
Łomża nie zostanie bez możliwości 
obsługi pasażerskiego ruchu daleko-
bieżnego, choć budowa nowego auto-
busowego dworca to skomplikowane 
przedsięwzięcie. Pierwsze roboty zwią-
zane z budową Miejskiego Centrum 
Przesiadkowo – Komunikacyjnego w 
rejonie ulic Dworcowej, Sikorskiego i 
al. Legionów rozpoczną się jeszcze w 
sierpniu – mówi prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski.

Władze miasta, ponieważ nie 
dało się na rozsądnych warunkach 

ekonomicznych znaleźć wyko-
nawcy całego zadania,  skutecznie 
zastosowały w tym przypadku 
metodę "puzla". Jednym z podsta-
wowych elementów tego pomysłu 
jest rozłożenie inwestycji i zwią-
zanych z nią przetargów na mniej-
sze części. Jak podkreślają przed-
stawiciele Ratusza, wyłonieni są 
już wykonawcy robót rozbiórko-
wych, sieci sanitarnych, deszczo-
wych i elektrycznych. Trwają ne-
gocjacje z firmami, które mogłyby 

przygotować  konstrukcje stalowe 
oraz podjąć się budowy głównego 
budynku dworcowego wraz z po-
czekalnią. 

- Układ komunikacyjny miasta 
to odpowiednik układu krwiono-
śnego organizmu. Musi docierać 
wszędzie i nigdzie nie można sobie 
pozwolić na zatory. Dlatego mu-
sieliśmy znaleźć rozwiązania, któ-
re pozwolą wykonać tę niezwykle 
ważną inwestycję wprowadzając jak 
najmniej zakłóceń w całym systemie 
– dodaje prezydent Mariusz Chrza-
nowski.     

W połowie sierpnia planowane 
jest rozpoczęcie robót rozbiórko-
wych na dotychczasowym dworcu 
oraz budowa sieci elektrycznych i 
teletechnicznych, a także kanalizacji 
deszczowej i wodociągu. Ta część 
prac powinna potrwać do listopada. 

Wcześniej, we wrześniu, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej zamierza ruszyć z prze-
budową sieci ciepłowniczej, tak aby 
zdążyć z podłączeniem odbiorców 
przed sezonem grzewczym. Jedno-
cześnie roboty drogowe rozpocznie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
a w październiku z budową kanali-
zacji sanitarnej włączy się Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji. Zostanie wówczas rów-
nież przebudowana nawierzchnia w 
pasie pawilonów handlowych  od 
strony alei Legionów oraz ich prze-
łączenie do nowej sieci. Planowany 
czas tego zadania to 2 - 3 miesiące.

Na przełomie września i paź-
dziernika przewiduje się też wy-
konanie stóp fundamentowych 
konstrukcji zadaszenia i budynku 
dworca. Montaż konstrukcji stalo-

wej z przykryciem szklanym prze-
widywany jest do połowy przyszłego 
roku. W kwietniu 2019 roku powin-
na rozpocząć się budowa dworco-
wej poczekalni, zaś jej zakończenie 
spodziewane jest w lipcu przyszłego 
roku. W podobnym okresie mają 
zakończyć się całkowicie roboty 
drogowe na terenie dworca i nowej 
drodze łączącej Dworcową z Si-
korskiego, które prowadzone będą 
sukcesywnie po wykonaniu sieci 
podziemnych. Rozpoczną się one 
jeszcze w tym roku. 

- Na tym etapie planowania 
harmonogram ma charakter wstęp-

Wiem, że idea Centralnego Portu 
Komunikacyjnego traktowana 

jest przez wielu jako jakaś utopia, 
efektownie brzmiące, ale tylko 

hasło. Ja od początku widzę  
w inicjatywie rządu  

Prawa i Sprawiedliwości premiera 
Mateusza Morawieckiego wielką,  

i, co ważniejsze bardzo realną, 
szansę dla Polski, ale też dla Łomży  

i Ziemi Łomżyńskiej. Grzechem 
byłoby z niej nie skorzystać  

- mówi z przekonaniem poseł  
Lech Antoni Kołakowski.

Przygotował właśnie i skierował 
do ministra infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka interpelację w sprawie 
rozbudowy sieci kolejowej w Polsce 
północno - wschodniej z główną  linią 
łączącą Warszawę z Giżyckiem przez 
m. in. Ostrołękę, Łomżę, Kolno i Pisz. 
Pomysł wspiera Agnieszka Barbara 
Muzyk kierująca od lat pracami  Łom-
żyńskiego Forum Samorządowego.

- Dlatego właśnie zaangażo-
wałam się kiedyś w politykę i sa-
morząd, aby podejmować i wspie-
rać projekty z wyobraźnią - mówi 
Agnieszka Barbara Muzyk.- W 

poprzednim miesiącu uczest-
niczyłam wraz ze Stanisławem 
Derehajło w spotkaniach robo-
czych z przedstawicielami rządu. 
Omawiane były sprawy społeczne 
i inwestycje realizowane w Pol-
sce, w tym także program budowy 

połączeń kolejowych. Okazało się, 
że poseł Lech Antoni Kołakow-
ski jest tam widoczny i słuchany, a 
samorządowa Łomża w ogóle nie 
angażuje się w tej sprawie.

Łomżyński poseł, który z żela-
zną konsekwencją zabiegał o prze-

bieg Via Baltica przez Łom-
żę i u ministra infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka do-
robił się nawet przydomka: 
Lech "Via" Kołakowski, po-
dobnie traktuje swoje nowe 
wyzwanie.

- Opieram się na kon-
kretach i liczbach, a nie 
fantazjach. Centralny 
Port Komunikacyjny, któ-
ry powstanie niewielkiej 
odległości od Warszawy, 
ma obsługiwać docelowo 
100 milionów pasażerów. 
Ne ma żadnego powodu, 
aby zabrakło wśród nich 
tysięcy mieszkańców re-
gionu na pograniczu wo-
jewództwa podlaskiego i 
warmińsko - mazurskie-
go. To obecnie jedna z 
części Polski o najsłabiej 

rozwiniętej sieci kolejowej, naj-
gorzej skomunikowana z resztą 
kraju. A infrastruktura komu-
nikacyjna to podstawa innych 
przedsięwzięć dla rozwoju go-
spodarczego - tłumaczy parla-
mentarzysta.

Agnieszka Barbara Muzyk, tak-
że podkreśla, że dla Łomży powią-
zanie kolei i Via Baltica to otwarcie 
na inwestycje. 

Lech Antoni Kołakowski swoje 
poglądy przedstawił już Mikołajowi 
Wildowi, pełnomocnikowi rządu, 
którego zadaniem jest nadawanie 
kształtu idei Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, i znalazł zrozu-
mienie oraz życzliwość. Agnieszka 
Barbara Muzyk z kolei jest w sta-
łym kontakcie z przedstawicielami 
ministerstwa infrastruktury oraz 
Marcelem Klinowskim z zespołu 
doradczego CPK.

- Zaprosiłam przedstawicie-
li rządu i już niebawem wspólnie 
zaprezentujemy szczegóły - mówi 
liderka Łomżyńskiego Forum Sa-
morządowego.

Lech Antoni Kołakowski pra-
cujący w sejmowej komisji do spraw 
Unii Europejskiej już wcześniej 
zaangażował się w ważny dla ca-
łej wspólnoty projekt kolei dużych 
prędkości, które mają m. in. łączyć 
Północ i Południe kontynentu, ale 
także dowozić do CPK pasażerów 
np. z krajów nadbałtyckich. Zie-
mia Łomżyńska także powinna się 
na tym szlaku znaleźć  i czerpać z 
tego korzyści. Najnowsza inicjatywa 
przewidziana jest na trochę mniej-
szą skalę, ale niemniej ważną dla 
regionu.
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Stacja Łomża.  
60 minut do Warszawy

Zaczyna powstawać komunikacyjne centrum Łomży 

Poseł Lech Antoni Kołakowski w rozmowie z Agnieszka Barbarą Muzyk, prezes Łomżyńskiego 
Forum Samorządowego
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Z modlitwą i śpiewem na ustach, z 
własnymi  prośbami oraz intencjami 
w sercu wyruszyli na szlak uczestnicy 
34. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej 
na Jasną Górę. W drodze dołączają do 
nich grupy z innych ośrodków diecezji. 
Do Częstochowy mają dojść 13 sierpnia. 
Pątnikom błogosławił ksiądz biskup Ja-
nusz Stepnowski .

- Pielgrzymka, to taka grupa 
ludzi, która w prawie rodzinnej at-
mosferze maszeruje, śpiewa i modli 
się. Pielgrzymka, to długie rekolek-
cje w drodze. Każdy ma czas, aby 
zastanowić się nad sobą, nad tym 
co zmienić w swoim życiu. To tak-

że szanse na wspólne przeżywanie 
trudów drogi - mówił ksiądz biskup 
Janusz Stepnowski.

Przez dwa tygodnie pątnicy 
będą modlić się i pokonywać tru-
dy pielgrzymowania. Liczną grupa 
pielgrzymów przybyła z dekanatu 
kolneńskiego. 

- Kolejny rok pomagamy w 
bezpiecznym przeprowadzeniu 
pielgrzymki. Pielgrzymkową służ-
bę medyczną wspiera Kolneńska 
Grupa Ratownictwa Medycznego 
- tłumaczyła Monika Szymańska, 
wiceszefowa przemarszu.

Ksiądz Jan z Kamerunu do-
świadczenie w pielgrzymowaniu 
zdobywał już w podstawówce.

- U nas w Kamerunie prawie co-

dziennie chodziłem ponad 30 kilo-
metrów w takich upałach, jakie teraz 
panują w Polsce. Ale nawet dla mnie 
w czasie pielgrzymki bywają trudne 
dni i bolą nogi. Jednak zawsze jest 
radość. Czujemy obecność Boga- 
zapewniał ksiądz Jan.

Na kilkudniowy, pielgrzymko-
wy szlak wybrał się także Mariusz 
Chrzanowski prezydent Łomży.

- Wiadomo obowiązki służ-
bowe, małe dzieci w domu, ale po-
stanowiliśmy razem z żoną pójść 
na  pielgrzymkę. Nie jest to nasza 
pierwsza pielgrzymka. Na Jasną 
Górę wędrowaliśmy już dwa razy - 
mówił Mariusz Chrzanowski, pre-
zydent Łomży.

Pielgrzymi każdego dnia mają 

do pokonania około 30 kilometrów. 
Po niespełna tygodniowym marszu 
byli już w okolicach Warki. Przed 
nimi jeszcze drugi tydzień.  

Tradycyjnie pątników wyrusza-
jących na trasę pielgrzymki odpro-

wadzało wielu mieszkańców Łomży 
i diecezji łomżyńskiej. 

Osoby, które z różnych powo-
dów nie wyruszyły na trasę piel-
grzymki mogą przystąpić do Grupy 
Białej, czyli pielgrzymów ducho-
wych.

Wiesław Kołowski
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Za chwilę włączą się syreny, 
przyszedłem żeby wytłumaczyć 
synowi dlaczego. Powinien to 
wiedzieć już od najmłodszych 
lat  - pan Jacek trzyma w jed-
nym ręku biało-czerwoną flagę 
a w drugiej dłoń sześcioletniego 
Kuby w futbolowej koszulce re-
prezentacji Polski z numerem 9. 
Chłopiec macha mniejszą biało-
-czerwoną chorągiewką.

Ojciec i syn są wśród około 200 
osób, które przynajmniej na chwilę 
zatrzymują się na Starym Rynku na 
widok flag narodowych, młodych 
ludzi, małej wystawy plansz poświę-
conych Powstaniu Warszawskiemu. 
Łomżyńska tradycja przypominania 
1 sierpnia o ofierze powstańców ma 
już wiele lat.

Paweł Zawistowski z opa-
ską ONR na ramieniu dyrygujący 
przebiegiem uroczystości, nie ma 
wątpliwości dlaczego w Łomży też 
należy mówić o rocznicy 1 sierpnia 
1944 roku. 

- Chodziło przecież o Polskę, a 
nie tylko o Warszawę - mówi.

Trochę ubolewa, że dla młod-
szych pokoleń ta historia staje się 
tylko przeszłością. Potem, w krót-
kim wystąpieniu, dodaje słowa o 

manifestowaniu polskości, pracy 
i zdobywaniu wiedzy dla kraju. 
Przede wszystkim jednak opowiada 
o majorze Mieczysławie Bruszew-
skim, młodym łomżyniaku, który 
walczył w powstaniu tak, że zasłużył 
na order Virtuti Militari. Teraz ma 
już 95 lat i na rozprażony słońcem 
Stary Rynek nie przyszedł, ale był 
obecny we wspomnieniu  i okrzy-
kach głoszących chwałę bohaterów.

Nie zabrakło hymnu i "Kotwi-
cy", czyli ustawionego przez uczest-
ników symbolu Polski Walczącej.

Oprawę uroczystości przy-
gotowali młodzi działacze ONR, 
Łomżyńskiego Klubu Myśli Patrio-

tycznej, Związku Żołnierzy NSZ 
Okręgu Łomżyńskiego, kibice ŁKS.

Wcześniej tego dnia  hołd bo-
haterom oddali przedstawiciele m. 
in. samorządu i wojska kwiatami i 
zniczami pod pomnikami Żołnie-
rzy Armii Krajowej Obwodu Łom-
żyńskiego i Żołnierzy Podziemia 
Narodowego Ziemi Łomżyńskiej 
oraz w Dolinie Pamięci przy Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego. Jak 
informuje portal lomza.pl, zastępca 
prezydenta Łomży Andrzej Garlic-
ki oraz przedstawiciele Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Łomży 
odwiedzili majora Mieczysława 
Bruszewskiego, uczestnika Powsta-

nia Warszawskiego i Honorowego 
Obywatela Łomży. W czasie drugiej 
wojny światowej pod pseudonimem 
„Pudel”, w stopniu plutonowego 
podchorążego brał udział w kon-
spiracji należąc do Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej. Przez dwa 
lata pracował w tajnej drukarni przy 
Rynku Starego Miasta mieszczącej 
się w piwnicy Domu Fukiera, gdzie 
drukował prasę podziemną i ulotki. 
Drukarnia funkcjonowała jeszcze 
nawet w pierwszych dniach Po-
wstania Warszawskiego. Walczył na 
Woli i Starym Mieście w plutonie 
1908 AK-NOW - Oddziale Spe-
cjalnym „Juliusz”, zwanym „Tygry-

sami Woli”, broniąc m.in. do końca 
ostatniego wejścia do kanałów. Na 
początku września 1944 roku zo-
stał raniony odłamkami pocisku 
artyleryjskiego i przewieziony do 
szpitala w Brwinowie. 4 paździer-
nika 1944 roku został odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari V klasy.   
W tym roku otrzymał awans do 
stopnia majora oraz został odzna-
czony Złotym Medalem Za Zasługi 
Dla Obronności Kraju. W czerwcu 
skończył 95 lat. Od 2015 roku jest 
Honorowym Obywatelem Łomży. 

W imieniu prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego, jego zastępca An-
drzej Garlicki przekazał mjr Mie-
czysławowi Bruszewskiemu m.in. 
monografię Łomży ze specjalną 
dedykacją i okolicznościową monetę 
wybitą z okazji jubileuszu 600-lecia 
nadania Łomży praw miejskich.

Cześć, chwała i pamięć

Pielgrzymi z Łomży idą do Jasnogórskiej Pani

Pielgrzymów wyruszających na trasę pielgrzymki odprowadzało wielu mieszkańców 
Łomży.

Mjr Mieczysław Bruszewski to 95 - letni, 
powstaniec warszawski z Łomży
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Tak, jak wielu badaczy, jesteśmy 
przekonani, że organizm ludzki, a 
podobnie także niewielki organizm 
lokalnej społeczności, w najlepszy 
sposób sam siebie potrafi utrzymać 
w stanie równowagi, czyli zdrowia. 
Musimy zatem przyjąć, że  dawni 
mieszkańcy terenów na styku dwóch 
rzek i puszczy wybrali najlepszą 
możliwą nazwę dla swojej osady, z 
kluczowym terminem "nowe". Nic 
zatem dziwnego, że my także chce-
my dołożyć tu coś "nowego".

My, to znaczy nowi właściciele 
hotelu "Zbyszko" w Nowogrodzie. 
Nie byłoby nas nad Narwią i na 
skraju Puszczy Kurpiowskiej, gdy-
byśmy od dawna nie byli zafascy-
nowani  tym miejscem, zakochani w 
przyrodzie, ciszy, spokoju.    

Stwarzanie "dogodnych warun-
ków" aby organizm każdej wielko-
ści odczuwał zadowolenie, błogość, 
a jeśli trzeba, to też dozę emocji, to 
nasza specjalność i misja. 

Oferta Hotelu Zbyszko to: 
58 POKOI Z ŁAZIENKAMI (20 

już po remoncie, pozostałe w trakcie 
lub w przygotowaniu) Mówiliśmy, 
że będzie dużo nowego  Łącznie po-
siadamy 134 miejsca noclegowe, za 
które trzeba płacić, ale nie tak wiele.

RESTAURACJA I SALA TANECZ-
NA  są - ma się rozumieć- po gene-
ralnym odnowieniu.

ODNOWILIŚMY (jakże by ina-
czej)  NAJWIĘKSZĄ W REGIONIE 
WIATĘ - 1500 METRÓW KWADRA-
TOWYCH.  Jest ona w kolorze bia-
łym, posiada dwie strefy dla klienta 
VIP, dwa drink bary. Jest to świetne 
miejsce na organizację dużej impre-
zy plenerowej czy koncertu. Pod da-
chem może się spokojnie zmieścić 
2000 osób na siedząco i nawet 3000 
na stojąco. Wiata pozwala zarówno 
na stworzenie doskonałej imprezy 
masowej, jak również kameralnej 
uroczystości z pełną obsługa cate-
ringową. Tego rodzaju przestrzeń 
łatwiej jest zaaranżować według po-
trzeb korzystających (np. na przyję-
cia "tematyczne"), a o  kilka kroków 
czekają na uczestników miejsca 
noclegowe w Hotelu Zbyszko. 

STREFA RELAKSU PRZY BASE-
NIE ORAZ DRINK BAR W SALI KO-
MINKOWEJ HOTELU ZBYSZKO 

HOTEL OBSŁUGUJE EVENTY I 
IMPREZY FIRMOWE. Organizujemy 
również targi i wystawy. Posiadamy 
3 hektary własnych terenów rekre-
acyjnych, idealnie nadających się do 
wypoczynku od miejskiego zgiełku.

RESTAURACJA HOTELOWA 
gwarantuje specjalności kuchni re-
gionalnej kurpiowskiej  jak również 
od niedawna kuchni gruzińskiej, 
które przygotowuje szef kuchni z 
Gruzji.

HOTEL POSIADA 2 SALE KON-
FERENCYJNE w pełni wyposażone  
i przystosowane do organizowania 
szkoleń i konferencji.

