
W sierpniu będę świętował jubileusz 
pięciolecia starań o stworzenie oddzia-
łu geriatrycznego w szpitalu w Łomży. 
Wierzę, że więcej rocznic już nie będę  
musiał odliczać, a wystarczą miesią-
ce  - mówi Jan Lisiecki. Był jednym 
z uczestników przełomowej rozmowy 
z ministrem zdrowia, która zorganizo-
wał poseł Lech Antoni Kołakowski.

Jan Lisiecki batalię rozpoczynał 
jeszcze jako prezes łomżyńskiego 

oddziału Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. Obecnie jest 
w społecznym komitecie zabiegają-
cym o oddział geriatryczny w Szpi-
talu Wojewódzkim im. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 
Wspiera go tam m. in. były wojewo-
da łomżyński i marszałek podlaski 
Sławomir Zgrzywa. Ich obu oraz 
dyrektora szpitala Romana Noj-
szewskiego umówił na spotkanie 

z ministrem zdrowia , profesorem 
Łukaszem Szumowskim, łomżyński 
poseł Lech Antoni Kołakowski.

- W gruncie rzeczy podstawo-
wym obowiązkiem poselskim jest 
realizowanie potrzeb obywateli, 
nawet jeśli się to wydaje trudne czy 
niemożliwe. Po doświadczeniach 
z batalią o Via Baltica  nie uznaję  
słowa "niemożliwe", dlatego umó-
wiłem nas na spotkanie z ministrem 

- uśmiecha się poseł Lech Antoni 
Kołakowski.

Wreszcie przezwyciężenie wielo-
letniego stanu niemożności? Uczest-
nicy spotkania są ostrożni, ale...

- Tchnęło optymizmem - dodaje 
Jan Lisiecki.

W jego ocenie, decydujące 
znacznie ma to, że minister Łukasz 
Szumowski postawił kilka konkret-
nych zadań przed dyrektorem Ro-
manem Nojszewskim i podtrzymał 
deklarację poparcia, aby w Łomży 
zorganizować profesjonalną opiekę 
medyczną nad osobami starszymi.

Szef łomżyńskiego szpitala 
chciałby ten projekt uczynić nieco 
szerszym: Centrum Zdrowia Psy-
chicznego z oddziałem geriatrii.

- Jesteśmy na bardzo początko-
wym etapie, ale mamy spełnione już 
pierwsze warunki. Jednym z nich 
jest stwierdzenie, że w wojewódz-
twie podlaskim i naszym regionie 
łomżyńskim są niekwestionowane 
potrzeby w opiece psychiatrycznej. 
Geriatria to jeszcze poważniejszy 
problem. W całym województwie 
jest tylko 17 łóżek  tej specjalizacji. 
To są istotne argumenty pozwalają-
ce aplikować o fundusze - mówi dy-
rektor Roman Nojszewski.

Kolejny argument łomżyńskiego 
szpitala to możliwe do wykorzysta-
nia pomieszczenia dawnej pralni. 

- Nie trzeba by wszystkiego budo-
wać od podstaw - dodaje dyrektor.

Efektem powinno być centrum 
psychiatryczne na około 40 łóżek, 
uzupełnione o nowy oddział pobytu 
dziennego oraz 8 - 10 łóżek oddziału 
geriatrycznego. Roman Nojszewski  
mówi także o przychylności Urzędu 
Marszałkowskiego dla tego przed-
sięwzięcia oraz zaangażowaniu wo-
jewódzkiego konsultanta w dziedzi-
nie geriatrii, profesor Barbary Bień.  

Gdyby słowa uznania i komple-
menty można było przeliczyć na 
złotówki czy euro, Łomża za dzia-
łania w okresie kadencji prezyden-
ta Mariusza Chrzanowskiego nie 
miałaby problemów z inwestycjami 
przynajmniej jeszcze przez następ-
ną kadencję i z własnych funduszy 
wybudowałaby Via Baltica. A i Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej mogłoby zrealizować 
swoje wszystkie zamierzenia.  

Miastu z „modelową polityką 
społeczną” pochwał nie szczędziły 
Elżbieta Rafalska, szefowa resortu 
MRPiPS  oraz wiceminister Elżbieta 
Bojanowska.  „Gratulacje, tak trzy-
mać” - powiedziała minister. Z uzna-

niem i wdzięcznością o inicjatywach 
rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz 
znakomitej współpracy i efektywnej 
pomocy mówił  prezydent Mariusz 
Chrzanowski. 

- Jestem dumny, że mam moż-
liwość sprawowania prezydentury 
w obecnych czasach. To wsparcie 
odczuwamy każdego dnia, nie tylko 
w polityce społecznej i za to dziękuję 
– mówił włodarz miasta.

Politykę społeczną realizowaną 
w naszym mieście pozytywnie oce-
nili łomżyńscy parlamentarzyści. - 
Pod tym względem Łomża jest wzo-
rem do naśladowania. 

Dzień Dziecka  
już za kilka dni  

Nielekko być dzieckiem. Same 
dylematy: zdjąć już pampersa czy 
dalej bać się grającego nocniczka; 
dłubanie w nosku z kumplami czy 
truskawki z koleżanką, dziecinny 

buziak dla mamy czy „gangsta rap” 
z tatą, Cristiano czy Messi albo 

jeszcze lepiej smok z „Gry o tron” (jak 
seniorzy zasną i dadzą pooglądać). 

Niełatwe to wszystko.
A jeszcze każdy pyta: To kim 

Ty będziesz? A już wiem, że nie 
chcę dorosnąć, bo będzie za mało 

przytulania.
Dzieci Łomży, dzieci świata! Nie 

dajmy się! 
Bądźmy zdrowe, silne, mądre, 

wielkie, ale pozostawmy w sobie 
dziecko.

Małym dzieciom i dorosłym dzieciom 
życzymy spróbowania wszystkiego 

i wybrania wszystkiego najlepszego.

Artur Filipkowski i pracownicy 
Grupy Medialnej Narew  
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Nie uznaję słowa 
"niemożliwe" - mówi poseł 
Lech Antoni Kołakowski 

Miasto modelowej polityki społecznej. Minister Elżbieta Rafalska w Łomży 

Od lewej Elżbieta Bojanowska, Elżbieta Rafalska, Mariusz Chrzanowski i Bernadeta Krynicka podczas konferencji prasowej w Łomży
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Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski odwołał ze stanowiska 

swojego pierwszego zastępcę, 
czyli Agnieszkę Barbarę Muzyk.  
Uznaliśmy, że wydarzenie jest 

niezmiernie ważne w roku 
jubileuszu 600-lecia praw miejskich 

Łomży, ale także wyborów 
samorządowych. Dlatego 

poprosiliśmy obie najbardziej 
zainteresowane osoby o bliższe 

przedstawienie swoich racji.

Po kilku godzinach dotarło do 
nas oświadczenie Agnieszki Barbary 
Muzyk. Nieco później otrzymaliśmy 
także stanowisko prezydenta Mariu-
sza Chrzanowskiego. Obydwa pu-
blikujemy w takiej postaci, w jakiej 
sformułowali  je autorzy.

Zaskoczenie?!       
Rozporządzenie prezydenta Ma-

riusza Chrzanowskiego opublikowa-
ne zostało w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego z datą 
25 maja. Pod nagłówkiem i obowiąz-
kowym przywołaniem odpowied-
nich przepisów prawa, znajduje się 
paragraf 1 z czterema punktami.

W pierwszym prezydent infor-
muje o odwołaniu Agnieszki Bar-
bary Muzyk ze stanowiska z dniem 
25 maja. W kolejnych jest mowa 
o okresie wypowiedzenia (trzy mie-
siące - od końca maja do końca 
sierpnia), zwolnieniu z obowiązku 
wykonywania w tym okresie pracy 
oraz obowiązku wykorzystania przez 
odwołaną już wiceprezydent urlopu 
wypoczynkowego.

Nie wiadomo na razie czy poja-
wi się nowy zastępca czy już do wy-
borów władze Łomży będą działać 
w zmniejszonym składzie. Agnieszka 
Barbara Muzyk zajmowała się w ma-
gistracie m.in. sprawami oświaty, 
kultury, społecznymi. Jeszcze kilka 
dni temu wraz z prezydentem Ma-
riuszem Chrzanowskim podejmo-

wali goszczące w Łomży minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbietę Rafalską i jej zastępczynię 
Elżbietę Bojanowską.   

Nie jest tajemnicą, że najbar-
dziej prawdopodobną przyczyną 
„rozstania” bliskich współpracowni-
ków są nadchodzące wybory samo-
rządowe. Regionalne władze Prawa 
i Sprawiedliwości rekomendowały 
Mariusza Chrzanowskiego jako kan-
dydata partii na prezydenta Łomży. 
Krajowe nie dokonały w ubiegłym 
tygodniu wskazania, mimo że są 
znane już nazwiska osób, które po-
walczą o prezydenturę w Białymsto-
ku i  Suwałkach czy o burmistrzow-
skie rządy w Kolnie i Zambrowie. 

Oświadczenie Agnieszki Barbary Muzyk: 
Szanowni Państwo, mieszkańcy 

Łomży!!!
 Propozycję pracy na stanowisku 

zastępcy prezydenta miasta Łomża 
przyjęłam 3,5 roku temu. Przyszłam 
do pracy  z nadzieją na dobrą zmia-
nę w naszym mieście. Wyzwanie to 

podjęłam po to, by służyć miesz-
kańcom. Poświęciłam temu zadaniu  
wszystkie swoje umiejętności, nie 
licząc też swojego czasu. 

Przyjęłam tysiące mieszkań-
ców Łomży, odbyłam setki spotkań, 
uczestniczyłam w licznych uroczysto-
ściach. To mieszkańcy Łomży wiedzą, 
jak te spotkania wyglądały, to oni naj-
lepiej potrafią ocenić  poziom  moje-
go zaangażowania w rozwiązywanie 
ich problemów i trosk.  Przyszłam do 
Urzędu Miejskiego, by służyć miastu i  
mieszkańcom naszego miasta. 

Stworzyłam zespoły, z którymi 
zrealizowałam projekty przynoszące   
miliony złotych na realizację zadań 
ważnych dla miasta. Podjęłam rów-
nież wielkie, historyczne zadanie 
przygotowania obchodów 600-lecia 
nadania praw miejskich Łomży. 

Doświadczałam na co dzień, że 
w Łomży i w ludziach z Łomży tkwi 
ogromny potencjał, który wspólnie 
rozwijaliśmy. Łomży potrzeba ludzi 
ofiarnych, pracowitych, bezintere-
sownych, troszczących się o dobro 
wspólne, a nie swoje własne. 

Bardzo dziękuję wszystkim, któ-
rych spotkałam na swojej drodze 
pracując na stanowisku zastępcy 
Prezydenta. Dziękuję wspania-
łym radnym Rady Miasta Łomża, 
pracownikom Urzędu Miejskiego, 
szkół, przedszkoli, instytucji kul-
tury, instytucjom pomocy społecz-
nej,  seniorom i środowiskom osób 
niepełnosprawnych, organizacjom 
pozarządowym, klubom sportowym 
i in. . Wszystkim oddanym naszemu 
miastu ludziom, z którymi dane mi 
było realizować ważne zadania dla 
Łomży. 

Nasze miasto zasługuje na ludzi, 
którzy są gotowi poświęcić mu swoje 
talenty, możliwości, zaangażowanie 
i swój czas. 

Nadal pozostaję w tym mieście, 
bo to jest moje miasto, nasze miasto. 
Nadal będę dla niego pracować. 

Dzisiaj przed południem po 
prawie 4 latach tytanicznej pracy 
zostałam odwołana ze stanowiska 
bez podania żadnych argumentów, 
w sposób który pozostawiam bez 
komentarza … . Zostałam odwołana 
przez człowieka, który dostrzegł we 
mnie konkurenta do jego stanowi-
ska. 

To nie jest sposób, w jaki powin-
no się traktować nie tylko współpra-
cowników, ale i wszystkich Łomżan. 
Tak się nie godzi … . 

Mam nadzieję, że jeszcze będzie-
my mogli zrobić dla naszego miasta 
wiele. Ostatecznie o wszystkim zde-
cydują w wyborach, mieszkańcy 
Łomży. 

Nasze miasto i jego mieszkań-
cy zasługują na więcej, na znacznie 
więcej.

Z WYRAZAMI SZACUNKU,
 AGNIESZKA BARBARA MUZYK

Oświadczenie prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego: 

Zgodnie z art. 26a ustawy 
o samorządzie gminnym, wójt 
(burmistrz, prezydent), w drodze 
zarządzenia, powołuje oraz odwo-
łuje swojego zastępcę lub zastęp-
ców i określa ich liczbę. Odwołanie 
z kolei poddane jest dyspozycji art. 
70 § 1 Kodeksu Pracy, który sta-
nowi, że „Pracownik zatrudniony 
na podstawie powołania może być 
w każdym czasie – niezwłocznie 
lub w określonym terminie – od-
wołany ze stanowiska przez organ, 
który go powołał.” 

Żadna z ustaw nie wskazuje na 
obowiązek podania do wiadomości 

publicznej powodów odwołania 
i nie chciałem tego robić, z szacun-
ku do Pani Wiceprezydent. Skoro 
jednak zostałem wywołany do od-
powiedzi informuję, że odwołanie 
nastąpiło z powodu utraty zaufa-
nia, które jest podstawą współpra-
cy między prezydentem a jego 
zastępcami, narastających proble-
mów w komunikacji oraz pewnych 
błędów w nadzorze nad realizowa-
nymi projektami, o których to wo-
lałbym szczegółowo nie mówić.

Dziękuję Pani Agnieszce Mu-
zyk za jej zaangażowanie i współ-
pracę, i zarazem przykro mi, że tak 
gwałtownie zareagowała na jej za-
kończenie. Jestem pewien, że poza 
urzędem będzie dalej pracowała 
na rzecz mieszkańców Łomży, bez 
ograniczeń związanych z koniecz-
nością pozostawania w ramach 
procedur administracyjnych, które 
wiążą pracowników samorządo-
wych.

AGNIESZKA BARBARA MUZYK OŚWIADCZA, MARIUSZ CHRZANOWSKI ODPOWIADA 

Prezydent bez prawej ręki, czyli burza w łomżyńskim ratuszu
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NOWA JAKOŚĆ W ŁOMŻY
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Bezpieczeństwo, w tym przede wszyst-
kim dzieci, jest sprawą abolutnie naj-
ważniejszą. Dlatego podjąłem pilnie 
poselską interwencję dotyczącą pro-
blemu, który mieszkańcy nazywają 
„drogą śmierci”. Zapewniam, że zrobię 
wszystko, aby był to szlak, który służy 
ludziom, a nie budzi grozę – mówi Lech 
Antoni Kołakowski, poseł Ziemi Łomżyń-
skiej. Na prośbę społeczności Miastkowa 
przyjechał wspólnie z dyrektorem biało-
stockiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Wojciechem 
Borzuchowskim poszukać rozwiązań 
problemu.      

Alarmujący apel do posła i me-
diów wystosował sołtys Miastkowa 
Rafał Bąkowski. Jak przyznaje, z tym 
samym problemem zwracali się do 
decydentów także jego poprzednicy. 
Bo pewne sprawy są tak bezdysku-
cyjne, że nawet sporów nie warto 
o nie prowadzić. Policyjne statystyki 
dotyczące drogi 61 w okresie 2007 
- 2018 w okolicach Miastkowa są 
dramatyczne: 238 kolizji drogowych 
i 52 wypadki. Zginęło w nich 20 osób, 
natomiast 63 zostały ciężko ranne. 
Ostatnia tragedia – śmierć dwojga 
młodych ludzi – zdarzyła się zaledwie 
miesiąc temu.

Jedna z uczestniczek spotkania 
w świetlicy w Miastkowie zaczyna 
po prostu wyliczać nazwiska – są-

siadów, znajomych - którzy zginęli 
na drodze śmierci. Inna z pań mówi 
o swoim synu, który został poszko-
dowany, gdy jeździł po miejscowości 
na rowerze. Pyta czy ktoś poniósł od-
powiedzialność. Inna łamiącym się 
głosem mówi, że zatrzymuje dzieci na 
podwórku, bo boi się je wypuścić. Ale 
do szkoły muszą dotrzeć.

Droga 61 łącząca Łomżę z Ostro-
łęką przecina Miastkowo przez śro-
dek. Po jednej stronie kościół, po 

drugiej niewielkie centrum handlo-
we. Po jednej stronie jeden budynek 
szkolny, po drugiej – drugi. Domy 
mieszkalne po obu. Na pasach mię-
dzy placówkami oświatowymi pani, 
która zatrzymuje pojazdy, aby dzieci 
mogły przejść. Ale problem istnieje. 

Na spotkaniu z posłem Lechem 
Antonim Kołakowskim i dyrekto-
rem Wojciechem Borzuchowskim 
mieszkańcy nie tylko wylewali żale, 
ale także podsuwali rozwiązania: 

ograniczenie prędkości do 30 kilo-
metrów na godzinę, lepsze oznako-
wanie, nowe przejście dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Nowogrodzkiej 
i Łomżyńskiej, dodatkowe oświetle-
nie istniejących, „wysepki” z azylami 
dla pieszych, sygnalizacja świetlna. 
Jest jeszcze nieco uzupełniających 
i ten pomysł najważniejszy, od które-
go wszystko się zaczęło: szlak dla pie-
szych i rowerzystów od Miastkowa do 
Zaruzia, czyli ok. 1,5 kilometra.       

- To są najbardziej niebezpiecz-
ne miejsca, w których giną niewinni 
ludzie – mówi sołtys Rafał Bąkowski. 
Bez problemu zebrał ponad 400 pod-
pisów mieszkańców domagających 
się interwencji.         

Wśród uzasadnionych emocji 
uczestników spotkania Wojciech Bo-
rzuchowski zaproponował bardzo 
rzeczową analizę problemu.

- Problem drogi 61 znam bardzo 
dobrze, bo nadzorowałem jej moder-
nizację zanim jeszcze zacząłem pracę 
w GDDKiA. Procedury mamy obec-
nie takie, że zadania inwestycyjne 
związane z drogami krajowymi mu-
szą uzyskać akceptację ministerstwa 
i centrali GDDKiA. Jeżeli budowę 
ciągu pieszo – rowerowego umie-
ścimy w planach, myślę, że realna 
byłaby jego realizacja w latach 2019 
– 2020. Można natomiast uzyskać 
poprawę bezpieczeństwa bez znaczą-
cych nakładów inwestycyjnych. Jeżeli 
państwo się zgodzicie, proponuję ro-
bocze spotkanie około połowy czerw-
ca. Obejrzymy dokładnie wszystkie 
miejsca i zadecydujemy, co można 
będzie zrobić szybciej – deklaruje.

Swoje zaangażowanie w sprawę 
poprawienia bezpieczeństwa miesz-
kańców podtrzymuje także poseł 
Lech Antoni Kołakowski.

- Gdy będzie taka potrzeba, zor-
ganizuję wyjazd delegacji do ministra 
infrastruktury i dyrekcji GDDKiA. Bę-
dziemy tłumaczyć i przekonywać, że 
problem musi być rozwiązany dla do-
bra mieszkańców – podsumowuje par-
lamentarzysta Ziemi Łomżyńskiej.            

PO SERII ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW MIESZKAŃCY MIASTKOWA DOMAGAJĄ SIĘ DZIAŁAŃ

Walczymy o bezpieczną drogę  

Mieszkańcy Miastkowa na spotkaniu w sprawie drogi śmierci
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Przy różnych okazjach zawsze 
podkreślam, jak znakomicie pod 
tym względem miasto jest zarzą-
dzane – mówiła poseł Bernadeta 
Krynicka dziękując i gratulując 
prezydentowi za działania na rzecz 
seniorów i osób niepełnospraw-
nych. Jej opinię podzielił również 
Lech Kołakowski. Podziękowania 
i gratulacje przekazał biskup Tade-
usz Bronakowski. A festiwal miłych 
słów zwieńczyli, własnym listem 
pan Ryszard, a śpiewem pozosta-
li podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy (wcześniej 
także uczestnicy zajęć w dziennym 
domu pobytu „Senior+”).

Co ciekawe, nikt chyba nie miał 
wrażenia, że zrobiło się za słodko. 
To, co w sferze programów społecz-
nych dzieje się w Łomży, minister 
Elżbieta Rafalska mogła chwalić bez 
żadnej kurtuazji. Na każdym etapie 
wizyty, która rozpoczęła od spotka-
nia z grupą  w domu „Senior+”.           

