
Czy chcemy samorządów, które 
będą wojowały z rządem, war-
czały na rząd? Czy chcemy ta-
kich samorządów, które będą 
współpracowały na rzecz dobra 
wspólnego i podnoszenia jako-
ści życia Polaków? - mówił  Ja-
rosław Kaczyński, prezes Pra-
wa i Sprawiedliwości (PiS), na 
konwencji partii inaugurującej 
kampanię przed wyborami sa-
morządowymi. 

Strategia dobrego gospodarza
Krajowe i światowe media zauważyły 

pierwsze od dłuższego czasu wystąpienie pre-
zesa Prawa i Sprawiedliwości. Analizowały 
głównie słowa: „nie uchybiliśmy demokracji”, 
„nie idziemy w tych wyborach po to, by się 
srożyć i rozliczać” czy „Polacy chcą być w UE, 
bo dziś Europa to Unia Europejska”. Wielu 
jednak komentatorów zwróciło baczniejszą 
uwagę na sformułowania dotyczące samorzą-
dów.   

- Były dla mnie szczególnie ważne, nie 
tylko dlatego, że zostały przekazane podczas 
konwencji samorządowej – mówi Agnieszka 
Barbara Muzyk, kandydatka Prawa i Sprawie-
dliwości na prezydenta Łomży, która wystąpie-
nia prezesa Jarosława Kaczyńskiego słuchała w 
pierwszym rzędzie uczestników i brała aktywny 
udzial w obradach. 

Łączenie przyjemnego z pożytecznym 
jest uważane za ideał. W tym przypad-
ku mamy jeszcze coś więcej: działanie 
zdrowe, przyjemne i pożyteczne - 
uśmiecha się prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski. Ruszyły zapisy do czwar-
tej edycji  PKO Biegu Charytatywnego 
pod hasłem "Pomagamy z każdym 
krokiem". 

- Wiadomo, że sport, a przynaj-
mniej aktywność fizyczna, to ważny 
czynnik zachowania zdrowia. Dla 
mnie osobiście to także przyjemność. 
A mamy tu jeszcze szczytną ideę po-
mocy w zapewnieniu dzieciom doży-
wania - dodaje prezydent.  

Uczestnicy PKO Biegu Chary-
tatywnego wystartują 15 września o 
godz. 11:00 na Stadionie Miejskim 
przy ul. Zjazd. Udział wezmą zespo-
ły, a  swoją drużynę dowodzoną przez 
prezydenta Mariusza Chrzanowskie-
go wystawi między innymi Urząd 
Miejski.

PKO Bieg Charytatywny odbę-
dzie się jednocześnie na 12 stadionach 
lekkoatletycznych w kraju. W Łomży 
po raz trzeci. Początkowo gospoda-
rzem tego szczytnego wydarzenia 
miał być Białystok. 

- Bardzo zaangażowałem się w tę 
sprawę. Pomogły osobiste rozmowy w 
marcu w siedzibie PKO w Warsza-
wie. Efekt jest taki, że pobiegniemy 
nad Narwią - mówi prezydent.  - To 
ogromna determinacja władz miasta i 
wsparcie środowisk sportowych spo-
wodowały, że podjęliśmy taką decyzję. 
Nie bez znaczenia był też fakt, że w 
dwóch poprzednich edycjach Łomża 
wywiązała się z zadania znakomicie  – 

podkreśla Marta Konopka, dyrektor 
biura PKO Bank Polski.

Zadaniem pięcioosobowych ze-
społów będzie pokonanie jak naj-
większej liczby  okrążeń bieżni w 
ciągu jednej godziny. Dokonania 
biegaczy zostaną przeliczone na 
złotówki, a uzyskaną w ten spo-
sób kwotę Fundacja PKO Banku 
Polskiego przekaże na posiłki dla 

najmłodszych. Może ona wynieść 
maksymalnie 50 tys. zł w każdym 
ośrodku biorącym udział w akcji. 
Ostateczna wysokość uzależniona 
będzie od dystansu, jaki biegacze 
pokonają. 

Jak zostało ustalone, w Łomży ta 
pomoc trafi do Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci. 

- To piękna idea, godna wysiłku. 

Takie wydarzenia integrują również 
lokalną społeczność – podkreśla pre-
zydent Mariusz Chrzanowski. Już 
zadeklarował swój udział w imprezie 
- biegał też w poprzednich edycjach - 
i szykuje sportowy strój. 

Organizatorzy zapowiadają,  że 
o godzinie 10:00, czyli przed startem 
dorosłych,  rozpocznie się na tych sa-
mych stadionach PKO Bieg Charyta-

tywny Młodych dla 
dzieci w wieku od 4 
do 12 lat. One także 

przyczynią się do wsparcia swoich ró-
wieśników. 

Na tym jednak nie koniec, bo w 
tym roku pomagać mogą także kibice. 
Wystarczy stworzyć własną strefę do-
pingowania. Im bardziej liczna, barw-
na, głośna, wyróżniająca się wśród in-
nych, tym lepiej. Najlepsze strefy będą 
nagradzane. Zwycięzcy będą mogli 
wskazać cel, na jaki Fundacja PKO 
Banku Polskiego przekaże dodatkowe 
10 tys. zł. 

Jak informują organizatorzy, w 
zeszłorocznej edycji ponad 6 400 osób 
w całym kraju pokonało blisko 31 tys. 
okrążeń. Dzięki wspólnemu wysiłko-
wi udało się przekazać 653 tys. zł dla 
najbardziej potrzebujących.

Limit uczestników w biegu głów-
nym to 70 drużyn na stadion. Opła-
ta startowa wynosi 50 zł od drużyny, 
czyli 10 zł od osoby. Formularz zgło-
szeniowy oraz więcej informacji doty-
czących 2. PKO Biegu Charytatyw-
nego dostępny jest na stronie www.
pkobiegcharytatywny.pl.

- Spotkajmy się tego dnia na 
łomżyńskim stadionie. Dla potrzebu-
jących dzieci, a dla własnego zdrowia 
i przyjemności  - zaprasza prezydent 
Mariusz Chrzanowski. 
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Pobiegniemy dla dzieci 

Jesteśmy i będziemy dobrymi gospodarzami tej ziemi 

Prezydent Mariusz Chrzanowski uczestniczył już w biegach charytatywnych PKO

Agnieszka Barbara Muzyk na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski 
podczas spotkania 
z Martą Konopką, 
dyrektorką biura 
PKO Bank Polski. 
Obok dyrektor MOSiR 
w Łomży Andrzej 
Modzelewski
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Sporo już wiemy, ale niewiadomych też 
jest jeszcze ogromnie dużo. Wiemy pra-
wie na pewno, jakie komitety wyborcze 
uzyskały prawo zgłaszania kandyda-
tów w wyborach samorządowych, bo 
upłynął już termin ich rejestrowania. 
Prawie, ponieważ PKW wezwała jesz-
cze dwa - Wolność i Samoobronę - do 
usunięcia wad w dokumentacji.