O PROFESJONALNYM ZAPLE-
CZU, FACHOWEJ OBSŁUDZE, ŚWIE-
ŻYM POWIETRZU, NIESKAŻONEJ 
PRZYRODZIE, POWSTAJĄCYCH 
- SALI FITNESS, SIŁOWNI I SAUNIE 
wspominamy tylko mimochodem, 
bo to oczywiste.

Nowy Hotel Zbyszko chce się 
z Państwem przywitać z mega roz-

machem. Już 14 sierpnia zaprasza-
my na koncert Cleo. Będzie ogień i 
rytm.

Zaledwie kilka dni później, 18 
sierpnia, przyjdźcie i przyjedźcie, bo 
będzie u nas Zenek Martyniuk ze 
swoim zespołem Akcent. Rozbuja 
nas tak, że Narew poniesie specjalne 
fale do Warszawy.

A następnego dnia, 19 sierpnia, 
przyda nam się nieco folkowego i 
festynowego klimatu podczas Nie-
dzieli świętego Rocha w Skansenie 
Kurpiowskim.         

Nowogród, Zbyszko, Narew i 
Ty. A jeżeli potrzebujesz jeszcz cze-
goś więcej? . To jest szansa, że znaj-
dziesz to w Nowogrodzie, Nowym 
Ogrodzie krainy na styku wody i 
zieleni.   

Serdecznie zapraszamy!

Nowe życie i relaks w krainie, gdzie woda i zieleń 

Nowy Gród, Nowe Miasto a może raczej - Nowy Ogród.  
Proszę sobie wybrać. Każda nazwa jest prawdziwa i każ-
da niesie własne znaczenie i zaproszenie Na początek na 
spotkania z Cleo i Zenkiem Martyniukiem.    

Już 
otwarta!
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To powinien być kolejowy szlak pozwa-
lający rozwijać prędkości do 160 kilome-
trów na godzinę, zatem – jak dowiedziała 
się Agnieszka Barbara Muzyk - dojazd z 
Łomży do Warszawy zajmowałby nieco po-
nad 1 godzinę i 20 minut i niewiele więcej 
do CPK. 

- Powinien być powiązany z trasami 
i węzłami drogowymi. W rejonie Łom-
ży takim najlepszym miejscem na cen-
trum przeładunkowe i przesiadkowe dla 
komunikacji kolejowej i samochodo-
wej byłyby okolice Kupisk. Bardzo liczę 
na samorządowe wsparcie tej inicjaty-
wy - mówi Lech Antoni Kołakowski. 
Przechowuje i z satysfakcją prezentuje 
w swoim łomżyńskim biurze plansze z 
koncepcją stacji  Łomża, które  stworzyła 

kiedyś młoda adeptka architektury Karo-
lina Chełstowska.

Agnieszka Barbara Muzyk w pełni zgadza 
się z oceną, że przebieg tak istotnych szlaków, 
drogowego i kolejowego, w rejonie Łomży, to 
perspektywa, jakiej miasto nie miało od dzie-
sięcioleci.

- To mogą być nawet tysiące miejsce pra-
cy - podkreślają wspólnie Agnieszka Barbara 
Muzyk i Lech Antoni Kołakowski. - Wyko-
rzystanie tej szansy rysującej się wraz projek-
tem Centralnego Portu Komunikacyjnego jest 
po prostu obowiązkiem.  Zrobimy wszystko, 
żeby go wypełnić.  

"INTERPELACJA
w sprawie rozbudowy sieci kolejowej na linii 

Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Kol-
no – Pisz – Orzysz - Giżycko  w ramach 
budowy siatki połączeń z Centralnym Por-
tem Komunikacyjnym 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 usta-
wy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996r. Nr 
73, poz.350 z późn. zm.) w zw. z art. 192 ust. 
1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (M.P. z 1992r. Nr 26, poz. 185 z późn. 
zm.) składam interpelację w sprawie roz-
budowy sieci kolejowej na linii Warszawa – 
Ostrołęka –Łomża – Kolno – Pisz – Orzysz 
- Giżycko w ramach budowy siatki połączeń 
z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Panie Ministrze, przyjęta przez Rząd 
w dniu 14 lutego 2017 r. Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) – jest kluczowym 
dokumentem w obszarze średnio- i długo-
falowej polityki gospodarczej państwa oraz 
planowanymi zmianami w systemie zarzą-
dzania rozwojem kraju. W zakresie polityki 
transportowej Strategia zakłada w horyzon-
cie roku 2030 osiągnięcie przepustowości 
transportowej umożliwiającej efektywne 
funkcjonowanie całego systemu transporto-
wego poprzez uzyskanie efektu sieciowego 
w ujęciu międzygałęziowym, zapewniają-
cego sprawną obsługę transportową spo-
łeczeństwa i gospodarki, a także przyczy-
niającego się do obniżenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko oraz zdrowie 
i jakość życia.

Jednym z kluczowych działań podjętych 
przez Rząd w roku 2018 była decyzja 

o budowie Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego oraz skomunikowanie go ze 
wszystkimi częściami Polski, m.in. za po-
średnictwem rozbudowanej sieci kolejowej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w 
dokumentach programowych oraz wskaza-
nymi przez Pana Ministra Mikołaja Wilda 
na posiedzeniach Komisji Infrastruktury, 
jednym z trzech najważniejszych celów bu-
dowy CPK ma być rozbudowa polskiej sieci 
kolejowej. Pierwszy etap realizacji planów 
ma objąć ponad 800 km modernizowanych 
i nowych linii, co będzie kosztowało  około 
40 mld zł. 

Jednym z projektów infrastrukturalnych 
w zakresie sieci kolejowej jest budowa/mo-
dernizacja linii kolejowej w kierunku Mazur, 
tj. po śladzie Warszawa – Ostrołęka – Pisz 
- Giżycko. Najbardziej optymalnym rozwią-
zaniem dla przebiegu tej linii na odcinku po-
między Ostrołęką a Piszem byłoby przesunię-
cie jej tak, by przechodziła pomiędzy Łomżą 
a Nowogrodem, a następnie śladem dawnej 
linii kolejowej Kolno - Pisz przez miejsco-
wość Jeże i dalej do Pisza, Orzysza i Giżycka. 
Przyjęcie takiego wariantu przebiegu umożli-
wi uzyskanie efektu sieciowego w ujęciu mię-
dzygałęziowym, gdyż uzyska się połączenie 
kolejowe z Centralnym Portem Komunika-
cyjnym dodatkowo dla miast Łomża i Kol-
no oraz okolicznych miejscowości. Przyjęcie 
takiego wariantu przebiegu linii kolejowej 
wydaje się najbardziej optymalnym z punktu 
widzenia ekonomicznego, jak i zwiększenia 
potoku pasażerów.  Na obszarze obu miast i 
okalających je powiatów mieszka ponad 150 
tysięcy mieszkańców. Ponadto ww. przebieg 
będzie miał ogromne znaczenie 

z punktu widzenia zdolności operacyj-
nych Wojsk Sojuszniczych, które aktualnie 
stacjonują na Poligonie w Orzyszu, tworząc 
wschodnią flankę NATO.

Bardzo proszę Pana Ministra, aby 
podjąć działania zmierzające do objęcia w 
ramach projektu Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego budowy/modernizacji linii 
kolejowej na trasie Warszawa – Ostrołęka – 
Łomża – Kolno – Pisz – Orzysz - Giżycko.

W związku z powyższym pytam Pana 
Ministra:

1. Kiedy podjęta zostanie decyzja o osta-
tecznym przebiegu linii kolejowej na trasie 
Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Kolno – 
Pisz – Orzysz - Giżycko w ramach stwo-
rzenia siatki połączeń z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym?

2. Kiedy planowane jest zakończenie 
budowy ww. linii kolejowej?

Z poważaniem
Lech Antoni Kołakowski

Poseł na Sejm RP"

ny i mogą wystąpić w nim zmiany 
związane chociażby z warunkami 
atmosferycznymi - podkreśla  Łu-
kasz Czech. 

Aby jednak przy tak wielkiej in-
westycji mogła się odbywać w mia-
rę normalna obsługa podróżnych 
konieczne było jeszcze ułożenie na 
swoich miejscach innych elemen-
tów "puzla". Przede wszystkim, jak 
podaje Urząd Miejski, podpisana 
została umowa na bezpłatne użyt-
kowanie części dworca zakupionej 
przez prywatnego przedsiębiorcę. 
Obowiązuje ona od 27 lipca do 10 
stycznia 2019  roku. 

- Termin ten jednak w miarę 
potrzeby może zostać wydłużony - 
dodaje Łukasz Czech. 

Oznacza to, że podczas budowy 
Centrum Przesiadkowo – Komuni-
kacyjnego, Miejski Dworzec Auto-
busowy będzie obsługiwał podróż-
nych niemal tak, jak dotychczas, 
chociaż pewne zmiany są koniecz-
ne. Przeniesiono już dyspozytornię 
z przewidzianych do wyburzenia 
budynków oraz przygotowano pu-
bliczną toaletę w Miejskiej Hali 
Targowej, która będzie dostępna w 
godzinach 6:00–22:00. Dodatkowo 
zorganizowano tymczasowy postój 
taksówek od strony ul. Sikorskiego.

Prawie gotowy jest też następny 
element umożliwiający możliwie 
jak najmniej kłopotliwe utrzymanie 
funkcji obsługi komunikacji dale-
kobieżnej, ale też działalność tar-

gowiska miejskiego w najgorętszym 
okresie domowego przetwórstwa 
owocowo - warzywnego. Na poło-
wę sierpnia MPGKiM zapowiada 
zakończenie prac przy budowie 
parkingu przy targowisku. To dłu-
go oczekiwane udogodnienie dla 
handlowców i klientów, ale  także 
pomocnicza "opcja" dla organizacji 
komunikacji autobusowej.      

- Bardzo wiele osób ceni sobie 
zakupy na naszym ryneczku. Z tym 
parkingiem handel będzie się odby-
wał w bezpieczniejszych i lepszych 
warunkach. Będą też miejsca posto-
jowe dla autobusów - mówi Marek 
Olbryś, dyrektor MPGKiM.   

Jak tłumaczy Łukasz Czech, 
bezpieczniejszych i podczas pro-

wadzenia inwestycji największych 
niedogodności należy spodzie-
wać się w rejonie ulicy Dworco-
wej. Dojazd do targowiska przy 
Miejskiej Hali Targowej zostanie 
zapewniony od strony ul. Sikor-
skiego. 

- Podejmowane są jednak dzia-
łania, aby inwestycja została zre-
alizowane jak najszybciej i była jak 
najmniej uciążliwa dla mieszkań-
ców - dodaje przedstawiciel Urzędu 
Miejskiego.  

Łomża

Zaczyna powstawać komunikacyjne centrum Łomży 

Stacja Łomża. 60 minut do Warszawy
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Łomżyńskie środowisko 
wielbicieli gołębi pocz-
towych od wielu już lat w 
unikalny sposób upamięt-
nia wydarzenia ważne dla 
historii kraju i regionu. 
Hodowcy wypuszczaj je w 
niebo w Radzyminie z pola 
Bitwy Warszawskiej 1920 
roku  i z Nowogrodu, gdzie 
toczyły się walki we wrze-
śniu 1939 roku.

Dodatkowo w tym roku od-
bywają sie dodatkowe wydarzenia 
nawiązujące do 100-lecia niepod-
ległości Polski oraz Litwy. Dzięki 
uprzejmości pana Janusza Dą-
browskiego, wieloletniego przyja-
ciel naszej redakcji, prezentujemy 
fragmenty artykułów z wątkami 
łomżyńskimi z pisma „Hodowca” z 
sierpnia 2018 roku autorstwa Anny 
Witalis-Zdrzenickiej.       

"Wchodzimy w okres przerwy 
w lotach. Wielu z nas znajdzie teraz 
czas na urlop z rodziną – i dobrze, 
niech Wam aura sprzyja. Jednak 
choć u nas czas będzie spokojniej-
szy, to połowa sierpnia będzie w 
kraju pełna wydarzeń. 15 sierp-
nia – Dzień Wojska Polskiego w 
rocznicę Cudu nad Wisłą – w wielu 
miejscach Polski będzie szczególnie 
uroczyście obchodzimy w związku 
ze 100-leciem odzyskania niepod-
ległości. Zapytacie: No dobrze, bę-
dzie święto, ale co nam, hodowcom 
gołębi pocztowych, do tego? Odpo-
wiedzi udziela niewielki artykuł na 
przedostatniej stronie naszej gazety, 
poświęcony Łomży i Radzyminowi. 
Warto wziąć przykład i rozejrzeć 
się, czy i w naszej okolicy nie odby-
wają się uroczystości, które chcieli-
byśmy wesprzeć i których program 
można by ubogacić wypuszczeniem 
gołębi. Ludziom spoza naszego śro-
dowiska też się to bardzo podoba, 
są zafascynowani powrotnolotnym 
geniuszem gołębia i wspaniałym wi-
dokiem wzlatujących skrzydlatych 

posłańców pokoju. Udział w takich 
uroczystościach zmienia nastawie-
nie ludzi i do naszego środowiska i 
do samych gołębi. Jest naszą piękną, 
szlachetną wizytówką. 

"Łomża semper fidelis

15 sierpnia – rocznica bitwy 
warszawskiej zwanej Cudem nad 
Wisłą i narodowe święto Wojska 
Polskiego – w tym roku jubile-
uszowym 100 -lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości bę-
dzie miała wyjątkowo uroczysty 
charakter. W zaledwie dwa lata po 
utworzeniu niepodległego pań-
stwa, trzeba nam było stawić czoła 
potędze bolszewickiej. I zrobili-
śmy to skutecznie.

Historię ojczystą zawsze war-
to przypominać, także i w naszym 
miesięczniku. Ale dlaczego w tytu-
le tego felietonu napisałam Łomża 
semper fidelis (zawsze wierna)?

Przyczyn jest kilka. Pierwsza to 
ta z 1920 roku. Łomża, leżąca nad 
Narwią, stała się jednym z wielkich 
miejsc oporu w wojnie polsko - bol-
szewickiej. Bez „Cudu nad Narwią” 

nie byłoby „Cudu nad Wisłą” ma-
wiał ponoć marszałek Józef Piłsud-
ski.

Cud nad Narwią

I rzeczywiście obronę Łomży 
można nazwać cudem: od 28 lipca 
do 2 sierpnia 1920 roku 700 żoł-
nierzy zapasowego batalionu 33 
pułku piechoty, dowodzonych przez 
kapitana Mariana Raganowicza i 
wspieranych przez bohaterskich 
mieszkańców Łomży i okolicznych 
wsi, powstrzymywało 12 sowieckich 
dywizji przed dalszym pochodem 
Armii Czerwonej na zachód Euro-
py – czytamy na stronie interneto-
wej miasta. Co więcej, łomżyński 33 
pułk piechoty odegrał znaczącą rolę 
pod Ossowem 14 sierpnia w bitwie o 
przedmieścia Warszawy.

Równoległe w dniach 13-16 
sierpnia rozegrała się bitwa pod Ra-
dzyminem, uznawana jest za najważ-
niejszy element działań zbrojnych 
znanych pod wspólną nazwą bitwy 
warszawskiej. Była to również jedna 
z najbardziej krwawych i ciężkich 
bitew całej wojny pomiędzy Polską a 

Rosją Bolszewicką. Radzymin został 
poważnie zniszczony, miasto – wy-
ludnione. 

Loty radzymińskie

Pamięć tych wydarzeń żyje w 
Łomży i Radzyminie. Pielęgnują 
ją władze miejskie obu miejsco-
wości, hołubi ją Oddział PZHGP 
Łomża Miasto. O patriotycznych 
lotach pucharowych odbywanych 
15 sierpnia z pól radzymińskich 
pisaliśmy w „Hodowcy” wielokrot-
nie. To jedyny taki lot z tak długą 
i nieprzerwaną tradycją w naszym 
kraju. Jego główny organizator Ja-
nusz Dąbrowski opowiada, ze w 
Radzyminie do ok. 5 tys. naszych 
związkowych gołębi dołączają te 
miejscowych hodowców – zrze-
szonych i niezrzeszonych, a na-
wet hodowców gołębi rasowych. 
W niebo wzbija się więc chmara 
nawet 8 tys. gołębi. Ludzie przy-
chodzą, zjeżdżają z okolic i zbiera 
się spory tłum podziwiający wzla-
tujące ptaki. To część świątecznych 
obchodów 15 sierpnia w Radzy-
minie. 

Lot Ostrej Bramy
Patriotyczna Łomża nie poprze-

staje na locie radzymińskim. W tym 
roku, specjalnie na 100-lecie odzy-
skania niepodległości, łomżyńskie 
gołębie 4 sierpnia polecą z Wilna (ok. 
318 km). Lotem tym uczczą przypa-
dające również w tym roku 100-lecie 
Aktu Niepodległości Litwy. Po raz 
pierwszy odbędzie się taki lot, moż-
liwy dzięki przypadkowemu spotka-
niu miłośników gołębi obu krajów na 
giełdzie i późniejszej wzajemnej życz-
liwości. To będzie lot pucharowy, nie 
wliczany oczywiście do żadnych kon-
kursów, bo już po sezonie dorosłych, a 
jeszcze przed lotami młodych. Ale to 
jeszcze nie wszystko. 

Lot ze Strękowej Góry

We wrześniu w weekend po 
zakończeniu lotów młodych łom-
żyńscy hodowcy wysyłają gołębie na 
lot ze Strękowej Góry dla upamięt-
nienia obrony Wizny w kampanii 
wrześniowej 1939 r.

Obrona Wizny to bitwa, która 
rozegrała się w dniach 7-10 wrze-
śnia 1939 roku na północny wschód 
od Łomży. Strękowa Góra należa-
ła do modernizowanej od wiosny 
1939r. I nieukończonej linii forty-
fikacji, na odcinku Wizna – Strę-
kowa Góra – Osowiec – Twierdza 
– Goniądz. Bitwa ta, określana 
mianem Polskich Termopili: 720 
żołnierzy pod dowództwem kapi-
tana Korpusu Obrony Pogranicza 
Władysława Raginisa stawiało opór 
42 tys. Niemców przez 2 dni. Bitwa 
ta stawała się jednym z najbardziej 
bohaterskich epizodów II wojny 
światowej. 

Z różnych okazji

Jesteśmy często proszeni o wy-
puszczenie gołębi w samej Łomży 
przy różnych okazjach np. na Dzień 
Sybiraka, ale też na dzień Przed-
szkolaka. Nasz kolega Marek Mali-
nowski ma swoją przyczepę na 1000 
gołębi i chętnie jej użycza na te loty. 
Dzieci się cieszą, biją brawo. Ludzie 
się cieszą. I tak zmienia się wizeru-
nek hodowcy w odbiorze społecz-
nym – mówi Janusz Dąbrowski".

Pamięć na gołębich skrzydłach 
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Według danych Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, w czasie żniw 
wypadkom ulega średnio jedna czwar-
ta wszystkich osób poszkodowanych w 
gospodarstwach rolnych w całym  roku. 
Najczęściej są to zdarzenia z grupy: 
upadek (często z większej wysokości), 
pochwycenie i uderzenie przez ru-
chome części maszyn i urządzeń oraz 
uderzenie, przygniecenie i pogryzienie 
przez zwierzęta.