Dla seniorów  
- Na politykę senioralną wyda-

liśmy w ostatnim czasie znacznie 
więcej niż dotychczas, a efekty są już 
widoczne i wzrasta zainteresowanie 
samorządów tworzeniem domów 
dziennego pobytu i klubów dla se-
niorów - mówiła potem na konfe-
rencji prasowej minister Elżbieta 
Rafalska. - To forma trochę prost-
sza, która znakomicie sprawdza się 
w gminach mniejszych. W każdym 
samorządzie  otrzymuję podobne 
sygnały: liczba zainteresowanych 
przerasta liczbę miejsc w tych pla-
cówkach. A jeszcze niedawno wyda-
wało się, że seniorzy chcą spędzać 
czas w domu. Okazuje się, że różne 

formy aktywności, proponowane na 
zajęciach, są przez nich oczekiwane, 
potrzebne. 

Ministerstwo realizuje spe-
cjalny program klubów, w których 
seniorzy się spotykają, gotują, ćwi-
czą  korzystają z rozrywek, a także 
otrzymują  porady zdrowotne czy 
prawnicze, rozpisany na lata 2015 
- 2020. W ostatnim czasie rozdzie-
lonych zostało w jego ramach 80 
milionów złotych. Pieniądze trafiły 
też do Łomży,  gdzie wspólnymi na-
kładami ministerstwa i miasta po-
wstała placówka dla 60 osób, które 
spędzają aktywnie 8 godzin dzien-
nie i 5 dni w tygodniu pod opieką 
fachowców organizujących im cie-
kawie czas.   

- Samorządy powinny stwarzać 
warunki dla młodych rodzin, ale też 
pamiętać o starszych. Łomża to mo-
delowy przykład polityki senioralnej 
i szerzej - działań w sferze społecz-
nej. Gratuluję, tak trzymać! - powie-
działa szefowa  ministerstwa rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej.

Podbudowany pochwałami pre-

zydent Mariusz Chrzanowski, po-
dziękował za miłe słowa.

- Od początku kadencji konse-
kwentnie realizujemy działania na 
rzecz seniorów. Bardzo się cieszę, że 
z tak dużym wsparciem rządu Prawa 
i Sprawiedliwości, bo tylko współ-
działanie może dać tak dobre efek-
ty. W naszym mieście korzystam 
z opinii społecznej Rady Seniorów. 
Mamy miejską Kartę Seniora, której 
posiadacze mają nie tylko zniżki na 
towary i usługi, ale także np. bez-
płatne przejazdy komunikacją miej-
ską - mówił prezydent. 

Dla niepełnosprawnych         
Głównym wydarzeniem wizyty 

Elżbiety Rafalskiej i Elżbiety Boja-
nowskiej w Łomży było uroczyste 
otwarcie poświęcenie Środowisko-
wego Domu Samopomocy. Placów-
ka ta od pewnego czasu działa już 
w pomieszczeniach dawnej Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Skłodow-
skiej-Curie (było tam także przez pe-
wien czas jedno z gimnazjów miej-

skich oraz „Drzewna”).
Jak poinformowała Małgorza-

ta Macieboch kierująca placówką 
od początku jej powstania, korzy-
sta z niej obecnie 43 podopiecz-
nych  - dorosłych z chorobami psy-
chicznymi, niepełnosprawnością 
intelektualną, niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi. W komfortowych 
warunkach mają zajęcia terapeutycz-
ne, rehabilitację (dwóch specjalistów 
zapewnia każdemu co najmniej go-
dzinę indywidualnych ćwiczeń co-
dziennie).        

- Przezwyciężają swoje lęki, 
uczą się samodzielności, czują się 
potrzebni - mówiła Małgorzata Ma-
cieboch. 

ŚDS przenosił się stopniowo 
przez ostatnie dwa lata z 220 me-
trów przy ulicy Wojska Polskiego 
na ponad 800 w nowej siedzibie. Jej 
przygotowanie pochłonęło 1,8 mi-
liona złotych, z czego 1,3 przekaza-
ło ministerstwo Elżbiety Rafalskiej 
(reszta to wkład miasta i PFRON).

- To przykład jak świetnie, a za-
razem oszczędnie można wydawać 
pieniądze. Imponująco to wygląda. 
Nie sądzę, aby w Warszawie było to 
możliwe. W tej dziedzinie również 
znacznie zwiększamy nakłady. Od 
2015 roku jest to wzrost z 760 do 
820 placówek, a finansowanie z 400 
do 580 milionów złotych. Średnio 
przypada 1485 złotych miesięcz-
nie na osobę korzystająca z domów 
samopomocy, ale to jest warte każ-
dych pieniędzy - powiedziała szefo-
wa resortu.

Jej zastępczyni Elżbieta Boja-
nowska zwróciła uwagę na jeszcze 
inną ważną kwestię.

- Tego rodzaju ośrodek wsparcia 
dziennego jest także odpowiedzią 

na potrzeby osób, które nie chcą 
umieszczać swoich bliskich w spe-
cjalnych ośrodkach, ale jednocze-
śnie nie chcą rezygnować z własnej 
aktywności zawodowej czy społecz-
nej. Wiedzą, że przez tych kilka go-
dzin osoba z ich rodziny ma odpo-
wiednią opiekę i w dodatku korzysta 
z zajęć - mówiła.

Panie z ministerstwa wysłuchały 
także miłych słów od łomżyńskich 
posłów Bernadety Krynickiej i Lecha 
Antoniego Kołakowskiego. Porusza-
jące podziękowania odczytał pod-
opieczny ŚDS Ryszard. Poświęcenia 
placówki dokonał biskup Tadeusz 
Bronakowski.

- Aż jestem zażenowania tyloma 
pochwałami - mówiła minister.

Temat Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łomży pojawił się 
w bardzo ważnym dla rządu Prawa 
i Sprawiedliwości momencie. Po-
zwolił pokazać, że kwestie opieki 
nad dorosłymi niepełnosprawnymi 
są bardzo istotne, a zainteresowanie 
nimi nie pojawiło się tylko w związ-
ku z protestem w Sejmie. Placówka 
w Łomży powstawała przecież przez 
dwa lata. Co więcej, działania w sfe-
rze społecznej samorządu Łomży 
wspieranego przez ministerstwo to 
nie propagandowy obrazek tylko 
coś, co naprawdę działa, a obrazki 
i witraże tworzone przez niepełno-
sprawnych artystów są po prostu  
piękne.

Minister Elżbieta Rafalska, 
sprawiająca, że polityka społeczna 
może być wizytówka i filarem dzia-
łań rządu, zostawiła w Łomży nie 
tylko znakomite wrażenie, ale także 
anioły, na obrazach podarowanych  
Środowiskowemu Domowi Samo-
pomocy.  

Miasto modelowej polityki społecznej. Minister Elżbieta Rafalska w Łomży 

Nie uznaję słowa "niemożliwe" - mówi poseł Lech Antoni Kołakowski 
Zgodnie ze wskazówkami mini-

stra Łukasza Szumowskiego, jednym 
z pilniejszych zadań dyrektora ma 
być przygotowanie dokumentacji  dla 
IOWISZ-a, czyli Instrumentu Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 
Zdrowia. To podstawowe narzędzie 
planowania tak dużych inwestycji, 
którym posługuje się minister ocenia-
jąc na co przeznaczyć fundusze.       

- Po raz pierwszy odczuwam, że 
mamy przychylność ministra. Mam 
nadzieję, że dobre dla Łomży wiado-
mości pojawią się już jesienią - pod-
kreśla poseł Lech Antoni Kołakowski. 

Jeżeli nawet nie już za kilka 
miesięcy, to społecznicy wierzą, 
że tym razem nie pojawią się prze-
szkody. Chociaż droga nie jest pro-
sta nawet z życzliwością ministra 

Łukasza Szumowskiego i zaanga-
żowaniem posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego. Trzeba nie tylko 
przygotowania pomieszczeń i ich 
wyposażenia, ale przede wszyst-
kim znalezienia lekarzy i pozo-
stałego personelu  odpowiednich 
kwalifikacjach.    

- To był bardzo rzeczowe spotka-
nie w bardzo życzliwej atmosferze 

- mówi Sławomir Zgrzywa.  A Jan 
Lisiecki przyznaje, że poczuł ulgę. 
A minister Łukasz Szumowski za-
lecił mu "podtrzymywanie nacisku" 
na wszystkie organy decyzyjne w tej 
sprawie, w tym na siebie.

- Powiedziałem profesorowi: Ja 
nie odpuszczam, a jestem z długo-
wiecznej rodziny - twierdzi Jan Li-
siecki.

Dobrej myśli jest także organi-
zator przełomowego spotkania.

- "Musi byś jakiś gość, który 
będzie tego pilnował"- minister Łu-
kasz Szumowski wskazał na mnie, 
a ja się z radością zgodziłem zostać 
"łącznikiem" czy "koordynatorem" 
działań wszystkich zaangażowanych 
stron - uśmiecha się łomżyński  po-
seł Lech Antoni Kołakowski.      



5jak dobrze mieć sąsiada

Dobry samorządowiec od czasu do 
czasu powinien podpatrywać, co się 
dzieje u sąsiadów – ogłosił w mediach 
społecznościowych Adam Struzik, mar-
szałek województwa mazowieckiego. 
Wybrał się zatem w odwiedziny do 
przyjaciół z  podlaskiego – marszałka 
Jerzego Leszczyńskiego i Stefana Kra-
jewskiego z zarządu województwa.

Wydarzeń, aby wypełnić pro-
gram wizyty, było tego dnia aż nad-
to.  „Odwiedziłem więc Podlaskie 

Muzeum Kultury Ludowej w Wasil-
kowie. Wspólnie z Jerzym Leszczyń-
skim i Stefanem Krajewskim brali-
śmy udział w obchodach Zielonych 
Świątek” - napisał Adam Struzik.

Wrota Podlasia przytaczają 
słowa mazowieckiego marszałka 
w skansenie. 

- Zielone Świątki to dla nas lu-
dowców ważny dzień, bo Zesłanie 
Ducha Świętego, to również dzień 
Święta Ludowego. Przekazuję Pań-

stwu serdeczne pozdrowienia w tym 
szczególnym dniu i od siebie i od 
wszystkich mieszkańców wojewódz-
twa mazowieckiego – mówił.

Jak relacjonuje portal, marsza-
łek Jerzy Leszczyński również pod-
kreślał, że Zielone Świątki to ważny 
dzień dla Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego.

- To święto dla nas ludowców 
ma podwójny wymiar – religijny 
i związany z tradycją ruchu ludowe-
go – mówił. – Cieszę się, że organi-
zowany od lat festyn etnograficzny 
ukazujący tradycje zielonoświątko-
we budzi tak ogromne zaintereso-
wanie wśród społeczności naszego 
regionu. Życzę wspaniałej zabawy, 
a Podlaskiemu Muzeum Kultury Lu-
dowej dziękuję za przygotowywanie 
imprezy.

Natomiast członek zarządu Ste-
fan Krajewski zachęcał marszałka 
Adama Struzika do propagowania 
podlaskich produktów regionalnych 
wśród mieszkańców Mazowsza.

- Zapraszamy naszych sąsiadów 
do nas na zakupy. Niech przyjeż-
dżają i poznają urok regionu, smak 
podlaskich przysmaków i... niech 
kupują nasze produkty – chyba ni-
gdzie nie znajdą lepszych.

Goście Podlaskiego Muzeum 

Kultury Ludowej obejrzeli także in-
scenizacje  „Chodzenia z królewną” 
czy „Wodzenia kusta” - obrzędów 
towarzyszących kiedyś Zielonym 
Świątkom, dziś już nieco zapomnia-
nych. Uwagę marszałka Adama 
Struzika – jak sam przyznał – wzbu-
dziły nie „nie tylko lokalne zespoły 
ludowe, ale też elementy stałej wy-
stawy skansenu, a wśród nich... le-
śna bimbrownia”.

Deserem dnia rozmów pod-
lasko – mazowieckich był mecz 
piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonii 

Białystok z bliską sercu marszałka 
Adama Struzika Wisłą Płock. Była 
to propozycja smakowita pod wzglę-
dem wartości sportowych i emocji, 
ale jednak nie do końca radosna. 
Jerzy Leszczyński i Adam Krajewski 
nie doczekali się „wisienki na tor-
cie”, czyli pierwszego mistrzostwa 
Polski dla zespołu z województwa 
podlaskiego i cieszyli się z drugie-
go miejsca Jagiellonii. Dla Adama 
Struzika zabrakło nawet lukru na 
torcie, bo Wiśle nie udało się wejść 
do europejskich pucharów. Serdecz-
nie pogratulował sukcesu gospoda-
rzom i – mamy nadzieję – będzie 
po kibicowsku wspierał mazowiecką 
Legię Warszawa w piłkarskiej Lidze 
Mistrzów, a podlaską Jagiellonię 
Białystok w Lidze Europy.                 

SAMORZĄDOWCY Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZAPROSILI DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA SAMORZĄDOWCÓW Z MAZOWSZA

Przyjaźń ludowa i futbolowa

Marszałkowie Jerzy Leszczyński i Adam Struzik oraz Stefan Krajewski na meczu 
Jagielonia - Wisła Płock

Zielone Świątki w Skansenie w Wasilkowie
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Chęć pełni życia i poczucia kom-
pletnej i upragnionej wolności wy-
niosła ich w dalekie przestworza. 
Dzięki temu w 2017 roku zdobyli 
drużynowe Mistrzostwo Europy. 
Walczą o zdobycie tytułu Mistrzów 
Świata. Pilot Adam Pupek i nawi-
gator Piotr Kozikowski przez trzy 
tygodnie pokonywali rywali i wła-
sne ciała, by do Polski wrócić jako 
brązowi medaliści. O zmaganiach 
na tajlandzkim niebie, zaufaniu 
i sytuacjach, w których mogą liczyć 
wyłącznie na siebie, a także magne-
tyzmie i magii widoków, które na 
długo po powrocie na ziemię zostają 
pod powiekami opowiadają w roz-
mowie z Marleną Siok.      

Marlena Siok: - Z X Motoparalotnio-
wych Mistrzostw Europy w Tajlandii 
wracacie z brązem. Jak sami mówicie 
daliście z siebie maksimum. Jesteście 
zadowoleni czy czujecie niedosyt? 

Adam Pupek: - Jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Tak naprawdę przed 
mistrzostwami w ciemno wzięliby-
śmy 3 miejsce. Aczkolwiek już po 
wszystkim czujemy delikatny nie-
dosyt. 

 Piotr Kozikowski: - Cały po-
przedni sezon marzyliśmy, żeby się 
tam znaleźć, a co dopiero stanąć na 
podium. Jedno jest pewne, daliśmy 
z siebie wszystko. Delikatnie zawiódł 
sprzęt i to najbardziej boli. Gdyby-
śmy mieli nieco inny, to mielibyśmy 
olbrzymie szanse na 1 miejsce.

M.S: - Co dokładnie się wydarzyło?
A.P: - Niekorzystna była dla nas 

konkurencja ekonomiczna, która 
polegała na jak najdłuższym utrzy-
maniu się w powietrzu, na okre-
ślonej ilości paliwa. Francuzi mieli 
silnik, który spalał trzykrotnie mniej 
paliwa niż nasz. W związku z tym 
ostatnie 2 konkurencje przegrali-
śmy, bo zwyczajnie mieliśmy mniej-
sze szanse. 

P.K: - Przed tymi konkurencja-
mi byliśmy na 1 miejscu. Później 
niestety spadliśmy niżej, ale i tak 
jesteśmy z siebie dumni.

M.S: - To właściwie, gdybyście mieli 
równe szanse do Polski wrócilibyście ze 
złotem?

P.K: - To już jest takie trochę 
wróżenie, ale wydaje mi się, że tak. 

M.S: - Południowo- wschod-
nia Azja, 30-40 stopniowe upa-
ły, zupełnie odmienny klimat, 
a w konsekwencji wasze problemy 
ze zdrowiem. To nie były łatwe mi-
strzostwa? 

A.P: - Dokładnie. To były nasze 
najtrudniejsze zawody pod wzglę-
dem sprzętowym. Nigdy wcześniej 
nie lataliśmy w takich warunkach, 
w związku z czym nie mogliśmy 
przewidzieć jak zachowa się nasz 
sprzęt. Na miejscu, w Tajlandii, 
gdzie wilgotność powietrza sięga 
100% okazało się, że rzeczywiście 
silnik spala więcej paliwa. No i  do 
tego walka z organizmem. Ja dosta-
łem udaru, Piotrek często wymioto-
wał. Było to naprawdę trudne do-
świadczenie.  

P.K: - Zdarzało się tak, że wy-

miotowałem przed konkurencjami, 
wracałem i lecieliśmy dalej. Do-
datkowo dochodziło monotonne 
jedzenie, wycieńczenie organizmu 
i bardzo mała ilość snu. A to z kolei 
przekładało się na ciągłe zmęczenie. 
Musieliśmy toczyć walkę z przeciw-
nikami, ale też z własnymi ciałami 
i umysłami. 

A.P: - W pokojach mieliśmy kli-
matyzację i 25 stopni Celsjusza. Jed-
nak gdy wychodziło się na zewnątrz, 
na 40 stopniowy upał, to człowiek 
zderzał się z niemalże piekielną 
ścianą. Dodatkowo dieta. Przez trzy 
tygodnie jedliśmy ryż i ryby. 

P.K: - Bardzo mało witamin, 
minerałów, dań które byłby bogate 
w wartości odżywcze i pozwalały na 
wytwarzanie przez organizm energii. 

A.P: - Warto dodać, że miejsco-
wość, w której rozgrywane były mi-
strzostwa, była oddalona od dużego 
miasta o 120 km, więc żeby zjeść coś 
innego, trzeba było odbyć naprawdę 
długą podróż. Co w naszym przy-
padku było niemożliwe, bo musieli-
śmy być, co do minuty na lotnisku, 
bo w każdej chwili mogliśmy zostać 
wezwani na kolejne konkurencje.

P.K: - Ludzie, którzy nie byli 
w Tajlandii, mają wyobrażenie pew-
nego raju. Pięknej pogody, cudow-
nego jedzenia. I zgadza się w miej-
scach turystycznych tak właśnie 
jest. Można zobaczyć tam urzekają-
ce krajobrazy, czy zjeść pyszny pad 
thai, czy ryż smażony z kurczakiem. 
Natomiast tam, gdzie my byliśmy 
życie wygląda zupełnie inaczej.

 
M.S: - Słyszałam, że pierwsze co zrobili-
ście, po powrocie, to zjedliście tradycyj-
ny polski obiad. 

A.P: - Tak, kotleta schabowego 
z ziemniakami i mizerią.

P.K: - Nie będąc nigdy w Tajlan-
dii mieliśmy w sobie dużą potrze-
bę próbowania azjatyckiej kuchni. 
Gdy spotykaliśmy się na treningach 
w Polsce, chodziliśmy do azjatyc-
kich restauracji i zachwycaliśmy się 
tym wszystkim. W momencie, kiedy 
już tam pojechaliśmy i spędziliśmy 
trochę czasu, to marzyliśmy, aby 
wrócić do Polski i zjeść coś naszego. 
Ryż, który serwowany jest na śnia-
danie, obiad i kolację, nie dostarcza 
nam wystarczającej ilości wartości 
odżywczych, a w sytuacji tak dużego 
wysiłku fizycznego, gdy potrzebu-
jemy energii, jest to poważny pro-
blem. 

M.S: - Kto podczas tych mistrzostw oka-
zał się najtrudniejszym rywalem? 

A.P: - Naszym największym ry-
walem był Francuz, ten który poko-
nał nas na Mistrzostwach Europy. 
Jest to mężczyzna po 50., bardzo 
niski i lekki. Do tego ma niedużą 
nawigatorkę. Jego sprzęt wypo-
sażony jest w ekonomiczny silnik, 
który spala mało paliwa. I dzięki 
temu raz po razie wygrywają kolej-
ne i kolejne zawody. Mamy nadzie-
ję, że za 2 może 4 lata, na kolejne 
mistrzostwa świata, przygotujemy 
się z Piotrkiem jeszcze lepiej, być 
może zakupimy bardziej ekono-
miczny silnik. 

M.S: - Jako członkowie Motoparalotnio-
wej Kadry Narodowej Polski przyczyni-
liście się do tego, by do Polski przylecia-
ły także dwa złote medale. 

P.K: - Zgadza się. Oprócz brązu, 
który zdobyliśmy indywidualnie, 
udało się wywalczyć też dwa złote 
medale dla Polski. Mieliśmy swój 
udział, gdyż wysoko  punktowali-
śmy. 

A.P: - Tak, pierwszy to był medal 
narodowościowy, czyli dla całej ka-
dry. Wówczas zbierane były punkty 
od każdego zawodnika i sumowane. 
Dodatkowo mieliśmy podział na kla-
sy. Klasa, w której my startujemy, 
czyli PL2 (załoga dwuosobowa, start 
z wózka), Klasa PL1 (start z wóz-
ka), oraz Klasa PF1 (start z nóg). 
Ta, w której my startujemy nie jest 
może najbardziej niebezpieczna, 
ale najmniej licznie obsadzona ze 
wszystkich klas i najbardziej wyma-
gająca. I właśnie w naszej klasie zdo-
byliśmy drużynowe złoto. 