Polska
Zadaniem Państwowej Komisji 

Wyborczej było rozpatrzenie zgło-
szeń partii politycznych, koalicji 
partii, a także organizacji i grup wy-
borców, którzy postanowili działać 
w więcej niż jednym województwie.

I jest takich Komitetów Wy-
borczych Wyborców (KWW to 
obowiązkowy element nazwy) 26, 2 
wspomniane mają jeszcze szansę na 
uzupełnienie wniosków. Przepadł 
natomiast z powodów formalnych 
komitet wyborczy Stronnictwa Lu-
dowego Ojcowizna RP.

Te, które mogą star-
tować bez rejestracji lo-
kalnych to: Partia Razem, 
Polskie Stronnictwo Lu-
dowe, Koalicja Obywatel-
ska złożona z Platformy 
Obywatelskiej i .Nowo-
czesnej, Ruch Narodowy 
RP,  Partia Zieloni, Po-
rozumienie Jarosława 
Gowina, Prawo i Spra-
wiedliwość, Bezpartyjni 
Samorządowcy, Ślonzoki 
Razem, Demokracja i 
Sprawiedliwość, II Rzecz-
pospolita Polska, Oburze-
ni, SLD Lewica Razem, 
Związek Słowiański, Liga 
Samorządowa Pierwsza, 
Zjednoczenie Chrześci-
jańskich Rodzin, Jedność 
Narodu – Wspólnota, 
Stronnictwo Pracy, Unia Euro-
pejskich Demokratów, Kukiz’15, 
Śląska Partia Regionalna, Soli-
darna Polska, Wolni i Solidarni, 
Kongres Nowej Prawicy, Polska 
Patriotyczna, Prawica Rzeczypo-
spolitej.

Zakładając nawet, że dwa ko-
mitety już w nazwie nawiązujące do 
Śląska Łomżę sobie odpuszczą, to 
i tak potencjalnych list wyborczych 
jest całkiem sporo. Zwłaszcza, że 
dochodzą do nich komitety reje-
strowane przez lokalnych komisarzy 
wyborczych.

Łomża
W delegaturze Krajowego Biura 

Wyborczego w Łomży w ustawo-
wym terminie pojawili się i zostali 
pozytywnie załatwieni przedstawi-
ciele 128 komitetów wyborczych. 
Jeden z nich utworzyła organizacja 
o nazwie "Towarzystwo Przyja-
ciół Kurpi". Z pozostałych, aż 111 
powstało w gminach do 20 tysięcy 
mieszkańców, gdzie są okręgi jed-
nomandatowe. Po reszcie można się 
spodziewać wystawienia list do rad 
w powiatach oraz w Łomży, Graje-
wie i Zambrowie, a w tych miastach 
dodatkowo także kandydatów na 
prezydenta i burmistrzów.

Owe komitety to (w kolejno-
ści podanej przez Delegaturę na 
stronie internetowej): KWW Braci 
Prokop z siedzibą w Zambrowie, 
Grajewskie Porozumienie Samo-
rządowe z siedzibą w Grajewie,   
KWW Marcina Szczepańskiego 
z siedzibą w Zambrowie, KWW 
Mariusza Chrzanowskiego z sie-
dzibą w Łomży, Nasz Powiat z 
siedzibą w Ciechanowcu, Nasz 
Zambrów z siedzibą w Zambro-
wie, Nasze Miasto Grajewo z sie-
dzibą w Grajewie, Porozumienie 
Samorząd owe Jedność z siedzibą 
w Brzóskach koło Wysokiego Ma-
zowieckiego, Porozumienie Samo-
rządowe Powiatu Kolno z siedzibą 
w Niksowiźnie, Przyjazna Łomża 
z siedzibą w Łomży, Przyszłość 
Powiatu Wysokomazowieckiego z 
siedzibą w Ciechanowcu, Reatusz 
Mirosława Derewońko z siedzibą 
w Łomży, KWW Romana Tyszki 
z siedzibą w Nowogrodzie, Samo-
rządy Łomżyńskie Razem z siedzi-
bą w Miastkowie, Wyborcza Akcja 
Samorządy z siedzibą w Łomży 
oraz Zgoda i Przyszłość z siedzibą 
w Kolnie.

Może to coś znaczy, a może nie, 
ale aż trzy z tych komitetów mają 
siedziby przy ulicy Wojska Polskie-
go w trzech różnych miastach.

Oficjalne deklaracje walki o sta-
nowisko prezydenta Łomży złożyli 
już (kolejność alfabetyczna): Maciej 
Borysewicz (ogólnopolska Koalicja 
Obywatelska), Mariusz Chrza-
nowski (lokalny KWW), Dariusz 
Janicki (ogólnopolski - SLD Le-
wica Razem) i Agnieszka Muzyk 

(ogólnopolski - Prawo i 
Sprawiedliwość), ale nie 
wiemy, czy na nich się lista 
skończy. Teoretycznie pre-
tendentów może być jesz-
cze wielu, bo np. z każdego 
komitetu z "krajowej listy" 
oraz z lokalnych mających 
siedziby w Łomży, czyli 
Przyjaznej Łomży, Reatusza 
Mirosława Derewońko czy 
Wyborczej Akcji Samorzą-
dy. Z odsłonięciem tej ta-
jemnicy może będzie trzeba 
poczekać aż do 26 września, 
bo to jest termin zgłoszenia 
kandydatów na prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów. 
Wcześniej - 17 września - 
dowiemy się jakich kandy-
datów na radnych wystawią 
zarejestrowane komitety 

ogólnopolskie i lokalne. Mogą to 
być zatem setki nazwisk.

Inwencja
Zdecydowana większość ko-

mitetów z gmin do 20 tysięcy 
mieszkańców zawiera w nazwie 
nazwisko kandydata. Tę formę 
zabiegania o głosy przyjęło m. 
in. kilku obecnych burmistrzów i 
wójtów, np. burmistrzowie - Mi-
chał Chajewski w Jedwabnem i 
Ireneusz Gliniecki w Rajgrodzie 
czy wójtowie - Rafał Pstrągowski 
w Śniadowie i Marek Kaczyński w 
Nowych Piekutach.

Bardzo wielu lokalnych akty-
wistów poszukało jednak bardziej 
chwytliwych nazw dla przekonania 
elektoratu. Oto niektóre z nich: Do-
bro Gminy, Uczciwa Gmina, Nasza 
Gmina (ale jest też dla równowa-
gi Twoja Gmina), Lepsza Gmina, 
Przyjazna Gmina, Wspólne Dobro, 
Mała Ojczyzna, Łączy Nas Gmina, 
Skuteczny Samorząd, Samorząd w 

Działaniu, Razem dla Gminy/Mia-
sta, Wspólnie Budujemy Gminę, 
Odrodzenie Gminy (nie zdradzimy 
nazwy, która wymaga aż takiego wy-
siłku), Nasz Dom, Gmina Stawiski 
Bliżej Ludzi (ciekawe czy bardzo się 
oddaliła).