Wielkie nagromadzenie prac 
do wykonania, pośpiech, zmienne 
warunki atmosferyczne powodujące 
spiętrzenie obowiązków, a przede 
wszystkim nieprzestrzeganie zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospo-
darstwie rolnym - np. praca nie-
sprawnymi maszynami rolniczymi, 
przebywanie w miejscach niedo-
zwolonych, niewyłączanie napędu 
podczas napraw, niestosowanie się 
do instrukcji obsługi czy też niewła-
ściwy sposób postępowania ze zwie-
rzętami, to najczęstsze przyczyny 
prowadzące do wypadków w okresie 
letnim. 

Najbardziej tragiczne w skut-
kach są zdarzenia z udziałem ma-
szyn rolniczych (np. upadki z ła-
dunków objętościowych, błotników 
i zaczepów, wciągnięcia przez prasę 
belującą, przygniecenia przez cią-
gnik lub zaczep). Często kończą się 
rozległymi urazami lub kalectwem, 
a czasem nawet śmiercią. 

Oto przykłady wypadków, do 
których doszło podczas prac latem 
2017 roku:

Rolnik belował siano na łące. 
Spieszył się, ponieważ zbliżała się 
burza – nie chciał by pokosy zmo-
kły. Gdy zauważył, że prasa zwijają-
ca nie wiąże bel, zatrzymał ciągnik i 
wszedł na maszynę w celu naprawy 
usterki. Mechanizm wiążący wcią-
gnął rękę rolnika. Poszkodowany 

trafił do szpitala z  poważnym ura-
zem kończyny.

W czasie koszenia zboża kom-
bajnem, rolnik usłyszał niepoko-
jące stukanie maszyny. Wszedł na 
obudowę gardzieli, aby sprawdzić 
czy łańcuch podajnika nie spadł. 
Blacha zgięła się pod ciężarem rol-
nika do środka. Nastąpiło pochwy-
cenie obu nóg w łańcuchy kombaj-
nu, co spowodowało zmiażdżenie 
stóp

Gdy zaczął padać deszcz, rol-
nik postanowił rozciągnąć plandekę 
nad workami z nawozem. Podczas 
schodzenia poślizgnął się na zacze-
pie przyczepy, stracił równowagę i 
spadł na ziemię. W wyniku upadku 
poszkodowany doznał ogólnych po-
tłuczeń ciała.

Podczas zwożenia zboża z pola 
o znacznym nachyleniu, rolnik 
stracił panowanie nad zaprzęgiem. 
Doszło do przewrócenia nieposia-

dającego kabiny ciągnika i śmierci 
przygniecionego mężczyzny.

Poszkodowana przepędzała na 
pastwisku krowy na drugą kwaterę. 
Podczas wykonywania tej czynno-
ści rolniczka została poturbowana 
przez zwierzę w rui, w wyniku cze-
go doznała poważnego złamania 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
i miednicy.

Zanim zaczniesz naprawiać czy 
regulować maszynę, wyłącz silnik, 
napęd i poczekaj, aż zatrzymają się 
elementy robocze!

Jeśli konieczne jest wchodzenie 
lub schodzenie ze środków trans-
portowych, wykorzystuj drabiny i 
podesty!

Podczas pracy na znacznych 
pochyłościach, wykorzystuj cią-
gniki kołowe z kabiną lub  ramą 
ochronną!

Wzmożonej uwagi wymaga 
opieka nad stadem, zwłaszcza jeśli są 

w nim osobniki w okresie rui, dlate-
go zachowaj szczególną ostrożność i 
nie stawaj z przodu zwierzęcia!

Do tego typu zdarzeń dochodzi 
najczęściej w okresie letnim w go-
spodarstwach rolnych. Aby żniwa 
były bezpieczne należy:

• odpowiednio wcześnie zaplano-
wać prace, by eliminować ich spiętrze-
nie i towarzyszący temu pośpiech;

• zadbać o ład i porządek w go-
spodarstwie;

• zapoznać się z zasadami bez-
piecznej pracy określonymi w in-
strukcji obsługi ciągnika, urządzenia 
lub narzędzia;

• użytkować sprawne maszyny 
i urządzenia, wyposażone w osło-
ny i zabezpieczenia ruchomych 
części, sprawny układ hamulcowy 
i kierowniczy oraz sygnalizację 
świetlną;

• zabezpieczać maszyny i urzą-
dzenia podczas pracy i postoju;

• wykonywać naprawy, usuwać 
awarie, zanieczyszczenia i zapcha-
nia po wyłączeniu silnika i WOM;

• przebywać w bezpiecznej od-
ległości od pracujących maszyn i 
urządzeń;

• uwzględniać w czasie dnia 
pracy przerwy na odpoczynek, rege-
nerację sił i spokojne spożycie posił-
ków i napojów;

• uzgodnić sposób porozumie-
wania się podczas wykonywania 
pracy zespołowej;

• stosować odzież roboczą przy-
legającą do ciała i obuwie na protek-
torowanej podeszwie, przylegające 
do kostki;

• używać maszyn wyposażonych 
w mocne i dobrze zamontowane 
drabinki oraz schodki wejściowe do 
kabin, przyczep i na pomosty;

• przestrzegać zasady prawidło-
wego wychodzenia z  maszyny, tj. 
twarzą do maszyny, z zachowaniem 
trzypunktowego podparcia; 

• zabezpieczać przewożone ła-
dunki objętościowe przed upadkiem 
i osunięciem ze środka transportu;

• przewozić ludzi na przycze-
pach ciągnikowych przystosowa-
nych do tego celu – wyposażonych 
w stałe siedziska, podwyższone bur-
ty oraz drabinkę służącą do wcho-
dzenia i schodzenia;

• przystępować do pracy wypo-
czętym i zdrowym;

• ograniczać ekspozycję ciała na 
działanie słońca i wysokich tempe-
ratur;

• zapewnić opiekę dzieciom 
oraz wydzielić im miejsce do zaba-
wy, z dala od miejsca wykonywania 
pracy w gospodarstwie.

Rolniku, pamiętaj – zdrowie i 
życie to wartości bezcenne. To od 
Ciebie zależy bezpieczeństwo Two-
je i Twojej rodziny.

Trwają żniwa, pamiętajmy o bezpieczeństwie!
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Papuga w przedszkolnym ogrodzie w 
Łomży, motyl „monarcha” zauważony 
w Białymstoku, piranie w Narwi. To 
niezwykłe i niespodziewane gatunki, 
które niedawno można było zaobser-
wować w codziennym krajobrazie. 
Czyżby wariował klimat, czy na razie 
tylko ludzie? 

Charakterystyczny głos, duży 
dziób, zielone pióra. Takiego egzo-
tycznego gościa można było wypa-
trzeć w liściach drzew rosnących 
przy jednym z łomżyńskich przed-
szkoli. Papuga, bo najprawdopo-
dobniej o ten gatunek chodzi, nie 
jest jeszcze oznaką ocieplającego się 
klimatu. Jak podkreślają fachowcy, 

przecież „jedna papuga tropików nie 
czyni”. Zapewne uciekła albo zosta-
ła wypuszczona z pobliskiego domu. 
Z kolei na jednym białostockich 
osiedli zauważono, motyla zwanego 
„monarchą”, żyjącego w Meksyku. 
Pewne  konsekwencje ocieplające-
go się klimatu są jednak w rodzimej 
przyrodzie dostrzegalne. Zmienia 
się choćby fauna i  flora w Narwiań-
skim Parku Narodowym.

- Pojawiają się gatunki zwierząt 
charakterystyczne dla cieplejsze-
go klimatu. Takim przykładem jest 
czapla biała. Dwadzieścia lat temu 
zupełnie nie znana, teraz można ją 
zobaczyć częściej niż czaplę siwą. 

Niedawno wędkarz łowiący ryby 
w Narwi, złowił piranie. Na szczę-
ście ta drapieżna ryba, nie ma szans 
rozmnażania się w naszych wodach. 
Ponadto zuepłnie nie wiadomo 
skąd w naszym parku pojawiły żół-
wie kanadyjskie - wyjaśnia Ryszard 
Modzelewski, dyrektor Narwiań-
skiego Parku Narodowego.

Egzotyczną nazwę „polskiej 
Amazonii” nosi przede wszystkim 
znajdujący się na terenie Narwiań-
skiego Parku narodowego unikalny, 
warkoczowy labirynt koryt, którymi 
płynie Narew. Na szczęście dolina 
Narwi położona jest na terenach 
bagiennych, które mają zdolność 

magazynowania wody i 
susza ich nie dotknęła.

Upały są uciążliwe 
dla ludzi ale także dla 
naszych mniejszych bra-
ci. Stąd apel aby z myślą 
o zwierzętach, szczegól-
nie  ptakach, wystawiać 
na skwerach i w przydo-
mowych ogródkach po-
jemniki z wodą do picia.

I choć egotyczne 
gatunki zwierząt i owa-
dów w naszym otocze-
niu, to raczej „sprawka” 

człowieka, który nie zastanawiając 
się nad konsekwencjami najpierw 
je kupuje, a później wypuszcza na 
wolność, to warto zauważyć, że 
istnieją głosy które mówią, że za 
kilkaset lat w Polsce, zamiast świer-

ków mogą rosnąć palmy, a rolnicy 
zamiast ziemniaków będą uprawiać 
winogrona, a takie lato, jako tego-
roczne na nikim nie będzie robiło 
wrażenia. 

Wiesław Kołowski

Czyżbyśmy mieszkali w kraju 
podzwrotnikowym? 

Motyl  „monarcha” należący do fauny Meksyku został dostrzeżony w Białymstoku.

Czapla biała coraz częściej przylatuje nad 
Narew

Kolorowa papuga widziana była w parku Jana Pawła II
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Danuta Stenka. Jedna z najwybitniejszych 
polskich aktorek. Gwiazda kina, teatru, radia. 

Zdarzają się 
magiczne chwile

Nie boi się mówić o ciemnych stronach zawodu.  
Kiedy grała ponad możliwości fizyczne, dopadła ją depresja. 

Podobno pierwsze problemy ze zdrowiem pojawiły się na chwilę przed przyjęciem pro-
pozycji zagrania w kinowym hicie „Nigdy w życiu”. 

- Pracowałam „rano, wieczór, we dnie, w nocy". I nagle się okazywało, że mijają całe mie-
siące bez wolnego dnia, lata bez urlopu. Z nieprzespanych nocy robił się rok, drugi, trzeci, 
czwarty... Noc trwała zazwyczaj trzy godziny. Na początku się rzucałam w łóżku, płakałam 
– cała rodzina spała, a ja musiałam przeczekać do budzika. Pod tym względem to był bardzo 
owocny czas, sporo wtedy czytałam. Miałam dużo czasu – wyznała w wywiadzie dla Wprost. 
To trwało 6 lat. Rodzina pomogła aktorce na dobre odzyskać psychiczną równowagę.

- Aktorstwo, jak każda pasja sprawia, że można zapomnieć o bożym świecie. A ja mogę 
sobie pozwolić na taką niepamięć, bo mąż znając specyfikę tego zawodu, przejął ode mnie 
dużą część obowiązków domowych. Pozwalał i pozwala mi żyć moim życiem. To niezwykła 
rzadkość, pozwolić partnerowi żyć jego własnym życiem, a nie próbować go modelować 
według własnego wyobrażenia. Ja ciągle się tego od niego uczę – to z wywiadu dla Skarbu 
Rossmanna.

- Myślę, że im jestem starszą żona, z tym większą przyjemnością smakuję nasz związek. 
Oczywiście jest w nim mniej świeżości niż dwadzieścia lat temu, mniej jakiś niespodziewa-
nych emocji, bo drepczemy na co dzień wydeptanymi od dawna ścieżkami. Mimo to coraz 
częściej zdarzają się magiczne chwile, coś na zasadzie olśnienia, kiedy czuję, że jestem z tym 
człowiekiem, z którym chciałam być – zwierzyła się w magazynie „Party".

- Mnóstwo w moim życiu zależało od ludzi, których spotkałam – wyznaje Urodzie 
Życia. Mam taką naturę, która właściwie powinna mnie z tego zawodu już dawno wyklu-
czyć: siedź w kącie, znajdą cię. Sama sobie nie umiem niczego zorganizować. Nie pójdę 
do reżysera, producenta starać się o rolę. Nie powiem do dyrektora teatru: niech mnie pan 
zaangażuje. Byłabym kłamcą, gdybym powiedziała, że zawdzięczam to miejsce, w którym 
dzisiaj jestem, wyłącznie sobie.

Aktorka uchodzi za piękną i luksusową, ale ma do tych opinii sceptyczny stosunek.
- Powtarzam od lat i do znudzenia, że owszem, odpowiednim światłem, charakteryzacją, 

fryzurą, kostiumem można ze mnie zrobić tak zwaną piękną kobietę, ale na co dzień jestem 
średnią krajową. Spędziłam z sobą w różnych sytuacjach ponad 50 lat, więc wiem, co mówię.

Pamiętam taką sytuację z czasów podstawówki – opowiada wyborczej.pl. Tato leży na 
kanapie i woła mnie: „Danka, chodź no tu. Stań przede mną. Odejdź trochę dalej. Złącz 
nogi". Zrobiłam, co kazał, a tato na to: „Matko Zbawna, tobie by dzik między nogami 
przebiegł!".

- Rodzice chcieli, żebym się uczyła. Ja chciałam być nauczycielką tak jak mama, która 
uczyła rosyjskiego. Jej chyba też się marzyło, żebym po studiach wróciła do naszej gowidliń-
skiej szkoły. Gowidlino to zwykła wieś, w której był kościół, poczta, szkoła i sklep. I jeszcze 
przystanek autobusowy. I remiza strażacka. Tyle.

W liceum byłam w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Nie chciałam być aktorką. 
Nie. Aktorkę zobaczyła we mnie moja polonistka z liceum w Kartuzach. Była tak zdeter-
minowana w tej kwestii, że pod koniec szkoły zabrała mnie do Trójmiasta, żeby znaleźć 
studium aktorskie. Okazało się. że w tym roku nie ma naboru, więc wróciłyśmy do Kartuz.

Zdawałam na rusycystykę na Uniwersytet Gdański. Poszłam na pisemny, ale na ustny 
już się nie wybrałam. Rodzicom nałgałam, że pytania były za trudne.

Wróciłam do Gowidlina i pracowałam w szkole jako nauczycielka rosyjskiego. 
Rok później przyjechał na wakacje kuzyn mojej przyjaciółki. Przywiózł ze sobą „Głos 

Wybrzeża", w którym była informacja o naborze do studium. „Co ci szkodzi, spróbuj!" – 
powiedział, więc spróbowałam.

„Opłacało się to studium założyć choćby po to, żeby Stenka je skończyła". To powie-
dział Jan Banucha, scenograf i przyjaciel Ryszarda Majora, naszego ukochanego profesora 
w szkółce. Ten przyglądał mi się podczas jakiejś próby i dodał: „Co to za ścierwo! Rzucisz je 

na scenę, nic nie wie, nic nie rozumie i gra!". 

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

Hydraulik, Instalacje sanitarne i 
C.O. montaż kotłowni, grzejników, 
ogrzewanie podłogowe, przeróbki, 
odkurzacze centralne, pompy ciepła 
C.W.U. Tel. 668 645 922.

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: pokrycia dachowe, wymiana 
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. 

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

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

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

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

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

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

Express szewc. 
ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę lokale od 15 m2 do 90 m2 
przy Al. Legionów, garaż 50 m2 (ul. 
Towarowa), biuro 50 m2 w sąsiedz-
twie magazynu, powierzchnia pod 
reklamę – gotowe konstrukcje. 
Tel. 600 588 666.

Sprzedam działkę nad Biebrzą 30 
arów o wymiarach 50/60 m. Dojazd 
asfaltem, nie podlega pod rezerwat, 
otoczona lasem. Tel. 608 412 919. 

UWAGA! Tanio sprzedam działki budow-
lane w Kupiskach Starych, 1000 m2 w 
Zosinie oraz rekreacyjne w Balikach lub 
domek letniskowy. Tel. 600 588 666.

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

Sprzedam mieszkanie M-5: 72 m2, III 
piętro  przy ul. Kasztelańskiej – 258 
tys. oraz garaż 18 m2 przy ul. Bema 
– 35 tys. Tel. 518 568 802. 

KUPIĘ
Kupię las do wycinki z gruntem lub 
gruntu, ewentualnie sam grunt po 
wyciętym lesie, ziemię, łąkę, orne 
nieużytki. Tel. 600 588 666.

SPRZEDAM
Las 1 ha. Tel. 600 062 532.

MATRYMONIALNE 
Samotny pozna wolną Panią do 
lat 50 z Łomży lub okolic. Tel. 
730 529 316.

ROLNICTWO
Sprzedam ciągnik URSUS C-360 3P 
borty – zastawy + kontener 1200 l 
kwasówka. Tel. 512 807 562

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

RÓŻNE

Oprawa obrazów,
 Ignacy Jaworski,

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

MOTORYZACJA
Sprzedam: Citroen C4 Picasso 2011 
r., 1,6 HDI, 150 tys. km, stan idealny, 
sprowadzony z Belgii, zarejestrowa-
ny, po opłatach. Tel. 504 696 899.

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 Volkswagena Transpor-
tera TD 2,4, 1995 r cena 6 tys. Opel 
Vectra 1,8 benzyna, gaz, są wszyst-
kie opłaty, cena 200 tys. Tel. 609 10 
80 27. Łomża zapraszam

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

Sprzedam Renault Master 2013 r., 
105 tys. km, średniak, podwyższany, 
92 KW, 125 KM. Stan idealny, spro-
wadzany z Belgii. Tel. 504 696 899.

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

PRACA
Pracuj jako opiekunka seniorów w 
Niemczech – szybkie wyjazdy, kursy 
j. niemieckiego w Łomży, gwaran-
towanie zakwaterowanie, zarobki 
do 12.000 zł z dwa miesiące. Tel. 
502 626 447.

Mężczyznę do pracy w gospodar-
stwie. Tel. 515830196, 696619679.

Zatrudnię pracownika w gospo-
darstwie w okolicy Wizny (przy kro-
wach), może być emeryt. 
Tel. 784 497 101.

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

13 34 (dzwonić do godz.13).

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 
REUMATYZM, BOLERIOZA, AUTYZM, 

STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. 

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

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
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polskich aktorek. Gwiazda kina, teatru, radia. 

Zdarzają się 
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Nie boi się mówić o ciemnych stronach zawodu.  
Kiedy grała ponad możliwości fizyczne, dopadła ją depresja. 

Podobno pierwsze problemy ze zdrowiem pojawiły się na chwilę przed przyjęciem pro-
pozycji zagrania w kinowym hicie „Nigdy w życiu”. 