M.S: - Śmiało można stwierdzić, że 
2018, to dla was rok pełen sukcesów. 
W lutym Cumulusy 2017, maj – mi-
strzostwa świata. Czy to was w pewien 
sposób motywuje? Sprawia, że ciągle 
chcecie więcje? 

P.K: - Nasze sukcesy, to efekt 
ciężkiej pracy. I w tym miejscu trze-
ba docenić umiejętności Adama. 
Nawet jeśli mnie, nie ma w Łomży, 
bo na stałe mieszkam w Gdańsku, 
to Adam wstaje z samego rana i tre-
nuje. Nawet, gdy spotkaliśmy się na 
rozmowę, to nasz dzień rozpoczał się 
dużo wcześniej, o 3 w nocy, na star-
towisku. Po porannych treningach 
czeka nas cały dzień obowiązków, 
zadań. Sport, to ciężka praca, która 
dopiero po wielu godzinach nauki, 
prób i wysiłków przynosi efekty. To 
nie jest tak, że sukcesy przychodzą 
same z nieba. Trzeba na nie solid-
nie zapracować. To motywuje, gdy 
ludzie zauważają i doceniają, to co 
robimy. Zarówno mnie, jak i Adama. 

M.S: - To skoro o sukcesach wiemy 
już wszystko, porozmawiajmy o was. 
W sporcie, który jest waszą pasją stano-
wicie mocny duet. Prywatnie jesteście 

bliskimi przyjaciółmi. Ktoś, kto obser-
wuje was mocno stojąc na ziemi mógł-
by zapytać, po co dwóch mężczyzn ubie-
ra kombinezon, zakłada kask i wzlatuje 
w przestworza. No właśnie po co? 

 A.P: - Z Piotrkiem poznaliśmy 
się w mediach społecznościowych. 
Wysyłaliśmy sobie nawzajem eks-
tremalne filmiki. Moją pasją jest 
latanie. Piotrek jest zafascynowany 
chodzeniem po linie (Slackline), 
na dużych wysokościach, między 
różnymi szczelinami czy blokami. 
Ja zafascynowałem się tym, co robi 
Piotrek, a on był żądny zasmako-
wania latania. Często ze sobą roz-
mawialiśmy i nawzajem się mo-
tywowaliśmy. Był to początek do 
stworzenia wyjątkowego duetu. 
I faktycznie, gdy się spotkaliśmy 
i wystartowaliśmy w pierwszych 
zawodach, okazało się, że świet-
nie się dogadujemy. Piotrek ma 
duże doświadczenie, jeżeli chodzi 
o nawigację z harcerstwa. Świetnie 
sobie poradził. I tak wspólnie wy-
latane godziny przynosiły efekty. 
Mieszkamy z dala od siebie, dlate-
go bardzo często trenuję sam. La-
tam przy wschodach i zachodach 
słońca, trenuję slalomy i spędzam 
w przestworzach długie godziny. To 
wszystko razem sprawia, że udaje 
nam się wspólnie odnosić sukcesy. 
Tworzymy zgrany i silny duet. Tyl-
ko w ostatnim roku, na zawodach 
spędziliśmy wspólnie 31 dni. Pio-
trek nie spędza tylu czas ze swoja 
dziewczyną (śmiech).

P.K: - Coś w tym jest. Na Mi-
strzostwach Europy przebywaliśmy 
w małym, dwuosobowym namio-
cie. Dzień i noc, przez 10 dni razem. 
Jedliśmy posiłki, razem spaliśmy 
w namiocie i lataliśmy. Tak na do-
brą sprawę, nawet z rodziną nie spę-
dza się tyle czasu. Każdy ma pracę, 
obowiązki i swoje sprawy. Dlatego 
śmiało można powiedzieć, że jeste-
śmy z Adamem dla siebie jak bracia.  

M.S: - W powietrzu jesteście zdani wy-
łącznie na siebie. Piotrze, czy ufasz 
umiejętnościom Adama? 

P.K: - Myślę, że Adam jest jedy-
nym pilotem na świecie, z którym 
nie boję się latać. Trenując spor-
ty ekstremalne, przeżyłem już nie 
jedną niebezpieczną sytuację. Zda-
ję sobie z tego sprawę, że życie jest 
delikatne i kruche i nigdy nie po-
wierzyłbym go komuś, komu nie 
ufam. Doskonale wiem, jaki Adam 
ma kunszt pilotażu. Jest świetny 
w tym co robi. Mieliśmy różne trud-
ne i ekstremalne sytuacje i Adam 
zawsze był opanowany, umiał trzeź-
wo ocenić sytuację i zapanować nad 
wszystkim. Gdy coś się dzieje, po 
prostu mu nie przeszkadzam, nie 
panikuje i daję mu wykonywać swo-
ją robotę. On wtedy doskonale wie, 
jak się zachować i co zrobić, byśmy 
bezpiecznie wylądowali i nic nam się 
nie stało. 

M.S: - Pamiętasz, którąś z nich szcze-
gólnie?

P.K: - W Czechach, gdy mieli-
śmy konkurencję ekonomiczną, któ-
ra polega na tym, żeby jak najdłużej 

W przestworzach spełniamy marzenia 
Specjalne wydanie programu "Na Starym Rynku", tym razem 
Marlena Siok poprowadziła na zielonym lotnisku nad Narwią. 
Gośćmi plenerowego studia Telewizji Narew byli nawigator 
Piotr Kozikowski (z lewej) i pilot Adam Pupek
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unosić się w powietrzu, na ograni-
czonej ilości paliwa. Muszę przy-
znać, że było bardzo turbulentnie. 
Złożyło nam się pół skrzydła. Jest to 
bardzo niebezpieczne, szczególnie 
w tandemie, gdyż mamy duże skrzy-
dło. Zazwyczaj takie sytuacje się nie 
zdarzają. Tu coś poszło nie tak. Mało 
brakowało, a doszłoby do tragedii. 
Całe szczęście udało się opanować 
sytuację i wszystko skończyło się dla 
nas dobrze.

M.S: - A ty Adamie? Latałeś już z kilko-
ma nawigatorami, masz pewne porów-
nanie. Wierzysz w zdolności nawigacyj-
ne Piotra?

A.P: - Latałem już z kilkoma 
osobami, ale z Piotrkiem dogadu-
jemy się najlepiej. Sprawdzian na-
szego porozumienia mieliśmy już 
na pierwszych zawodach, kiedy 
straciliśmy łączność. Silnik pracu-
je bardzo głośno, więc nie jesteśmy 
w stanie siebie słyszeć. Musieliśmy 
porozumiewać się na migi. I właśnie 
na tych zawodach Piotrek udowod-
nił, że naprawdę mogę mu zaufać, że 
jest świetnym nawigatorem i spraw-
dzi się w najbardziej ekstremalnych 
warunkach. Cieszę się, że mogę 
z nim latać. 

M.S: - Umiejętności to jedno. Ale wyda-
je mi się, że potrzeba pewnego wyczu-
cia i czasami, kiedy trzeba wylądować 
nie można przeceniać swoich możliwo-
ści tylko trzeba po prostu racjonalnie 
określić warunki

A.P: - Tak. Taka sytuacja  przy-
darzyła nam się w tamtym roku na 
Mistrzostwach Polski. Mieliśmy 
małą awarię systemu paliwowego. 
Podczas konkurencji musieliśmy 
kilka razy lądować w szczerym 
polu. Lecieliśmy i nie wiedzieliśmy, 
co jest pod nami. Widzieliśmy tra-
wę i zielone pola. Jednak nie wie-
dzieliśmy jak ukształtowany jest 
ten teren. Z góry wszystko wygląda 
zupełnie inaczej. Nie wiemy czy 

przypadkiem pod trawą nie znajdu-
ją się np. bagna. Takie sytuacje się 
zdarzają. Trzeba wówczas szybko 
reagować i mieć umiejętność racjo-
nalnej oceny sytuacji. Nie można 
jednak przeceniać swoich możliwo-
ści i umiejętności i niekiedy trzeba 
po prostu bezpiecznie wylądować, 
by móc kolejny raz wzbić się w po-
wietrze. 

M.S: - Rok temu na Motoparalotnio-
wych Mistrzostwach Europy w Cze-
chach doszło do tragicznego zdarzenia. 
Zginął wasz młodszy kolega. Czy nie 
potraktowaliście tej sytuacji, jako pew-
nego komunikatu? 

P.K: - Mariusz Kozarzewski, 
był najmłodszym członkiem Mo-
toparalotniowej Kadry Narodowej 

Polski. Zaraz za nim jestem ja. Gdy 
w mediach ukazała się informacja, 
o tragicznej śmierci jednego z Pola-
ków, wiele osób myślało, że to wła-
śnie ja. Razem z Adamem bardzo 
mocno to przeżyliśmy i przez długi 
czas zbieraliśmy się w sobie. Jed-
nak dla nas życie ma sens, wtedy, 
gdy robimy, to co kochamy. Wtedy 
przeżywamy je w pełni. Myślę, że 
zarówno Mariusz, jak również inne 
osoby, które zginęły oddając się pa-
sji, nie chciałyby, byśmy z tego zre-
zygnowali. Tego dnia, kiedy Zginął 
Mariusz jedliśmy z nim śniadanie. 
Zrobiłem mu tosty i rozmawiali-
śmy. I jestem pewien, że nigdy nie 
chciałby, żeby ktoś zrezygnował 
z realizacji własnych marzeń, przez 
jego wypadek. My staramy się latać 

bezpiecznie. Za nim wystartujemy 
sprawdzamy wszystko trzy razy. 
Dbamy o to, by było możliwie naj-
bardziej bezpiecznie. Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę z ryzyka, 
które możemy ponieść wzlatując 
w powietrze. Jednak ten sport na-
daje w pewnym stopniu sens na-
szemu życiu. 

A.P: - Tak naprawdę wypadki 
zdarzają się wszędzie. To, co zdarzy-
ło się rok temu w Czechach, spowo-
dowane było czynnikiem ludzkim. 
Nie zawinił sprzęt, tylko człowiek. 
Nie mamy pretensji do nikogo. Je-
dynie współczujemy bliskim Mariu-
sza. Nie mniej jednak nie ogranicza 
nas to w żaden sposób, ani nie pa-
raliżuje. Wręcz przeciwnie chcemy 
jeszcze bardziej i więcej. Każdy suk-

ces dedykujemy naszemu przyjacie-
lowi, bo wiemy, że tak jak my kochał 
przestworza. 

M.S: - Mistrzostwa za wami. Sukces od-
niesiony. Co dalej? 

A.P:- Mistrzostwa Świata były 
bardzo wymagające. Trzy tygodnie 
w Tajlandii z pewnością poczuliśmy 
pod skórą. Teraz chcemy trochę od-
począć. Najbliższe zawody, to praw-
dopodobnie koniec lipca, początek 
sierpnia, Mistrzostwa Polski we 
Wrocławiu. Na ten czas z pewno-
ścią nie rozstajemy się z lataniem. 
Będziemy podbijać przestworza, ale 
rekreacyjnie. Chcemy tym razem 
polatać nad morzem i mam nadzieję 
w górach. 

P.K: - Mimo tego, że już wró-
ciliśmy do Polski, cały czas żyjemy 
Tajlandią. To był naprawdę dobry 
i wyjątkowy czas. 

M.S: - A, co was bardziej urzeka? Egzo-
tyka czy raczej krajobraz Polski? 

A.P: - Ja wolę Polskę. Ze względu 
na piękny krajobraz i zmienny klimat. 
Niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak 
cudowną sprawą jest haust świeżego, 
rześkiego powietrza.           

P.K – Turystyczna Tajlandia, to 
piękne pocztówki. Jednak po pew-
nym czasie człowiek czuje się zmę-
czony i tęskni za Polską. W ostatnich 
dniach nie mogliśmy się doczekać 
powrotu do kraju. My, do Tajlandii 
polecieliśmy w porze tuż przeddesz-
czowej. Jest to najgorsza pora jeśli 
chodzi o wysokość temperatur i wil-
gotność powietrza. 

M.S: - Leonardowi Da Vinci przypisuje 
się takie słowa: „Kto choć raz zasma-
kuje latania, będzie już zawsze chodził 
z oczami utkwionymi w niebo”. Cy po-
traficie wytłumaczyć mi, w czym tkwi 
ten magnetyzm? 

A.P: Myślę, że tego nie da się 
wytłumaczyć. To trzeba po prostu 
przeżyć i zobaczyć... 

podniebna podróż

reklama

Wschód słońca nad doliną Narwi Marlena 
Siok podziwiała wspólnie z pilotem 
Adamem Pupkiem, niepowtarzalne zdjęcia 
z porannego lotu oglądać można w Telewizji 
Narew i na www.narew.info
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JOANNA LISZOWSKA. Jedna z najbardziej 
utalentowanych aktorek. Od 2012 roku występuje  

w „Przyjaciółkach”.

Optymizm, energia, 
wdzięk

Zawsze przykuwa uwagę. Grą aktorską i seksownym wyglądem.  
Ten wywołuje lawinę komentarzy

Joanna Liszowska wspaniałomyślnie oznajmiła, że nie ma żalu do naśmiewających się z jej krągłości Polaków! 
– doniósł Pomponik. Nigdy nie należała do filigranowych kobiet, a swoje obfite kształty zawsze traktowała jako 
wielki atut.

Jednak wielu internautów potrafi w dość niewybredny sposób wypowiadać się o niej. W wywiadzie dla „Twoje 
Stylu" przyznała, że negatywnych opinii nie bierze na poważnie i absolutnie nie ma zamiaru się nimi przejmować.

„Biorę pod uwagę, że kamera dodaje kilka kilogramów, mnie jakieś dziesięć. Ale co, mam z tym walczyć? Lepiej 
się śmiać" – przyznała.

Liszowska zapamiętała jednak kilka bardzo niepochlebnych komentarzy, z których do dziś się naśmiewa. „Kie-
dyś przeczytałam: »Do garów, gruba babo, dzieci rodzić, a nie na scenę«. A więc do garów zaglądam często, dzieci 
urodziłam. Proszę bardzo.

Albo coś takiego: „Gruba krowa fika nogami, szkoda, że jeszcze nie lata”. Jak, ja nie latam? Swojego czasu co dwa 
tygodnie byłam na lotnisku" – ironizuje Liszowska.

Wielu mogłoby się od niej nauczyć dystansu do siebie, wiary we własne możliwości, optymizmu, odwagi. 
To na pewno są jej mocne strony, pozwoliły przezwyciężyć wiele trudności, nie poddawać się w sytuacjach, 
wydawałoby się bez wyjścia. Humor, uśmiech, seksapil to czyni ją gwiazdą, która nie pozwala przechodzić obok 
niej obojętnie. Zawsze przyciąga uwagę, zawsze jest obiektem szeptów, plotek, często zawiści. I zawsze w tych 
momentach potrafi znaleźć w sobie siłę, żeby iść dalej do przodu, puścić mimo uszu nieprzychylne komentarze. 
Tylko ona wie ile ją to kosztuje. Ale większość widzów darzy ja ogromną sympatią. W serialu „Przyjaciółki” 
skupiała na sobie całą uwagę. 

„Siłą »Przyjaciółek« są sytuacje zaczerpnięte z prawdziwego życia. Ludzie utożsamiają się z nimi. Chemia i ener-
gia, jaka jest między nami, przenosi się również na ekran. To mogło zadecydować o sukcesie serialu. I wspólne, 
prywatne doświadczenie. Przecież nigdy wcześniej w żadnej z produkcji nie było takiej sytuacji, żeby trzy aktorki 
zaszły w ciążę w jednym czasie” – uśmiecha się aktorka w rozmowie z magazynem „Viva”.

Dla Kobiety.pl zdradziła, że: 
„Pociąga mnie pięknie zbudowane męskie ciało. Ale żeby facet był seksowny, musi mieć w sobie to »coś«. Jak 

kiedyś Marlon Brando, przystojniak z profilem greckiej rzeźby.
Smutno mi, gdy widzę dręczone lub opuszczone zwierzęta. Odwdzięczyłabym się ich właścicielom takim samym 

okrucieństwem. 
Używam perfum zależnie od nastroju, pory, okazji. Nigdy kwiatowych, często z nutą piżma. Na wieczór to 

Angel, Michael, Dolce Vita, na co dzień Chanel: Mademoiselle. 
Nie znoszę wątróbki, bananów i... obłudy. Nikt nie ma obowiązku mnie lubić, więc mam dystans wobec tych, 

którzy to przede mną udają. Nie ufam im. 
Chandra mija mi podczas kąpieli z olejkami i pianą. Gdy palą się świeczki o zapachu wanilii, cynamonu, koko-

sa. I gra muzyka, najlepiej instrumentalna.
Bawią mnie... tysiące rzeczy. Każdy, kto ze mną pracował, wie, że jestem tzw. czajnikiem: wystarczy mi pokazać 

paluszek i już się śmieję. Bo bardzo lubię się śmiać. Również z siebie.
Jestem wierna dżinsom. Ale i do nich, i na tzw. wyjście lubię zakładać błyszczące paski. Z łańcuszkami, dżetami. 

To jak biżuteria.
Kocham... każdy poranek, kiedy budzą mnie ciepłe promienie słońca. A także wszystkie miłe wieczory spędzane 

w domu z najbliższą mi osobą”. 
Została żoną (2010 rok) szwedzkiego milionera, biznesmena Oli Serneke (49). Jej życie polegało na ciągłych 

podróżach między Polską a Szwecją. Nie zamierzała rezygnować z kariery w Polsce, a małżonek – właściciel prężnie 
działającej firmy z branży budowlanej Bygg & Konsult AB oraz udziałowiec 21 innych spółek – nie mógł przenieść 
swoich interesów poza Szwecję.

„Poczułam, że to mężczyzna na całe życie. Kiedy pojawia się miłość, to granice krajów czy inny język przestają 
mieć znaczenie. Poza tym przez częste rozłąki nasze uczucie nie ma kiedy ostygnąć”– twierdziła po ślubie.

Gdy na świecie pojawiły się dzieci Emma (2011) i Stella (2013) ciągłe podróże przestały być tak łatwe. Ale to 
już koniec życia na dwa domy – doniosły kolorowe tygodniki. Jej mąż postanowił osiąść nad Wisłą. Rozwija biznes 
i liczy na pomoc żony w jego promocji.

Jubileuszowa uroczystość sióstr 
Benedyktynek Misjonarek 

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek świętuje stulecie swojego istnie-
nia. Jubileuszowe uroczystości w Łomży nawiązywały jednak także do 600-lecia 
praw miejskich miasta.    

W łomżyńskiej wspólnocie duchownej są zaledwie 3 siostry, w kraju – 
270, na misjach w różnych krajach – ponad 300, w tym dwie trzecie z Polski. 
Z okazji jubileuszu w Katedrze mszy swiętej przewodniczył ksiądz biskup 
Janusz Stepnowski. 

Portal lomza.pl przytacza słowa ordynariusza łomżyńskiego: 
„Chrystus w swoim ostatnim przesłaniu mówi "idźcie". Tak samo nasze 

siostry poszły w świat za głosem powołania”.
Zgodnie z przekazami historycznymi, Zgromadzenie Sióstr Benedyk-

tynek Misjonarek powstało na dawnych kresach Rzeczypospolitej Polskiej, 
w Białej Cerkwi k. Kijowa. Założyła je matka Jadwiga Kulesza. Duchowość 
wspólnoty Sióstr Benedyktynek opiera się na doktrynie św. Benedykta 
w myśl reguły: "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony". Fundament życia 
zakonnego stanowią modlitwa i praca na rzecz potrzebujących. Obecnie 
siostry rozwijają swoją działalność apostolską na całym świecie. Pracują dla 
różnych środowisk, dzieci i młodzieży, osób starszych, ale także jako kata-
chetki.

„Z wdzięcznością patrzymy na karty historii naszej rodziny zakonnej, 
z radością na jej dziś i z nadzieją na przyszłość. Drodzy diecezjanie, parafia-
nie, na nowe stulecie mam do was wszystkich serdeczną prośbę, módlcie się, 
aby na tej łomżyńskiej ziemi ziarno Bożego powołania zakiełkowało w ser-
cach dziewcząt, aby miało odwagę odpowiedzieć pozytywnie na głos Bożego 
wezwania” - relacjonuje lomza.pl słowa przełożonej generalnej Benedykty-
nek Misjonarek Marceliny Kuśmierz..

Jak przypomniał biskup Janusz Stepnowski, w Diecezji Łomżyńskiej sio-
stry Benedyktynki Misjonarki są obecne w Grajewie i Łomży, gdzie przyje-
chały na zaproszenie ówczesnego biskupa Stanisława Stefanka i od tej pory 
zajmują się Domem Biskupim.      

