrywanych zawodach. Na szczę-
ście, pomimo „dziwnego”  biegania 
udało się zająć bardzo dobre miejsce 
– relacjonuje Andrzej Korytkowski.

Kolejny z długodystansowców 
„Prefbetu, wracający po kontuzji Ja-
kub Nowak, „mimochodem” zwycię-
żył w biegu Corri Bravetta w Rzymie 
na 10km. 

- Kuba pojechał odpocząć na 
majówkę do znajomych i nie wziął ze 
sobą sprzętu startowego. Na szczę-
ście miał ten sam rozmiar buta i ko-
szulki co mieszkający w Rzymie nasz 
inny zawodnik Robert Nordwing, 
który pożyczył sprzęt Nowakowi, co 
zaowocowało pewnym zwycięstwem 
(ponad minuta przewagi nad dru-
gim zawodnikiem) – uśmiecha się 
szkoleniowiec.

Szymon Kulka natomiast, wi-
cemistrz Polski na 10 000 metrów, 
zwycięstwem zakończył udział 
w XXIII Oleskich Ulicznych Biegach 
Pokoju na dystansie 5 km z czasem 
14:41. W pokonanym polu nasz bie-
gacz zostawił m. in. Ukraińców i Ma-

rokańczyka.
Ostatni z dużej grupy biega-

czy Prefbetu Przemysław Dąbrow-
ski miał także bardzo pracowite 
ostatnie dni. Wywalczył 3 miejsce 
w Zambrowskich Biegach Ulicz-
nych a następnie zwyciężył w Biegu 
Konstytucji, który rozegrany został 
w Ostrowi Mazowieckiej. Już w na-
stępnych dniach zajął drugie miej-
sce w Festiwalu biegowym w Puł-
tusku (4 biegi w 3 dni…). 

- Podsumowując: 6 dni - 6 star-
tów. Jak widać zawodnicy są w for-
mie i miejmy nadzieję, że jeszcze 
wiele dobrych informacji o nich 
usłyszymy - cieszy się Andrzej Ko-
rytkowski. 

Medaliści Prefbetu 
budują siłę

W przygotowaniach do sezonu lekkoatletycznego nasi meda-
liści mistrzostw Polski mają możliwość szlifować swoją formę 
i korzystać z najlepszej siłowni w naszym województwie - 
mówi Andrzej Korytkowski, prezes klubu "Prefbet Śniadowo" 
Łomża.  

Właściciele siłowni CORSO Gym & Fitness, któ-
ra działa od 1 października 2016 roku wyrazili chęć 

współpracy z Ludowym Łomżyńskim Klubem Spor-
towym „Prefbet Śniadowo” Łomża i jego zawodnika-
mi. 

Zawodnicy, którzy nieodpłatnie korzystają ze wspa-
niałych możliwości budowania wysokiej formy  to:  
Beata Trzonkowska - 4 medale mistrzostw Polski, re-
prezentantka Polski;  Przemysław Łyskawy – 2 meda-
le mistrzostw Polski;  Weronika Kulawczyk – brązowa 
medalistka mistrzostw Polski; Rafał Pogorzelski – 4 me-
dale Mistrzostw Polski, reprezentant kraju oraz trener 
Andrzej Korytkowski.

Mistrz  
pokazuje plecy

Piotr Łobodziński, świeżo upieczony mistrz świata w bieganiu po schodach, nie 
odpoczywa. Jak relacjonuje Andrzej Korytkowski, prezes klubu LŁKS "Prefbet 
Śniadowo" Łomża, zawodnik reprezentujący jego barwy "ponownie pokazał plecy 
rywalom".   

- Zwyciężył w liczącym 555 metrów biurowcu Lotte Tower w Seulu. Nasz 
lekkoatleta pokonał 123 pietra w niecałe 16 minut pokonując reprezentan-
tów Australii i Japonii - przekazuje Andrzej Korytkowski.

Dla Piotra Łobodzińskiego był to udany rewanż na Australijczyku Marku 
Bourne, który przed rokiem okazał się najlepszy w stolicy Korei Południo-
wej. 

Był to już 123 bieg po schodach łomżyńskiego towerrunnera w całej  ka-
rierze i 6 zwycięstwo na 6 startów w sezonie 2018. Piotr Łobodziński jak 
zwykle skomentował z dalekiej Azji swój start:

"Zrealizowałem plan w 100%. Prowadzenie od początku i pewne zwycię-
stwo cieszą bardzo. Dwa z pierwsze miejsca w przeciągu 8 dni w Azji poka-
zują iż moja forma na schodach jest wysoka. Cieszy mnie to niezmiernie."

Kolejne dwa tygodnie biegacz z Łomży spędzi w kraju. Będzie się ścigał 
w Warszawie w Hotelu Intercontinental, a  26 maja we Wrocławiu na Sky 
Tower w ramach Mistrzostw Polski. Potem lot za ocean i  3 czerwca w No-
wym Jorku World Trade Center One.

Biegacze „Prefbetu”. Kilka 
sukcesów i jedno zmartwienie 

tel. 503 010 038
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