- Pracowałam „rano, wieczór, we dnie, w nocy". I nagle się okazywało, że mijają całe mie-
siące bez wolnego dnia, lata bez urlopu. Z nieprzespanych nocy robił się rok, drugi, trzeci, 
czwarty... Noc trwała zazwyczaj trzy godziny. Na początku się rzucałam w łóżku, płakałam 
– cała rodzina spała, a ja musiałam przeczekać do budzika. Pod tym względem to był bardzo 
owocny czas, sporo wtedy czytałam. Miałam dużo czasu – wyznała w wywiadzie dla Wprost. 
To trwało 6 lat. Rodzina pomogła aktorce na dobre odzyskać psychiczną równowagę.

- Aktorstwo, jak każda pasja sprawia, że można zapomnieć o bożym świecie. A ja mogę 
sobie pozwolić na taką niepamięć, bo mąż znając specyfikę tego zawodu, przejął ode mnie 
dużą część obowiązków domowych. Pozwalał i pozwala mi żyć moim życiem. To niezwykła 
rzadkość, pozwolić partnerowi żyć jego własnym życiem, a nie próbować go modelować 
według własnego wyobrażenia. Ja ciągle się tego od niego uczę – to z wywiadu dla Skarbu 
Rossmanna.

- Myślę, że im jestem starszą żona, z tym większą przyjemnością smakuję nasz związek. 
Oczywiście jest w nim mniej świeżości niż dwadzieścia lat temu, mniej jakiś niespodziewa-
nych emocji, bo drepczemy na co dzień wydeptanymi od dawna ścieżkami. Mimo to coraz 
częściej zdarzają się magiczne chwile, coś na zasadzie olśnienia, kiedy czuję, że jestem z tym 
człowiekiem, z którym chciałam być – zwierzyła się w magazynie „Party".

- Mnóstwo w moim życiu zależało od ludzi, których spotkałam – wyznaje Urodzie 
Życia. Mam taką naturę, która właściwie powinna mnie z tego zawodu już dawno wyklu-
czyć: siedź w kącie, znajdą cię. Sama sobie nie umiem niczego zorganizować. Nie pójdę 
do reżysera, producenta starać się o rolę. Nie powiem do dyrektora teatru: niech mnie pan 
zaangażuje. Byłabym kłamcą, gdybym powiedziała, że zawdzięczam to miejsce, w którym 
dzisiaj jestem, wyłącznie sobie.

Aktorka uchodzi za piękną i luksusową, ale ma do tych opinii sceptyczny stosunek.
- Powtarzam od lat i do znudzenia, że owszem, odpowiednim światłem, charakteryzacją, 

fryzurą, kostiumem można ze mnie zrobić tak zwaną piękną kobietę, ale na co dzień jestem 
średnią krajową. Spędziłam z sobą w różnych sytuacjach ponad 50 lat, więc wiem, co mówię.

Pamiętam taką sytuację z czasów podstawówki – opowiada wyborczej.pl. Tato leży na 
kanapie i woła mnie: „Danka, chodź no tu. Stań przede mną. Odejdź trochę dalej. Złącz 
nogi". Zrobiłam, co kazał, a tato na to: „Matko Zbawna, tobie by dzik między nogami 
przebiegł!".

- Rodzice chcieli, żebym się uczyła. Ja chciałam być nauczycielką tak jak mama, która 
uczyła rosyjskiego. Jej chyba też się marzyło, żebym po studiach wróciła do naszej gowidliń-
skiej szkoły. Gowidlino to zwykła wieś, w której był kościół, poczta, szkoła i sklep. I jeszcze 
przystanek autobusowy. I remiza strażacka. Tyle.

W liceum byłam w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Nie chciałam być aktorką. 
Nie. Aktorkę zobaczyła we mnie moja polonistka z liceum w Kartuzach. Była tak zdeter-
minowana w tej kwestii, że pod koniec szkoły zabrała mnie do Trójmiasta, żeby znaleźć 
studium aktorskie. Okazało się. że w tym roku nie ma naboru, więc wróciłyśmy do Kartuz.

Zdawałam na rusycystykę na Uniwersytet Gdański. Poszłam na pisemny, ale na ustny 
już się nie wybrałam. Rodzicom nałgałam, że pytania były za trudne.

Wróciłam do Gowidlina i pracowałam w szkole jako nauczycielka rosyjskiego. 
Rok później przyjechał na wakacje kuzyn mojej przyjaciółki. Przywiózł ze sobą „Głos 

Wybrzeża", w którym była informacja o naborze do studium. „Co ci szkodzi, spróbuj!" – 
powiedział, więc spróbowałam.

„Opłacało się to studium założyć choćby po to, żeby Stenka je skończyła". To powie-
dział Jan Banucha, scenograf i przyjaciel Ryszarda Majora, naszego ukochanego profesora 
w szkółce. Ten przyglądał mi się podczas jakiejś próby i dodał: „Co to za ścierwo! Rzucisz je 

na scenę, nic nie wie, nic nie rozumie i gra!". 
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coś  

dla siebie
Córka  

mojego szefa
Stopklatka piątek 18.20

Tom (Ashton Kutcher) ma wymagającego szefa. Chłopak 
robi, co może, by zasłużyć na awans. Pewnego dnia szef 

prosi go, aby przez jedną noc popilnował jego luksusowej 
rezydencji. Wtedy coraz bardziej zwariowani goście 

zaczynają szturmować dom.

Savages: ponad 
bezprawiem 

TVP1 piątek 23.55
Ben i Chon to plantatorzy marihuany. Ich towar szybko 
zyskuje rzeszę klientów. Żyją w szczęśliwym trójkącie 

miłosnym z piękną Ophelią. Wspólnie mieszkają, sypiają 
i wydają łatwo zarobione pieniądze na przyjemności. 
Zaczyna się nimi interesować szefowa meksykańskiej 

mafii.

Nietykalni
TVP1 sobota 22.15

Komedia, która biła niedawno w Europie rekordy 
popularności. Sparaliżowany bogaty francuski 

arystokrata zatrudnia do pomocy czarnoskórego 
chłopaka. Zderzenie dwóch rożnych światów daje 

początek wyjątkowej przyjaźni.

Miasteczko 
(Fairfield 

Road)
TVP1 niedziela 14.30

Ambitny pracownik biura burmistrza, Noah McManus, 
dowiaduje się, że został zwolniony przez swojego szefa. 

Zrezygnowany i zawiedziony mężczyzna podejmuje 
decyzję o wyjeździe do prowincjonalnego miasteczka. Na 
miejscu wynajmuje pokój w małym hotelu. Pewnego dnia 

poznaje Wendy – miłość swojego życia.

Miłość  
bez końca

TVP2 niedziela 23.50
Griffin, rozwiedziony ojciec dwóch synów, dowiaduje się, 
że ma nowotwór i został mu tylko rok życia. Na wykładzie 

z psychologii poznaje Sarę. Niebawem zakochują się 
w sobie. Okazuje się, że kobieta także cierpi na nowotwór. 

Bardzo dobry wyciskach łez.

Typowa angielska komedia

Zarabiać  
całą dobę!

Arkwright jest właścicielem sklepu w Doncaster, 
niestety interesy nie idą mu najlepiej. Nic więc dziw-
nego, że myśli przede wszystkim o tym, jak zwięk-
szyć obroty. Nie zatrzyma się przed żadnymi dzia-
łaniami, które przyniosą mu wysokie zyski przy jak 
najmniejszych kosztach. Jedyną słabością Arkwrigh-
ta jest jego miłość – siostra Gladys Emanuel.

Pewnie nie wiesz…
W ostatnich latach ten serial jest najczęściej oglą-

danym programem komediowym w Wielkiej Bryta-
nii. Przeciętna widownia odcinka wynosi prawie 6 
milionów widzów.

David Jason, aktor odtwarzający główną rolę, 
zmienił nazwisko, wcześniej nazywał się David John 
White.

Został ojcem, po raz pierwszy, w wieku 61 lat, 
jego partnerka Gill Hinchcliffe urodziła córkę Sophie 
Mae White w lutym 2001 roku.

Zanim został aktorem, pracował jako elektryk, 
w teatrze, a później w telewizji.

Do 14 roku życia nie wiedział, że miał brata bliź-
niaka, który zmarł w chwili urodzenia.

Czynne całą dobę
TV Puls niedziela 6.15

Ryzykują życie

Pomoc  
z nieba

Doktor Kollman, sanitariusz Staller i pilot 
Schwerin to pracownicy zespołu górskiego pogo-
towia lotniczego, gotowi do interwencji w każdych 
warunkach. Niosąc pomoc, często narażają życie.

Odcinek1. Podczas lotu balonem Erich Troger 
miał atak serca. Z trudem wylądował na pobliskiej 
łące. Wypadł z kosza, tracąc przytomność. W balo-
nie, który ponownie uniósł się w powietrze, została 
jego córeczka. Załoga medicoptera zabrała nie-
przytomnego mężczyznę do szpitala. Max znalazł 
nadajnik, w którym usłyszał wzywający pomocy 
głos dziewczynki. Natychmiast podjęto akcję ra-
towniczą.

Serial opowiada o pracownikach górskiego po-
gotowia lotniczego, które zlokalizowane jest w mia-
steczku St. Johann im Pongau niedaleko Bischofsho-
fen (środkowa Austria). Biorą oni udział w akcjach 
zarówno ratowniczych jak i kryminalnych na terenie 
Alp w Austrii i Niemczech.

Typowy odcinek serialu składa się z dwóch prze-
platających się wątków – pierwszy pokazuje życie ra-
towników w bazie; ukazuje także moment wezwania 
na akcję. Drugi wątek, zaczynający film opowiada 
samą akcję.

Pewnie nie wiesz…
Helikopter (Eurocopter/Kawasaki BK-117), któ-

ry użyto w serialu, należy do Heli Travel z Mona-
chium. Wynajęcie go kosztuje 2500 euro za godzinę.

Medicopter
TV6 piątek 16.15 odc. 1

będzie się działo

Film jest w większości inspirowany 
dokumentami i autentycznymi nagraniami.

W 1971 roku Roger i Carolyn Perron wraz z pięcio-
ma córkami przenoszą się do okazałego, acz zaniedbane-
go domu w małym miasteczku Harrisville, stan Rhode 
Island. Nie wiedzą jeszcze, że to początek koszmaru, któ-
ry odmieni ich życie. 

W ich nowym domu dzieje się coś dziwnego. 
Wszystkie zegary zatrzymują się o tej samej godzinie, 
w nocy słychać dziwne odgłosy, a najmłodsza cór-
ka twierdzi, że przyjaźni się z niewidzialnym chłop-
cem. Kiedy pewnej nocy Carolyn zostaje poturbowana 
i uwięziona w piwnicy przez ducha, a jedno z jej dzieci 
przez niego zaatakowane, małżeństwo postanawia udać 
się po pomoc do specjalistów. 

Przyjeżdżają Ed i Lorraine Warrenowie – zajmu-
jący się zjawiskami paranormalnymi i zawodowi łowcy 
duchów. Dochodzą do wniosku, że dom Perronów jest 
nawiedzony i aby go oczyścić, trzeba będzie odprawić eg-
zorcyzmy. Odkrywają również, że przed laty mieszkała 
w nim wiedźma o imieniu Bathsheba i to jej duch naj-
prawdopodobniej dręczy rodzinę…

Pewnie nie wiesz…
Badaczka zjawisk paranormalnych Lorraine Warren 

była konsultantką filmu.
Rodzina Perronów również pomogła przy produkcji 

filmu, Andrea Perron (jedna z córek) opisała wydarzenia 
w książce, wydanej w 2011 rok. 

Prawdziwa Bathsheba Sherman urodziła się w 1812 
roku, była gospodynią domową, jej mąż Judson był rolni-

kiem. W tajemniczych okolicznościach pod jej opieką zmar-
ło dziecko. Stwierdzono, że zabójcze rany zadano dużą 
igłą do szycia, którą wbijano w czaszkę dziecka. Miesz-
kańcy wierzyli, że Bathsheba złożyła w ofierze dziecko 
diabłu.

Z tzw. Czarnej Księgi Burrillville wynika, że 
w czasie istnienia posiadłości zanotowano tam: dwa zgo-
ny przez powieszenie, jeden przy użyciu trucizny, jeden 

gwałt i morderstwo, dwa utopienia i zamarznięcie na 
śmierć czterech osób. 

Kiedy film był pokazywany na Filipinach, w niektó-
rych kinach księża katoliccy błogosławili widzów przed 
seansem. 

Obecność
TVN niedziela 22.15

Komedia na weekend

Gangster  
– miłośnik 

kina
Gangster Chili Palmer ma odebrać 

w Los Angeles dług od producenta 
filmów niskobudżetowych, Harry'ego 
Zimma. Ale Chili jest miłośnikiem kina 
i zamiast rozliczyć się z dłużnikiem, za-
wiązuje z nim spółkę. Harry akceptuje 
jego pomysł na scenariusz. 

W sprawę jest wtajemniczona 
dziewczyna Harry'ego, Karen, która za-
czyna podkochiwać się w Chilim. Ma 
nakłonić byłego męża, gwiazdora Mar-
tina Weira, by zagrał główną rolę w no-
wym filmie spółki Zimm-Palmer. Tym-
czasem pojawiają się inni wierzyciele.

W rolach głównych występują: John 
Travolta, Gene Hackman, Rene Russo, 
Danny DeVito, Dennis Farina. Reżyse-
ria Barry Sonnenfeld.

„Jest w tej komedii niespodziewana 
lekkość i świeżość mimo wykorzysta-
nia starych chwytów oraz znakomita 
rola Johna Travolty, który chwilę wcze-
śniej wrócił z niebytu dzięki występo-
wi w »Pulp Fiction« (1994). Aktor jest 
swobodny, naturalny, przekonujący. 
I dlatego właśnie dostał Złoty Glob 
oraz American Comedy Awards dla 
najśmieszniejszego aktora”.

Pewnie nie wiesz…
Kiedy Rene Russo po raz pierwszy 

spotkała się z Barrym Sonnenfeldem 
i Dannym DeVito w restauracji (chciała 
zagrać w tym filmie), dostała ataku aler-
gii, bo w kanapce z tuńczykiem był se-
zam. Napuchnięta wybiegła do lekarza, 
pewna, że opuszczają spotkanie, roli nie 
dostanie. Sonnenfeld, który przejął się tą 
sytuacją, zaraz zawiadomił ją, że wy-
stąpi w filmie.

John Travolta otrzymał za ten film 
trzy i pół miliona dolarów.

Dorwać małego
TNT piątek 20.00, niedziela 17.50

Słońce gaśnie

Kłopoty 
kosmicznej 

misji
Jest rok 2057. Słońce wydaje się tra-

cić moc, a Ziemia zaczyna pokrywać się 
lodem. 

W stronę gwiazdy rusza statek „Ika-
rus II" z ośmioosobową załogą i wielką 
bombą, która ma zostać umieszczona 
w jądrze Słońca. Jej wybuch ma spowo-
dować ponowny rozruch naszej gwiazdy 
i w ten sposób uratować życie na Ziemi. 

Kiedy „Ikarus II" dociera w pobli-
że Słońca, niespodziewanie przechwy-
tuje sygnał z „Ikarusa I", który siedem 
lat wcześniej wyruszył z podobną misją 
i zaginął. Dowódca podejmuje decyzję 
o zmianie kursu, a na statku zaczynają się 
dziać dziwne rzeczy. Wygląda na to, że 
wśród załogi jest sabotażysta, który robi 
wszystko, aby misja poniosła klęskę…

„Ten film może zachwycić zdjęciami 
(przejście Merkurego przez tarczę sło-
neczną!) i niezwykłym klimatem, który 
prawie natychmiast wciąga”.

Pewnie nie wiesz…
Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu 

aktorzy wzięli lekcje nurkowania, uczest-
niczyli w wykładach z fizyki i astronomii, 
przeszli trening kaskaderski i symulację 
lotu oraz podróż samolotem, w którym do-
świadczyli stanu nieważkości.

Wszyscy aktorzy musieli mieszkać ra-
zem, aby stworzyć na ekranie wrażenie, 
że bardzo dobrze się znają. Byli przeko-
nani, że na czas zdjęć zamieszkają wspól-
nie w dużym domu, tymczasem zostali 
zakwaterowani w bursie studenckiej na 
londyńskim East Endzie, ze wspólną ła-
zienką i kuchnią.

W stronę słońca
Super Polsat piątek 23.05

Niewiarygodne ale udokumentowane

Morderczy duch czarownicy 
Fotografia 
z 2012 roku.  
Na górze 
prawdziwe 
siostry Perron, 
w dolnym rzędzie 
aktorki grające 
je w filmie. 
Od Lewej: 
Cindy Perron 
i Mackenzie 
Foy, Nancy 
Perron i Hayley 
McFarland,  
April Perron 
i Kyla Deaver, 
Christine Perron 
i Joey King,  
Andrea Perron 
(autorka książki) 
i Shanley 
Caswell. 



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Córka  

mojego szefa
Stopklatka piątek 18.20

Tom (Ashton Kutcher) ma wymagającego szefa. Chłopak 
robi, co może, by zasłużyć na awans. Pewnego dnia szef 

prosi go, aby przez jedną noc popilnował jego luksusowej 
rezydencji. Wtedy coraz bardziej zwariowani goście 

zaczynają szturmować dom.

Savages: ponad 
bezprawiem 

TVP1 piątek 23.55
Ben i Chon to plantatorzy marihuany. Ich towar szybko 
zyskuje rzeszę klientów. Żyją w szczęśliwym trójkącie 

miłosnym z piękną Ophelią. Wspólnie mieszkają, sypiają 
i wydają łatwo zarobione pieniądze na przyjemności. 
Zaczyna się nimi interesować szefowa meksykańskiej 

mafii.

Nietykalni
TVP1 sobota 22.15

Komedia, która biła niedawno w Europie rekordy 
popularności. Sparaliżowany bogaty francuski 

arystokrata zatrudnia do pomocy czarnoskórego 
chłopaka. Zderzenie dwóch rożnych światów daje 

początek wyjątkowej przyjaźni.

Miasteczko 
(Fairfield 

Road)
TVP1 niedziela 14.30

Ambitny pracownik biura burmistrza, Noah McManus, 
dowiaduje się, że został zwolniony przez swojego szefa. 

Zrezygnowany i zawiedziony mężczyzna podejmuje 
decyzję o wyjeździe do prowincjonalnego miasteczka. Na 
miejscu wynajmuje pokój w małym hotelu. Pewnego dnia 

poznaje Wendy – miłość swojego życia.

Miłość  
bez końca

TVP2 niedziela 23.50
Griffin, rozwiedziony ojciec dwóch synów, dowiaduje się, 
że ma nowotwór i został mu tylko rok życia. Na wykładzie 

z psychologii poznaje Sarę. Niebawem zakochują się 
w sobie. Okazuje się, że kobieta także cierpi na nowotwór. 

Bardzo dobry wyciskach łez.

Typowa angielska komedia

Zarabiać  
całą dobę!