Odkrycie nowej jednostki cza-
su przyniosły ostatnie  miesiąc 
w parafii Krzyża  Świętego w Łom-
ży. Wynosi 10 - 15 sekund. Tyle cza-
su przeważnie potrzeba było, aby 
uzyskać zgodę kolejnych rozmów-
ców na udział w pewnym przedsię-
wzięciu.

- Wierni, zwłaszcza star-
szych pokoleń, bardzo często 
zwracają się do mnie, aby uho-
norować takie postacie z naszej 
historii jak ksiądz Jerzy Po-
piełuszko czy rotmistrz Witold 
Pilecki. Z radością powitałem 
zatem inicjatywę istniejącego 
w naszej parafii Bractwa Krzy-
ża Świętego - mówił  w Cen-
trum Katolickim dziennikarzom 
ksiądz Andrzej Godlewski, pro-
boszcz parafii Krzyża Świętego 
w Łomży.

Początki starań o upamięt-
nienie rotmistrza Witolda Pilec-
kiego to końcówka ubiegłego roku. 
Inicjatorzy opowiedzieli o nich pod-
czas konferencji prasowej w Cen-
trum Katolickim przy parafii Krzyża 
Świętego:  

"To, co wydawało się potencjal-
nie największym problemem, czyli 
lokalizacja i fundusze na wzniesienie 
obelisku, okazały się żadnym pro-
blemem. Mamy w Łomży ulicę jego 
imienia (chociaż kiedyś zabiegali-
śmy, aby był patronem tej w pobli-
żu naszej parafialnej świątyni, która 
otrzymała nazwę Szmaragdowa), 
zatem miejsce było dosyć oczywiste. 
Z dużą dozą niepewności poszedłem 
na rozmowę do w tej sprawie do Józe-
fa Kosiorka, prezesa  firmy Fargotex, 

która ma tam swoją siedzibę. Nie mi-
nęło więcej niż 10 - 15 sekund, kiedy 
powiedział: "Oczywiście, przecież to 
nasz bohater". I wyraził zgodę na wy-
dzielenie fragmentu posesji. Podob-
nie wyglądały rozmowy z prezesem 
Grzegorzem Dębowskim i Mieczy-
sławem Makarewiczem z firmy Szy-
bas, który pracuje nad wykonaniem 
konstrukcji, dyrektorem Markiem 
Obrysiem z MPGKiM, Waldemarem 
Chludzińskim z ŁPRI. Sekund po-
trzebowała Grażyna Chodnicka, dy-
rektor II I LO im. Żołnierzy Obwodu 
Łomżyńskiego Armii Krajowej, aby 

zadeklarować opiekę szkoły nad 
tym miejscem. Firma ZET-Sto-
ne wyliczyła rynkowe koszty 
granitowej płyty, a potem szyb-
ko je skorygowała na złotówkę 
plus VAT, gdy wyjaśniłem o jaki 
cel chodzi. Tak było wszędzie - 
wyłącznie życzliwość i pomoc 
- opowiadali proboszcz Andrzej 
Godlewski i Zbigniew Zalewski.

Inicjatorzy uzyskali tak-
że wsparcie syna Andrzeja 
i wnuczki Witolda Pileckiego, 
choć z zastrzeżeniem, że boha-
ter czasu wojny i powojennej 
walki o wolną Polskę nie ocze-
kiwałby takich zaszczytów. Dla-
tego rozważany jest dodatkowy, 
żywy wyraz pamieci.  

Monument, którego pro-
jekt przygotował Tadeusz Ba-
biel  (także zgodził się po kilku 
sekundach) będzie betonowym 
słupem o wysokości ponad 2 

metrów zwieńczonym wykonaną 
z nierdzewnej stali stylizowaną flagą. 
W podmurówce znajdzie się akt erek-
cyjny i "kapsuła czasu". Nad osta-
tecznym kształtem pomnika pracuje 
jeszcze Mieczysław Makarewicz. 

- Dzięki życzliwości proboszcza 
z Wyszkowa znajdzie się w niej  m. 
in. garść ziemi z "Łączki" na Powąz-
kach, gdzie zakończyły się poszuki-
wania  miejsc pochówku ofiar stali-
nowskiego terroru. Mamy nadzieję, 
że uda się tam zidentyfikować także 
szczątki rotmistrza Witolda Pileckie-
go - powiedział proboszcz Andrzej 
Godlewski.

Uroczystość odsłonięcia obeli-
sku odbędzie się 3 czerwca.                                           

To nasz bohater.  
Łomża rotmistrzowi 

Witoldowi Pileckiemu

Symbolicznym gestem wbicia łopat na 
placu budowy rozpoczął się remont 
przebiegającej przez Kolno drogi krajo-
wej numer 63.

- Zabiegaliśmy o to od piętnastu 
lat. To najważniejsza i najbardziej 
obciążona ulica w mieście. Jezd-
nia zostanie poszerzona do 10 me-
trów. Zmodernizowanych zostanie 
piętnaście skrzyżowań, a na dwóch 
pojawi się sygnalizacja świetlna. Ko-
nieczna będzie także przebudowa 
infrastruktury podziemnej - mówi 
Andrzej Duda, burmistrz Kolna.

Umowę z wykonawcą prac Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad podpisała w lutym ubie-
głego roku. 

- Po etapie projektowania i gro-
madzenia dokumentacji, wykonaw-
ca przystępuje do  realizacji inwesty-
cji. Prace rozpoczęły się od rozbiórki 
jednego z budynków, który kolido-
wał z modernizowanym skrzyżowa-

niem, W związku z tym wprowadzo-
ny został ruch wahadłowy. Zgodnie 

z umową, do 30 września przyszłego 
roku „Przejście  przez Kolno” na kra-

jowej drodze nr 63ma być gotowe - 
powiedział Wojciech Borzuchowski 

,dyrektor  oddziału GDDKiA w Bia-
łymstoku.

Przebudowywana ulica Woj-
ska Polskiego to strategiczna  trasa 
w Kolnie.

- W naszym województwie trwa 
budowa kilku niezwykle ważnych  
szlaków komunikacyjnych: Via Bal-
tica, Via Carpatia, ekspresowa S8 
a także modernizacje innych dróg 
krajowych. Cieszę się, że skorzysta 
także Kolno i jego mieszkańcy, któ-
rzy odczują poprawę bezpieczeń-
stwa  - powiedział poseł Lech Antoni 
Kołakowski.

W uroczystym rozpoczęciu bu-
dowy  uczestniczyli parlamenta-
rzyści, przedstawiciele wykonawcy 
oraz samorządu Kolna. Obecny był 
także Jerzy Szmit, który w czasie 
podejmowania decyzji o przebudo-
wie  drogi nr 63 był wiceministrem 
infrastruktury.

WIESŁAW KOŁOWSKI

Przejazd przez Kolno będzie łatwiejszy

Symbolicznym wbiciem łopat rozpoczął się remont przebiegającej przez Kolno drogi nr 63  

Syn rotmistrza Witolda Pileckiego 
Andrzej i proboszcz Andrzej Godlewski
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JOANNA LISZOWSKA. Jedna z najbardziej 
utalentowanych aktorek. Od 2012 roku występuje  

w „Przyjaciółkach”.

Optymizm, energia, 
wdzięk

Zawsze przykuwa uwagę. Grą aktorską i seksownym wyglądem.  
Ten wywołuje lawinę komentarzy

Joanna Liszowska wspaniałomyślnie oznajmiła, że nie ma żalu do naśmiewających się z jej krągłości Polaków! 
– doniósł Pomponik. Nigdy nie należała do filigranowych kobiet, a swoje obfite kształty zawsze traktowała jako 
wielki atut.

Jednak wielu internautów potrafi w dość niewybredny sposób wypowiadać się o niej. W wywiadzie dla „Twoje 
Stylu" przyznała, że negatywnych opinii nie bierze na poważnie i absolutnie nie ma zamiaru się nimi przejmować.

„Biorę pod uwagę, że kamera dodaje kilka kilogramów, mnie jakieś dziesięć. Ale co, mam z tym walczyć? Lepiej 
się śmiać" – przyznała.

Liszowska zapamiętała jednak kilka bardzo niepochlebnych komentarzy, z których do dziś się naśmiewa. „Kie-
dyś przeczytałam: »Do garów, gruba babo, dzieci rodzić, a nie na scenę«. A więc do garów zaglądam często, dzieci 
urodziłam. Proszę bardzo.

Albo coś takiego: „Gruba krowa fika nogami, szkoda, że jeszcze nie lata”. Jak, ja nie latam? Swojego czasu co dwa 
tygodnie byłam na lotnisku" – ironizuje Liszowska.

Wielu mogłoby się od niej nauczyć dystansu do siebie, wiary we własne możliwości, optymizmu, odwagi. 
To na pewno są jej mocne strony, pozwoliły przezwyciężyć wiele trudności, nie poddawać się w sytuacjach, 
wydawałoby się bez wyjścia. Humor, uśmiech, seksapil to czyni ją gwiazdą, która nie pozwala przechodzić obok 
niej obojętnie. Zawsze przyciąga uwagę, zawsze jest obiektem szeptów, plotek, często zawiści. I zawsze w tych 
momentach potrafi znaleźć w sobie siłę, żeby iść dalej do przodu, puścić mimo uszu nieprzychylne komentarze. 
Tylko ona wie ile ją to kosztuje. Ale większość widzów darzy ja ogromną sympatią. W serialu „Przyjaciółki” 
skupiała na sobie całą uwagę. 

„Siłą »Przyjaciółek« są sytuacje zaczerpnięte z prawdziwego życia. Ludzie utożsamiają się z nimi. Chemia i ener-
gia, jaka jest między nami, przenosi się również na ekran. To mogło zadecydować o sukcesie serialu. I wspólne, 
prywatne doświadczenie. Przecież nigdy wcześniej w żadnej z produkcji nie było takiej sytuacji, żeby trzy aktorki 
zaszły w ciążę w jednym czasie” – uśmiecha się aktorka w rozmowie z magazynem „Viva”.

Dla Kobiety.pl zdradziła, że: 
„Pociąga mnie pięknie zbudowane męskie ciało. Ale żeby facet był seksowny, musi mieć w sobie to »coś«. Jak 

kiedyś Marlon Brando, przystojniak z profilem greckiej rzeźby.
Smutno mi, gdy widzę dręczone lub opuszczone zwierzęta. Odwdzięczyłabym się ich właścicielom takim samym 

okrucieństwem. 
Używam perfum zależnie od nastroju, pory, okazji. Nigdy kwiatowych, często z nutą piżma. Na wieczór to 

Angel, Michael, Dolce Vita, na co dzień Chanel: Mademoiselle. 
Nie znoszę wątróbki, bananów i... obłudy. Nikt nie ma obowiązku mnie lubić, więc mam dystans wobec tych, 

którzy to przede mną udają. Nie ufam im. 
Chandra mija mi podczas kąpieli z olejkami i pianą. Gdy palą się świeczki o zapachu wanilii, cynamonu, koko-

sa. I gra muzyka, najlepiej instrumentalna.
Bawią mnie... tysiące rzeczy. Każdy, kto ze mną pracował, wie, że jestem tzw. czajnikiem: wystarczy mi pokazać 

paluszek i już się śmieję. Bo bardzo lubię się śmiać. Również z siebie.
Jestem wierna dżinsom. Ale i do nich, i na tzw. wyjście lubię zakładać błyszczące paski. Z łańcuszkami, dżetami. 

To jak biżuteria.
Kocham... każdy poranek, kiedy budzą mnie ciepłe promienie słońca. A także wszystkie miłe wieczory spędzane 

w domu z najbliższą mi osobą”. 
Została żoną (2010 rok) szwedzkiego milionera, biznesmena Oli Serneke (49). Jej życie polegało na ciągłych 

podróżach między Polską a Szwecją. Nie zamierzała rezygnować z kariery w Polsce, a małżonek – właściciel prężnie 
działającej firmy z branży budowlanej Bygg & Konsult AB oraz udziałowiec 21 innych spółek – nie mógł przenieść 
swoich interesów poza Szwecję.

„Poczułam, że to mężczyzna na całe życie. Kiedy pojawia się miłość, to granice krajów czy inny język przestają 
mieć znaczenie. Poza tym przez częste rozłąki nasze uczucie nie ma kiedy ostygnąć”– twierdziła po ślubie.

Gdy na świecie pojawiły się dzieci Emma (2011) i Stella (2013) ciągłe podróże przestały być tak łatwe. Ale to 
już koniec życia na dwa domy – doniosły kolorowe tygodniki. Jej mąż postanowił osiąść nad Wisłą. Rozwija biznes 
i liczy na pomoc żony w jego promocji.
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z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Gra z fortuną

TVP1

Piątek 22.35

Ekranizacja powieści Danielle Steel. Tana Roberts, 

studentka prawa, idzie na przyjęcie zorganizowane 

przez szefa swojej matki. Zostaje zgwałcona przez syna 

gospodarza. Matka każe jej milczeć. Po latach Tana 

zostaje sędzią.

Sprawa 
zamknięta

TVP2 sobota 23.10

Jonathan to młody policjant, który zostaje skierowany 

do pracy w Queens, gdzie dorastał. Anonimowe listy 

dotyczące zamkniętej sprawy sprzed lat stanowią 

zagrożenie dla jego dobrze zapowiadającej się kariery.

X-Men
Polsat sobota 22.05

Grupa obdarzonych ponadnaturalnymi zdolnościami 

mutantów, przez swoją odmienność jest prześladowana 

przez ludzi. Znajdują schronienie w specjalnej szkole 

profesora Charlesa Xaviera, który uczy ich jak korzystać 

z tych unikalnych zdolności. Nie wszyscy mutanci chcą 

wieść pokojowy tryb życia. 

Niemoralna 
propozycja
Super Polsat sobota 23.00, niedziela 20.00

Młode małżeństwo otrzymuje zaskakującą propozycję: 

milion dolarów dla męża za noc spędzoną z jego piękną 

małżonką. Małżonkowie postanawiają przyjąć propozycję, 

bowiem uważają, że ich miłość jest wystarczająco silna, 

aby przetrwać każdą próbę.

Układ 
zamknięty

TVP Kultura niedziela 20.00

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 

właścicieli świetnie prosperującej spółki. Bohaterowie 

zostają zatrzymani pod zarzutem działania 

w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych 

pieniędzy.

Nowy serial

Sisi piękna  
i samotna

Cesarz Austrii Franciszek Józef zakochuje się w mło-
dej księżniczce bawarskiej, Elżbiecie von Wittelsbach, 
zwanej Sisi. Jego matka, arcyksiężna Zofia, nie akceptuje 
związku młodej pary i wystawia kandydatkę na żonę na 
serię prób.

Damą do towarzystwa młodziutkiej cesarzowej zo-
staje hrabina Esterhazy, która początkowo udaje jej przy-
jaciółkę, a w rzeczywistości o każdym kroku Sisi donosi 
arcyksiężnej Zofii. Sisi nie może przyzwyczaić się do 
nowego życia. Wychowana bez żadnych zakazów i naka-
zów z trudem stosuje się do surowej etykiety i dworskich 
konwenansów. Tymczasem arcyksiężna wymaga od sy-
nowej nienagannych manier i odpowiedniego zachowa-

nia. Stosunki między synową a teściową są pełne napięć, 
młoda cesarzowa coraz bardziej odczuwa ciężar życia na 
dworze cesarskim. 

Pewnie nie wiesz…
Ślub cesarza Franciszka Józefa i Elżbiety, księż-

niczki bawarskiej, odbył się z wielkim rozmachem 24 
kwietnia 1854 roku. Panna młoda ubrana była w ró-
żowosrebrną suknię haftowaną w kwiaty, a do pałacu 
udała się w oszklonej, zdobionej złotem karecie.

W drugiej połowie XIX wieku powszechnie uwa-
żano ją za najpiękniejszą kobietę na świecie.

Codziennie wstawała o 5 rano i do późnych go-
dzin porannych odbywała toaletę. Często uprawiała 
głodówki. Stale kontrolowała wagę (ważyła od 46 do 
50 kilogramów, mając sto siedemdziesiąt dwa cen-
tymetry wzrostu), jadała raz dziennie, a jej posiłki 
składały się przede wszystkim z wywaru mięsnego, 
gotowanych owoców i nabiału.

D o s i a d a -
ła konia przez 
osiem godzin 
dziennie aż do 
chwili, gdy unie-
możliwił jej to 
r e u m a t y z m . 
Wtedy ćwiczyła 
szermierkę i po-
święcała codzien-
nie kilka godzin 
na gimnastykę.

Gdy zaczęła 
się starzeć, za-
stąpiła ćwiczenia 
długimi spacera-
mi. Żyła 61 lat.

Sisi
TVP1 

Sobota 15.55, 
odc. 1/4

Będzie się działo

Hity  
na Dzień 
Dziecka 

Telewizja Polsat i Fundacja Polsat zapraszają wszyst-
kie dzieci na wyjątkowy koncert „Będzie się działo" 
z okazji ich święta. 

Na scenie na gdańskim Targu Węglowym wystąpią 
najpopularniejsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Ba-
wić nas będą: Piersi z niezapomnianą „Bałkanicą”, ener-
getyczny Enej, Blue Cafe, który obchodzi w tym roku 
20-lecie pracy artystycznej, a także Ewelina Lisowska, ze-
spół Feel oraz Stefano Terazzino, Kasia Popowska, Lan-
berry i trio My3 znane z sobotnich programów Polsatu, 
czyli Julka, Natka i Gefi, które już za chwilę wydadzą 
swój drugi album zatytułowany „Podróż w czasie”.

Artyści wykonają nie tylko swoje największe hity, ale 
również utwory, które najlepiej przypominają im dzie-

ciństwo. Gwiazdy pokażą też prywatne fotografie z albu-
mów rodzinnych. Dla niektórych będzie to wzruszające, 
ale i zabawne doświadczenie zobaczyć swojego idola gdy 
był kilkuletnim dzieckiem.

Impreza będzie również doskonałą okazją do świę-
towania rozbudowy Pomorskiego Ośrodka Terapii La-
serowej im. Fundacji Polsat. Jest to miejsce szczególne. 
To tutaj są leczeni mali pacjenci z wadami naczyń skóry 
i tkanki podskórnej. Gdański ośrodek zajmuje się rów-
nież kompleksowym leczeniem blizn, a zwłaszcza blizn 
pooparzeniowych. Laseroterapia to jedną z ważniejszych 
metod leczenia. Pomorski Ośrodek jest najlepiej wypo-
sażonym w Polsce, ma 7 laserów.

Będzie się działo – Dzień Dziecka
Polsat

Sobota 20.05

będzie się działo

Mija kilka lat od wielkiej bitwy kosmicznych robotów. 
Mechanik Cade kupuje ciężarówkę, nie wiedząc, że to Opti-
mus Prime – przywódca Autobotów. Mężczyzna i jego bliscy 
zostają wciągnięci w wojnę ludzi i transformerów.

Ludzkości grozi zagłada ze strony nowego wroga. Tylko 
Optimus Prime i Autoboty mogą uratować świat. Lecz teraz, 
gdy rząd zwrócił się przeciw nim, potrzebują nowych sprzy-

mierzeńców, wśród których są wynalazca Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) i nieustraszone Dinoboty!

Reżyser oraz szefowie Paramount Pictures dołożyli wszel-
kich starań, by ich sensacja spodobała się Chińczykom. Spora 
część akcji rozgrywa się w Hongkongu. W jednej z głównych 
ról kobiecych wystąpiła Li Bingbing. W realizację zaangażo-
wane były również chińskie firmy

Pewnie nie wiesz…
Podczas akcji w Chinach kilka postaci pokonuje samo-

chodem drogę z Pekinu do Hongkongu jednego wieczoru. 
Jest to jednak niemożliwe, ponieważ odległość pomiędzy 
tymi miastami wynosi około 1960 kilometrów.

Film zarobił na całym świecie ponad miliard dolarów.
Tym razem producenci sporo zawdzięczają Chińczy-

kom, którzy masowo ruszyli do kin ustanawiając zresztą 
rekord – film zarobił tam 300 milionów dolarów. 

Był to pierwszy film z serii Transformers, który nie 
otrzymał nominacji do Oscara. Wszystkie poprzednie trzy 
miały nominacje w kategoriach technicznych.

To najdłuższa film z czterech: 2 godziny i 45 minut.
W filmie reklamowanych jest około 55 marek (lokowa-

nie produktu).

Obliczono, że w filmie jest 563 wybuchy. 
Nakręcono scenę, w której Attinger zabił Chińczyka, 

aby ukraść jego samochód. Scena, na skutek interwencji 
rządu (!), została usunięta z filmu.

Transformers. Wiek zagłady
TVN

Piątek 20.00

Czwarte starcie

Autoboty znów uratują świat?

Zestaw biały twardziel Nick Nolte –czarnoskóry 
cwaniaczek Eddie Murphy należy do najbardziej zna-
nych duetów filmów akcji. 