Są w politycznym nazewnic-
twie skrajności. Jeden z komitetów 
zapowiada, że będzie  "W Służbie 
Mieszkańcom... i tu pada nazwisko, 
prawdopodobnie właściciela bardzo 
dużego domu z lokatorami. W in-
nych przypadkach następuje pewne 
rozszerzenie kręgu przyszłych be-
neficjentów - "Lepsza Przyszłość 
dla Kolniaków", aż nawet do peł-
nej otwartości - "Razem dla Dobra 
Wszystkich".

Jest grupa komitetów, które po-
szukują ponadlokalnych wartości: 
Stabilizacja i Rozwój, Praworządna 
Przyszłość, Jedność i Samorządność, 
Porozumienie.

Na specjalne wyróżnienia za-
służyli - naszym zdaniem - twórcy 
kilku komitetów, których inwen-
cja i śmiałość budzi uznanie: za 
patrzenie w przyszłość, a nie w 
przeszłość - Młodzi Razem oraz 
Zjednoczone Młode Pokolenie; 
za przejście na kolejny etap życia 
politycznego - Lepsza Zmiana 
(widocznie w tej gminie "dobra 
zmiana" już została skonsumowa-
na); za tajemniczość - Klon- Dąb 
oraz Nor-Ewel (choć tu pewien 
trop interpretacyjny zdradza imię 
pełnomocnika - Norbert); za bez-
pretensjonalność - KWW Miesz-
kańców Jedwabnego (bez żadnego 
wyróżnika, po prostu wszystkich 
mieszkańców); za wdzięk i wiarę w 
ludzi - Żyjmy Razem w Zgodzie 
(kto się przejął, powinien prze-
nieść się do Rutek) i wreszcie za 
szczerość (choć nieco cyniczną) - 
Zawsze z Wyborcami.
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Wójt Gminy Łomża informuje, że dnia 
30.08.2018 r. został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę. Wykaz został zamieszczony 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,  

18-400 Łomża oraz stronie:
www.gminalomza.pl/bip
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- Myślę, że były także bardzo 
mocnym nawiązaniem do ideałów, 
które doprowadziły do powstania 
Zjednoczonej Prawicy, odrzucenia 
podziałów i egoizmów, które przez 
tak wiele lat rozdrabniały nas i nisz-
czyły nadzieje na zmiany w Polsce. 
Prezes przypomniał podstawową 
prawdę: pracujemy na rzecz dobra 
wspólnego. 

Refleksje Agnieszki Barbary 
Muzyk potwierdza także wystąpie-
nie premiera Mateusza Morawiec-
kiego podczas konwencji PiS.       

- Jesteśmy dobrym gospoda-
rzem tej ziemi – cytują media słowa 
szefa rządu.

Mateusz Morawiecki zaprezen-
tował pięć propozycji programowych 
PiS na wybory samorządowe. Pod-
kreślił jednak, że do ich realizacji ko-
nieczna jest współpraca samorządów z 
rządem, którą miałaby zagwarantować 
wygrana kandydatów Zjednoczonej 
Prawicy 21 października 2018 r.

„Czy ktoś pomyślałby cztery lata 
temu, że równocześnie będziemy 
mieli tak wielką politykę społeczną, 
wielkie wydatki na politykę obronną 
o 10 mld zł wyższe niż w czasach 
PO-PSL, równocześnie  najniższe 
bezrobocie, najwyżej podniesioną 
płacę minimalną, stawki godzino-
we, niską inflację, a równocześnie 
repolonizujemy polską gospodar-
kę? Pokazaliśmy, że, wygrywając z 
mafiami VAT-owskimi, jesteśmy w 
stanie zdobyć środki i na politykę 
społeczną, i na politykę rozwojową 
jednocześnie” – obszernie przytacza 
portal businessinsider.com.pl wypo-
wiedź przesa Rady Ministrów.

5 obietnic 
Najważniejszym dla samorzą-

dowców reprezentujących w tych 
wyborach Prawo i Sprawiedliwość 
elementem wystąpienia premie-
ra Mateusza Morawieckiego było  
przedstawienie pięciu obietnic go-
spodarczych. 

- Utożsamiam się w pełni z 
tym programem i wyborem pięciu 
najważniejszych celów do zreali-
zowania w samorządach. Od wielu 
przedstawicieli rządu otrzyma-
łam deklaracje, a wręcz gwarancje 
wsparcia dla Łomży przy wprowa-
dzaniu projektów w życie – mówi 
Agnieszka Barbara Muzyk.    

Pięć obietnic PiS na wybory sa-
morządowe:

1. Ciepły dom.
- Zmorą obywateli są wysokie 

rachunki za ciepło. We wrześniu 
ruszamy z największym programem 
termomodernizacji - zapowiada 
premier Mateusz Morawiecki.

Agnieszka Barbara Muzyk z 
perspektywy kilku lat zajmowania 
się polityką mieszkaniową Łomży 
potwierdza – wszelkie działania, 
które przyniosą ulgę w wydatkach 
na energię będą z radością przyjęte 
przez łomżyniaków.

- Dlatego od razu podjęłam od-
powiednie rozmowy. Wiem, że bę-
dzie można umieścić Łomżę wysoko 
wśród samorządów, które otrzymają 
wsparcie – mówi kandydatka PiS.           

2. Dobra okolica.
- Chcemy zwiększyć co najmniej 

dwukrotnie wydatki na domy se-
niora. Zaangażujemy 500 mln zł w 
nowe tematyczne place zabaw dla 
dzieci, ośrodki sportowe, siłownie 
plenerowe, otwarte strefy aktywności 
– to kolejny zestaw zapowiedzi szefa 
rządu.

Agnieszka Barbara Muzyk 
uśmiecha się szeroko.

- Chyba powinnam wysto-
sować specjalne podziękowania 
premierowi. W tych dziedzinach 
jestem ekspertem. W sprawach 
polityki senioralnej, jedynym z 
Łomży, który brał udział w formu-
łowaniu zasadniczych założeń tych 
przedsięwzięć. Moja praca i dobre 
relacje z minister Elżbietą Rafal-
ską doprowadziły do zasadniczej 
poprawy materialnego wspierania 
seniorów w Łomży. Ale jest jeszcze 
wiele do zrobienia, bo w naszym 
mieście grupa seniorów rośnie. Za-
pewniam, że powstaną dla nich ko-
lejne miejsca, gdzie będą ciekawie, 
zdrowo i bezpiecznie spędzać czas. 
Również w sprawie placów zabaw, 
stref aktywności, siłowni, obiektów 
rekreacyjnych i sportowych mam 
wiele ciekawych inicjatyw.         

3. Nowoczesna gmina.
Ten punkt dotyczy wsparcia 

budowy dróg do szkół, remonty 
dworców kolejowych, budowę ko-
misariatów policji, a także tworzenie 
połączeń autobusowych.