Arkwright jest właścicielem sklepu w Doncaster, 
niestety interesy nie idą mu najlepiej. Nic więc dziw-
nego, że myśli przede wszystkim o tym, jak zwięk-
szyć obroty. Nie zatrzyma się przed żadnymi dzia-
łaniami, które przyniosą mu wysokie zyski przy jak 
najmniejszych kosztach. Jedyną słabością Arkwrigh-
ta jest jego miłość – siostra Gladys Emanuel.

Pewnie nie wiesz…
W ostatnich latach ten serial jest najczęściej oglą-

danym programem komediowym w Wielkiej Bryta-
nii. Przeciętna widownia odcinka wynosi prawie 6 
milionów widzów.

David Jason, aktor odtwarzający główną rolę, 
zmienił nazwisko, wcześniej nazywał się David John 
White.

Został ojcem, po raz pierwszy, w wieku 61 lat, 
jego partnerka Gill Hinchcliffe urodziła córkę Sophie 
Mae White w lutym 2001 roku.

Zanim został aktorem, pracował jako elektryk, 
w teatrze, a później w telewizji.

Do 14 roku życia nie wiedział, że miał brata bliź-
niaka, który zmarł w chwili urodzenia.

Czynne całą dobę
TV Puls niedziela 6.15

Ryzykują życie

Pomoc  
z nieba

Doktor Kollman, sanitariusz Staller i pilot 
Schwerin to pracownicy zespołu górskiego pogo-
towia lotniczego, gotowi do interwencji w każdych 
warunkach. Niosąc pomoc, często narażają życie.

Odcinek1. Podczas lotu balonem Erich Troger 
miał atak serca. Z trudem wylądował na pobliskiej 
łące. Wypadł z kosza, tracąc przytomność. W balo-
nie, który ponownie uniósł się w powietrze, została 
jego córeczka. Załoga medicoptera zabrała nie-
przytomnego mężczyznę do szpitala. Max znalazł 
nadajnik, w którym usłyszał wzywający pomocy 
głos dziewczynki. Natychmiast podjęto akcję ra-
towniczą.

Serial opowiada o pracownikach górskiego po-
gotowia lotniczego, które zlokalizowane jest w mia-
steczku St. Johann im Pongau niedaleko Bischofsho-
fen (środkowa Austria). Biorą oni udział w akcjach 
zarówno ratowniczych jak i kryminalnych na terenie 
Alp w Austrii i Niemczech.

Typowy odcinek serialu składa się z dwóch prze-
platających się wątków – pierwszy pokazuje życie ra-
towników w bazie; ukazuje także moment wezwania 
na akcję. Drugi wątek, zaczynający film opowiada 
samą akcję.

Pewnie nie wiesz…
Helikopter (Eurocopter/Kawasaki BK-117), któ-

ry użyto w serialu, należy do Heli Travel z Mona-
chium. Wynajęcie go kosztuje 2500 euro za godzinę.

Medicopter
TV6 piątek 16.15 odc. 1

będzie się działo

Film jest w większości inspirowany 
dokumentami i autentycznymi nagraniami.

W 1971 roku Roger i Carolyn Perron wraz z pięcio-
ma córkami przenoszą się do okazałego, acz zaniedbane-
go domu w małym miasteczku Harrisville, stan Rhode 
Island. Nie wiedzą jeszcze, że to początek koszmaru, któ-
ry odmieni ich życie. 

W ich nowym domu dzieje się coś dziwnego. 
Wszystkie zegary zatrzymują się o tej samej godzinie, 
w nocy słychać dziwne odgłosy, a najmłodsza cór-
ka twierdzi, że przyjaźni się z niewidzialnym chłop-
cem. Kiedy pewnej nocy Carolyn zostaje poturbowana 
i uwięziona w piwnicy przez ducha, a jedno z jej dzieci 
przez niego zaatakowane, małżeństwo postanawia udać 
się po pomoc do specjalistów. 

Przyjeżdżają Ed i Lorraine Warrenowie – zajmu-
jący się zjawiskami paranormalnymi i zawodowi łowcy 
duchów. Dochodzą do wniosku, że dom Perronów jest 
nawiedzony i aby go oczyścić, trzeba będzie odprawić eg-
zorcyzmy. Odkrywają również, że przed laty mieszkała 
w nim wiedźma o imieniu Bathsheba i to jej duch naj-
prawdopodobniej dręczy rodzinę…

Pewnie nie wiesz…
Badaczka zjawisk paranormalnych Lorraine Warren 

była konsultantką filmu.
Rodzina Perronów również pomogła przy produkcji 

filmu, Andrea Perron (jedna z córek) opisała wydarzenia 
w książce, wydanej w 2011 rok. 

Prawdziwa Bathsheba Sherman urodziła się w 1812 
roku, była gospodynią domową, jej mąż Judson był rolni-

kiem. W tajemniczych okolicznościach pod jej opieką zmar-
ło dziecko. Stwierdzono, że zabójcze rany zadano dużą 
igłą do szycia, którą wbijano w czaszkę dziecka. Miesz-
kańcy wierzyli, że Bathsheba złożyła w ofierze dziecko 
diabłu.

Z tzw. Czarnej Księgi Burrillville wynika, że 
w czasie istnienia posiadłości zanotowano tam: dwa zgo-
ny przez powieszenie, jeden przy użyciu trucizny, jeden 

gwałt i morderstwo, dwa utopienia i zamarznięcie na 
śmierć czterech osób. 

Kiedy film był pokazywany na Filipinach, w niektó-
rych kinach księża katoliccy błogosławili widzów przed 
seansem. 

Obecność
TVN niedziela 22.15

Komedia na weekend

Gangster  
– miłośnik 

kina
Gangster Chili Palmer ma odebrać 

w Los Angeles dług od producenta 
filmów niskobudżetowych, Harry'ego 
Zimma. Ale Chili jest miłośnikiem kina 
i zamiast rozliczyć się z dłużnikiem, za-
wiązuje z nim spółkę. Harry akceptuje 
jego pomysł na scenariusz. 

W sprawę jest wtajemniczona 
dziewczyna Harry'ego, Karen, która za-
czyna podkochiwać się w Chilim. Ma 
nakłonić byłego męża, gwiazdora Mar-
tina Weira, by zagrał główną rolę w no-
wym filmie spółki Zimm-Palmer. Tym-
czasem pojawiają się inni wierzyciele.

W rolach głównych występują: John 
Travolta, Gene Hackman, Rene Russo, 
Danny DeVito, Dennis Farina. Reżyse-
ria Barry Sonnenfeld.

„Jest w tej komedii niespodziewana 
lekkość i świeżość mimo wykorzysta-
nia starych chwytów oraz znakomita 
rola Johna Travolty, który chwilę wcze-
śniej wrócił z niebytu dzięki występo-
wi w »Pulp Fiction« (1994). Aktor jest 
swobodny, naturalny, przekonujący. 
I dlatego właśnie dostał Złoty Glob 
oraz American Comedy Awards dla 
najśmieszniejszego aktora”.

Pewnie nie wiesz…
Kiedy Rene Russo po raz pierwszy 

spotkała się z Barrym Sonnenfeldem 
i Dannym DeVito w restauracji (chciała 
zagrać w tym filmie), dostała ataku aler-
gii, bo w kanapce z tuńczykiem był se-
zam. Napuchnięta wybiegła do lekarza, 
pewna, że opuszczają spotkanie, roli nie 
dostanie. Sonnenfeld, który przejął się tą 
sytuacją, zaraz zawiadomił ją, że wy-
stąpi w filmie.

John Travolta otrzymał za ten film 
trzy i pół miliona dolarów.

Dorwać małego
TNT piątek 20.00, niedziela 17.50

Słońce gaśnie

Kłopoty 
kosmicznej 

misji
Jest rok 2057. Słońce wydaje się tra-

cić moc, a Ziemia zaczyna pokrywać się 
lodem. 

W stronę gwiazdy rusza statek „Ika-
rus II" z ośmioosobową załogą i wielką 
bombą, która ma zostać umieszczona 
w jądrze Słońca. Jej wybuch ma spowo-
dować ponowny rozruch naszej gwiazdy 
i w ten sposób uratować życie na Ziemi. 

Kiedy „Ikarus II" dociera w pobli-
że Słońca, niespodziewanie przechwy-
tuje sygnał z „Ikarusa I", który siedem 
lat wcześniej wyruszył z podobną misją 
i zaginął. Dowódca podejmuje decyzję 
o zmianie kursu, a na statku zaczynają się 
dziać dziwne rzeczy. Wygląda na to, że 
wśród załogi jest sabotażysta, który robi 
wszystko, aby misja poniosła klęskę…

„Ten film może zachwycić zdjęciami 
(przejście Merkurego przez tarczę sło-
neczną!) i niezwykłym klimatem, który 
prawie natychmiast wciąga”.

Pewnie nie wiesz…
Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu 

aktorzy wzięli lekcje nurkowania, uczest-
niczyli w wykładach z fizyki i astronomii, 
przeszli trening kaskaderski i symulację 
lotu oraz podróż samolotem, w którym do-
świadczyli stanu nieważkości.

Wszyscy aktorzy musieli mieszkać ra-
zem, aby stworzyć na ekranie wrażenie, 
że bardzo dobrze się znają. Byli przeko-
nani, że na czas zdjęć zamieszkają wspól-
nie w dużym domu, tymczasem zostali 
zakwaterowani w bursie studenckiej na 
londyńskim East Endzie, ze wspólną ła-
zienką i kuchnią.

W stronę słońca
Super Polsat piątek 23.05

Niewiarygodne ale udokumentowane

Morderczy duch czarownicy 
Fotografia 
z 2012 roku.  
Na górze 
prawdziwe 
siostry Perron, 
w dolnym rzędzie 
aktorki grające 
je w filmie. 
Od Lewej: 
Cindy Perron 
i Mackenzie 
Foy, Nancy 
Perron i Hayley 
McFarland,  
April Perron 
i Kyla Deaver, 
Christine Perron 
i Joey King,  
Andrea Perron 
(autorka książki) 
i Shanley 
Caswell. 



pogo, błoto, muzyka

Młodość, żywiołowość i kwintesencja rocka. 
Kostrzyn nad Odrą, już po raz 24 przywitał 
kilkaset tysięcy ludzi z całej Polski, Europy, a 
nawet świata. Razem z naszym koresponden-
tem byliśmy w ogniu tego rockowego grania. 

Ideą Pol’and’Rock, dawniej znanego jako Przystanek 
Woodstock, jest stworzenie ogromnego darmowego letnie-
go festiwalu muzycznego, a zarazem największego w Eu-
ropie festiwalu odbywającego się pod gołym niebem. Jego 
mottem jest: „Miłość, Przyjaźń, Muzyka”. 

- Witamy gorąco. Cieszymy się, że widzimy was w tak 
dobrych nastrojach. Wytrzymajcie do końca festiwalu. Tutaj 
nie ma miejsca na agresję. Jest miłość, przyjaźń, muzyka – 
mówił Jurek Owsiak, podczas otwarcia festiwalu.  

Na każdym Pol’and’Rock występuje kilkadziesiąt ze-
społów z Polski i świata. Głównym tematem muzycznym 
festiwalu jest rock, ale reprezentowana jest niemal pełna 
gama gatunków - od folku przez eksperymenty do metalu. 
Ostatnie lata pokazały także reggae, muzykę elektroniczną, 
a nawet muzykę klasyczną. 

W tym roku w Kostrzynie nad Odrą, na kilku scenach 

zagrali m.in. Nocny Kochanek, Łydka Grubasa, Krzysztof 
Zalewski, Farben Lehre, RusT, Big Cyc, Piotr Bukartyk, 
Big Mountain, Cała Góra Barwników, The Unguided, Arch 
Enemy, Goo Goo Dolls, Lao Che, The Inspector Cluzo, 
Booze & Glory Gojira, Alestrom, Alpha Blondy czy Hun-
ter. 

Wśród festiwalowiczów są także łomżyniacy. Jeśli tak, 
to jak się bawią? Sprawdzamy!  

Pol’and’Rock Festiwal. Tam było gorąco! 



sierpień atrakcji



a to ciekawe

Goryle we mgle
Prawdziwa historia Amerykanki Dian Fossey (1932 

– 1985), gra ją Sigourney Waever, która całe życie po-
święciła badaniu goryli górskich w Rwandzie. Ta zapalona 
miłośniczka zwierząt poświęciła całe swe życie ochronie 
bezmyślnie niszczonej przyrody i walce z beztroską, głu-
potą i okrucieństwem człowieka. 

W 1985 roku Fossey została znaleziona martwa 
w swoim górskim domu – zlecenie morderstwa przypi-
suje się ówczesnemu gubernatorowi prowincji, Protaisowi 
Zigiranyirazo, znanemu później z utworzenia szwadro-
nów śmierci, które doprowadziły do zagłady ok. 800 tys. 
mieszkańców Rwandy. Została pochowana na założonym 
przez siebie „małpim cmentarzu"

Pamiętniki Fossey, „Goryle we mgle”, stały się kanwą 
dla filmu o tym samym tytule.

Praca Fossey zaowocowała powstaniem fundacji, któ-
ra przyjęła na siebie zadanie ochrony zagrożonego gatun-
ku.

Andre Lucas spotkał Dian Fossey w obozie Karisoke 
w styczniu 1976 roku, został jej asystentem, pomagając 
w walce z kłusownictwem i uczestnicząc w spisie goryli. 

Goryle we mgle
TVP2 sobota 11.35, poniedziałek 1.45

Człowiek i goryle
Podróżnik i przyrodnik André Lucas (na filmie jest 

po siedemdziesiątce) specjalizuje się w badaniu zwycza-
jów goryli górskich. Jego życie zmieniło się na zawsze, gdy 
spotkał na swojej drodze Dian Fossey, autorkę słynnego 
pamiętnika „Goryle we mgle". Od tej pory walka o ochro-
nę tego gatunku stała się pasją André. 30 lat po pierwszym 
spotkaniu z Dian przyrodnik wraca do Afryki, by odna-
leźć gorylicę NG, której narodzin był świadkiem. Chce 
też oddać hołd Dian, która zapłaciła życiem za obronę 
tych zwierząt. Kamery rejestrują pośród dzikich lasów 
i jezior fascynujące gatunki zagrożone wyginięciem. 

„Goryle były trzy do czterech godzin marszu od 
naszej bazy. Są spokojne, ale samce ważą ponad 200 kg 
i mogą atakować, gdy czują się zagrożone. Podeszliśmy 
do nich bardzo blisko, co było możliwe dzięki doskonałej 
znajomości tych zwierząt”.

Jednakże przyrodnik nie mógł bawić się z nimi, tak 
jak robił to on i Dian Fossey w latach 70. Nie ma już do 
tego prawa. Niedozwolone jest zbliżanie się do goryli na 
mniej niż 7 metrów, ze względów sanitarnych.

Człowiek i goryle
Focus TV niedziela 9.15

Dzieła starożytnych cywilizacji

Kamienie 
opowiadają 

wielką 
historię

Seria „Sekrety wykute w kamieniu" 
przedstawia największe zabytki archeolo-
giczne wokół basenu Morza Śródziemne-
go i na Bliskim Wschodzie oraz pokazuje 
historię ich powstania, rozwoju i upadku. 

Dzięki znanym archeologom i osią-
gnięciom grafiki komputerowej możemy 
wreszcie zobaczyć i zwiedzić te zabytki 
oraz poznać wielkie cywilizacje Mezopo-
tamii, Egiptu pod rządami faraonów, sta-
rożytnej Grecji i Imperium Rzymskiego. 

Seria wskaże też kamienie węgielne 
w dziejach człowieka, takie jak powstanie 
mitycznych miast czy wynalezienie alfa-
betu.

Tytuły odcinków: Na granicach 
rzymskiego imperium, Mari - najstarsze 
z miast, Teby - stolica wiecznego Egip-
tu, Transjordania na skrzyżowaniu religii 
i kultur, Greckie święte miasta, Ugarit, ser-

ce Kaananu, Damaszek. Wieczne miasto, 
Strażnicy Lewantu.

Sekrety wykute w kamieniu
TVP Historia piątek 15.10 odc.1/8

Dwa filmy o ludziach, którzy kochali dziką przyrodę

 André Lucas (z lewej) i przewodnik Diogenes naśladujący gniewną minę 
goryla: zaciśnięte usta i wyciągnięte ręce. 

André Lucas, 30 laty temu mógł tak bawić się z gorylami.

Dian Fossey.



15zobacz to

Richard jest Amerykaninem, ma 24 lata, 
przede wszystkim ceni sobie przygodę, podró-
że i dobrą zabawę. Jego kolejnym przystankiem 
w wędrówce jest Bangkok. 

Tam, w dość obskurnym hotelu, poznaje zwa-
riowanego Szkota Daffy’ego, który w sekrecie 
opowiada mu o ukrytej przed światem wyspie 
i cudownej plaży, na której w zgodzie i szczęściu 
żyje grupka młodych ludzi. Narkotyki, śpiewy, 
nieustanna zabawa to ich chleb powszedni. Na-
stępnego dnia rano okazuje się, że Daffy popełnił 
samobójstwo, wcześniej jednak przekazał Ri-
chardowi mapę, na której widnieje droga na wy-
spę. Młody Amerykanin postanawia ją odnaleźć, 
a jego towarzyszami zostaje poznana w hotelu 
para Francuzów.

Ekranizacja kultowej powieści brytyjskiego 
pisarza i filmowca Alexa Garlanda. Wyreżysero-
wana przez Danny’ego Boyle’a „Niebiańska pla-
ża” to film o poszukiwaniu szczęścia, utopijnego 
świata, w którym zasady cywilizacji poszły w kąt, 
gdzie ludzie żyją tak, jak w raju. 

Garland sugeruje, że potrafimy zepsuć naj-
piękniejsze miejsca i najwspanialszy klimat dla 
własnych korzyści, by zaspokoić własne ego, z za-
zdrości czy zwykłej zawiści… 

Film ma doborową obsadę, w roli Richarda 
wystąpił Leonardo DiCaprio, pojawili się też Til-
da Swinton, Robert Carlyle i Virgine Ledoyen.

Pewnie nie wiesz…
Leonardo DiCaprio za ten film (2000 rok) 

otrzymał 20 milionów dolarów, wpłynął na to 
wcześniejszy, ogromny sukces „Titanica” (1997).

DiCaprio przekazał milion dolarów dla 
mieszkańców wyspy Phi Phi w Tajlandii, gdzie 
kręcono zdjęcia do filmu, ponieważ padli oni ofiarą 
tsunami.

Danny Boyle poprosił Leonardo DiCaprio 
o zrzucenie 10 kilogramów, zanim rozpoczęły się 
zdjęcia.

Niebiańska plaża
Stopklatka TV sobota 22.00

Chon Wang ( Jackie Chan) i Roy O'Bannon (Owen 
Wilson), idąc śladami mordercy ojca Chona, trafiają do 
wiktoriańskiej Anglii, gdzie odkrywają spisek mający na 
celu uśmiercenie całej rodziny królewskiej. Próbują za-
pobiec przewidywanym zamachom, a przy okazji – do-
konać prywatnej zemsty na mordercach. W poszukiwa-
niach bardzo pomocna okazuje się siostra Chona – Lin 
(Fann Wong).