„48 godzin” okazało się wielkim przebojem. 
I otworzyło drogę do kariery debiutującemu na dużym 
ekranie Murphy’emu.

Jack Cates (Nick Nolte) jest jedynym policjantem, 
który ocalał ze strzelaniny z poszukiwanym mordercą 
Ganzem (James Remar). Cates do pomocy „wypoży-
cza" z więzienia Reggie Hammonda (Eddie Murphy), 
czarnoskórego złodzieja, który ukradł bandycie pienią-
dze i teraz obawia się o swoje życie, ma zatem solidną 
motywację, żeby pomóc policji. Bohaterowie mają 
dwie doby na schwytanie mordercy policjantów. 

Pewnie  
nie wiesz…

Eddie Murphy dostał za film 450 tys. dolarów, 
Nick Nolte milion dolarów. Za drugi film „Na-
stępne 48 godzin”, Nolte dostał 3 miliony dolarów, 
a Murphy 7 milionów dolarów.

Większość dialogów między Noltem a Mur-
phym była improwizowana.

James Remar, który gra przestępcę Ganza, 
przed kręceniem scen ze swoim udziałem nie kład 
się spać, by jego twarz wyglądała wiarygodniej.

48 godzin
TVN7 

Sobota 21.25

Złapać mordercę

Biały i czarny; małomówny i wygadany



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Gra z fortuną

TVP1

Piątek 22.35

Ekranizacja powieści Danielle Steel. Tana Roberts, 

studentka prawa, idzie na przyjęcie zorganizowane 

przez szefa swojej matki. Zostaje zgwałcona przez syna 

gospodarza. Matka każe jej milczeć. Po latach Tana 

zostaje sędzią.

Sprawa 
zamknięta

TVP2 sobota 23.10

Jonathan to młody policjant, który zostaje skierowany 

do pracy w Queens, gdzie dorastał. Anonimowe listy 

dotyczące zamkniętej sprawy sprzed lat stanowią 

zagrożenie dla jego dobrze zapowiadającej się kariery.

X-Men
Polsat sobota 22.05

Grupa obdarzonych ponadnaturalnymi zdolnościami 

mutantów, przez swoją odmienność jest prześladowana 

przez ludzi. Znajdują schronienie w specjalnej szkole 

profesora Charlesa Xaviera, który uczy ich jak korzystać 

z tych unikalnych zdolności. Nie wszyscy mutanci chcą 

wieść pokojowy tryb życia. 

Niemoralna 
propozycja
Super Polsat sobota 23.00, niedziela 20.00

Młode małżeństwo otrzymuje zaskakującą propozycję: 

milion dolarów dla męża za noc spędzoną z jego piękną 

małżonką. Małżonkowie postanawiają przyjąć propozycję, 

bowiem uważają, że ich miłość jest wystarczająco silna, 

aby przetrwać każdą próbę.

Układ 
zamknięty

TVP Kultura niedziela 20.00

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 

właścicieli świetnie prosperującej spółki. Bohaterowie 

zostają zatrzymani pod zarzutem działania 

w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych 

pieniędzy.

Nowy serial

Sisi piękna  
i samotna

Cesarz Austrii Franciszek Józef zakochuje się w mło-
dej księżniczce bawarskiej, Elżbiecie von Wittelsbach, 
zwanej Sisi. Jego matka, arcyksiężna Zofia, nie akceptuje 
związku młodej pary i wystawia kandydatkę na żonę na 
serię prób.

Damą do towarzystwa młodziutkiej cesarzowej zo-
staje hrabina Esterhazy, która początkowo udaje jej przy-
jaciółkę, a w rzeczywistości o każdym kroku Sisi donosi 
arcyksiężnej Zofii. Sisi nie może przyzwyczaić się do 
nowego życia. Wychowana bez żadnych zakazów i naka-
zów z trudem stosuje się do surowej etykiety i dworskich 
konwenansów. Tymczasem arcyksiężna wymaga od sy-
nowej nienagannych manier i odpowiedniego zachowa-

nia. Stosunki między synową a teściową są pełne napięć, 
młoda cesarzowa coraz bardziej odczuwa ciężar życia na 
dworze cesarskim. 

Pewnie nie wiesz…
Ślub cesarza Franciszka Józefa i Elżbiety, księż-

niczki bawarskiej, odbył się z wielkim rozmachem 24 
kwietnia 1854 roku. Panna młoda ubrana była w ró-
żowosrebrną suknię haftowaną w kwiaty, a do pałacu 
udała się w oszklonej, zdobionej złotem karecie.

W drugiej połowie XIX wieku powszechnie uwa-
żano ją za najpiękniejszą kobietę na świecie.

Codziennie wstawała o 5 rano i do późnych go-
dzin porannych odbywała toaletę. Często uprawiała 
głodówki. Stale kontrolowała wagę (ważyła od 46 do 
50 kilogramów, mając sto siedemdziesiąt dwa cen-
tymetry wzrostu), jadała raz dziennie, a jej posiłki 
składały się przede wszystkim z wywaru mięsnego, 
gotowanych owoców i nabiału.

D o s i a d a -
ła konia przez 
osiem godzin 
dziennie aż do 
chwili, gdy unie-
możliwił jej to 
r e u m a t y z m . 
Wtedy ćwiczyła 
szermierkę i po-
święcała codzien-
nie kilka godzin 
na gimnastykę.

Gdy zaczęła 
się starzeć, za-
stąpiła ćwiczenia 
długimi spacera-
mi. Żyła 61 lat.

Sisi
TVP1 

Sobota 15.55, 
odc. 1/4

Będzie się działo

Hity  
na Dzień 
Dziecka 

Telewizja Polsat i Fundacja Polsat zapraszają wszyst-
kie dzieci na wyjątkowy koncert „Będzie się działo" 
z okazji ich święta. 

Na scenie na gdańskim Targu Węglowym wystąpią 
najpopularniejsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Ba-
wić nas będą: Piersi z niezapomnianą „Bałkanicą”, ener-
getyczny Enej, Blue Cafe, który obchodzi w tym roku 
20-lecie pracy artystycznej, a także Ewelina Lisowska, ze-
spół Feel oraz Stefano Terazzino, Kasia Popowska, Lan-
berry i trio My3 znane z sobotnich programów Polsatu, 
czyli Julka, Natka i Gefi, które już za chwilę wydadzą 
swój drugi album zatytułowany „Podróż w czasie”.

Artyści wykonają nie tylko swoje największe hity, ale 
również utwory, które najlepiej przypominają im dzie-

ciństwo. Gwiazdy pokażą też prywatne fotografie z albu-
mów rodzinnych. Dla niektórych będzie to wzruszające, 
ale i zabawne doświadczenie zobaczyć swojego idola gdy 
był kilkuletnim dzieckiem.

Impreza będzie również doskonałą okazją do świę-
towania rozbudowy Pomorskiego Ośrodka Terapii La-
serowej im. Fundacji Polsat. Jest to miejsce szczególne. 
To tutaj są leczeni mali pacjenci z wadami naczyń skóry 
i tkanki podskórnej. Gdański ośrodek zajmuje się rów-
nież kompleksowym leczeniem blizn, a zwłaszcza blizn 
pooparzeniowych. Laseroterapia to jedną z ważniejszych 
metod leczenia. Pomorski Ośrodek jest najlepiej wypo-
sażonym w Polsce, ma 7 laserów.

Będzie się działo – Dzień Dziecka
Polsat

Sobota 20.05

będzie się działo

Mija kilka lat od wielkiej bitwy kosmicznych robotów. 
Mechanik Cade kupuje ciężarówkę, nie wiedząc, że to Opti-
mus Prime – przywódca Autobotów. Mężczyzna i jego bliscy 
zostają wciągnięci w wojnę ludzi i transformerów.

Ludzkości grozi zagłada ze strony nowego wroga. Tylko 
Optimus Prime i Autoboty mogą uratować świat. Lecz teraz, 
gdy rząd zwrócił się przeciw nim, potrzebują nowych sprzy-

mierzeńców, wśród których są wynalazca Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) i nieustraszone Dinoboty!

Reżyser oraz szefowie Paramount Pictures dołożyli wszel-
kich starań, by ich sensacja spodobała się Chińczykom. Spora 
część akcji rozgrywa się w Hongkongu. W jednej z głównych 
ról kobiecych wystąpiła Li Bingbing. W realizację zaangażo-
wane były również chińskie firmy

Pewnie nie wiesz…
Podczas akcji w Chinach kilka postaci pokonuje samo-

chodem drogę z Pekinu do Hongkongu jednego wieczoru. 
Jest to jednak niemożliwe, ponieważ odległość pomiędzy 
tymi miastami wynosi około 1960 kilometrów.

Film zarobił na całym świecie ponad miliard dolarów.
Tym razem producenci sporo zawdzięczają Chińczy-

kom, którzy masowo ruszyli do kin ustanawiając zresztą 
rekord – film zarobił tam 300 milionów dolarów. 

Był to pierwszy film z serii Transformers, który nie 
otrzymał nominacji do Oscara. Wszystkie poprzednie trzy 
miały nominacje w kategoriach technicznych.

To najdłuższa film z czterech: 2 godziny i 45 minut.
W filmie reklamowanych jest około 55 marek (lokowa-

nie produktu).

Obliczono, że w filmie jest 563 wybuchy. 
Nakręcono scenę, w której Attinger zabił Chińczyka, 

aby ukraść jego samochód. Scena, na skutek interwencji 
rządu (!), została usunięta z filmu.

Transformers. Wiek zagłady
TVN

Piątek 20.00

Czwarte starcie

Autoboty znów uratują świat?

Zestaw biały twardziel Nick Nolte –czarnoskóry 
cwaniaczek Eddie Murphy należy do najbardziej zna-
nych duetów filmów akcji. 

„48 godzin” okazało się wielkim przebojem. 
I otworzyło drogę do kariery debiutującemu na dużym 
ekranie Murphy’emu.

Jack Cates (Nick Nolte) jest jedynym policjantem, 
który ocalał ze strzelaniny z poszukiwanym mordercą 
Ganzem (James Remar). Cates do pomocy „wypoży-
cza" z więzienia Reggie Hammonda (Eddie Murphy), 
czarnoskórego złodzieja, który ukradł bandycie pienią-
dze i teraz obawia się o swoje życie, ma zatem solidną 
motywację, żeby pomóc policji. Bohaterowie mają 
dwie doby na schwytanie mordercy policjantów. 

Pewnie  
nie wiesz…

Eddie Murphy dostał za film 450 tys. dolarów, 
Nick Nolte milion dolarów. Za drugi film „Na-
stępne 48 godzin”, Nolte dostał 3 miliony dolarów, 
a Murphy 7 milionów dolarów.

Większość dialogów między Noltem a Mur-
phym była improwizowana.

James Remar, który gra przestępcę Ganza, 
przed kręceniem scen ze swoim udziałem nie kład 
się spać, by jego twarz wyglądała wiarygodniej.

48 godzin
TVN7 

Sobota 21.25

Złapać mordercę

Biały i czarny; małomówny i wygadany



Pierwszy czerwca dzień radosny 
Niemal każdy z nas pamięta czasy beztroskiego dzieciństwa, kiedy liczyła się radość i dobra 

zabawa. Okazuje się jednak, że bycie dzieckiem, to nie do końca łatwa sprawa. O przyjemnościach, 
trudnościach i znojach opowiadają nasi eksperci z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zamrowie. 

JULEK 

Dlaczego dobrze jest być dzieckiem?
- Bo można się uśmiechać. 

Czy dorośli potrafią się bawić i śmiać? 
- Tak, lubią się bawić w chowanego. 

Kiedy człowiek przestaje być dzieckiem 
i staje się dorosły? 

- Kiedy ma 18  lat. 

KRZYŚ 

Co fajnego jest w byciu dzieckiem? 
- To, że można mieścić się 

w szczelinach, w których dorośli nie 
mogą się mieścić.

Czy trudno jest być dzieckiem? 
- Czasami tak. Zwłaszcza wtedy, kiedy 

wstanie się wcześniej niż rodzice 
i trzeba na nich czekać, żeby zrobili 

śniadanie. 

Dlaczego dzieci muszą słuchać dorosłych? 
- Bo jeśli dzieci nie będą słuchały 
dorosłych, to dorośli też nie będą 

słuchali tego, co my do nich mówimy. 

Kiedy człowiek przestaje być dzieckiem 
i staje się dorosły? 

- Wtedy, gdy staje się wyższy 
i odważniejszy.  

IZA 
Czy dorośli potrafią się jeszcze bawić 

i śmiać? 
- Tak, ale tylko na imprezach. 

Dlaczego dzieci muszą słuchać dorosłych? 
- Ponieważ dorośli wiedzą, co jest dla 

nich dobre, a co złe. 

Czy dzieci mają jakieś problemy? 
- Nie, nie muszą się o nic martwić.  

TOSIA 

Czy dzieci mają jakieś problemy? 
- Czasami się biją, albo szczypią. 
Ja zawsze staram się być miła dla 

wszystkich.

Dlaczego dzieci muszą słuchać dorosłych? 
- Po to, żeby nie stała im się krzywda. 

Czy dorośli potrafią się jeszcze bawić 
i śmiać? 

- Nie, oni tylko oglądają filmy i pracują. 

Kiedy człowiek przestaje być dzieckiem 
i staje się dorosły? 

- Wtedy, kiedy będę pracowała 
i zbierała pieniążki dla swoich dzieci.

ZOSIA 
Czy dzieci mają problemy? 

- Czasami boli mnie coś bardzo mocno 
i wtedy głośno płaczę. Wtedy jest 

ogromny problem. 

Dlaczego dzieci muszą słuchać dorosłych? 
- Żeby nie było przykrego zdarzenia, np. 
żeby w samochodzie nie zbiła się szyba. 

Czy dorośli potrafią się jeszcze bawić? 
- Tak czasami bawią się w chowanego. 

Kiedy człowiek przestaje być dzieckiem 
i staje się dorosły? 

- Wtedy kiedy ma duże ubrania. Teraz 
mam malutkie rzeczy, ale gdy dorosnę 
będę  miała duże bluzeczki i sweterki. 

MAJA 
Dlaczego dobrze jest być dzieckiem? 
- Ponieważ można jeść wszystko. 

Czy dzieci mają problemy?
- Tak, wtedy gdy coś im nie smakuje, 

albo jest brudne.

Dlaczego dzieci muszą słuchać dorosłych?
- Żeby mama i tata się nie denerwowali. 

Kiedy człowiek przestaje być dzieckiem 
i staje się dorosły? 

- Gdy jest duży. Kiedy Ja będę dorosła 
to mama kupi mi szminkę, taką 

czerwoną.

KUBA 
Dlaczego fajnie jest być dzieckiem? 

- Bo mogę być sprytny. 

Czy dzieci mają problemy? 
- Często, np. gdy jadą na deskorolce 

i się przewrócą.

Dlaczego dzieci muszą słuchać dorosłych? 
- Dlatego, że dorośli wszystko wiedzą. 

Kiedy człowiek przestaje być dzieckiem 
i staje się dorosły? 

- Wtedy, gdy kończy szkołę. 

ALAN 
Dlaczego fajnie jest być dzieckiem? 

- Bo można być nagradzanym 
i przytulanym przez rodziców. 

Dlaczego dzieci muszą słuchać dorosłych? 
- Żeby byli z nas dumni i Panie 

w przedszkolu nas chwaliły. 

Czy dorośli potrafią się jeszcze bawić? 
- Tak, rodzice często grają ze mną w grę 

Ben 10. 



Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprosił 
20. uczniów z dziesięciu łomżyńskich szkół do udziału w pięknym 
miejskim przedsięwzięciu. Zadaniem uczestników było stworze-
nie muralu pod okiem i przy profesjonalnym wsparciu Fundacji 
RoskoArt.

Malowanie muralu poprzedził wykład z historii Street 
Art-u poprowadzony przez dr Rafała Ro-
skowińskiego z Gdańskiej Szkoły Muralu. 
Następnym etapem projektu były warsz-
taty praktyczne malowania i wycinania 
szablonów muralowych: postaci Józe-
fa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego 
i Wincentego Witosa oraz odbijania ich 
w przestrzeni miejskiej. Stare garaże przy 
ul. Kopernika zamieniły się już w Street 
art-ową galerię Bohaterów Niepodległej. 

W ramach warsztatów młodzi łomży-
niacy zostali zaproszeni także do graffiti 
jam, czyli akcji malowania małych murali 
na specjalnie przygotowanych do tego celu 
płytach. Graffiti jam odbyło się na terenie 
Skate Parku na os. Konstytucji 3 Maja. 
Wszystko po to, by przyciągnąć duże gro-
no młodzieży mieszkającej w okolicznych 
blokach. 

Osoby zainteresowane sztuką wiel-
koformatową mogli wziąć także udział 
w warsztatach historycznych w formie 
spaceru po Łomży. Uczestnicy przecha-
dzalu się z dwojgiem historyków z Mu-
zeum Północno-Mazowieckiego i odwie-
dzali miejsca związane z lokalną historią, 
dotyczące odzyskania niepodległości.

Malowanie głównego muralu rozpo-

częło się 18 maja i potrwa do końca
miesiąca. Wizerunek Józefa Piłsudskiego powstanie na 

ścianie kamienicy przy pl. Niepodległości 15. Młodzież bę-
dzie miała szansę malowania muralu w dolnych partiach 
ściany (bez wchodzenia na rusztowania), wyżej pracę wyko-
nają profesjonaliści z Fundacji RoskoArt.

Całość prac i warsztaty finansowanę są przez Narodowe 
Centrum Kultury w ramach programu Murale Polskiej Nie-
podległości, do którego wniosek przygotował Miejski Dom 
Kultury - Dom Środowisk Twórczych. Pieniądze na realiza-
cję otrzymało dziesięć instytucji z całego kraju.

J. OSIŃSKA

Azjatyckie pierożki dim sum, pobudzające zmysły, bajgle z szarpanym mięsem, kubańskie ka-
napki czy owoce w czekoladzie. A wszystko to przygotowane ze świeżych, starannie dobranych 
składników, „na oczach” łomżyniaków. Aromatyczne, oryginalne i co najważniejsze pyszne. Tak 
można podsumować I Festiwal Smaków Food Trucków w Łomży. 

Rodziny z dziećmi, mniejsze i większe grupy przyjaciół, seniorzy i pojedynczy degu-
statorzy. Na drugie śniadanie, obiad, kolację albo przekąskę. Równie tłumnie wszyscy 
Ci, przez cały weekend przybywali na Stary Rynek, by zasmakować w kuchniach z całego 
świata. Kilkanaście Food Trucków, z daniami inspirowanymi kuchnią i kulturą wielu 
krajów świata, które przyjechały do Łomży, serwowały starannie przygotowane potra-
wy, wyróżniające się jakością, świeżymi składnikami, autorskimi dodatkami, a przede 
wszystkim pasją i oryginalnym pomysłem. 

Po spróbowaniu burgerów, kiełbasek na gorąco, hiszpańskich pączków churros, eg-
zotycznych lemoniad czy też pizzy na słodko nie brakowało chętnych na chillout. Wy-
godne leżaki, bystre słońce i klimatyczna muzyka w tle skusiła niejednego łomżyniaka. 

Na tych nieco odważniejszych czekały zawody kulinarne, a także gry terenowe z na-
grodami. Niektórzy, tak jak Szymon, zwycięzca konkurs jedzenia burgera na czas, po-
chłaniali dania w nieco ponad 2 minuty i wygrywali dzięki temu atrakcyjne gadżety. 
Natomiast inni obierali technikę delektowania się smakiem. I przez długie minuty roz-
prawiali nad jakością i delikatnością wołowiny.

Po uśmiechach na twarzy i dłoniach gładzących „pełne” brzuchy śmiało można 
stwierdzić, że idea slow food mogłaby gościć w mieście znacznie częściej. 

Aromat i smak. Czyli I Festiwal Food Trucków 

Murale Polskiej Niepodległości w Łomży!



a to ciekawe

Tim Maltin przez lata 
prowadził badania i wyko-
nał różne ekspertyzy mające 
obalić wiele mitów. Poddaje 
analizie wcześniej pomijane 
przyczyny zatonięcia Titani-
ca. Jedną z nich mogło być 
złudzenie optyczne.

Maltin uważa, że przy-
czyną niedostrzeżenia góry 
lodowej przez obserwatorów 
było wystąpienie zjawiska fa-
tamorgany. 14 kwietnia 1912 
roku na Titanicu wszyscy za-
uważyli, że w ciągu paru go-
dzin temperatura bardzo się 
obniżyła, o kilkanaście stop-
ni. Zrobiło się bardzo zim-
no, było około zera stopni 
Celsjusza. Nie było zupełnie 
wiatru, powietrze było wyjątkowo przejrzyste, gwiazdy 
migotały niezwykle intensywnie. Obserwatorzy na bo-
cianim gnieździe Titanica wspominali o dziwnej mgle 
nad horyzontem. Wiele osób mówiło, że nie było wi-
dać gdzie kończy się niebo i zaczyna woda. To wszystko 
mogło doprowadzić do powstania mirażu (fatamorga-
ny). Wtedy obiekty wydają się większe niż w rzeczywi-
stości, pojawia się fałszywy horyzont i dziwna mgła nad 
prawdziwym horyzontem. 