- Zangażowałam się bardzo w 
sprawę przywrócenia Łomży na kole-

jowej mapie Polski. Od pewnego cza-
su intensywne i efektywne działania 
prowadzi poseł Lech Antoni Koła-
kowski. Ja wykorzystuję własne ścież-
ki i kontakty. Myślę, że współpracując 
będziemy mieli wkrótce ważne in-
formacje do przekazania – zaznacza 
Agnieszka Barbara Muzyk.      

4. Internet Szybciej Więcej.
- 100 Megabitów na 100-lecie 

niepodległości. Autostrady inter-
netowe są dziś tak samo ważne jak 
autostrady A1, A2 czy A4. To jest 
program, który wprowadza Polskę w 
wiek cyfrowy – uważa premier Mate-
usz Morawiecki, obiecując wsparcie 
finansowe dla doprowadzania szyb-
kiego internetu do szkół. Do końca 
2019 roku PiS chce doprowadzić do 
20 tys. szkół łącza światłowodowe.

- Unowocześnianie naszych 
szkół, projekty edukacyjne to mój 
„chleb codzienny” nie tylko w łom-
żyńskim Ratuszu. Zajmowałam się 
nimi jeszcze przed podjęciem pracy 
w Urzędzie Miejskim, chociażby w 
we współpracy z Instytutem Badań 
Edukacyjnych czy przygotowu-
jąc projekty oświatowe. To kolejna 
dziedzina, w której sama mam dużą 
wiedzę i solidne wsparcie partnerów 
rządowych – mówi Agnieszka Bar-
bara Muzyk.    

5. Mieszkasz - decydujesz.
PiS chce przeznaczyć 300 mln zł 

na wsparcie budżetów obywatelskich 
w samorządach.

- To rząd PiS wdrożył dla miast 
na prawach powiatu regulację, że 
0,5 proc. musi być przeznaczone na 
budżet obywatelski. Chcemy, by to 
obowiązywało w mniejszych ośrod-
kach, ale też by gminy, również wiej-
skie, miały swoje budżety obywatel-
skie – obiecuje Mateusz Morawiecki.

Szeroki i aktywny udział miesz-
kańców w decydowaniu i własnym 
mieście Agnieszka Barbara Muzyk 
także wprowadzała w swojej prakty-
ce samorządowej.

- Z mojej inicjatywy powstało 
Centrum Współdziałania Społecz-
nego czy, a w nim referat Partycypa-
cji Społecznej. Jestem zwolenniczką 
dialogu społecznego, przekazywa-
nia uprawnień decyzyjnych miesz-
kańcom, a w konsekwencji jak 
najbardziej okazałej puli środków 
przekazywanych do budżetu oby-
watelskiego – deklaruje.

Pełna satysfakcji i dobrej energii 
– tak Agnieszka Barbara Muzyk okre-
śla wrażenia z konwencji otwierającej 
kampanię samorządową partii.

- Mam przekonanie, że wracamy 
do źródeł siły Zjednoczonej Pra-
wicy. Warunkiem jest zachowanie 
jedności. Uzyskałam potwierdzenie 
znakomitych relacji, jakie nawiąza-
łam już dawniej z przedstawicielami 

rządu, a w ślad za tym deklaracje o 
przyszłej współpracy. Jestem w stanie 
pozyskiwać fundusze z samorządu 
województwa. Mam odpowiednią 
wiedzę, nie boję się pracy w zespo-
le, a nawet nie boję się obdarzania 
zaufaniem ludzi, z którymi mam 
realizować ważne cele – mówi kan-
dydatka Prawa i Sprawiedliwości na 
prezydenta Łomży.   

aktualności

Około 11 tysięcy najmłodszych mieszkańców Łomży – od przed-
szkolaków po licealistów - rozpoczęło dzisiaj rok szkolny. Dla 
części to nowa przygoda z edukacją w pierwszych klasach czy gru-
pach przedszkolnych, dla innych to początek końca nauki wśród 
znanych kolegów w wygasających gimnazjach czy w klasach ma-
turalnych.

"Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby do-
brze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie 
żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę 
bardzo zajmowało". Te słowa Janusza Korczaka, wielkiego 
przyjaciela dzieci przytoczył w liście do dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników 
administracji i obsługi oraz uczniów i rodziców prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski.

Uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek!

Dokończenie na str. 7

Jesteśmy i będziemy dobrymi gospodarzami tej ziemi 

Początek roku szkolnego
Fragmenty listu minister edukacji Anny Zalewskiej na roz-

poczęcie roku szkolnego:
„Zmieniamy szkołę po to, aby każdy uczeń, bez względu na to, 

skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał 
dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji. 

W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze 
wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie 
szkolnictwa branżowego i technicznego, tak aby szkoły i placówki 
lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocze-
śnie dzięki programowi „Aktywna tablica” będziemy rozwijać kom-
petencje cyfrowe uczniów i nauczycieli”. 

Agnieszka Barbara Muzyk: 
- Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości PiS miałam 

sposobność kolejnego wartościowego spotkania z minister edukacji 
Anną Zalewską. Rozmawiałyśmy o zadaniach, które wynikają z 
wdrażania reformy edukacji. Pani minister po raz kolejny wyraziła 
uznanie za sposób wprowadzenia przeze mnie zmian w Łomży -  
sprawnie, z poszanowaniem praw i oczekiwań rodziców, bez zwol-
nień nauczycieli. Przedstawiłam też informację o projektach, dzięki 
którym zostały pozyskane przeze mnie i mój zespół znaczne środki 
zewnętrzne na rozwój łomżyńskich szkół. 
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O problemach, z którymi borykają się 
podlascy rolnicy, zmianach, które powo-
dują, że wieś staje się nowoczesna, bar-
dziej dostępna i konkurencyjna, a także 
przygotowaniach Polskiego Stronnictwa 
Ludowego do jesiennego sprawdzianu  ze 
Stefanem Krajewskim, członkiem zarzą-
du województwa podlaskiego rozmawia 
Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Panie marszałku rolnicy 
zakończyli właśnie żniwa. Upalne lato, 
a co za tym idzie susza i niskie ceny. To 
wszystko sprawia, że rolnicy liczą i płaczą. 
A jak sytuacja wygląda w województwie 
podlaskim? 