We wcześniejszym filmie „Kowboje z Szanghaju" 
Chon i Roy podbili Dziki Zachód. Teraz wracają, by 
wywrócić do góry nogami dystyngowany wiktoriański 
Londyn. 

Pewnie nie wiesz…
Widowiskowa scena finałowego pojedynku roz-

grywa się wewnątrz słynnego londyńskiego Big Bena. 
Tylko dla tej jednej sekwencji wybudowano trzy różne 
dekoracje – dwie do scen rozgrywających się wewnątrz 
i jedną do scen plenerowych. Dekoracje były o 30 pro-

cent większe od prawdziwych rozmiarów londyńskie-
go Big Bena. 

Dla scen pojedynku na barce przygotowano siedem 
barek – dwie, które miały posłużyć jako plan zdjęcio-
wy, jedną na kamerę i sprzęt, dwie dla ogromnych 
fajerwerków, które miały być odpalone podczas bójki, 
jedną na sprzęt oświetleniowy i jeszcze jedną na pod-
nośnik potrzebny do kaskaderskich popisów. Dodat-
kowo potrzebowano jeszcze trzech łodzi na sprzęt, 
dwóch dla ekipy od efektów specjalnych i czterech łodzi 
transportowych, którymi przemieszczać się mieli ak-
torzy i ekipa.

Ekipa załatwiła wiele pozwoleń – na zmiany w ru-
chu łodzi po rzece, wstrzymanie ruchu tramwajowego, 
na możliwość odpalenia fajerwerków w środku nocy, na 
możliwość wyłączenia ulicznej sygnalizacji i oświetle-
nia, a w końcu zgodę na wyłączenie światła w miesz-
kaniach położonych wzdłuż Wełtawy (Praga) tak, by nie 
było ich widać w kadrze. Zdjęcia kręcono przez osiem 
kolejnych nocy.

Fajerwerki atrakcji

Każde miejsce  
nadaje się do walki

Katastrofa na ocenie

Sam na sam  
z żywiołem 

Starszy mężczyzna (Robert Redford) żegluje samotnie po Oce-
anie Indyjskim. Pewnego dnia budzi go wstrząs – jego jacht zderzył 
się z dryfującym kontenerem pełnym tenisówek. Łódź zaczyna na-
bierać wody. Żeglarz zabiera się za prowizoryczną naprawę, ale na 
niewiele się to zdaje. Wkrótce nadchodzi sztorm, z którego męż-
czyźnie ledwie udaje się ujść z życiem. 

Pewnie nie wiesz…
W scenariuszu filmu (tylko 32 strony) prawie nie ma dialogów.
Dla Redforda (w wieku 77 lat) wyczerpujący nie był wysiłek 

fizyczny, wszystkie sceny wykonywał samodzielnie, ale „ ponura co-
dzienna konieczność moczenia się godzinami w wodzie”.

Jest to jedyny film w ponad 100-letniej historii międzynarodowe-
go kina, który ma tylko jednego aktora i jednego scenarzystę/reżysera 
( Jeffrey’a C. Chandora), ale aż jedenastu producentów wykonawczych.

Chińskie znaki (miały być nazwą filmy spedycyjnej) na pojemni-
ku w rzeczywistości znaczą „szczęście".

W filmie „wystąpiły” i zostały zniszczone trzy jachty.
Wszystko stracone 

TVN7 niedziela 22.30

Wspaniałe krajobrazy, 
piękna przyroda

Poszukiwanie 
raju na ziemi

Rycerze z Szanghaju
TV Puls niedziela 17.45



Magiczne buty

Mały Piotruś i niezwykły kot
To pełna humoru uwspółcześniona adaptacja słynnej bajki Char-

les’a Perrault. Jest to jedna z najdroższych animowanych produkcji 
tamtego czasu (2009 rok).

Kot w Butach to typowy dachowiec, który nie jest młodzieniasz-
kiem – brzuszek mu rośnie, bo lubi pić piwo. Często kłamie, ale jest 
naprawdę sympatyczny.

Wraz z młynem Piotruś otrzymuje w spadku po ojcu niezwykłego, 
mówiącego ludzkim głosem kota. Noszące magiczne buty zwierzę po-
stanawia pomóc swemu nowemu panu w zdobyciu serca pięknej księż-
niczki, której największą życiową pasją jest taniec. 

Nie obejdzie się bez zasadzek, które na dzielną parę zastawiają róż-
ne typy spod ciemnej gwiazdy… Najpierw będą musieli stawić czoła 
złemu duchowi królestwa, demonicznemu Szambelanowi. 

Prawdziwa historia Kota w Butach, Puls 2 niedziela 10.55

Opowieść dla całej rodziny

Baśń w dżungli
Widowiskowy � lm na moty-

wach ponadczasowych opowiadań 
Rudyarda Kiplinga. 

Przerażający tygrys Shere 
Khan, noszący na swym ciele szra-
my po walce z człowiekiem, po-
stanawia wyeliminować z dżungli 
wszystko, co uważa za zagrożenie. 
Wychowany przez rodzinę wilków 
chłopiec o imieniu Mowgli przestaje być tam mile widziany. Zmuszony 
do porzucenia jedynego domu, jaki kiedykolwiek miał, Mowgli wyru-
sza w fascynującą podróż, podczas której odkryje swoje pochodzenie.

Jego przewodnikami są pantera Bagheera, która przyjmuje rolę sro-
giego mentora, oraz niedźwiedź-� lozof Baloo. Trójka bohaterów napo-
tyka na swojej drodze stworzenia, które nie zawsze życzą Mowgliemu 
jak najlepiej. Są to między innymi pyton Kaa oraz podstępny King 
Louie, starający się wydobyć od Mowgliego tajemnicę nieuchwytnego 
i śmiertelnie niebezpiecznego „czerwonego kwiatu” – czyli ognia. 

Film porywa od strony wizualnej. Twórcy zadbali o genialne efekty 
specjalne, dzięki którym udało im się wykreować niezwykły, baśniowy 
klimat. W główną rolę wciela się młodziutki i niezwykle utalentowany 
Neel Sethi. 

Księga dżungli Polsat sobota 20.10, niedziela 13.25

plac zabaw

Ben Healy i jego przybrany syn Junior prze-
noszą się do niewielkiego Mortville, gdzie zamie-
rzają rozpocząć nowe życie. 

Samotny mężczyzna z dzieckiem wzbudza 
zainteresowanie okolicznych mieszkanek, które 
widzą w nim idealnego kandydata na męża. Kie-
dy tylko gospodarz przekracza próg swego domu, 
przed drzwiami zjawia się tłum niezamężnych 
pań, pragnących powierzyć mu swoje serce. 

Nie wiedzą one jednak, że Junior ma zamiar 
strzec swego stanu posiadania i nie będzie się 
dzielić ojcem z żadnymi kobietami, nawet jeśli 
będą przynosić ciasteczka. Najbardziej przedsię-

biorcza okazuje się zamożna Lawanda Dumore, 
z którą Ben umawia się na randki. Aby pokrzyżo-
wać plany przebiegłej wdowy, Junior płata jej � gle.

Pewnie nie wiesz…
W scenie, w której karuzela zaczyna kręcić się 

coraz szybciej, tak naprawdę przyspieszono � lm, 
nie karuzelę. Można się o tym przekonać obser-
wując kroki przechodniów w tle.

Kochany urwis
TV Puls niedziela 11.25

Nie oddam taty 
w ręce            wdowy!
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Juniora?

Pewnie nie wiesz…
Mowgli ma bliznę po pra-

wej stronie klatki piersiowej, 
w kształcie litery r, a także na 
lewym ramieniu, jak litera k. To 
ukłon w stronę autora powieści 
Rudyarda Kiplinga .

Ponad 2000 dzieci przesłu-
chano do roli Mowgli, nowi-
cjusz Neel Sethi wygrał beza-
pelacyjnie.
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Magiczne buty

Mały Piotruś i niezwykły kot
To pełna humoru uwspółcześniona adaptacja słynnej bajki Char-

les’a Perrault. Jest to jedna z najdroższych animowanych produkcji 
tamtego czasu (2009 rok).

Kot w Butach to typowy dachowiec, który nie jest młodzieniasz-
kiem – brzuszek mu rośnie, bo lubi pić piwo. Często kłamie, ale jest 
naprawdę sympatyczny.

Wraz z młynem Piotruś otrzymuje w spadku po ojcu niezwykłego, 
mówiącego ludzkim głosem kota. Noszące magiczne buty zwierzę po-
stanawia pomóc swemu nowemu panu w zdobyciu serca pięknej księż-
niczki, której największą życiową pasją jest taniec. 

Nie obejdzie się bez zasadzek, które na dzielną parę zastawiają róż-
ne typy spod ciemnej gwiazdy… Najpierw będą musieli stawić czoła 
złemu duchowi królestwa, demonicznemu Szambelanowi. 

Prawdziwa historia Kota w Butach, Puls 2 niedziela 10.55

Opowieść dla całej rodziny

Baśń w dżungli
Widowiskowy � lm na moty-

wach ponadczasowych opowiadań 
Rudyarda Kiplinga. 
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Łomża

W tym przypadku zakończenie historii 
było szczęśliwe. Głównie dzięki temu, 
że policja cierpliwie i konsekwentnie 
ostrzega przed oszustami, a pracowni-
cy banku te apele dostrzegli i okazali 
się czujni oraz życzliwi.   

Jak informuje Komenda Miej-
ska Policji w Łomży, policjanci po-
dziękowali kasjerce i dyrektor jednej 
z placówek bankowych za udarem-
nienie oszustwa metodą „na poli-
cjanta”. Dzięki rozwadze i czujności 
kasjerki oraz natychmiastowemu 
zaalarmowaniu policji plany oszu-
sta zostały pokrzyżowane, a starsza 
pani nie straciła oszczędności.

Natychmiastowa reakcja kasjer-
ki oraz dyrektor jednej z łomżyń-
skich placówek bankowych uchro-
niły 82-letnią mieszkankę Łomży 

przed oszustwem i utratą oszczęd-
ności jej życia. Komendant miejski 
nadkomisarz Marek Sienkiewicz 
spotkał się z pracownikami oddzia-
łu dziękując im za troskę o klientów, 
czujność i profesjonalną postawę.

Do zdarzenia doszło kilka dni 
temu. Wówczas do 82-letniej miesz-
kanki Łomży zadzwonił mężczyzna 
podając się za policjanta. Twierdził, 
że syn kobiety spowodował wypa-
dek i aby uniknął nieprzyjemnych 
konsekwencji, potrzebna jest wpłata 
24 tysięcy. Oszust przekonał ją do 
pobrania pieniędzy z konta. Jego 
plany  zostały jednak pokrzyżowane 
przez pracownice banku, które po-
siadały wiedzę o metodach oszustw 
„na policjanta”. Kasjerka zoriento-
wała się, że chodzi o wyłudzenie i 
wstrzymała dokonanie przelewu. 

Natychmiast zostali też powiado-
mieni policjanci.

Oszuści wykorzystujący starsze 
osoby co pewien czas podejmują 
próby. Udaje się im coraz rzadziej, 
bo wiedza o metodach jest coraz 
powszechniejsze. 

Jak rozpoznać, że mamy do czy-
nienia z wyłudzaczami pieniędzy? 
Sposób jest prosty – żaden prawdzi-
wy policjant prowadzący czynności 
służbowe, pod żadnym pozorem nie 
będzie domaga się przekazywania 
pieniędzy.           

W przypadku jakichkolwiek po-
dejrzeń, a tym bardziej po zaistnia-
łym fakcie, należy natychmiast po-
informować policję, dzwoniąc pod 
numer 112.

Asfalt na Zawadzkiej  
i Poligonowej 

Swego przyszłego wyglądu nabiera powoli nowa część ulicy Zawadzkiej, która po-
łączy ulicę Przykoszarową i całe osiedle Południe z Szosą do Mężenina, czyli "małą 
obwodnicą" Łomży na kierunku Ostrołęka - Zambrów. Jak informuje zastępca pre-
zydenta miasta Andrzej Garlicki, drogowcy zaczęli tam układać dolną warstwę 
podbudowy  a betonu asfaltowego oraz warstwę z masy mineralno - bitumicznej.         

- Realizacja tej jednej z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji 
drogowych w Łomży przebiega bardzo sprawnie, a zaawansowanie prac 
przekroczyło już półmetek – mówi Andrzej Garlicki. 

Jak podkreślają przedstawiciele Ratusza, dwujezdniowe przedłużenie 
ulicy Zawadzkiej od Przykoszarowej do Szosy do Mężenina jest elementem 
zadania „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach 
Łomży – ul. Zawadzka odc. II i I”.  Rok temu, na wykonanie wartej 11,6 
mln zł inwestycji, władzom Łomży udało się pozyskać dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

- Brakujący fragment tej ulicy jest kluczem do uporządkowania i dalsze-
go rozwoju pobliskiego osiedla mieszkaniowego oraz właściwego skomuni-
kowania tej części miasta  – dodaje Andrzej Garlicki. 

Dotychczas zrealizowano już instalacje odwadniające, podziemną infra-
strukturę m. in. energetyczną i sanitarną. Z kostki brukowej układane są 
chodniki i zjazdy na posesje, a także i krawężniki. Na odcinku pomiędzy 
rondem przy ul. Chmielnej a Szosą do Mężenina trwa wykonywanie pod-
budowy z kruszywa na, natomiast pomiędzy rondem przy ul. Chmielnej  a 
ul. Przykoszarową rozpoczęła się realizacja dolnej warstwy podbudowy z 
betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej z masy mineralno - bitumicznej - 
informuje Urząd Miejski. Do końca miesiąca, na całym odcinku nowej drogi 
powinny zostać ułożone wszystkie warstwy „asfaltu”, bez warstwy ścieralnej.

Warstwa ścieralna została juz tylko do ułożenia na ulicy Poligonowej. To 
inwestycja realizowana również ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego. Jezdnia składa się już ze wszystkich 
warstw bitumicznych nawierzchni wiążącej, a ku końcowi zbliżają się roboty 
brukarskie na chodnikach i zjazdach. Koszt wykonania kilometrowej drogi 
wyniesie około 4,9 mln zł. 

– Jej realizacja znakomicie poprawia dostępność transportowa tej części 
miasta, w której już działa i powstaje firm przemysłowych  – podkreśla An-
drzej Garlicki.

Uchronili starszą panią przed oszustami 

Sebastianowi oczy aż błyszczą 
na widok rowerów. Ucznia 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Łomży uważnie z kolei ob-
serwuje mama. Poprawia 
chłopcu kask, ale chyba już 
wie, że wszelkie zalecenia 
(„Bądź ostrożny, synku”) tyl-
ko częściowo mogą trafić do 
młodziutkiemu cykliście do 
przekonania. Zbyt mocno mu 
się rowerowa zabawa podoba

Na Starym Rynku roz-
łożył swoje namioty po raz 
pierwszy Piknik Rowerowy. Na za-
proszenie władz Łomży zjechała do 
miasta Fundacja KULT., która reali-
zuje swój projekt w całym kraju.

- To w sezonie około 50 podob-
nych imprez, na których głosimy 
dobrą rowerową nowinę – mówi 
Łukasz Wojciechowski, jeden z 
głównych organizatorów.

Na placu w sercu miasta roz-
stawił wraz ze współpracowni-
kami kilka namiotów, scenę, tor 
pumptrack. Na nawierzchni z kost-

ki powstało rysunkowe miasteczko 
ruchu drogowego. Właśnie jeździ 
po nim dziewczynka w okularach. 
Z przejęciem i bardzo, bardzo sta-
ranie wykonuje każde kółko, omija 
kolorowe słupki i bramki.

Sebastian woli mocniejsze wra-
żenia. Ze swoim własnym rowerem 
wchodzi na tor pumptruck. To za-
pętlona trasa z fragmentami o spo-
rym nachyleniu, zjazdami i podjaz-
dami, górkami, na których można 
się wzbić.

Rower jest spory i Se-
bastianowi początkowo 
trudno go rozpędzić. Tro-
chę przeszkadzają podjaz-
dy. Na wszelki wypadek 
instruktor trzyma się bar-
dzo blisko. Kiedy już jed-
nak, chłopiec lepiej poznaje 
tor, przyspiesza i zostawia 
opiekuna.

Chwilę odpoczyn-
ku Sebastian powstana-
wia spędzić w namiocie, 
w którym znajduje się 

warsztat. Kilku organizatorów Pik-
niku na siedząco czy nawet leżąco 
bada kolejne rowery łomżyńskiej 
dzieciaków. Sebastian uzyskuje do-
raźną pomoc, bo okazuje się, że od-
słonięty mechanizm mógłby zrobić 
mu krzywdę, ale wizyty u zawodo-
wego rowerowego mechanika nie 
uniknie.

W warsztacie wre praca, na sce-
nie emocjonują konkursy, na torze i 
w „miasteczku” narasta ruch. Młoda 
Łomża lubi rowery.        

Łomża na rowery! 
Chętnie 
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Jeszcze tego lata! Trzy nowe, 
owocowo - warzywne smaki 

jogurtów MILKO
Nowość w portfolio SM MLEKPOL. Katalog produkowanych w mrągowskim OZPM 
wyśmienitych napojów fermentowanych wzbogacono o linię jogurtów Acti Vege.  

- Wyprodukowany z najlepszego mleka jogurt MILKO przedstawiamy 
tym razem w wersji warzywno – owocowej. Dobroczynne atrybuty jarzyn 
dopełnia naturalna słodycz owoców. Produkty z linii Acti Vege uzupełnio-
ne są także o błonnik, którego cenne właściwości wspomagają funkcjono-
wanie organizmu – mówi Ewa Gromadzka, kierownik marketingu SM 
MLEKPOL w Grajewie.

Jogurty MILKO ActiVege dostępne są w trzech smakach: marchew–
mango z błonnikiem, jarmuż-kiwi z błonnikiem, burak–czarna porzeczka 
z błonnikiem. 

- To propozycja dla osób zainteresowanych racjonalną dietą i aktywnym 
trybem życia. Acti Vege jest pełnowartościową przekąską w wygodnym wą-
skim kartoniku z zakrętką. Pojemność 330 ml to idealna porcja na raz. To 
kolejny produkt z serii MILKO idealnie wpisujący się w trend On the Go. 
W sposób nie narażający na wylanie się produktu lub jego zepsucie możemy 
zabrać go ze sobą do pracy, na plażę czy wycieczkę rowerową – dodaje Ewa 
Gromadzka.

To nie wszystkie nowości w linii MILKO. Produkty już znane konsu-
mentom jak jogurty - naturalny i smakowe, maślanka -  naturalna i truskaw-
kowa oraz kefir,  już w wakacje pojawią się w sklepach, w nowych, odświe-
żonych graficznie opakowaniach.

- Proponujemy konsumentom nową szatę graficzną kartoników MIL-
KO. Swoim przekazem nawiązuje do naturalnych składników napojów 
MILKO: najlepszej jakości polskiej mlecznej bazy, soczystych owoców i 
świeżych warzyw. Forma opakowań pozostaje niezmienna. To wciąż wy-
godne wąskie kartoniki  nie obciążające naszych toreb ani środowiska na-
turalnego – informuje Ewa Gromadzka, kierownik marketingu Mlekpolu.