Gdyby nie to zjawisko, obserwatorzy mogli dostrzec 
wcześniej górę lodową i Titanic mógłby ją ominąć.

Naukowiec ma na tę tezę całkiem interesujące 
i przekonujące argumenty, które przedstawia w filmie.

Efekt kilkunastoletnich badań

Fatamorgana zatopiła Titanica
Dlaczego Titanic zatonął? Co tak naprawdę było przyczyną katastrofy? Co jeszcze wydarzyło się 

pamiętnej nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku? 

Tim Maltin uważa, że zjawiska 
atmosferyczne spowodowały, że 

załoga Titanica nie zauważyła 
góry lodowej.

Dobrze zjeść, ubrać się, zabawić…

Tu wydasz 
fortunę

Avenue Montaigne w Paryżu to magiczne 
miejsce, które ma ogromny wpływ na pracu-
jących tu ludzi, gości lub zwykłych turystów. 
Nie ma takiej drugiej ulicy w Europie, na której 
koncentrowałoby się tyle znamienitych, luksu-
sowych instytucji. W tym wyjątkowym miejscu 
miesza się sztuka, moda, biznes i gastronomia na 
najwyższym światowym poziomie. 

Ulica Avenue Montaigne w Paryżu to mek-
ka dla miłośników mody. Swoje sklepy mają tam 
Louis Vuitton, Dior, Chanel, Fendi, Valentino 
czy Ralph Lauren, jak również jubilerzy jak Bul-
gari.

Miłośnicy teatru odwiedzają tam Theatre 
des Champs Elysees.

Widzowie poznają ludzi związanych z tym 
miejscem od lat, którzy przybliżą jego atmosferę

Pewnie nie wiesz…
Avenue Montaigne zwana była kiedyś 

„Allee des Veuves" (Aleją wdów), gdyż tutaj 

w XVIII wieku zbierały się kobiety 
opłakujące swoich bliskich.

Swój apartament miała tu ak-
torka Marlena Dietrich.

Wartość jednego metra kwa-
dratowego ziemi wynosi tu około 
55 tys. dolarów.

Obecna nazwa pochodzi od 
Michel de Montaigne, pisarza fran-
cuskiego renesansu . 

4 grudnia 2008 roku butik pod 
numerem 29 został okradziony. 
Straty oszacowano na 80 milio-
nów euro. Diamentowe pierście-
nie, naszyjniki i luksusowe zegarki 
skradła grupa trzech lub czterech 
uzbrojonych mężczyzn tuż przed 
zamknięciem sklepu, dwóch zło-
dziei było przebranych za kobiety. 

Kulisy paryskiego luksusu
TVP1

Piątek 15.50

Titanic 1912. Akta sprawy
Stopklatka TV

Piątek 15.55, 16.55



15reklama zobacz to
Koniec nieuchwytnego gangu

Mordercza 
pogoń

„Butch Cassidy i Sundance Kid" (1969) ma renomę 
dzieła klasycznego, ocenianego na ogół wysoko 

(między innymi za aktorską grę, zdjęcia czy muzykę 
Burta Bacharacha). Przekonajcie się, czy przetrwał 

próbę czasu… 
Tragikomiczna opowieść o autentycznych postaciach z hi-

storii Dzikiego Zachodu – Butchu Cassidym (Paul Newman) 
i Sundance Kidzie (Robert Redford). Byli to rabujący banki 
i pociągi przestępcy, którzy długo pozostawali nieuchwytni. 
Ulegli dopiero dobrze zorganizowanemu pościgowi. Z po-
czątku radzą sobie nie najgorzej, ale kiedy pętla zaczyna się 
zaciskać nie pozostaje im nic innego jak uciekać z kraju. Jako 
nowe miejsce pobytu wybierają Boliwię, gdzie ciągnie ich 
dziewczyna Sundance'a (Katharine Ross). Lecz zamiast roz-

począć nowe spokojne życie, kontynuują swój niecny proce-
der, co ściąga na nich gniew armii – tym razem boliwijskiej.

Film, który przeszedł do historii dzięki kreacjom Redfor-
da i Newmana oraz piosence Burta Bacharacha "Raindrops 
Keep Fallin' on My Head".

Pewnie nie wiesz…
W scenie skoku do rzeki kaskaderzy Newmana 

i Redforda skoczyli tak naprawdę z dźwigu do jeziora 
w Parku Stanowym Malibu Creek. Dźwig był przysłoniony 
płachtami z namalowanymi skałami. 

Prawdziwy Butch Cassidy (którego nazwisko brzmiało 
Robert Leroy Parker) zyskał przydomek, ponieważ kiedyś 
pracował w sklepie mięsnym (butcher – rzeźnik). The Sun-
dance Kid, prawdziwe imię Harry Alonzo Longabaugh, 
dostał swój przydomek, ponieważ był kiedyś aresztowany 
w Sundance w Wyoming.

Lula Parker Betenson, siostra prawdziwego Butcha 
Cassidy'ego , często odwiedzała plan filmowy, podczas 
przerw opowiadała historie o eskapadach jej słynnego bra-
ta i była zdumiona, jak bliski prawdzie jest scenariusz fil-
mu i jak podobny do brata jest Paul Newman .

Paul Newman powiedział, że na planie filmu codzien-
nie wstawał o 5:30, spędzajł godzinę w basenie i saunie, 
dzwonił do swojej żony trzy razy dziennie.

Butch Cassidy i Sundance Kid
TVN7

Niedziela 15.40

Encyklopedia psów rasowych

Czy pudel  
potrafi czytać?

Oprócz porad i mnóstwa przydatnych informacji, widzowie znajdą 
w tym programie ciekawostki dotyczące czworonożnych ulubieńców. 
W każdym z odcinków twórcy serii starali się ukazać najciekawsze cechy 
danej rasy. Pokażą historię hodowli, temperament oraz charakterystyczne 
cechy i umiejętności ponad 800 psich ras, m.in. labradorów, retrieverów, 
pudli, jamników i chihuahua.

Czy pudel potrafi czytać? Czy buldog francuski najgłośniej chrapie? 
Czy chihuahua jest krewnym lisa? Czy pies może wąchać uszami? Jakiej 
rasy czworonogi potrafią przewidywać lawiny? Na te i inne równie intry-
gujące pytania znajdziecie odpowiedź w tym programie.

Pewnie nie wiesz…
Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) podaje, że obec-

nie na świecie istnieje ok. 340 różnych ras psów.
W Polsce najpopularniejszy jest  owczarek niemiecki krótkowłosy, 

na dalszych miejscach są: yorkshire terier, labrador retriever, buldog 
francuski, berneński pies pasterski, chihuahua krótkowłosy, owcza-
rek niemiecki długowłosy, cavalier king charles spaniel, gończy polski, 
buldog angielski.

Wszystko o psach, odc. 1
TV6

Piątek 9.00

Wielkie amerykańskie fury, bezkresna droga

Zawrotna 
szybkość, 
brawura, 
wolność…

Kowalski (Barry Newman), weteran woj-
ny w Wietnamie i były kierowca rajdowy pracuje 
w firmie dostarczającej samochody. Pewnego dnia ma 
przewieźć auto z Colorado do San Francisco. Przed 
wyjazdem zakłada się ze znajomym dealerem Jakiem 
(Lee Weaver), że trasę przejedzie w zaledwie 15 go-
dzin. Siadając za kierownicą sportowego dodge'a roz-
poczyna morderczy wyścig z czasem. 

Jadący z nadmierną prędkością kierowca wzbudza 
zainteresowanie policji. Kolejne próby zatrzymania 

pirata drogowego kończą się niepowodzeniem. Od 
stanu do stanu patrole przekazują sobie informacje 
o nieuchwytnym kierowcy. Prezenter lokalnej radio-
stacji, niewidomy czarnoskóry „Superduch"(Cleavon 
Little), mając na podsłuchu kanał policyjny, pilotu-
je szalonego kierowcę. Uprzedza go o zastawianych 
na niego zasadzkach i blokadach. Kowalski staje się 
niemal bohaterem narodowym, symbolem wolności, 
jego wyczyn z zapartym tchem śledzi cała Ameryka, 
oklaskują go miliony widzów, gazety na pierwszych 
stronach zdają relacje z pasjonującego wyścigu. Jest 
już prawie u celu podróży, ale osaczony ze wszystkich 
stron przez policję musi pokonać jeszcze jedną prze-
szkodę.

Widowiskowy film Richarda Sarafiana w latach 
70. bił w Polsce rekordy kasowości, chociaż na Za-
chodzie nie wywołał przesadnej euforii. 

Pewnie nie wiesz…
Aby pokonać trasę z Colorado do San Franci-

sco w 15 godzin trzeba jechać ze średnią prędkością 
130 km/godz.

W filmie wykorzystano 
pięć samochodów, model 
1970 Dodge Challenger 
R/T. Zostały wypożyczone 
przez Chrysler Corpora-
tion. Cztery zostały znisz-
czone, jeden został skra-
dziony (przez prostytutkę), 
ale szybko odnaleziony 
przez policję. 

Gilda Texter, która 
w filmie zagrała nagą mo-
tocyklistkę, pracowała póź-
niej przy produkcji filmów 
i zajmowała się... kostiu-
mami.

Znikający punkt
TVP Kultura
Piątek 00.20



Intrygi nad morzem

Jak pozbyć się 
dziewczyny

Z ostatnim szkolnym dzwon-
kiem Mikołajek pakuje walizki 
i w towarzystwie rodziców i babci 
wyrusza na upragnione wakacje nad 
morze. Na malowniczych plażach 
pensjonatu Rybitwa chłopiec szybko pozna nowych, oddanych przyjaciół. Wśród 
nich znajdują się: Błażej, który nie jest na wakacjach, bo jest… miejscowy, Fortu-
nat – łakomczuch potrafiący zjeść dosłownie wszystko, Dżodżo, którego akcent 
rozbawia do łez, płaczliwy Kryspin, a także przemądrzalec Kosma. Dla ich we-
sołej paczki każdy dzień to doskonała okazja do nowych przygód. Sprawy i zaba-
wy skomplikują się jednak, gdy do grona małych rozrabiaków dołączy pierwsza 
dziewczyna – małomówna Izabela. Mikołajek, jak zwykle wierny swojej szkolnej 
miłości – Jadwini, zrobi wszystko, by pozbyć się niechcianej towarzyszki. Wraz 
z przyjaciółmi zaczyna knuć kolejne, coraz śmieszniejsze i wymyślniejsze plany, 
mające zmusić Izabelę i jej rodziców do opuszczenia kurortu. Zanim sprawa znaj-
dzie swój finał, pośród plaż, hotelów i lasów nasi bohaterowie przeżyją wakacje, 
których i oni, i dorośli już nigdy nie zapomną.

Wakacje Mikołajka Polsat Sobota 10.50

Opowieść o Robin Hoodzie

Lis i jego kompania 
Disneyowska wersja przygód Robin Hooda. 
Wszyscy bohaterowie – Robin Hood i jego kom-

pania, piękna Marion, zły szeryf z Nottingham – są tu 
przedstawicielami królestwa zwierząt. 

Na angielskim tronie zasiada uzurpator, ściągający 
z poddanych lichwiarskie podatki. Przebiegły lis Robin 
grasuje po lesie Sherwood i okrada bogatych, by nakar-
mić biednych.  Jego zaufany przyjaciel Mały John i grupa 
ich wesołych kompanów przeżywają moc przygód, płata-
ją figle i jak mogą uprzykrzają życie uzurpatorowi. Robin 
nie spocznie dopóki nie zdobędzie ręki pięknej Lady Ma-
rion i nie przywróci tronu prawowitemu władcy – królo-
wi Ryszardowi.

Atutem filmu jest doskonały dubbing, zabawne dialogi oraz znakomita oprawa 
muzyczna – piosenka „Love" została nominowana do Oscara

Robin Hood Puls2 Piątek 11.45

Dla całej rodziny

Nie siedź cicho w jaskini!
Animowany przebój światowych kin, opowieść o rodzinie jaskiniowców sprzed 

milionów lat, którzy borykają się z problemami znanymi współczesnym rodzicom 
i dzieciom. 

Cztery miliony lat temu w przytulnej jaskini żyła sobie rodzina Krudów, której 
głową był zachowawczy i nadgorliwy Grug. Świat zewnętrzny stanowił dla niego 
przede wszystkim zagrożenie, wolał więc siedzieć w ciemnej jaskini i zakładać, że 
wszystko, co nowe jest złe i niebezpieczne. Przekonywał o tym trójkę swoich dzieci, 
żonę Uggę i nieustannie dokuczającą mu teściową Gran. 

Najstarsza córka Eep była zbyt ciekawa świata, by słuchać ojca. Zwłaszcza, gdy 
poznała Guya, inteligentnego nastolatka, który odkrył przed nią, czym jest ogień. 
Pewnego dnia życie Krudów nagle się zmieniło, kiedy w wyniku trzęsienia ziemi 
utracili dom i zostali zmuszeni, by wyruszyć na poszukiwanie nowego bezpieczne-
go miejsca. 

Pewnie nie wiesz…
W 2013 roku to był ogromny sukces kaso-

wy. Film zarobił w kinach ponad 770 milionów 
dolarów, przy budżecie 135 milionów dolarów. 

Film został nominowany do Oscara w kate-
gorii „najlepszy długometrażowy film animowa-
ny”.

Prawie wszystkie zwierzęta przedstawio-
ne w filmie nigdy nie istniały, ich budowa nie 
uwzględnia praw fizyki i biologii. Są to tzw. 
chimery, kreacje fantastyczne, nierzeczywiste, 
wydumane.

Krudowie Polsat Piątek 20.00

plac zabaw

Aktorska, uwspółcześnio-
na wersja jednego z najwięk-
szych przebojów Walta Di-
sneya „101 Dalmatyńczyków. 

Anita – projektantka 
mody, pracująca dla Cruel-
li DeMon i Roger – twórca 
gier komputerowych, są od 
niedawna małżeństwem. Nie 
oni jedni... Także Pongo i Czi-
ka – dwójka dalmatyńczyków, 
poszli w ślady swoich pań-
stwa i wkrótce stają się szczę-
śliwymi rodzicami piętnastu 
nakrapianych szczeniaków. 
Radość nie trwa jednak długo. 
Demoniczna Cruella DeMon 
owładnięta jest obsesyjnym 
pragnieniem wylansowania 
mody na łaciate futra z dalma-
tyńczyków. 

Wynajmuje dwóch 
opryszków – Nochala i Baryłę, 
by porwali pieski. Łaciate ma-
luchy dołączają więc do gro-
mady 84 innych szczeniaków, 
więzionych w upiornym do-
mostwie Cruelli. Na szczęście 
Pongo i Czika w porę ruszają 
z odsieczą i tak rozpoczyna się 
jedna z największych akcji ra-
tunkowych.

101 dalmatyńczyków
TVN 

Niedziela 15.50

Cruella 
DeMon 

postrach 
psów

Uwolnić  
Czikę  

i Pongo 
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tel. 503 010 038

Rozwiązuję zadania, zwłaszcza te 
z olimpiad tematycznych, gdyż w ten 
sposób się relaksuję i pogłębiam wie-
dzę – mówił Jacek Jakimiuk z II LO 
w Białymstoku, zwycięzca ósmej edy-
cji konkurs matematycznego organi-
zowanego przez Państwową Wyższą 
Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży.

Aby stanąć na najwyższym 
stopniu podium musiał pokonać 
dwustu uczestników konkursu i po-
nad stu jego finalistów. Licealista 
wolny czas poświęca także na tre-
ningi judo, a w nagrodę za zwycię-
stwo odebrał rower. Jak informuje 
Jolanta Święszkowska, rzecznik 
PWSIiP,  jego nauczyciel, Mirosław 
Pryszczepko, za znakomite przygo-
towanie młodych ludzi do konkursu, 
otrzymał specjalne wyróżnienie.   

Pomysłodawca konkursu oraz 
Przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego, dr hab. Romuald Kotow-
ski z Wydziału Informatyki i Nauk 
o Żywności PWSIiP, docenia mło-
dych za to, że „chce im się chcieć”. 
– Nie marnują czasu na bezreflek-

syjne rozrywki, lecz ćwiczą logiczne 
myślenie – mówił. Pytany o najtrud-
niejsze konkursowe pytanie, odpo-
wiadał, że dotyczyło ono teorii liczb, 
a stąd blisko do kodowania i tajem-
nicy w Internecie. Najciekawsze 
rozwiązanie tego pytania zaprezen-

tował Przemysław Dominikowski 
z I LO w Białymstoku, dzięki czemu 
otrzymał nagrodę Przewodniczące-
go Komitetu Organizacyjnego. 

VIII Łomżyński Konkurs Ma-
tematyczny składał się z dwóch 
etapów: on-line, podczas którego 

uczestnicy na platformie interneto-
wej uczelni rozwiązywali piętnaście 
zadań oraz finału w auli „Państwów-
ki” z pięcioma zagadnieniami do 
rozwikłania. Na drugim stopniu po-
dium stanął Filip Wierzbowski z II 
LO w Łomży, a na trzecim Szymon 
Leszczyński z II LO w Białymstoku. 
Puchar przechodni dla szkoły, której 
uczniowie zdobyli najwyższą śred-
nią punktów, pozostał w Łomży, 
czyli powędrował z II LO do I LO. 

Wyróżnienia w konkursie 
otrzymali finaliści, którzy podczas 
wszystkich jego etapów zdobyli naj-
więcej punktów. Zaskoczeń nie było, 
gdyż okazało się, że dwaj nagrodzeni 
w tej kategorii uczniowie, są także 
w gronie zwycięzców matematycz-
nych zmagań – Jacek Jakimiuk 
otrzymał pierwsze wyróżnienie, 
a Filip Wierzbowski drugie. Trzecie 
powędrowało do Krzysztofa Łusz-
czyńskiego z I LO w Białymstoku. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali 
atrakcyjne nagrody: tablet, konsola 
do gier, dron, rower, dysk przeno-
śny, słuchawki bluetooth, głośnik 

JBL. Zostały one ufundowane przez 
sponsorów: Okręgową Spółdziel-
nię Mleczarską w Piątnicy, Zakład 
Usług Informatycznych NOVUM, 
prezydenta Łomży, wójta Gminy 
Łomża oraz rektora PWSIiP. 

Dr hab. Romuald Kotowski 
z podziwem spoglądał na ambit-
nych zwycięzców, którzy wiedzą, 
że matematyka jest językiem na-
uki i królową nauk. – Matematyk 
może być każdym – przekonywał 
profesor, który jest żywym po-
twierdzeniem tej tezy, a studen-
tom PWSIiP przekazuje pasję nie 
tylko do liczb, ale także do poezji 
Bolesława Leśmiana i Czesława 
Miłosza, wciąga ich w dyskusje 
o sztuce i literaturze. – Mój wnuk 
jest najzdolniejszą osobą w rodzi-
nie, ale zadowala się wiedzą szkol-
ną, nie ma specjalnej motywacji, 
aby ją pogłębiać – mówił z żalem 
Profesor i zachęcał młodych ludzi 
do  interdyscyplinarnej ciekawo-
ści świata. Takiej, która wykra-
cza poza szkolne ramy, sylabusy 
i podręczniki…  

Gwiazda wieczoru już jest znana. Teraz 
czas na kolejnych wykonawców. Kto 
wystąpi na łomżyńskich juwenaliach 
organizowanych przez studentów 
z Państwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży? 

Doniesienia o gwieździe wie-
czoru pojawiły się juz dwa tygodnie 
temu. Wówczas żacy, na 8 czerwca 
zapowiedzieli Quebonafide (Kubę 
Grabowskiego), jednego z najbar-
dziej rozchwytywanych artystów 
w Polsce, który ostatnio zasłynął 
z duetu Taconafide, stworzonym 
z Taco Hemingwayem (Filipem 
Szcześniakiem).

Samorząd uczniowski PWSIiP 
nie przestaje jednak zaskakiwać ko-
lejnymi efektami swoich "łowów na 
gwiazdy". Na łomżyńskich juwena-
liach ma pojawić się rockowo -folko-
wy zespół Enej. Na scenie wystąpią 
także energetyczne dziewczyny z ze-
społu disco-polo, Top Girls. Atrak-
cji jednak nie koniec. Na 3 czerwca 
zaplanowano wybory miss PWSIiP, 
a na 7 czerwca, wybory ogólnopol-
skie Miss Juwenaliów. 