Stefan Krajewski: - Tydzień temu 
mieliśmy dożynki wojewódzkie. Nie 
mieliśmy w tym dniu szczęścia do po-
gody. To pokazuje, jak skomplikowana 
i wymagająca jest praca rolnika. Cała 
produkcja uzależniona jest od pogody. 
Jeśli chodzi o tegoroczne lato, ono było 
bardzo upalne i suche. Ta sytuacja do-
tknęła bardzo mocno podlaskich rol-
ników, którzy prowadzą produkcję za-
równo roślinną, jak i zwierzęcą. Straty 
zostały oszacowane przez komisje w 
16 6000 gospodarstwach. Skutkami 
suszy zostało dotknięte 193 tysiące 
hektarów. Są to straty szacowane na 
kwotę 63 mln złotych. W niektórych 
gospodarstwach sięgnęły one nawet 
95 procent. Zwłaszcza tam gdzie wy-
stępują gleby lekkie i slabe. W naszym 
województwie znaczna część rolników 
utrzymuje się z produkcji zwierzęcej, 
a susza spowodowała, że mają oni 
problem z paszą. Sytuacja dodatkowo 
komplikuje się, gdyż rolnicy nie są w 
stanie zabezpieczyć się na wypadek 
tego typu anomali czy wydarzeń. Co 
prawda coraz częściej spotykamy się 
z tym, że plony czy gospodarstwa są 
ubezpieczane. Jednak nie wszystko 
jesteśmy w stanie przewidzieć. Ano-
malie pogodowe, z którymi mieliśmy 
doczynienie w tym roku, uszkodziły 
także budynki mieszkalne, inwentar-
skie. Stanowi to dodatkowy problem 
i obciążenie budżetu domowego. 
Dlatego jako samorząd województwa 
podlaskiego, ale także jako Polskie 
Stronnictwo Ludowe zgłaszamy te 
problemy. Zabiegamy o stworzenie 
funduszu gwarancyjnego, bo jednak 
nie wszystko jesteśmy w stanie prze-
widzieć i ubezpieczyć. Dlatego taki 
dodatkowy budżet powinnien istnieć.   

M.S: - Polskie Stronnictwo Ludowe, któ-
rego jest pan szefem w województwie 
wyraźnie akcentuje brak realnej pomocy 
i działania ze stronu rządu. Miał być plan 
dla polskiej wsi i… 

S.K: - Nie chciałbym poświęcić 
tego czasu wyłącznie na krytykę, bo 
nie na tym mi zależy. Polska, w tym 
także podlaska wieś usłyszała bardzo 
dużo obietnic przy poprzednich wy-
borach. Powtarzane są one także na co 
dzień. Padają czy to z ust pana premie-
ra Mateusza Morawieckiego, czy mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana   
Ardanowskiego. To są ciągle zapowie-
dzi i plany. Natomiast nic nie zostało 
do tej pory zrealizowane.  Dzisiaj rząd 
i politycy Prawa i Sprawiedliwości wy-
cofują się z tych obietnic, które znaj-
dowały się w programie wyborczym w 
2014 roku.  To nie tylko program, ale 
również spotkania, na których słysze-
liśmy te obietnice, dotyczące stworze-
nia chociażby funduszu gwarancyjne-
go, zwiększenia dopłat bezpośrednich 

lub ich podwojenia. A jak się okazuje 
tej pomocy ciągle nie ma. Dodatkowo 
odpowiedzialność za sytuacje, które 
działy się przez ostatnie 30 lat w rol-
nictwie i gospodarce zrzucana jest na 
Polskie Stronnictwo Ludowe. A prze-
cież wielu polityków było obecnych 
w tym czasie i podejmowało decyzje, 
za które powinni wziąć solidarnie 
odpowiedzialność. Dzisiaj jednak nie 
powinniśmy wzajemnie się rozliczać, 
ale wspólnie myśleć o przyszłości, bo 
jest wiele do zrobienia. Mam tu na 
myśli zarówno samorząd wojewódz-
twa, zarząd i samych rolników. Bar-
dzo ważne jest to, by  unijne środki 
wykorzystać jak najlepiej i najrozsąd-
niej. Oczywiście mamy na uwadze też 
to, że perspektywa jest ograniczona 
i musimy trzymać się zasady N + 3. 
Oznacza to, że do 2023 roku musimy 
rozliczyć wszystkie środki. Tutaj jest 
bardzo dobra informacja dla miesz-
kańców naszego regionu. Poprzednią 
perspektywę finansową na lata 2007 
– 2013 rozliczyliśmy. Zamknęliśmy 
ten program, bez nałożenia korekt 
systemowych, jako jeden z pierwszych 
regionów w Polsce. Pojawiła się sytu-
acja, w której komisja chciała zrzucić 
odpowiedzialność na nas. Wówczas 
groziłby nam obowiązek zwrócenia 
10 mln złotych. Obroniliśmy to przed 
Komisją Europejską. Zamykamy ten 
okres rozliczeniowy z poczuciem 
zwycięstwa i dobrze wykonanej pracy. 
Mam nadzieję, że z obecną perspekty-
wą budżetowa będzie podobnie.    

M.S: - A jak w tej niełatwej sytuacji radzi 
sobie samorząd województwa podlaskie-
go? 

S.K: - Jeśli chodzi  o Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich, który nad-
zoruję to wydatkowanie środków jest 
bardzo duże. Ponad 90 procent środ-
ków jest już wydatkowanych i zakon-
traktowanych. Podpisujemy na bieżąco 
umowy z samorządami. Znaczna część 
środków została przeznaczona na 
drogi lokalne czy gospodarkę wodno-
-kanalizacyjną. Na te potrzeby, które 

zgłaszali mieszkańcy wsi czy samorzą-
dy. W naszym województwie powstało 
kilkanaście targowisk. Umożliwią one 
rolnikom sprzedaż lokalnych, świe-
żych i zdrowych produktów. Mamy 
nadzieję, że w niedzielę, kiedy sklepy 
są zamknięte, takie targowiska będą 
mogły stworzyć rolnikom szansę kon-
kurencyjności. Dzięki sprzedaży bez-
pośredniej producenci rolni będą mo-
gli ominąć łańcuch pośredników, a co 
za tym idzie wzbogacić swoją kieszeń. 
To są ważne kwestie, o których po-
winniśmy pamiętać i realizować. Pro-
gram rozwoju Obszarów Wiejskich, 
to nie tylko te działania „twarde”. To 
także wsparcie mieszkańców wsi w 
rozpoczęciu dzialalności. Mam tu na 
myśli chociażby program LEADER, 
dzięki któremu środki trafiają do na-
szych mieszkańców. Rozpoczynają 
oni nowe działalności i próbują prze-
stawić się na produkcję pozarolniczą. 
Jest to niezwykle ważne, bo pokazuje, 
że te pieniądze, które do nich trafiają i 
rozwijają naszą wieś, wzmacniając jej 
przedsiębiorczość. Skutki tych dzia-
łań tak naprawdę odczuwają wszyscy, 
także mieszkańcy miast. Zwiększa się 
konkurencyjność czy też dostępność 
produktów oraz usług. 

M.S: - Obserwując podlaską wieś można 
zatem stwerdzić, że stała się ona bardziej 
dostępna, nowoczesna i wyspecjalizowa-
na... 