Wszystkie Jogurty MILKO powstały z mleka  krów skarmianych pasz-
ami bez GMO. Napoje fermentowane MILKO  nie zawierają syropu glu-
kozowo – fruktozowego.

Marka Milko 

Milko to radość życia! Zdrowe, naturalne, pełne energii napoje fermen-
towane. To idealna propozycja dla ludzi aktywnych, zarówno dorosłych jaki 
i dzieci. Milko jest doskonałym połączeniem zdrowej przekąski w funkcjo-
nalnym opakowaniu. Napoje fermentowane Milko są idealne na drogę! Pod 
szyldem Milko znajdujemy wyśmienite jogurty, maślanki, kefiry. 

Marka obecna jest na rynku od 2003 roku. To gama napojów fermento-
wanych.  Szczególnym powodzeniem wśród konsumentów cieszą się jogurty 
owocowe i deserowe. Powstały z najlepszego mleka oraz najwyższej jakości 
dodatków owocowych i smakowych. Obok smaku naturalnego, dostępne są 
wersje owocowe: morelowa, wiśniowa, truskawkowa, czerwona pomarańcza 
czy  żurawina. Są też jogurty deserowe o smaku tiramisu i straciatella. 

W 2017 roku MILKO zmieniły skład i opakowanie. Ze składu napo-
jów fermentowanych Milko wyeliminowano syrop glukozowo – fruktozowy. 
Dotychczasowe opakowania napojów fermentowanych MILKO 250ml i 
400 ml zastąpiono smukłym, poręcznym kartonikiem o pojemności 330 ml, 
idealnym do zabrania ze sobą do pracy, szkoły czy na wycieczkę. Kampanie 
reklamowe marki Milko skierowane były do osób prowadzących  aktywny 
i zdrowy tryb życia, oczekujących od produktów mlecznych dostarczania 
pozytywnej energii. 

Traktory przybyły  
do Ciechanowca 

Muzeum Rolnictwa im. księdza Krzysztofa Kluka powiększy-
ło swoje kolekcje techniczne dzięki ministerstwu kultury i 
władzom województwa.  

Jak informuje kustosz Marek Wi-
śniewski, kierownik muzealnego Działu 
Techniki, placówka realizuje w tym roku 
m. in. dwa zadania pod nazwą  "Powięk-
szenie kolekcji zabytkowych ciągników 
rolniczych" oraz "Powiększenie kolekcji 
zabytkowych silników stacjonarnych.

-  Pod koniec lipca  nasze zbiory wzbo-
gaciły się o 6 odrestaurowanych i spraw-
nych zabytków techniki rolniczej - mówi 
kustosz.  - Przybyły do nas 4 ciągniki koło-
we oraz 2 silniki stacjonarne. 

Zakup zabytków został sfinansowany 
z dotacji Ministerstwa  Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz samorządu Wo-
jewództwa Podlaskiego. Wśród  nowych 
nabytków znalazły się: amerykański Far-
mall F 20 z 1936 r., niemiecki Stock Dieselschlepper z 
1941 r., niemiecki Eicher ED 16/II z 1952 r. oraz pol-
ski Ursus C-355 z 1973 r. Natomiast z silników trafiły 
do ciechanowieckiego muzeum niemiecki Lanz HL 12 
Gespann-Bulldog z 1921 r. i niemiecki Deutz MIH 338 
z 1933 r. 

- Zagraniczne ciągniki i silniki są unikatowymi mo-
delami, poszukiwanymi przez muzea techniczne i ko-
lekcjonerów na całym świecie. W Polsce są jedynymi, 
zachowanymi egzemplarzami. A ciągnik Ursus jestre-
prezentatywny dla polskiego rolnictwa lat 70. XX w - 
dodaje Marek Wiśniewski.

Dzięki najnowszym zakupom kolekcja ciągni-
ków ciechanowieckiego Muzeum liczy obecnie 50 
maszyn, a kolekcja silników - 51 egzemplarzy. Bez-
pośrednio po zakupie obiekty zostały udostępnione 
zwiedzającym na wystawie stałej poświęconej tech-
nice rolniczej.
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Kolejne fundusze z Regionalnego 
Programu Operacyjnego trafią do 
samorządów województwa pod-
laskiego. Są wśród nich Kolno z 
projektem rewitalizacji miejskich 
placów oraz Zambrów, gdzie za-
planowana została modernizacja 
oświetlenia ulicznego oraz wymia-

na węglowych pieców na bardziej 
przyjazne środowisku.     

Umowy z przedstawicielami sa-
morządów podpisali wicemarszałek 
Anna Naszkiewicz i Stefan Krajew-
ski, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Podlaskiego podpisali umowy 

z przedstawicielami sześciu podla-
skich samorządów. 

- Chcielibyśmy życzyć Państwu 
poprawnej i szybkiej realizacji pro-
jektów, a szczególnie tego, żeby nie 
było najmniejszej ilości kosztów 
niekwalifikowalnych  – powiedziała 
Anna Naszkiewicz. - Powodzenia! – 
dodał  Stefan Krajewski.

Portal Wrota Podlasia przybli-
ża szczegóły projektów. Na Ziemi 
Łomżyńskiej tym skorzystają Kolno 
i Zambrów. 
Beneficjent: Miasto Kolno
Tytuł projektu: Rewitalizacja placów 
użyteczności publicznej w Kolnie
Wartość projektu: 771,9 tys. zł
Dofinansowanie: 733,1 tys. zł

Rewitalizacją zostaną objęte 
dwa place. Pierwszy – przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Kolnie, drugi 
– przy Kolneńskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu. W ramach renowacji 
placu przy SP nr 2 zaplanowano 
prace związane m.in. z przebudową 
ogrodzenia, parkingu, placu i chod-
ników. Pojawią się elementy małej 
architektury – ławki, kosze na śmie-
ci, betonowe donice. Odnowiony 
zostanie też trawnik i klomby. Plac 
przy KOKiS zostanie utwardzony, 
przebudowane będą murki, a tak-
że schody zewnętrzne. Wejście do 
obiektu zostanie osłonięte dachem. 
Oba place będą dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami.

Beneficjent: Miasto Zambrów  
Tytuł projektu: Modernizacja 

oświetlenia ulicznego oraz źródeł 
ciepła w budynkach jednorodzinnych w 
Zambrowie 
Wartość projektu: 4 mln zł
Dofinansowanie: 2,9 mln zł

- Z tych pieniędzy zrealizujemy 
trzy cele - podkreśla burmistrz Kol-
na Andrzej Duda. - Po pierwsze w 
86 gospodarstwach wymienione zo-
staną stare piece węglowe, planuje-
my wymianę 1599 ulicznych źródeł 
światła na ledowe, planujemy też za-
kup aparatury do mierzenia jakości 
powietrza w naszym mieście.

Projekt zakłada wymianę sta-
rych pieców węglowych na nowe, 
gazowe. Skorzysta 86 gospodarstw 
domowych z Zambrowa.

Inni beneficjenci to powiat haj-
nowski, Mońki, Goniądz i Korycin.

Ziemia Łomżyńska

Pierwszy rok służby kończą żołnierze 1 
Podlaskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej. Zakończyło się pierwsze szkolenie 
zintegrowanie żołnierzy 12 batalionu 
lekkiej piechoty z Suwałk oraz 14 bata-
lionu lekkiej piechoty z Hajnówki.  Na 
podobne szykuje się w drugiej połowie 
września batalion z Łomży.  

Szkolenie zintegrowane roz-
poczęło się 16 lipca i trwało do 29 
lipca. Jego miejscem był poligon w 
Orzyszu, mieście zwanym "wojsko-
wą stolicą Polski". 

Tryb szkolenia musiał zostać 
dostosowany do panujących wa-
runków pogodowych. Z powodu 
upałów i suszy, a co za tym idzie ry-
zyka wystąpienia pożaru, strzelania 
rozpoczynały się  o godzinie 4 nad 
ranem.

Szkolenie zintegrowane zakoń-
czyło się weryfikacją umiejętności 
zdobytych podczas pierwszego roku 
służby, czyli szkolenia indywidual-
nego. 

Jak przypomina porucznik Łu-
kasz Wilczewski, oficer prasowy 
1 PBOT, w ciągu najbliższych ty-
godni Terytorialsi z Suwałk i Haj-
nówki wejdą w drugi etap służby 
- szkolenie specjalistyczne. Swoim 
zakresem obejmuje ono przygoto-
wanie do wykonywania zadań na 

konkretnym stanowisku (np. sape-
ra, ratownika pola walki czy strzel-
ca wyborowego). Obecnie etap 
szkolenia specjalistycznego reali-
zowany jest przez część podod-
działów batalionu lekkiej piechoty 
z Białegostoku.

1 Podlaska Brygada Obrony Te-

rytorialnej im. gen. bryg. Władysła-
wa Liniarskiego ps. „Mścisław” zo-
stała powołana w pierwszym etapie 
tworzenia Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Jej stałym rejonem odpowie-
dzialności jest województwo pod-
laskie. Brygada liczy prawie 2  000 
żołnierzy.

Pokaż jak smakuje Łomża
Posiadasz tajemne receptury tradycyjnych/regionalnych potraw Ziemi Łomżyń-
skiej? Pokaż ją w konkursie kulinarnym „Zasmakuj w Łomży”. Może to właśnie Ty 
posiadasz unikalne przepisy, które zdobędą nagrodę.  

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza do udziału w kon-
kursie kulinarnym „Zasmakuj w Łomży”. Zadaniem uczestników jest prze-
słanie zgłoszenia wraz z przepisem kulinarnym na adres: Urząd Miejski w 
Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w kopercie z dopiskiem: KON-
KURS KULINARNY „ZASMAKUJ W ŁOMŻY” do dnia 14 sierpnia 
2018 r. Wzór dostępny na stronie www.lomza.pl. 

Przesłany przepis powinien spełniać następujące warunki:
-  być tradycyjny/regionalny (Łomża, Kurpie, okolice Łomży), a trady-

cja ta powinna być poświadczona, np. zdjęciem przepisu z zeszytu babci, 
dołączoną do przepisu opowieścią/historią związaną z powstaniem/przeka-
zaniem tego przepisu, opisem czasu, kiedy jedzono potrawę z tego przepisu 
(np. święta, post, na co dzień itd.),

- powinien być dziedziczony, ale praktykowany również dziś, tj. przeka-
zywany w rodzinie od pokoleń (3 pokolenia),

- jeśli możliwe jest udokumentowanie przepisu fragmentem dawnej lite-
ratury kulinarnej, przepis taki zdobędzie dodatkowe punkty podczas oceny,

- powinien zawierać informację, z jakiego regionu jest opisywana w nim 
potrawa, jaka jest geneza przepisu,

- do przepisu można dołączyć zdjęcie własnoręcznie przygotowanej po-
trawy według przesłanego na konkurs przepisu,

- powinien być opatrzony tytułem, charakterystyczną/zwyczajową/uni-
kalną nazwą.

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba, koła gospo-
dyń wiejskich (formalne i nieformalne), stowarzyszenia, a także podmioty 
gospodarcze. 

Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych. 
Na zdobywcę II miejsca - 1 tysiąc, zaś trzeciego - 500 złotych. 

Terytorialsi ćwiczyli w wojskowej stolicy 

Kolno i Zambrów dostaną pieniądze
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Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum 
Północno-Mazowieckiego zaprasza 7 
sierpnia 2018 roku, o godz. 18:00, na 
otwarcie wystawy fotografii Macieja 
Kędzielawskiego i akwarel Grażyny Kę-
dzielawskiej.  Wystawa czynna  będzie 
do 25 sierpnia 2018 roku.

Artyści od lat są związani z 
Państwową Wyższą Szkołą Filmo-
wą, Telewizyjną i Teatralną im. L. 
Schillera w Łodzi. Grażyna (matka) 
wykłada reżyserię, pisze scenariu-
sze filmowe i realizuje filmy. Maciej 
(syn) – adiunkt na Wydziale Ope-
ratorskim i Realizacji Telewizyjnej 

(specjalność: film animowany i efek-
ty specjalne) – oprócz pracy pedago-
gicznej, angażuje się jako scenograf 
filmowy. Oboje mają także swoje 
pozafilmowe pasje, malarstwo i fo-
tografię. Maciej Kędzielawski świet-
nie odnajduje się w fotografii. Jego 
prace powstają w wyniku cyfrowego 
przetwarzania własnych zdjęć i ry-
sunków. Od kilku lat wykorzystuje 
je do konstruowania Lightboxów, 
przestrzennych kompozycji złożo-
nych z kilku prac umieszczonych 
warstwowo we wnętrzu otwartego 
pudełka i podświetlonych. Nastę-

pujące po sobie obrazy, nałożone 
na przezroczyste tło, przenikają się 
tworząc sceny o trójwymiarowym 
charakterze. Artysta tak wyjaśnia 
ich ideę: „Punktem wyjścia w mo-
ich Lightboxach jest multiplikacja 
i surrealistyczny montaż różnych 
struktur i form, które połączone w 
jeden twór zamknięty w obszarze 
neutralnego pudełka mają być próbą 
zdefiniowania mojej „przestrzeni”.

Grażyna Kędzielawska maluje 
akwarele od wielu lat. Do jej ulu-
bionych tematów należą pejzaże, 
portrety, martwe natury i kwia-

ty. Autorka wciąż nadaje im nowe 
wcielenia czerpiąc z kreatywnej 
wyobraźni, podsycanej przez arty-
styczną wrażliwość i warsztatową 
maestrię. Tworzone przez nią mo-
tywy natury i wizerunki postaci ce-
chuje indywidualny wyraz i subtelna 
metaforyka. Ceni chłodne barwy, 
które wzbogaca cieplejszymi ak-
centami dla uzyskania wysublimo-
wanych efektów kolorystycznych. 

Współtworzą one niepowtarzalny 
klimat i nastrój jej kompozycji. Ar-
tystka ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie – Wydział 
Grafiki w Katowicach (1972) oraz 
Państwową Wyższą Szkołę Filmo-
wą, Telewizyjną i Teatralną im. L. 
Schillera w Łodzi (1977). Realizu-
je filmy dokumentalne i oświatowe, 
pisze scenariusze. W dorobku ma 
blisko 30 filmów. 

plastyka

Adrian Lipiński. Niebie-ski
- Barwę tę wybrałem, jako spójnik moich prac, którego zadaniem jest budowa re-
lacji o charakterze sakralnym, duchowym w rozumieniu Heglowskim a także rela-
cji przeciwstawnej, dynamicznej, burzliwej jakiej często doświadczamy my sami. 
Można powiedzieć, że to ,,relacja” właśnie będzie najważniejszym punktem podej-
mowanych przeze mnie działań w poszukiwaniu kompozycji i charakteru – mówi 
Adrian Lipiński, opisując swoją wystawę. 

Będzie można obejrzeć ją już 10 sierpnia, o 
17:00, podczas wernisażu w Galerii Pod Arka-
dami na Starym Rynku w Łomży. 

Adrian Lipiński urodził się 12.12.1994 r. w 
Łomży. Ukończył liceum plastyczne im. Woj-
ciecha Kossaka w rodzinnym mieście. Wyróż-
niony złotą odznaką za osiągnięcia artystyczne/
plastyczne nadaną przez Dyrektor szkoły, Lidie 
Radziwanowicz. 

W roku 2014 rozpoczął studia na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie, na wydziale 
Rzeźby. Pierwszy rok tworzył pod okiem prof. 
Romana Pietrzaka. Od drugiego roku pobierał 
lekcje od mistrza prof. Adama Myjaka. 

Mimo młodego wieku, na swoim koncie ma już wiele osiągnięć:
2012 - Międzynarodowe Artystyczne Warsztaty Rzeźbiarskie.
2012 - III miejsce w konkursie ,,Armia Krajowa w walce o wolną Polskę”.
2012 - indywidualna wystawa ,,na Farnej”.
2013 - I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tę-
cza”.
2014 - I miejsce na ,,10 Ogólnopolskim Biennale Grafiki Artystycznej, 
Szczecin 2014” oraz wystawa po konkursowa.
2014 - Ukończenie Liceum Plastycznego im Wojciecha Kossaka, specjaliza-
cja Grafika warsztatowa u.
2014 - Wyróżnienie w V edycji ,,Dygitalia”.
2014 - wystawa zbiorowa Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży.
2015,2016,2017,2018 - wystawy Akademickie.
2016 - plener, jako gość w ,,Eksperymentalnym Laboratorium” prof. Henry-
ka Gostyńskiego. Performance ,,W ogrodzie”.
2016 - plener na Harendzie temat ,,Brzmienie przestrzeni”.
2017 - realizacja rekwizytów dla Teatru Capitol do spektaklu ,,Skok w bok”.
2018 - wystawa zbiorowa w Wola Center. 

- Właściwie jest ona pewnego rodzaju paradygmatem wszelkich działań 
z przestrzenią, na przestrzeń, w przestrzeni a także działań dotykających nie 
tylko przestań a przede wszystkim człowieka. Chciałbym zacytować frag-
ment komentarza Jeana Hyppolite’a do Fenomenologii ducha ,,…Każdy 
jest dla siebie i jednocześnie dla bliźniego, każdy – aby być sobą, wymaga 
uznania od innego, i każdy winien też uznanie innemu” - kontynuuje opis 
wystawy artysta. 

Między  
sztuka a nauką

Wydział Mechaniczny Politechniki 
Białostockiej oraz Instytut Biologii 
Uniwersytetu w Białymstoku spotkały 
się w nowych przestrzeniach - w Elek-
trowni należącej do znakomitej galerii 
sztuki współczesnej - Arsenał w Białym-
stoku. Obie jednostki współpracowały 
przy tworzeniu instalacji   Zbigniewa 
Oksiuty - artysty i architekta na co 
dzień pracującego w Niemczech i w Sta-
nach Zjednoczonych.

Zainteresowania Zbigniewa 
Oksiuty nowymi obszarami archi-
tektury doprowadziły artystę do 
eksperymentów z materiałami orga-
nicznymi i poszukiwań w obszarze 
architektury biologicznej. Od poło-

wy lat 70. ubiegłego wieku w swojej 
twórczości zarówno w przestrzeni 
sztuki, jak i architektury, łączy on 
doświadczenia obu tych dziedzin 
z badaniami prowadzonymi we 
współpracy z naukowcami różnych 
specjalności: biologii, chemii i tech-
nologii komputerowych.

W Białymstoku w przestrze-
niach Elektrowni artysta wyko-
rzystuje najnowsze osiągnięcia w 
zakresie biotechnologii, ekspery-
mentuje z materiałami organiczny-
mi. W ramach wystawy "Architek-
toniczne ewolucje. Między sztuką 
a nauką" prezentowana jest m.in. 
instalacja zatytułowana "Jak to ze 
lnem będzie". Artysta dzięki robo-
towi z Wydziału Mechanicznego   
bada możliwość wykorzystania do 
tworzenia nowych form i prze-
strzeni naturalnych reakcji roślin na 
bodźce zewnętrzne.