Łomżyński "karnawał",  już od 

lat cieszy się niesłabnącym zainte-
resowaniem. Rozentuzjazmowany 
tłum do późnych godzin nocnych 
bawi się przy dźwiękach różnorod-

nej muzyki. 
Organizację oraz wkład w pro-

mocję województwa docenił Samo-
rząd Województwa Podlaskiego 

dofinansowując wydarzenie kwotą 7 
tys. złotych. 

- Już po raz kolejny wspieramy 
juwenalia podlaskich uczelni. To 
z pewnością jedne z najważniejszych 
wydarzeń w naszym regionie, będą-
ce okazją nie tylko do świetnej za-
bawy dla studentów i mieszkańców 
miast, ale to też wspaniała promocja 
regionu - mówił w czasie uroczysto-
ści podpisania umów marszałek Je-
rzy Leszczyński. – Jestem przekona-
ny, że także dzięki otrzymanemu od 
nas wsparciu, tegoroczne juwenalia 
będą wspaniałe.

Do życzeń dobrej zabawy przyłą-
czył się i Stefan Krajewski, członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Mamy tylko jedną prośbę do 
studentów – zaznaczył jednak. – Nie 
wyjeżdżajcie po studiach z naszego 

pięknego regionu, ale zostańcie tu 
i pracujcie z nami. Udanych juwe-
naliów i żebyście zapamiętali je jak 
najlepiej.

Studenci z Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży znaleźli się w gronie 
trzech organizatorów uczelnianych 
imprez, którzy otrzymają wsparcie. 
20 tys. złotych trafi do Fundacji na 
rzecz rozwoju Politechniki Biało-
stockiej, a kolejne 7 do Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Su-
wałkach.

- Wsparcie ze strony Samorządu 
Województwa Podlaskiego to znak, 
że nasze juwenalia na stałe wpisały 
się w kulturalny krajobraz woje-
wództwa – przyznają zgodnie przed-
stawiciele samorządu uczniowskie-
go PWSIiP w Łomży. 

„Matematyk może być każdym” – konkurs w PWSIiP 

Łomżyńskie Juwenalia. Kolejne 
gwiazdy i wsparcie marszałka  
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Łomża gościła uczestników 41. Wo-
jewódzkiego Finału Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym  dla 
szkół podstawowych. Najlepsi ze szkoły 
w Olszynach (gm. Piątnica) będą repre-
zentować województwo w finale ogól-
nopolskim. 

Arenami zmagań 17 cztero-
osobowych zespołów wyłonionych 
w eliminacjach miejskich i po-
wiatowych były miasteczko ruchu 
drogowego w SkateParku na osie-
dlu SM Perspektywa oraz sale po-
bliskiej Szkoły Podstawowej nr 9. 

Głównym organizatorem był Polski 
Związek Motorowy przy współ-
pracy z Komendą Miejską  Policji 
w Łomży, WORD w Łomży, Wy-
działem Edukacji UM w Łomży i SP 
nr 9 w Łomży.

Uczniowie musieli najpierw  roz-
wiązać test dotyczący m. in.  przepi-
sów ruchu drogowego oraz wyka-
zać się umiejętnościami udzielania 
pomocy przedmedycznej. Trzecim 
etapem była część praktyczna, czyli 
jazda rowerem w miasteczku ruchu 
drogowego z :omijaniem przeszkód, 
slalomami i innymi zdaniami zręcz-
nościowymi. A wszystko pod czuj-
nym okiem policjantów.

- Test okazał się w miarę łatwy, 
ale za to mieliśmy problemy ze slalo-
mem w miasteczku ruchu - tłumaczą 
Agata i Miłosz z Turośni Kościelnej. 

Zwycięska ekipa także pochodzi 
z niewielkiej wiejskiej szkoły. 

- Nie spodziewaliśmy się pierw-
szego miejsca, choć liczyliśmy, że 
możemy znaleźć się w czołówce. 
Ciężko wspólnie pracowaliśmy. Je-

steśmy bardzo zadowoleni z efek-
tów - cieszą się  Michał, Weronika, 
Izabela i Hubert, czyli  reprezenta-
cja szkoły w podłomżyńskich Olszy-
nach. Jedną z nagród będzie dla nich 
udział w zawodach ogólnopolskich  

Wyniki:
Klasyfikacja drużynowa:
1. Szkoła Podstawowa w Olszynach

2. Szkoła Podstawowa w Turośni 
Kościelnej

3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Su-
wałkach.

Klasyfikacja indywidualna:
1.Kamil Baranowski, Szkoła 

Podstawowa nr.26 w Białymstoku 
2.Michał Wiśniewski, Szkoła 

Podstawowa w Olszynach
3.Piotr Cezary Krakówko, Szkoła 

Podstawowa w Rosochatem Kościel-
nym.

J. OSIŃSKA

„Zabytkowo  
i Klockowo” w IIIA

Uczniowie klasy IIIA Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży mieli mnóstwo zabawy 
i zdobyli wiele ciekawej wiedzy biorąc udział  w Warsztatach Zabytkowej Architek-
tury Sakralnej Miasta Łomża pod hasłem „Zabytkowo i Klockowo”, które zorganizo-
wano w ramach projektu współfinansowanego ze środków samorządowych. 

Celem projektu jest między innymi popularyzacja zabytków, odgrywają-
cych znaczącą rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej oraz tworzą-
cych bogate dziedzictwo kulturowe z wykorzystaniem klocków LEGO. 

Zajęcia konstrukcyjne  poprowadził Mariusz Brzęcki z Fundacji Nowo-
czesny Konin. Udostępnił uczniom ogromną ilość popularnych klocków 
LEGO, z których zbudowali zespołowo model zabytkowego kościoła Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łomży popularnie zwanego przez 
łomżan „Małym Kościółkiem”. W klockowej budowli nie zabrakło najmniej-
szych szczegółów. We wnętrzu kościoła były nawet żyrandole i krzesła a wo-
kół zabytku wyrosły drzewa i alejka. 

Dzięki takim zajęciom uczniowie nie tylko integrowali się we wspólnej 
pracy ale poznali nowe oblicze wykorzystania LEGO. Przekonali się, że dzię-
ki klockom można odtworzyć  znajome miejsca, budynki, a co najważniejsze 
poznać zabytki swego miasta, które w tym roku obchodzi 600-lecie nadania 
praw miejskich. 

JS@JS@BD
FOT. J.SOKOŁOWSKI, B.DANOWSKA

Szkołę Podstawową nr 1 w Łom-
ży odwiedziła senator Anna Ma-
ria Andres, aby spotkać się  
z uczennicą Agnieszką Skrodzką,  
która została finalistką Ogólno-
polskiego Konkursu Plastyczne-
go ,,Orzeł biały – nasza duma”.

Anna Maria Anders, która 
jest także sekretarzem stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i pełnomocnikiem 
Prezesa Rady Ministrów ds. 
dialogu międzynarodowego, 
a przede wszystkim córką ge-
nerała Władysława Andersa, 
postanowiła uhonorować suk-
ces uczennicy klasy 4a.  Celem 
konkursu "Orzeł Biały - nasza 
duma" było popularyzowanie 
wiedzy i świadomości o godle 
jako najważniejszym z sym-
boli Państwa Polskiego oraz 
rozwijanie pasji historycz-
nych i  artystycznych. Organizatorami konkursu była 
Kancelaria Senatu, senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz regionalne Kuratoria Oświaty.

Niecodziennego gościa powitała w SP 1 dyrektor 
Krystyna Kamińska, która przypomniała, że rok 2018 
jest niezwykle ważny dla Polski i Polaków. "W tym 
właśnie roku przypada stulecie odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, a dla łomżan jest to rok, w któ-
rym świętujemy 600 lecie nadania praw miejskich. 
Obecność Pani Minister z pewnością podkreśla rangę 
tych wydarzeń. Cała społeczność SP1 jest zaszczyco-
na wizytą Pani Minister w szkole i wspólnie cieszy się 
z sukcesu Agnieszki" - czytamy w relacji ze spotkania,  
w którym udział wzięła także zastępca prezydenta 
Łomży Agnieszka Muzyk.

Oprawę artystyczną spotkania przygotowali ucznio-
wie SP 1. Anna Maria Anders w rozmowie z  uczniami 
i nauczycielami  podkreślała, jak ważne jest wychowanie 
w duchu patriotyzmu, poznawanie historii i odnajdy-

wanie korzeni. Wspominała również atmosferę swego 
domu rodzinnego. Można stwierdzić, że jest "ambasa-
dorem pamięci o Ojcu", który jest niezwykle ważną po-
stacią w wojennej i powojennej historii Polski.

Senator  z okręgu łomżyńsko - suwalskiego nie kry-
jąc wzruszenia,  wręczyła Agnieszce Skrodzkiej pamiąt-
kowy dyplom, niezwykle ciepło wypowiadając się o jej 
pracy plastycznej. Pogratulowała także mamie uczenni-
cy, która była obecna na uroczystości. Wyrazy uznania 
otrzymała również przygotowująca Agnieszkę do kon-
kursu Katarzyna Klewicka. Wszyscy zebrani mieli okazję 
zrobić pamiątkowe zdjęcia na tle przepięknego orła bia-
łego wykonanego przez uczennicę kl. IV a i czerwonych 
maków stanowiących scenografię.  

Uroczystość na długo pozostanie w pamięci szkolnej 
społeczności. A dla Agnieszki Skrodzkiej  może będzie 
pierwszym ważnym wydarzeniem na artystycznej  dro-
dze. przyszłości.

SENATOR ANNA MARIA ANDERS W SP1 W ŁOMŻY

W przyszłość  
na skrzydłach orła...  

Na rowerach czują się pewnie i bezpiecznie 
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Studenci czwartego roku Turystyki 
i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego 
odwiedzili  Nowogród, który umieścili 
w programie swoich praktycznych zajęć 

„Region turystyczny - Polska wschod-
nia”.

- Jest nas 27 osób. Każdego dnia 
inna grupa organizuje i prowadzi 

swój program - mówi Rafał, który, 
wraz z trzema koleżankami, Kasią, 
Natalią i Weroniką, zaplanował 
pierwszy dzień pod hasłem "Upleć 
swój dzień z Kurpiami".

Siedmiodniowy projekt "Re-
gion turystyczny - Polska wschod-
nia" studenci z Łodzi rozpoczęli od 
wizyty w Skansenie Kurpiowskim 
w Nowogrodzie. Podczas ponad 
godzinnego zwiedzania, nie tylko 
podziwiali zabytki architektury 
i kultury kurpiowskiej oraz słucha-
li opowieści o regionie, ale także 
przyglądali się pracy przewodnika. 
Ciekawym punktem tego dnia było 
spotkanie z twórcą ludowym Sta-
nisławem Modzelewskim z Janko-
wa-Młodzianowa, zajmującym się 
plecionkarstwem. Artysta pokazy-
wał studentom jak robi się kosze 
czy dzbany ze słomy. Każdy mógł 
sam spróbować tej niełatwej sztu-
ki.

Przed studentami kolejne dni 
poznawania wschodniej Polski. 
Wybierają się  m.in. do Augustowa, 
Puńska, Sejn, Suwałk, Tykocina, Su-
praśla, Białegostoku, Kruszynian, 
Hajnówki, Białowieży, Janowa Pod-
laskiego i Radzynia Podlaskiego.

Mamy nadzieję, że przyszli prze-
wodnicy i piloci wycieczek wykształ-
ceni w  Uniwersytecie Łódzkim 
często będą odwiedzać Nowogród 
i okolicę. 

Zapraszamy – mówi Karol Ba-
biel z nowogrodzkiego magistratu.

Na turystycznym szlaku

Strażacy z jednostek ochot-
niczych z gminy Nowogród 
i znakomici zaproszeni przez 
nich goście zgromadzili się 
w kościele w Nowogrodzie, aby 
uczestniczyć we mszy świętej 
z okazji Dnia Strażaka oraz po-
święcenia i nadania sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jankowie-Skarbowie. 

Jak relacjonuje Karol 
Babiel z nowogrodzkiego 
magistratu, modlitwie prze-
wodniczył ksiądz proboszcz 
Remigiusz Krajewski, który 
podczas kazania podkreślał 
jak ważną rolę społeczną 
odgrywają strażacy ochotni-
cy. Dalsza część uroczystości 
odbyła się przed świąty-
nią. Dowódca uroczystości, 
komendant gminny druh 
Bogdan Chętnik, złożył meldunek 
wiceprezesowi Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Białymstoku dru-
howi Zenonowi Białobrzeskiemu. 
Następnie, przy dźwiękach marsza 
generalskiego, odbył się przegląd 
pocztów sztandarowych i podod-
działów.

Zgromadzonych gości powi-
tał druh Janusz Dzbeński, prezes 
Ochotniczej Straży

Pożarnej w Jankowie-Skarbo-
wie.

- Sztandar jest uhonorowaniem 
jednostki, docenieniem jej pracy 
na rzecz lokalnej społeczności. Jest 
również wyrazem szacunku uznania 
i zaufania - podkreślał w swojej wy-
powiedzi.

Rys historyczny OSP Jankowo 
odczytała Alicja Kadela.

- Dzieje OSP Jankowo zaczę-
ły się od lat 50. XX w. Pierwszym 
komendantem został Jakub Choj-
nowski. W 1976 r. OSP została 
przeniesiona do miejscowości Jan-

kowo-Skarbowo. Wspólnymi siłami 
druhów z Jankowa-Młodzianowa 
i Jankowa-Skarbowa, została wy-
budowana strażnica, która służy do 
dnia dzisiejszego.

Podniosłym momentem uroczy-
stości było wbicie gwoździ w drzew-
ce sztandaru przez fundatorów 
i wpis do księgi pamiątkowej. Pro-
boszcz Remigiusz Krajewski odmó-
wił modlitwę i poświęcił sztandar 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jan-
kowie-Skarbowie.

Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
Uchwałą nr 16/IV/2018 z dnia 
23 marca 2018 r. nadało również 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jan-
kowie-Skarbowie Brązowy Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa.

Gratulacje i życzenia nowo-
grodzkim strażakom z okazji ich 
święta złożyli m.in. posłowie Berna-
deta Krynicka i Lech Antoni Koła-
kowski, członek Zarządu Wojewódz-
twa Podlaskiego Stefan Krajewski, 
Marek Olbryś, wiceprzewodniczący 

Sejmiku Województwa Podlaskiego, 
Elżbieta Parzych, starosta łomżyń-
ski, druh Zenon Białobrzeski,wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Białym-
stoku, druh Kazimierz Dąbkowski 
Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, brygadier Grzegorz 
Wilczyński zastępca komendanta 
miejskiego Państwowej Straży Po-
żarnej w Łomży. 

Życzenia strażakom z gminy No-
wogród złożył także druh Bronisław 
Zwierciadłowski, prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w No-
wogrodzie, a kolegom z Jankowa 
wręczył statuetkę św. Floriana - pa-
trona strażaków. Okolicznościowe 
życzenia i gratulacje oraz pamiąt-
kowy grawerton przekazał Grzegorz 
Palka, burmistrz Nowogrodu.

Uroczystość zakończył prze-
marsz pocztów sztandarowych 
i strażackich pododdziałów z całej 
gminy.

Były Orły Górskiego  
będą Orły znad Narwi

Poszukujemy zdolnych dzieci do trenowania w Akademii Młodych Orłów -  mówi 
koordynator Sławomir Stanisławski, trener UEFA  z kategorią A, który  przyjechał 
do szkoły w Nowogrodzie. Wierzy, że wszędzie można znaleźć talenty, które za ja-
kiś czas przysporzą piłkarskim kibicom radości i emocji. 

- Wiem, że tutaj trenerem piłki nożnej jest Piotr Wasik. Ma dobre podej-
ście do dzieci i do piłki nożnej. Może właśnie tu znajdzie się talent piłkarski, 
który będzie mógł trenować na zajęciach pod szyldem PZPN w Łomży - do-
daje koordynator AMO.

Rekrutacja zazwyczaj odbywa się podczas "Dni Talentu", które są orga-
nizowane w pierwszy i drugi weekend na Orliku przy ulicy Nowogrodzkiej 
w Łomży. Nie każdy ma szanse tam dojechać, dlatego łomżyńska akademia 
szuka zdolnych młodych ludzi także poza miastem.

- W Łomży jest czterech trenerów - mówi Sławomir Stanisławski z jedy-
nej w województwie podlaskim i jednej z około trzydziestu akademii w Pol-
sce. - Mamy trzy grupy wiekowe Skrzaty (6-7 lat), Żaki (8-9 lat) i Orliki 
(10-11 lat). W każdej kategorii są dwie grupy po szesnaście osób. Treningi 
odbywają się dwa razy w tygodniu - informuje szkoleniowiec.

Testy w całej Polsce są identyczne. Dzieci są oceniane według specjalnej 
tabeli, takiej, jak w całym kraju. Pierwsze zadanie to bieg bez piłki na czas 
dookoła tyczek ustawionych na boisku. Drugi test to ta sama trasa ,  jed-
nak z piłką przy nodze i w jak najkrótszym czasie. Trzecie zadanie to zwroty 
z piłką. Zawodnik musi poprowadzić piłkę i wykonać sześć zwrotów między 
liniami wyznaczonymi pachołkami oddalonymi od siebie o 5 metrów. Na 
koniec została żonglerka, czyli podbijanie piłki w czasie trzydziestu sekund  
lewą lub prawą nogą jak najwięcej razy. Tę próbę wykonuje się dwa razy.

Trzymamy kciuki, żeby młodych talentów w gminie Nowogród było jak 
najwięcej.

Strażackie święto  
i sztandar dla OSP Jankowo-Skarbowo
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Zaśpiewali  
dla mam

Kościół OO. Kapucynów w Łomży tra-
dycyjnie gościł uczestników i widzów 
koncertu dla wszystkich Mam z okazji 
ich święta.  

W głównych wystąpili jak zwykle 
młodzi wokaliści, podopieczni Mag-
dy Sinoff z MDK-DŚT w Łomży, ale 
tym razem dołączyli do nich koledzy 
z klasy 3 c Szkoły Podstawowej nr 7, 
których przygotowała do występu 
Katarzyna Łebkowska.    

Starsi i młodsi wykonawcy za-
prezentowali szeroką gamę styli-
styczną utworów, których wspólnym 

mianownikiem była najważniejsza 
osoba wżyciu każdego człowieka.  
Zaśpiewali piosenki wymagające 
sporych umiejętności i takie dla naj-
młodszych  po polsku i po angielsku, 
przebojowe i refleksyjne. Nic dziw-
nego, że u odbiorców (z dominującą 
rola mam) uśmiechy mieszały się 
z łzami wzruszenia.   

- Śpiewałam dziś specjalnie dla 
mamy.  Lubię śpiewać i lubię zajęcia 
muzyczne na które chodzę - mówi 
Zuzia Dziedzic. - Pięknie dzieci się 
spisały. Zresztą zawsze ich występy 
są niesamowite - dodaje mama Zuzi.

Emocji w koncercie dla mam 
było więcej niż zwykle, ale młodzi 
wokaliści doskonale już wiedzą, że 
także tego rodzaju trema nie powin-
na wpłynąć na jakość występu.  

- Śpiewam od przedszkola. 
Chciałbym się  jeszcze wokalnie roz-
wijać . Trochę się denerwowałem,  
ale do tremy jestem przyzwyczajony 
- przyznaje Dawid Sokołowski (za-
prezentował polską wersję  piosenki 

"Hallelujah" i  poruszył widzów swo-
ją interpretacją).

Także opiekunka utalentowa-
nych dzieci jest zadowolona z reali-
zacji zamierzeń.

- Zrobiliśmy kilka premierowych 
utworów do koncertu "Kolor serca", 
który odbędzie się 12 czerwca w Ka-
tedrze. Dlatego była to dla nas także 
wymagająca próba generalna. Od-
biorcy byli bardzo zasłuchani i 20 
utworów minęło niepostrzeżenie.  
Dzieci - także podopieczni Kata-
rzyny Łebkowskiej z SP 7 - zostały 
rzucone na głęboką wodę, ale pora-
dziły sobie świetnie – podsumowuje 
Magda Sinoff.  J. OSIŃSKA

kultura

Dwa finały konkursów artystycznych 
które odbyły się w Wojewódzkim Ośrod-
ku Animacji Kultury w Białymstoku 18 
i 25 maja 2018 okazały się bardzo po-
myślne dla uczestników z Łomży. 

Ponad setka dzieci z wojewódz-
twa podlaskiego stanęła do wokal-
nych rywalizacji. Pięcioro z nich 
zostało uhonorowane nagrodami 
i wyróżnieniami.

W 26. finale Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków MAMA, TATA i JA 
wzięło udział 50. przedszkolaków. 
Jury przyznało II Nagrodę Annie 
Przybylskiej (Publiczne Przedszkole 

Nr 5), III Mai Jarmułowicz (Odział 
Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej Nr 9), a Wyróżnienie Festiwalu 
wyśpiewała Gabrieli Dziedzic (Pu-
bliczne przedszkole Nr 4 w Łomży).