S.K: - Wielu mieszkańców miast 
decyduje się na zmianę miejsca za-
mieszkania i na  zbudowanie swojego 
wymarzonego domu właśnie na wsi. 
Prowadziliśmy spór z byłym mini-
strem rolnictwa, Krzysztofem Jur-
gielem. Poprzednia ustwa, dotycząca 
obrotu ziemią wprowadziła wiele 
problemów. Ustawa ta zakładała, że 
jeśli rolnik chce sprzedać więcej niż 
30 arów ziemi może zrobić to, pod 
warunkiem, że dokona transakcji z 
innym rolnikiem. My jednak obser-
wowaliśmy zainteresowanie takimi 
gruntami ze strony osób, które chciał-
by wybudować dom na obszarach 

wiejskich, nie będąc jednak rolnikami. 
Dlatego niezwykle zależało nam, by 
została ona zmieniona. I takie zapo-
wiedzi słyszymy. Cieszę się, że głos 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
został wysłuchany i to, o co zabiega-
liśmy stanie się faktem. Nie można 
zapominać także o inwestycjach po-
legających na budowaniu lokalnych 
dróg czy wyposażaniu podlaskiej wsi 
w internet oraz miejsca spotkań, place 
zabaw i świetlice wiejskie. To wszystko 
sprawia, że ludzie chcą dzisiaj miesz-
kać na wsi. Widzimy dużą aktywność 
mieszkańców obszarów wiejskich, jak 
chociażby koła gospodyń wiejskich, 
ochotnicze straże pożarne, ale także 
zespoły zajmujące się krzewieniem 
lokalnych tradycji i folkloru. A mamy 
się czym chwalić. Nasz region jest 
niesamowicie zróżnicowany. Z jednej 
strony Kurpiowszczyzna i Mazowsze, 
a z drugiej wpływy sąsiadów, czyli Bia-
łorusinów, Litwinów oraz mniejszości 
narodowych. Staramy się to pielęgno-
wać i wzmacniać. Nie chcemy nikogo 
dzielić, bo wszyscy jesteśmy mieszkań-
cami naszego pięknego województwa 
podlaskiego. 

M.S: - Skoro mówimy o jednoczeniu, nie 
sposób pominąć tu programu LEADER, o 
którym wspominał Pan wcześniej. Jego 
zadaniem  jest tworzenie i wspieranie 
Lokalnych Grup Działania. Czy w woje-
wództwie podlaskim widoczny jest trend 
współdziałania? 

S.K: - Takim przykładem współ-
działania jest Lokalna Grupa Rybac-
ka, kóra działa na terenie całego wo-
jewództwa. Niezwykle cieszy fakt, że 
na mapie województwa podlaskiego 
nie ma białych plam. Nasz region po-
kryty jest Lokalnymi Grupami Dzia-
łania, które tworzą lokalne strategie 
rozwoju, określając swoje zadania w tej 
perspektywie rozwoju. Tworzą swo-
je projekty i realizują je. Te pieniądze 
trafiają na wszelkiego rodzaju szko-
lenia, konferencje i wyjazdy studyj-
ne. Ponadto wiele twardych działań. 
Powstają nowe miejsca użyteczności 

publicznej, takie jak świetlice czy pla-
ce zabaw. Co więcej, dzięki działaniu 
takich grup możemy zadbać o nasze 
zabytki i przywracać ich dawny blask. 
I tak się dzieje. To pomaga integrować 
lokalne społeczności i oddolnie plano-
wać i realizować rozwój podlaskiej wsi. 
Bardzo cieszy fakt, że udało się zapisać 
w budżecie województwa 650 tysięcy 
na program odnowy wsi, wprowadzo-
ny po raz pierwszy. Zakładał przeka-
zywanie pieniędzy samorządom, jed-
nak na zadania zglaszane przez rady 
sołeckie czy sołtysów. Projekty lokal-
nych społeczności mogły uzyskać 10 
tysięcy dofinansowania z samorządu 
województwa podlaskeigo i 10 tysię-
cy dofinansowania pochodzącego od 
jednostki samorządu terytorialnego, 
głównie gminy. Dofinansowanie, które 
zostało przekazane z budżetu woje-
wództwa podlaskiego dało możliwość 
wydatkowania w regionie 1 miliona 
700 tysięcy złotych na ten cel. Takie 
działania są potrzebne i mam nadzie-
ję, że w przyszłym roku również uda 
się zabezpieczyć środki na tego typu 
zadania. Powinniśmy jak najwięcej de-
cyzyjności przekazywać lokalnym spo-
łecznściom, bo to one właśnie najlepiej 
wiedzą, czego im potrzeba. 

M.S: - W rozwoju wsi znaczącą rolę od-
grywa Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, 
która działa w strukturach Urzędu Mar-
szałkowskiego... 

S.K: - Tak, tutaj znowu mamy 
środki dedykowane na rozwój obsza-
rów wiejskich, aktywizację i kreowanie 
nowych działań. I to się sprawdza. Z 
tych pieniędzy nie możemy co praw-
da nic wybudować, ani wyposażyć, ale 
możemy wynajmować usługi. Cieka-
wym działaniem są wyjazdy studyjne, 
które umożliwiają obserwację firm 
działających na zachodzie Europy, jak 
np. biogazownie oraz inne przedsię-
biorstwa wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. Dzięki temu możemy 
te dobre wzorce przenieść do naszego 
regionu i wdrażać u siebie na miejscu. 
Na ten cel mamy prawie 2,5 miliona 
euro. 833 tysiące już wydaliśmy. Udało 
się zrealizować 22 ciekawe projekty, 
oddolne inicjatywy, które scalają i bu-
dują. 

M.S: - Pozwoli Pan, że zwróce się do Pana, 
jako prezesa zarządu wojewódzkiego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przed 
nami jesień... Jakie plany na wojewódz-
two podlaskie, w tym Ziemię Łomżyńską 
ma PSL? 

S.K: - Chcemy kontynuować wie-
le działań, które rozpoczęliśmy m.in. 
na Ziemi Łomżyńskiej. Mam tu na 
myśli dalsze finansowanie remontów 
i zmian w Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży. Służba zdrowia jest tym 
obszarem, w którym jest dużo do 
zrobienia. Zależy nam również na in-
westowaniu w szkolnictwo zawodowe 
i wzmacnianiu kompetencji osób do-
rosłych, po to by mogli odnaleźć się 
na rynku pracy. Szczegółowy program 
zaprezentujemy już 8 września. 

M.S: - Czy województwo podlaskie jest za-
tem dobrym miejscem do życia? 

S.K: - Województwo podlaskie z 
całą pewnością jest miejscem dobrym 
do życia i mam nadzieję, że to tylko 
kwestia czasu, kiedy osoby, które stąd 
wyjechały, zechcą tu wrócić. 

Dzisiaj ludzie chcą 
mieszkać na wsi 
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Marlena Siok: - Do Łomży przyjeżdża 
siostra właściwie jak do rodziny, do 
domu...