Dzięki instalacji poznać może-
my reakcje roślin na bodźce inne 
niż naturalne i obserwować two-

rzenie nowych form i przestrzeni. 
Zbigniew Oksiuta postawił sobie 
za cel sprawdzenie m.in. zacho-

wań tkanek roślinnych, które tracą 
orientację i np. nie wiedzą, gdzie 
jest góra, a gdzie dół. Procesy 
wzrostu deformacji roślinnych 
prowadzone są w bioreaktorze, a 
symulację grawitacji zerowej kon-
troluje robot, którego program 
opracowano na Rensselaer Ar-
chitecture w Troy w stanie Nowy 
Jork (uczelni w Stanach, na której 
wykłada Zbigniew Oksiuta) oraz 
na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Białostockiej.

Kuratorem wystawy jest Mag-
dalena Godlewska-Siwerska. In-
stalację "Jak to ze lnem będzie" 
oglądać można do 19 sierpnia. 
Wystawa "Architektoniczne ewo-
lucje. Między sztuką a nauką"  do 
19 sierpnia 2018, Galeria Arsenał, 
Elektrownia, ul. Elektryczna 13, 
Białystok. 

Batik  
w MDK - DŚT 

Na Warsztaty Batikowe zaprasza Pracow-
nia Plastyczna Miejskiego Domu Kultury  
- Domu Środowisk Twórczych  w Łomży .

 Zajęcia kierowane są do doro-
słych, chcących poznać technikę po-
wstawania batiku od podstaw. Uczest-
nicy zajęć wykonają według własnego 
projektu obrusik lub serwetki oraz 
ozdobią batikiem płócienną torbę. 
Batik łączy konkretny pomysł z nie-
przewidywalnym efektem końcowym, 
sprawiając, że każda praca jest jedyna i 
niepowtarzalna. Prace przechodzą na 
własność uczestników.

Termin: 6 - 8 sierpnia 2018, godz. 
16 - 18

Miejsce: Pracownia Plastyczna 
MDK-DŚT,  ul. Dmowskiego 2c

Organizator zapewnia materiały, 
małe grupy (sześcioosobowe) i twór-
czą atmosferę pracy.

Kędzielawscy: malarstwo i fotografia
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O ostatnim pociągu do Łomży, impro-
wizacjach i lekkości na scenie, a także 
widzach, którzy stanowią żywy „ele-
ment” skeczy z Michałem Zenknerem i 
Dominiką Najdek, czyli dwiema trzeci-
mi składu kabaretu K2 rozmawia Mar-
lena Siok.    

Marlena Siok: - Dzień Dobry! Witamy w 
Łomży!

Michał Zenkner: - Witamy 
Łomżę, Łomżan, Łomżanki, Łom-
żątka i cały świat.

Dominika Najdek: - Dzień Do-
bry, witamy gorąco!

M.S.: - Mam nadzieję, że nie musieliście 
uciekać do Łomży ostatnim pociągiem, 
jak to było w przypadku jednego z bo-
haterów waszego skeczu? 

M Z.: - Nie, nie dojechaliśmy 
ani ostatnim, ani pierwszym, bo 
już wiemy, że nie ma u was pocią-
gów. W związku z tym, przyjecha-
liśmy pekaesem. Warto powiedzieć, 
że stanowimy tylko 2/3 kabaretu. 
Jest z nami jeszcze Bartosz, który 
się maluje, szykuje i ubiera sukien-
kę. Wszystko musi być dopięte na 
ostatni guzik.

M.S.: - Ale słyszeliście, wiedzieliście coś 
o Łomży, kiedy postanowiliście wpro-
wadzić tę nazwę do skeczu?

M Z.: - To jest trochę tak, że my 
jesteśmy z Zielonej Góry, a to jest 
drugi koniec Polski i dlatego wybra-
liśmy miasto zupełnie nam odległe i 
nieznane. Myślę, że jest tu w Łomży 
kabaret, który stworzy skecz „Ostat-
ni pociąg do Zielonej Góry”. Wtedy 
będzie remis.

M.S.: - Jesteście dosyć młodym zespo-
łem... 

M.Z.: - Rzeczywiście, jako K2, 
Bartek Klauziński i ja, funkcjonuje-
my od 6 lat. Dominika jest z nami 
dopiero od roku. To nie jest jednak 
tak, że jesteśmy świeżakami. Wcze-
śniej działaliśmy w innych forma-
cjach kabaretowych. Ja i Bartek na 
scenie jesteśmy dobrych kilkanaście 
lat. 

M.S.: - Jest to dla was dopiero czy jed-
nak aż 6 lat? 

M.Z.: - Coś pomiędzy. Nie jest 
już na pewno tak świeżo, że dopiero 
zaczynamy i jesteśmy rześcy, ale z 
drugiej strony nie mamy też pewne-
go wypalenia. Nie czujemy zmęcze-
nia sceną.

M.S.: - Dominiko, Ty jesteś świeżym 
ogniwem kabaretu, więc możesz spoj-
rzeć na dotychczasowy dorobek chłopa-
ków z dystansu... 

D.N.: - Moja przygoda z K2, to 
nie nowość. Już wcześniej istniałam 
w świecie kabaretu. Jednak zawsze 
były to formacje typowo żeńskie. I 
tak, jak powiedział Michał, od nie-
całego roku gram z nimi i czuje się 
super.

M.S.: - Czym zatem skusili Cię Panowie, 
że postanowiłaś zostać ich piękniejszą 
jedną trzecią? 

D.N.: - Tymi pekaesami, że się 
dojeżdża i tym pociągiem, zdecydo-
wanie (śmiech). A tak już bardziej 
serio, to tak jak wspominałam, nie 
było to dla mnie coś nowego, ale 
kiedy pojawiła się możliwość żeby 
znacznie częściej jeździć z progra-
mem kabaretowym, poznać ten 
świat w 100 %. Wcześniej była pra-
ca, studia i robiło się wiele innych 
rzeczy, a teraz zajmuję się tylko ka-
baretem i dzięki temu mogłam po-
znać ten świat znacznie dogłębniej.

M.S.: - Porównując skecze np. z 2012 
roku, a te które gracie obecnie, odno-
szę wrażenie, że jakby lepiej się znacie, 
rozumiecie... 

M.Z.: - Na pewno. To jest też 
kwestia doświadczenia, które się 
nabywa wraz z pisaniem skeczy i 
kolejnymi latami na scenie. Przez te 
kilka lat niewątpliwie obyliśmy się 
z nią i nauczyliśmy radzić sobie z 
tremą. Do tego dochodzi rzemiosło 
pisarskie, które też trzeba w sobie 
wypracować.

M.S: - Skoro mówimy o rzemiośle. Czy 
macie jakiś podział ról? 

M.Z: - Nie, raczej nie. Razem 
piszemy teksty i współtworzymy 
K2. Staramy się, by było to nasze, 
wspólne. 

M.S: - Pod jednym ze skeczy w sieci na-
tknęłam się na taki komentarz: „Młody 
kabaret, ale idzie jak burza. Już plasuje 
się w czołówce polskiej sceny kabareto-
wej”. Czy rzeczywiście tak czujecie? 

M.Z: - Jeśli chodzi o ten ko-
mentarz, to na bank pisała go moja 
mama (śmiech). Trudno odpowie-
dzieć na to pytanie. Dobrze czuje-
my się w swojej roli. Nie narzekamy 
na brak pracy. Jeździmy po Polsce, 
zawitaliśmy do Łomży, a jeszcze 
dzień wcześniej byliśmy w pięknym 
mieście Pajęcznie, a dwa dni wcze-
śniej w Wągrowcu, także krążymy 
po Polsce, co bardzo nas cieszy, że 
ludzie chcą bawić się razem z nami. 
M.S: - A nazwa – K2? Mam rozumieć, 
że jesteście takim ośmiotysięcznikiem 
śmiechu i dobrej zabawy? 

M. Z: - Ośmiotysięcznik, to ra-
czej od gaży (śmiech). To są dawne 
dzieje. Trzeba by sięgnąć sześć lat 
wstecz, kiedy powstawał nasz kaba-
ret. Wtedy było nas dwóch i dla nas 
był to drugi poważny projekt, w któ-
rym mieliśmy przyjemność uczest-
niczyć, więc chyba ta nazwa, także 
geneza nazwy nie jest zbyt śmieszna, 
taka raczej bardziej osobista.

M.S: - To jeśli już wróciliśmy do począt-
ku, to jak to się w ogóle stało, że zaczę-
liście ze sobą grać? 

M.Z: - Zarówno ja, jak i Bartek 
byliśmy w dwóch różnych forma-
cjach kabaretowych. Bartek wystę-
pował także z kabaretem, który ja 
tworzyłem, był to kabaret „Chly-
nur”. Tam też poznaliśmy się bliżej 
scenicznie, dotarliśmy i postanowi-
liśmy stworzyć coś wspólnego. I tak 
też narodził się K2.  

M.S.: - Skąd czerpiecie inspiracje? 
M.Z.: - Wszystko może być in-

spiracją. Nawet ta rozmowa. Domi-
nika ma pewnie w głowie już z pięć 
wariantów parodii pani redaktor. Po 

prostu obserwujemy świat i staramy 
się  przyglądać życiu. Coś się przeży-
je, przeczyta albo obejrzy jakiś film. 
Czasami wystarczy naprawdę niewie-
le, by powstał kilkuminutowy skecz. 

M.S.: - Dominiko, czy rzeczywiście mam 
się czego obawiać? 

D.N.: - Oj, myślę, że tak (śmiech).

M.S.: - Jednak, jak sami o sobie mówi-
cie, między śmiechem a przekazem je-
steście dalecy od dydaktyki...

M.Z.: - Nie chcemy być mocno 
dydaktyczni, gdyż to się po prostu nie 
sprawdza. Żeby skecz  był atrakcyjny i 
zabawny potrzebna jest lekkość i nie-
wymuszenie. Właśnie to się spraw-
dza. Ponadto kontakt z widzem. Jeżeli 
chce się przekazać coś widzom, to nie 
można robić tego w sposób nachalny. 
Według mnie należy unikać usilnej 
dydaktyczności, stworzyć skecz tak, 
żeby mimochodem, po jego obejrze-
niu coś tam zostawało. 

M.S.: - To, jak ważny zatem jest ten kon-
takt z widzem w skeczu? 

D.N: - W naszym przypadku 
ten kontakt z widzem, to duża 
część występu. Jak się podłapie, 
jakiś wątek albo wyszuka osobę, 
która reaguje na naszą zaczepkę, 
to chętnie w takie rzeczy wcho-
dzimy.

M.Z.: - To jest też dla nas 
ogromna frajda, bo możemy na 
nowo wczuć się w te skecze. Wte-
dy są po prostu inne. Ale to oczy-
wiście duża atrakcja dla widzów. 
Oni wtedy czują, że to jest dla 
nich.

M.S: - Czego życzy się kabareciarzom? 
D.N: - Żeby burzy nie było. Na 

żadnym występie! Całkiem niedaw-
no złapała nas burza i nie mogliśmy 
wystąpić.  

M.S.: - Tego też Wam życzę, słońca na 
cały rok!

rozrywka

Nie jesteśmy świeżakami 
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reklama

Że łomżyniacy lubią się uśmiechać, to 
wiadomo już od dawna. Wiadomo tak-
że, że chętnie lubią wracać do trady-
cji, w tym przypadku do Łomżyńskich 
Wieczorów Kabaretowych. Zwłaszcza, 
gdy na scenie pojawia się ktoś taki jak 
„Smile” 

– Ludzie lubią się śmiać, oglą-
dając kabarety. Wpatrywanie się w 
telewizor to jednak nie to samo, co 
występ na żywo, a nie każdego jest 
stać, by zapłacić za bilety na wyda-
rzenia zamknięte. Moim zdaniem 

jest to dobra oferta dla mieszkań-
ców, z której mogą korzystać całe 
rodziny – tłumaczy prezydent Ma-
riusz Chrzanowski, nie ukrywając, 
że chce, aby tego typu impreza na 
stałe została wpisana do kalendarza 
łomżyńskich wakacji.

Po przedsmaku, pozytywnej 
dawki humoru, jaki zaserwowali 
łomżyniakom Panowie i Pani z ka-
baretu K2, przyszedł czas na wulkan 
śmiechu - „Smile”. Dobrze znana 
Bożenka i jej mąż Merlin po raz 

kolejny przeżywali na oczach całej 
Łomży małżeńskie scysje, a Pan 
Stanisław zdradzał historię swojego 
„Lovestory”. 

- To, co robimy jest naszą pa-
sją i tak do tego podchodzimy. 
Mamy ten przywilej, że możemy 
się bawić w pracy. Jeżeli stanie się 
ona nudną rutyną, to wtedy z tym 
skończymy – mówili członkowie 
kabaretu tuż po swoim występie, 
podkreślając, że receptą na to, by 
był on udany, jest otwartość na 

drugiego człowieka, radość na 
scenie i energia, którą się prze-
kazuje publiczności, a ta wraca 
ze zdwojoną siłą.-  Staramy się, 
by widz oglądając nas, ani przez 
chwilę nie pomyślał o polityce, 
odpoczął od niej – kontynuowali. 

Nasze miasto wcale nie jest im 
obce. I nie tylko dlatego, że przyjeż-
dżają tu z nowymi  programami. 

- Mam rodzinę w Łomży, 
więc jak trzeba użyć nazwy mia-
sta, to z automatu biorę Łomżę. 
Tak jak imiona w naszych ske-
czach są imionami naszych zna-
jomych i przyjaciół, żeby łatwiej 
było je zapamiętać – wyjaśnił czę-
stą obecność w skeczach Łomży, 
Andrzej Mierzejewski z kabaretu 
„Smile”.  

Łomżyniacy lubią „Smile” 
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Test 
Coopera 

zaliczony!
10 - letnia Ola  i 69 - let-
ni  Tadeusz. To najmłodsza 
i najstarszy uczestnik Testu 
Coopera, który w niedzielne 
popołudnie odbył się na sta-
dionie miejskim w Łomży. 

Ponad 100 osób zdecydowało się 
sprawdzić swoje umiejętności w 12-mi-
nutowym Teście Coopera w Łomży. Ich 
zadaniem było przebiegnięcie w tym 
czasie, jak najdłuższego dystansu. Pod-
czas testu zawodnicy nie musieli jednak 
ciągle biec. Jeśli nie wystarczało im sił, 
mogli maszerować przez część dystansu. 

Test Coopera, to próba wytrzyma-
łościowa opracowana przez amerykań-
skiego lekarza Kennetha H. Coopera 
na potrzeby armii USA, w 1968 roku. 

Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa 
się na podstawie pokonanego dystansu. 

Najmłodsza uczestniczka uczestniczka łomżyńskie-
go sprawdzianiu, to zaledwie 10-letnia Ola Brulińska, 
która w ciągu 12 minut przebiegła 2140 m. Natomiast 
najstarszy 69-letni uczestnik, to Tadeusz Janucik.  

Zmagania dla mieszkańców Łomży i regionu zorga-
nizowało Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu 
dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia” z Łomży.

Warto dodać, że już 28 sierpnia ruszają zapisy do 
Biegu Charytatywnego PKO, który odbędzie się 15 
września. 

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. gen. bryg. Władysła-
wa Liniarskiego ps. „Mścisław” pobie-
gną w Sztafecie Niepodległości. Bieg 
wzdłuż Wisły to symboliczny sposób 
uczczenia setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, wyraz 
hołdu dla tych, którym tę wolność za-
wdzięczamy – informuje Beata Lesz-
czyńska, rzecznik 1 PBOT . 

Zespoły wystartują od strony 
źródeł i ujścia Wisły, by po prze-
biegnięciu blisko 1100 kilome-
trów spotkać się w Warszawie. 
Zgłoszenia do udziału w sztafecie 
wpływały do dowództwa Wojsk 
Obrony Terytorialnej do połowy 
lipca. Początkowo planowano, że w 
tzw. składzie podstawowym biegu 
weźmie udział 48 biegaczy. Zain-

teresowanie wydarzeniem przero-
sło oczekiwania organizatorów i 
ostatecznie komisja wybrała 130 
osób – żołnierzy OT i pracowni-
ków RON. W tej grupie jest 10 
żołnierzy z 1 Podlaskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. 

- W Wojskach Obrony Tery-
torialnej pełnią służbę pełni pasji 
ochotnicy. Daje to spore możliwości 
w wytyczaniu nowych standardów w 
obszarze aktywnego kształtowania 
sprawności fizycznej i postaw pa-
triotycznych. Setna rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
to dobry czas na niełatwe wyzwania, 
stanowiące próbę naszych charakte-
rów. Będzie to również wyraz hoł-
du dla tych, którym tę wolność za-
wdzięczamy – powiedział odnosząc 
się do organizacji przedsięwzięcia 

dowódca WOT gen. bryg. Wiesław 
Kukuła

Uczestnicy zostaną podzieleni 
na dwie grupy: ŹRÓDŁO i UJ-
ŚCIE. 

Po dwóch zawodników z każdej 
grupy będzie musiało pokonać 10 
kilometrowe odcinki w tempie nie 
więcej niż 7 min/km. Bieg będzie 
odbywał się całodobowo na trasie 
zaplanowanej  możliwie najbliżej 
koryta Wisły.

Od źródeł Wisły w kierunku 
stolicy wystartuje grupa zadaniowa 
ŹRÓDŁO, weźmie w niej udział 
78 biegaczy. Start zaplanowany jest 
z Białej i Czarnej Wisełki w dniu 
11 sierpnia (godz. 15.30). Zespół 
ten będzie miał do pokonania trasę 
długości 630 km w czasie nie dłuż-
szym niż 73 godzin.

Piłkarskie  
wakacje na Orliku 

Od 30 lipca do 3 sierpnia „Moje Boisko Orlik 2012” przy ulicy Bernatowicza tętniło 
futbolowym rytmem . „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej” przeznaczony był przede 
wszystkim dla dzieci, które spędzają lato w mieście. 

Upalna pogoda towarzyszyła cały czas  zawodnikom zamieszkujący 
„starą” część naszego miasta. Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych 
z pięciu zawodników i bramkarza. Spotkania rozgrywane były systemem 
“każdy z każdym”. 

Najlepsza okazała się drużyna „Niebieskich” z kapitanem Piotrem Bog-
dańskim na czele. W finale, który rozstrzygnął  się dopiero po dogrywce, po 
zaciętym i wyrównanym boju, mistrzowie pokonali drużynę „Białych orłów” 
pod przywództwem Kacpra Zambrzyckiego. Uczestnicy turnieju podeszli 
do zawodów z ogromnym zaangażowaniem, starając się wypaść jak najlepiej.

Pamiątkowe koszulki i medale dla wszystkich zawodników ufundował 
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, 
Jerzy Łuba. Sędzią i głównym organizatorem turnieju był animator obiektu 
sportowo – rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012" Wojciech Klima-
szewski. 

Sztafeta Niepodległości 
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