W piątkowych wojewódzkich 
eliminacjach 31. Małego Konkur-
su Recytatorskiego BAJE, BAJKI, 
BAJECZKI... III Nagrodę uzyskał 
Kacper Miłaszewski – kategoria 
klas I-III (Szkoła Podstawowa nr 
5), a wyróżnienie Natalia Puławska 
– kategoria klas IV-VI (Szkoła Pod-
stawowa nr 7).

Natalia, Maja i Gabrysia to 
uczennice Magdy Sinoff instruktora 
muzyki i animatora kultury w Łom-
ży.

Laureatom gratulujemy! 

Utalentowani łomżyniacy 
laureatami w Białymstoku 

Festiwal Teatralny Walizka to już od 31 
lat trwały element kulturalnego pejza-
żu Łomży i województwa podlaskiego. 
Co roku z całego świata nad Narew 
przyjeżdżają artyści, którzy swój kunszt 
zamykają w przysłowiowej „walizce”. 
Przed nami kolejna, wyjątkowa edycja. 

Międzynarodowy Festiwal Te-

atralny Walizka to jeden z ważniej-
szych i najbardziej prestiżowych 
przeglądów małych form teatral-
nych w Europie, którego ambicją 
jest poszukiwanie interesujących 
zjawisk w szeroko pojętej przestrze-
ni teatralnej i konfrontowanie ich 
z nowoczesnymi oraz tradycyjnymi 

środkami wyrazu arty-
stycznego. Każdego roku 
sprawia, że do Łomży 
z całego świata przyjeżdża-
ją najznamienitsze zespoły 
teatralne.

W dniach 6 - 9 czerw-
ca Łomża stanie się sceną 
dla czternastu spektakli 
konkursowych. Wśród go-
ści zagranicznych znajdą 
się teatry ze Stanów Zjed-
noczonych, Portugalii, 
Islandii, Łotwy, Niemiec, 
Włoch, Iranu, Ukrainy, 
Czech, Rosji i Białorusi, 
czyli m.in. amerykański te-
atr Bread and Puppet - Pe-
tera Schumana, portugal-
ski teatr Red Cloud, czy też 
rosyjski teatr ThreeFour 

z Sankt Petersburga. 
W ramach festiwalu wy-

stąpią również cztery teatry z Polski.
Na scenie offowej pojawi się na-

tomiast argentyński teatr Mandra-
gora Circo, Teatr KTO, Teatr Biuro 
Podróży oraz gospodarz festiwalu - 
łomżyński Teatr Lalki i Aktora.

XXXI Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny Walizka 

już za chwilę
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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: pokrycia dachowe, wymia-
na konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

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. 

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.  

DOM

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

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, Łomża.  
Tel. 862 115 343, 696 884 735. Usłu-
gi 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 kom-
puterowego. 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 – FILMOWA-
NIE, 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 działkę na ROD „Bratek” 
w Stawiskach, murowany domek, 
ogrodzona, studnia. Niedaleko zale-
wu. Tel. 513 866 112.

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

Wydzierżawię 1 ha przelicze-
niowego na KRUS obojęt-
nie gdzie, ewentualnie kupię.  
Tel. 535 480 220.

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. 

Kawaler z mieszkaniem 
z Łomży, 48 lat pozna Panią do 
55 lat (może być z dzieckiem).  
Tel. 518 738 415.

ROLNICTWO

Sprzedam kontener 1200 l 
z kwasówki, zastawy do ki-
szonki + 9 ha łąki do Łomży.  
Tel. 512 807 56.

Sprzedam  słomę, sianokiszonkę, 
zgrabiarke Krone dwukaruzelową. 
Tel. 692 487 541.

RÓŻNE
Altany ogrodowe z bali okrągłych 
jak z bajki, na 8 osób 4900 zł, cena 
z kompletem mebli: stół + trzy ławy. 
Tel. 535 480 220.

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, Łomża, 

ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38.

Sprzedam materac 140x200 używa-
ny tylko rok. Tel. 86 218 12 91.

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 do-
mów drewnianych. Zapewniamy zakwate-
rowanie i wyżywienie. Tel. 600 289 289.

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

13 34 (dzwonić do godz.13).

 

reklama

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. 

PHU BARTEK 
Ubojnia Zwierząt SP.J.

w Wólce Somianowskiej 11, 
07 - 203 SOMIANKA

ZATRUDNI na stanowisku:
ROZBIERACZ-WYKRAWACZ

Firma zapewnia  zakwaterowanie. 
Prosimy o składanie  ofert 

e-mail: ksiegowosc@ubojniabartek.pl, 
na adres firmy lub osobiście.

Tel. 29 741 88 37 lub 604 299 789

Grupa Medialna Narew
wydawca Telewizji, Tygodnika i Portalu zatrudni

Pracownika Biura Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Łomża

 
Opis stanowiska:

Bieżąca obsługa biura ogłoszeń
Koordynacja obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji
Wsparcie organizacyjne i administracyjne wszystkich działów firmy 
w szczególności księgowego

 
Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe
Biegła znajomość obsługi komputera
Podstawy księgowości
Obsługa drukarki, skanera
Obsługa centralki telefonicznej, łączenie rozmów telefonicznych
Komunikatywność
Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
Odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie, 
dyspozycyjność

 
Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę na zastępstwo
Pracę w zgranym zespole

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: 

redakcja@narew.info lub do redakcji  
Telewizji Narew, Stary Rynek 13, 18 – 400 Łomża.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ebicom Sp. z o.o. 

z siedzibą w Katowicach  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 922)”. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na 
potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 
Informujemy, że Administratorem danych jest Telewizja Narew   z siedzibą w Łomży przy Starym Rynku 
13. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 
dobrowolne.
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RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Sportowe 
gwiazdy 

przyjadą do 
Łomży 

Pierwszy raz skok o tyczce z udziałem 
Piotra Liska, czyli pierwszego pol-
skiego sześciometrowca! Kula będzie 
latała daleko, bo przyjedzie Konrad 
Bukowiecki! Na bieżni halowe wicemi-
strzynie świata w sztafecie Małgorza-
ta Hołub i Aleksandra Gaworska oraz 
mistrzowie świata w sztafecie Karol 
Zalewski i Rafał Omelko!        

Ani grama przesady nie ma 
w słowach Andrzeja Korytkowskie-
go, prezesa klubu LŁKS "Prefbet 
Śniadowo" Łomża, że "czegoś ta-
kiego jeszcze w Łomży nie było. Tak 
wielkie gwiazdy "Królowej Sportu" 
można było oglądać tylko w tele-
wizji. A 5 czerwca pojawia się na 
stadionie w Łomży osobiście, bo 
przyjęły zaproszenie organizatorów 
V Międzynarodowego Mitingu Lek-
koatletycznego.   

Jak zapowiada Andrzej Koryt-
kowski, poza wspomnianymi już 
znakomitościami polskiej lekkoatle-
tyki, wystąpią w Łomży m. in. zna-
komity biegacz z Turcji Kaan Kigen 
Ozbilen (pochodzący z Kenii), a po-
nadto zawodnicy z kilkunastu kra-
jów (np. Kenia, Etiopia, Tajlandia, 
Hiszpania).

Za każdy rekord Polski seniorów 
sponsor, firma PPB PREFBET, za-
płaci 10 000 złotych.

- Każdy, kto lubi lekkoatletykę 
i w ogóle sport na wysokim pozio-
mie, powinien 5 czerwca przyjść na 
stadion w Łomży - zaprasza Andrzej 
Korytkowski.      

Mundialowe 
Millenium 

zaprasza kibiców 
Do Strefy Kibica zaprasza podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji 14 
czerwca – 15 lipca) Kino Millenium w Łomży.

Mundial w dużym gronie fanów piłki – wiadomo, że wtedy smakuje naj-
lepiej – będzie można oglądać w zamkniętej Strefie Kibica ze względu na 
przepisy dotyczące praw do przekazu telewizyjnego.     

Jak informuje dyrekcja Kina Millenium, harmonogram meczów oraz ich  
dokładne godziny, podane zostaną na stronie internetowej oraz na Facebo-
oku z początkiem czerwca 2018 po opublikowaniu go  przez TVP. Już teraz 
wiadomo jest, że reprezentacja Polski rozegra swoje trzy mecze grupowe: 19 
czerwca - z Senegalem (godz. 17); 24 czerwca – z Kolumbią (godz. 20) i 29 
czerwca – z Japonią (godz. 16).

W tym czasie szczególnie warto będzie być razem.
Jak informuje Millenium, warunkiem  uczestnictwa w ZAMKNIĘTEJ  

Strefie Kibica  w kinie będzie posiadanie ważnego biletu na mecz
Bilet wstępu na 1 mecz kosztuje 14,99 zł na osobę
Na najbardziej zagorzałych kibiców czekają karnety:  
Wstęp na 10 spotkań kosztuje 119,90 zł na osobę 
Ceny biletów wiążą się z opłatą jaką Kino poniosło w związku z  wykupie-

niem licencji na komercyjny pokaz publiczny Mundialu 2018, oraz na wyku-
pienie zgody sygnałowej od TVP na pozyskanie sygnału najwyższej jakości 
– niezbędnego do uzyskania przestrzennego dźwięku i obrazu. 

Jesteśmy wpisani na Oficjalna Listę Stref Kibica FIFA 2018 !!!
Transmisje  odbywać się będą na dużej klimatyzowanej sali wyposażonej 

w multikanałowe cyfrowe nagłośnienie Lexicon. Niesamowity przestrzenny 
dźwięk  przeniesie nas na murawę  stadionu, a srebrny zakrzywiony ekran 
oraz laserowy projektor zagwarantują znakomitą cyfrową jakość obrazu.

Liczba miejsc ograniczona (217 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) 
Do dyspozycji Kibiców przygotowaliśmy bar, a w nim wszystko co nie-

zbędne do oglądania meczu: popcorn, hot-dogi, zapiekanki,  chipsy, zimne 
napoje, lodówkę  z piwem - strefa 0% alkoholu, lody słodycze itp. oraz tra-
dycyjne piwo z nalewaka  dostępne na sali tylko w zamkniętej strefie dla 
kibiców Mundialu. 

Pamiętaliśmy również o niezbędnych gadżetach koniecznych do kibico-
wania – szaliki, czapki w które będzie się mógł zaopatrzyć każdy kibic. 

Nad wszystkim czuwać będzie ochrona.
Szczegóły  i regulamin  już wkrótce na naszej stronie internetowej i Fa-

cebooku. Zapraszamy!
DYREKCJA KINA MILLENIUM                                           

Najlepszy na świecie.  
To w Polsce tym bardziej
We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski w bieganiu po 
schodach. Biegacz z Łomży - Piotr Łobodziński - nie pozwolił 
rywalom na niespodziankę.

Był obrońcą tytułu mistrzowskiego wywalczonego 
przed rokiem również na 49 piętrach wrocławskiego biu-
rowca Sky Tower. Jak relacjonuje Andrzej Korytkowski, 
prezes LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża,  w tym roku 
łomżyniak zwyciężył pewnie, uzyskując na mecie czas 
4:57 i wyprzedzając drugiego zawodnika o 12 sekund.  
Złoty medal mistrzostw kraju w bieganiu po schodach 
zawisł na szyi Piotra Łobodzińskiego już po raz piąty 
(2011, 2012, 2016, 2017 oraz 2018). Po zawodach mistrz 
Polski tradycyjnie przekazał swoje wrażenia: 

"Jestem Mistrzem Świata w bieganiu po schodach, 
więc gdybym przegrał na MP to musiałbym chyba koń-
czyć karierę:) Na szczęście nie muszę tego robić. Ko-
lejny tytuł dodaję do mojej kolekcji. Przewagę w tym 
roku miałem nieco mniejszą niż w 2017, ale ponownie 
tylko mnie udało się złamać barierę 5 min. Po MŚ lek-
ko odpuściłem z treningiem, więc forma nie jest w tym 
momencie szczytowa. Jednak, jak widać, w zupełności 
wystarczająca na krajowe podwórko. Jestem bardzo za-
dowolony z dzisiejszego biegu i z pewnością wrócę do 
Wrocławia za rok w roli obrońcy tytułu".

Świetnie zaprezentowała się również zawodniczka 
LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża - Iwona Wicha (pry-
watnie  narzeczona Piotra Łobodzińskiego), która zdo-
była  brązowy medal.
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Turniej rozegrany został w I LO w Łomży 
przy ul. Bernatowicza 4. W zawodach 
uczestniczyło 61 zawodników z 25 szkół 
i przedszkoli. 

Rywalizowano w 10 kategoriach 
wiekowych: D-20 (dziewczęta do 
20 lat), D-16 (dziewczęta do 16 lat), 
D-13 (dziewczęta do 13 lat), D-10 
(dziewczęta do 10 lat), D-8 (dziew-
częta do 8 lat),   C-20 (chłopcy do 20 
lat), C-16 (chłopcy do 16 lat), C-13 
(chłopcy do 13 lat), C-10 (chłopcy do 
10 lat) i C-8 (chłopcy do 8 lat). 

Zwycięzcy wszystkich katego-
rii wiekowych otrzymali nagrody. 
Najmłodszymi uczestnikami tur-
nieju byli: pięcioletnia Maja Szew-
czyk z Przedszkola nr 10 w Łomży 
oraz sześcioletni Krzysztof Trzaska 
z Przedszkola nr 3 w Ostrowi Ma-
zowieckiej. Najmłodsi uczestnicy 
z grupy do 8 lat otrzymali upominki, 
a wszyscy uczestnicy batony - z oka-
zji Dnia Dziecka. Nad całością tur-
nieju czuwał sędzia Sławomir Sobo-
ciński.

Prowadzono również klasyfikację 
drużynową szkół, do której zaliczano 
punkty zdobyte przez czterech najlep-
szych zawodników, w tym co najmniej 
jednej zawodniczki. Przy równej ilości 
punktów o miejscu szkoły decydował 
wyżej sklasyfikowany zawodnik. Tur-
niej rozegrano systemem szwajcar-
skim na dystansie 7 rund (po 15 min 
dla zawodnika). 

Organizatorem imprezy był UKS 

„ŻAK” przy I LO w Łomży. Patronat 
radiowy: Radio Nadzieja 103,6 FM, 
internetowy:  www.lomzynskie24.
pl, prasowy: Grupa Medialna NA-
REW „Tygodnik Narew”, facebook 
– Akademia Szachowa Sobocińscy.

W poszczególnych kategoriach 
medalowe miejsca zajęli:

Dziewczęta do 20 lat: 
      1.   Aleksandra Gątarska   - 4,0 
pkt. – ZSEiO 6 Łomża 
      2.   Sylwia Mroczkowska    - 3,0 
pkt. – I LO Łomża
      3.   Martyna Gątarska   
  - 3,0 pkt. – ZSEiO 6 Łomża

Dziewczęta do 16 lat: 
      1.   Karolina Chojnowska   - 5,5 
pkt. – SP/PG Konarzyce     
      2.   Malwina Szewczyk  
  - 5,0 pkt. – SP9/PG Łomża
      3.   Sandra Akonom  
  - 3,0 pkt. – SP/PG Ciechanowiec

Dziewczęta do 13 lat: 
      1.   Maja Garbowska- 5,0 pkt. – 
SP 44 Białystok
      2.   Kinga Akonom     
   - 4,0 pkt. – SP Ciechanowiec
      3.   Zuzanna Piaścik     
   - 4,0 pkt. – SP 9 Łomża
      
Dziewczęta do 10 lat: 
      1.  Karolina Tymińska  
   - 3,0 pkt. – SP Ciechanowiec
      2.  Dominka Ciszewska   

   - 3,0 pkt. – SP 10 Łomża
      3.  Natalia Kujawska   
   - 2,5 pkt. – SP Ciechanowiec

Dziewczęta do 8 lat: 
      1.   Maja Ciuchnicka  
   - 3,0 pkt. – SP 9 Łomża
      2.   Kamila Trzaska  
   - 2,0 pkt. – SP 3 Ostrów Maz.
      3.   Anna Dziewa  
   - 2,0 pkt. – Przedszkole Nr 15 
Łomża

Chłopcy do 20 lat:
      1.   Bartosz Kotarski   
   - 6,5 pkt. – ZSEiO 6 Łomża
      2.   Arkadiusz Mroczkowski  
   - 6,0 pkt. – I LO Łomża
      3.   Michał Gryglik  
   - 5,0 pkt. – ZSMiO 5  Łomża

Chłopcy do 16 lat:
      1.   Paweł Szeligowski  
   - 6,0 pkt. – PG 9 Łomża
      2.   Krzysztof Bienias  
   - 4,0 pkt. – SP9/PG Łomża
      3.   Kamil Tymiński  
   - 4,0 pkt. – SP/PG Ciechano-
wiec  
       
Chłopcy do 13 lat:
      1.    Jakub Firmuga  
    - 5,0 pkt. – SP 7 Łomża
      2.    Michał Karwowski    
    - 5,0 pkt. – SP Konarzyce
      3.    Karol Dłużniewski    
    - 4,5 pkt. – SP Pniewo

Chłopcy do 10 lat:
       1.   Bartosz Chełstowski   - 5,0 
pkt. – SP 10 Łomża
       2.   Szymon Mandziuk  
   - 3,5 pkt. – SP 4 Łomża
       3    Igor Pogorzelski  
   - 3,0 pkt. – SP 5 Łomża

Chłopcy do 8 lat:
       1.   Tomasz Obrycki  
   - 5,0 pkt. – SP 10 Łomża
       2.   Piotr Ciszewski  
   - 4,0 pkt. – SP 10 Łomża
       3.   Jerzy Chełstowski   
   - 3,0 pkt. – SP 10 Łomża

      
Wyniki drużynowe szkół :
ZSEiO 6 Łomża   – 18,0 pkt.
       ( Bartosz Kotarski – 6,5 pkt., 
Jakub Śmiarowski – 4,5 pkt., 
Aleksandra Gątarska – 4,0 pkt., 
Martyna Gątarska - 3,0 pkt.)

SP 10 Łomża   – 17,0 pkt.
       ( Bartosz Chełstowski – 5,0 
pkt., Dominika Ciszewska – 3,0 
pkt., Tomasz Obrycki - 5,0pkt., 

Piotr Ciszewski – 4,0 pkt.)

ZSMiO 5 Łomża    - 15,5 pkt.
        ( Mateusz Bedkowski  – 4,5 
pkt., Marcin Szpada  – 4,0 pkt., 
Michał Gryglik – 5,0 pkt., Ewelina 
Tomaszczyk – 2,0 pkt.

ZSOiZ Ciechanowiec   - 13,0 pkt.
      ( Patryk Wrzosek – 5,0 pkt., Hu-
bert Mularczuk – 4,0 pkt., Marcin 
Mularczuk – 4,0 pkt.)

SP Pniewo   – 12,5 pkt.
       ( Karol Dłużniewski – 4,5 pkt., 
Łukasz Konert – 4,0 pkt., Adrian 
Wiśniewski - 4,0pkt.)

SP Konarzyce  – 12,0 pkt.
       ( Michał Karwowski – 5,0 pkt., 
Marcin Karwowski - 4,5 pkt., Filip 
Karwowski – 2,5 pkt.)
SP Ciechanowiec  – 12,0 pkt.
( Karolina Tymińska – 3,0 pkt., 
Ewa Tymińska – 2,5 pkt., Kinga 
Akonom – 4,0 pkt., Natalia Kujaw-
ska – 2,5 pkt.)
 I LO Łomża    - 9,0 pkt.
 SP 9/PG Łomża  - 9,0 pkt. 
 SP/PG Ciechanowiec    - 9,0 pkt.   
 SP 9 Łomża   - 9,0 pkt.
 SP 1 Łomża   - 6,5 pkt.
 SP 4 Łomża   - 5,0 pkt.
 SP 3 Ostrów Maz.    - 5,0 pkt.

sport

Medyczki  
w mistrzostwach juniorów

Z drugiem miejscem Wiktorii Skowrońskiej i piątym kontuzjowanej Pauliny pio-
runek wróciły zawodniczki Młodzieżowego Klubu Sportowego Medyk Łomża z Mi-
strzostw Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim w Pleszewie.  

Jak relacjonują opiekunowie zawodniczek Paulina Piorunek miała rów-
nież szansę na wyższe miejsce, ale kontuzja kostki uniemożliwiła jej dalszą 
rywalizację.

Bardzo udany był natomiast występ Wiktorii Skowrońskiej, która prze-
grała finał po zaciętej walce z dużo bardziej doświadczoną zawodniczką 
i wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski. 

KOMUNIKAT KOŃCOWY VI TURNIEJU 
SZACHOWEGO Z CYKLU XIX EDYCJI 

ŁOMŻYŃSKIEJ LIGI SZKOLNEJ O PUCHAR 
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY
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