Michaela Rak: - Dokładnie 
tak. W tej rodzinie łomżyńskiej 
jest ogromnie dużo dobrych serc, 
dzięki którym hospicjum może 
funkcjonować. Mieszkańcy podej-
mują inicjatywy wielopłaszczyzno-
we i przyczyniają się do tworzenia 
tego miejsca. Dokładają cegiełkę 
do tego, co - powiedziałabym po 
ludzku - jest niemożliwe do pro-
wadzenia. Nie ma żadnej kalkula-
cji finansowej żeby utrzymać dzia-
łalność hospicjum, a jednak nasza 
wileńska placówka się utrzymuje. 
Będąc w Łomży mogę powiedzieć: 
Kochani mieszkańcy tej ziemi - 
„DZIĘKUJĘ”. Dziękuję Wam za 
to, co już zrobiliście. W tym sło-
wie wyrażam wdzięczność dla tych 
osób, które podejmują kolejne ini-
cjatywy, żeby przyjść z pomocą ho-
spicjum w Wilnie i powstającemu 
przy nim działowi dziecięcemu. 
M.S: - I udało się, to hospicjum po-
wstaje... 

M.R: - Pierwszy był 6-let-
ni chłopiec, który patrząc mi w 
oczy i płacząc powiedział: „Mam 
raka, pomożesz mi?”. Wzięłam 
go na kolana i razem z nim pła-
kałam. Wtedy obiecałam sobie, 
że mu pomogę. Budowa działu 
dziecięcego hospicjum to koszt 
1,3 miliona euro. Wypowiadając 
słowo „pomogę” miałam świado-
mość, że nie mam tych pieniędzy. 
Jednak miałam też 100-procen-
tową pewność, że ludzie mnie nie 
zawiodą. Zawsze wyrażam to w 
takim krótkim, bardzo prostym 
stwierdzeniu: „Ufam Ci Boże i 
ufam Tobie kochany, który mnie 
w tej chwili słyszysz, z którym się 
spotykam”. Tworzenie hospicjum 
dziecięcego już się rozpoczęło. 
Trwają prace budowlane, zostały 
wyburzone dawne garaże postko-
munistyczne, powięzienne, które 
niosą też symboliczne przesłanie, 
że coś, co nie budowało człowie-
czeństwa, stawało się ruiną. W tej 
chwili hospicjum będzie budowało 
przestrzeń bliskości, człowieczeń-
stwa i godności. Będą wylewane 
pierwsze fundamenty. Zostały 
przełożone główne linie energe-
tyczne, ciepłownicze, kanaliza-
cyjne, a niebawem wmurujemy w 
fundamenty kamień węgielny, taką 
kapsułę czasu, że dokonuje się coś, 
dzięki ludzkim sercom, w Wilnie 
powstaje dział hospicjum dziecię-
cego, jedynego na Litwie. To, że 
hospicjum istnieje, jest potwier-
dzeniem, że wśród nas są ludzie, 
którzy mają wielkie serca, otwarte 
i dobre. I właśnie taka składowa, 
że ktoś da 5, 10 zł, a ktoś inny 30, 
jest potwierdzeniem, że hospicjum 
funkcjonuje i nie ma długów. Wy-
starcza nam na lekarstwa, dojazdy 
do chorych, na żywność, czy na 
zapłacenie pracownikom. Wierzę 
Bogu, wierzę ludziom i wiem, że 

ludzie mają dobre serca, którymi 
potrafią się dzielić. Niejednokrot-
nie podkreślam, że to, co damy 
powraca z zwielokrotnioną mocą.  
Wówczas rodzi się poczucie, że 
jesteśmy ludźmi, a nie mecha-
nizmami, które wykonują dane 

czynności, a nie żyją. Dziękuję dziś 
wszystkim, którzy pomogli, bo oni 
sprawiają że hospicjum funkcjonu-
je. Dziękuję, że mogę tutaj być.
M.S: - Misja hospicyjna jest wyjątko-
wo trudnym zadaniem. Oddział dzie-
cięcy wymaga chyba jeszcze więcej 

siły i determinacji. Bo jak wytłuma-
czyć zaledwie kilkuletniemu dziecku, 
że dopiero co przyszło na świat, a już 
musi z niego odchodzić? 

M.R: - No właśnie... To jest 
proces. Nie da się przez kompu-
terowe kliknięcie odpowiedzieć 

na wszystkie pytania. To jest wza-
jemna wrażliwość i umiejętność 
doprowadzenia do takiego mo-
mentu, kiedy czy to dziecko, czy 
rodzice tego dziecka, będą umieli 
powiedzieć: „Może nie rozu-
miem, ale zgadzam się z tym”. W 
tym  mocnym stwierdzeniu jest 
ogromny ból, ogromna przestrzeń 
cierpienia. Człowiek sam by do 
tego nie doszedł, gdyby nie było 
takiego hospicjum. Ja mam bardzo 
mocne doświadczenie w tej mate-
rii. Do działu dla osób dorosłych 
przyjęłam 8-letniego chłopca, kie-
dy przyszedł jego tato i zalewając 
się łzami opowiadał, że sobie nie 
radzi i potrzebuje pomocy. Prosili 
mnie o to także wszyscy najbliż-
si tego chłopca. I znowu pojawiły 
się łzy, przestrzeń bólu i cierpie-
nia. Co ja wtedy miałam zrobić? 
Rozłożyć ręce i powiedzieć, że 
logistycznie jest to nie do przyję-
cia, bo nie ma jeszcze hospicjum 
dla dzieci? Nie, ja poszłam do sal 
kobiet leżących w oddziale dla 
dorosłych i mówię im: „Słuchaj-
cie, jest problem, chore na raka 
dziecko w śpiączce, przerzuty do 
mózgu, trzeba wszystko przy nim 
wykonać i ja nie mam gdzie go 
położyć. Czy pozwolicie, że z sali 
2-osobowej zrobimy 3-osobową, 
że wystawimy stół, dodatkowe 
krzesła, szafki, dekoracje i trzecie 
łóżko?” W jednej z sal panie po-
wiedziały, że oczywiście, w drugiej 
sali usłyszałam to samo. Te kobie-
ty cieszyły się, że mogą razem coś 
dobrego zrobić, że będzie wśród 

ważne sprawy

Otoczyć dzieci i ich rodziców  
pomocą i miłością. Aż do końca

O dobroci ludzkich serc, dzięki którym powstaje hospicjum dla dzieci w Wilnie, sensie i zrozumieniu cierpienia,  
a także sile, która pozwala być z tymi, którzy potrzebują pomocy aż do końca, z siostrą Michaelą Rak,  

założycielką I Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, rozmawia Marlena Siok. 

Dokończenie na str. 6
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Otoczyć dzieci i ich rodziców  
pomocą i miłością. Aż do końca

nich miłość i ciepło. Także z dwóch sal 
2-osobowych zrobiłam dwie sale 3-osobo-
we, a pokój który został właśnie opróżniony 
wolontariusze pomalowali, udekorowali po-
staciami z bajek, obrazkami i zabawkami, a 
8-letni chłopiec został przyjęty. Trzeba być 
kimś z sercem, a nie kimś z procedurami. 
Tego każdego dnia uczą mnie moi chorzy. 
Trzeba mieć serce i wtedy potrafimy sobie 
nawzajem pomóc. Tylko i wyłącznie dzię-
ki temu możemy budować dział dziecięce-
go hospicjum. Ufam, że za rok o tej porze 
będzie uroczyste otwarcie. Ufam, po prostu 
ufam.
M.S: - Czy będzie zatem to przestrzeń, w której 
rodziny będą mogły znaleźć ukojenie? 

M.R: - Przede wszystkim. Chore 
dziecko, ale i jego rodzina, która nie po-
trafi samodzielnie otrzeć łez, która nie po-
trafi sobie wytłumaczyć dlaczego tak jest 
potrzebuje ogromnego wsparcia. I to jest 
znowu ta przestrzeń, gdzie niewerbalnie 
pada to stwierdzenie: „pomóż mi”. Jest to 
przestrzeń, która otwiera nas na wielkość 
naszego człowieczeństwa i na empatię. 
Porównywałabym to do wypadku samo-
chodowego. Kiedy zdarza się, normalnym 
odruchem ludzkim jest pomoc. I to jest 
właśnie taka sytuacja. Zdarzył się wypadek 
i musimy sobie nawzajem pomóc. A ten 
kto daje, najwięcej otrzymuje. Po wielu la-
tach misji hospicyjnej jestem co do tego w 
pełni przekonana. 

M.S: - A siostra co otrzymuje w zamian?
M.R: - Poczucie radości. Kiedy widzę 

radość w oczach osoby chorej i poczucie 
spełnienia. Nic mi więcej nie trzeba.  Mam 
wtedy świadomość, że gdyby mnie nie było, 
to ten świat byłby bardziej smutny, bardziej 
czarny, bardziej samotny, oddalony, czy głod-
ny. Natomiast jeżeli mnie Pan Bóg posyła w 
ten świat, to po to, żeby on nabierał blasku, 
ciepła i bliskości. I to jest właśnie to. 
M.S: - To stańmy teraz po drugiej stronie. Czy z 
odchodzeniem można się pogodzić?

M.R: - Śmierci trzeba się nauczyć. 
Umierania, takiego wewnętrznego ego-
izmu, przewodnictwa czy przyzwyczajenia 
do tego, że muszę mieć. Jeżeli to we mnie 
umrze doświadczę prawdy o sobie samym. 
I śmierć tego właśnie uczy. Często podkre-
ślam, że śmierć to jest tylko pojęcie. Tak 
naprawdę jest to etap, który pokonujemy. 
Człowiek nie przestaje przecież istnieć i 
kiedyś się z nim spotkamy. Muszę sama w 
sobie umrzeć, żeby sama dla siebie się naro-
dzić w przestrzeni niewyobrażalnej. Musimy 
spojrzeć na to z perspektywy wieczności do-
świadczalnej, że to była dobra decyzja, to był 
dobry wybór, że właśnie w tym momencie ja 
tak naprawdę zadałam śmierć swojemu ego-
izmowi i narodziłam się do tego, żeby być 
człowiekiem. 
M.S: - W przypadku dzieci jest to chyba nieco 
inaczej. One są bardzo czyste, pozbawione ego-
izmu...  

M.R: - Tak, i może właśnie dlatego 
też przestrzeń cierpienia, śmierci, choroby, 
jest przestrzenią zachowania od egoizmu 
i brudu. My tego nie wiemy. Można  for-
mułować różne pytania:  po co, dlaczego? 
Jednak nigdy nie damy 100-procentowej i 
pewnej odpowiedzi „dlaczego”, ale może-
my znacznie więcej. Odpowiedzieć sobie 
na pytanie: Co Ja mogę z tym zrobić? . Nie 
wiem, może to moje dziecko zachorowało, 
żebym nie zdobywała kolejnych tytułów 
naukowych, ale temu dziecku dała swoją 
miłość. Żebym może nie zdobywała kolej-
nych milionów, by kupić kolejny samochód, 
ale może memu synowi dała czas. Pamię-
tam sytuację, kiedy młody pacjent w na-
szym hospicjum, na krótkim etapie przed 
przejściem do wieczności, mówił: „Moje 
dziecko będzie miało 9 urodziny, tak bar-
dzo chciałbym złożyć mu życzenia, jakoś 
to inaczej przeżyć”. Mój zespół hospicyjny 
bardzo szybko wszystko zorganizował. Sala 
gdzie leżał tata chłopca została udekoro-
wana. Na środku ustawiliśmy stół z białym 
obrusem. Był tort i smakowite przekąski. 
W sali chorego taty zgromadzili się dziad-
kowie, wujkowie i stryjkowie. Było pełno 
ludzi. Na zewnątrz, pod oknami hospicjum 
wystrzeliły petardy. Był śmiech, zabawy i 
prezenty. Przytulania i pocałunki. Jak już 
impreza dobiegła końca, tata wyznał mi 
szczerze:  „Siostro, ja nie wiem, co się do-
konało. Były to pierwsze urodziny mojego 
dziecka, które spędziliśmy razem. Do tej 
pory najczęściej kupowałem prezent i albo 
mnie albo żony nie było. Każdy miał swoje 
obowiązki. Musiałem zachorować żebyśmy 
się spotkali i przeżyli to razem”.  Dla wie-
lu może być to głupie gadanie. To nie jest 
głupie gadanie. To jest po prostu życie. I on 
w tym momencie powiedział: „Ja wiem dla-
czego jestem chory. Dziękuję, że mogłem 
przeżyć 9 urodziny mojego syna.”A ra-
dość w oczach tego dziecka, te przytulanie 
do mamy, taty, dziadka i babci, to było coś 
niewyobrażalnego. Przepraszam, ale żaden 
reżyser by tego lepiej nie wyreżyserował. 
Choroba może zbliżyć, może pokazać war-
tości i otworzyć oczy na postawę zrezygno-
wania z czegoś. To jest piękne. 
M.S: - Czy choroba może być lekcją? Takim mo-
mentem, który każe się zatrzymać i zastanowić?

M.R: - Dokładnie. Zatrzymaj się i za-
uważ. Usiądź, przytul i uśmiechnij się. Zrób 
coś pięknego. W Łomży to się właśnie do-
konuje. 
M.S: - Takim docenieniem misji hospicyjnej było 
uhonorowanie siostry Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski przez prezydenta Polski 
Andrzeja Dudę. Jak myślę był to niezwykle rado-
sny moment? 

M.R: - Ja bym powiedziała, że wzru-
szający. Po raz kolejny potwierdzający, że 
misję budujemy my wszyscy, że jesteśmy 
razem. To nie jest jeden habit siostry Mi-
chaeli.  Podczas tej rozmowy w Łomży, tam 
w Wilnie moi lekarze, pielęgniarki, ludzie 
dobrego serca pochylają się nad chorymi. To 
jest nagroda naszej zespołowości. Dziękuję 
Bogu za tę zespołowość. My byśmy nic nie 
zrobili, gdyby nie było grona tak życzliwych 
osób. Ostatnio do naszego hospicjum przy-
szła mama, która przyprowadziła za rączkę 
dziewczynkę. Ta maleńka istota trzymając w 
dłoni zawiniątko powiedziała: „Bo ja mia-
łam pierwszą komunię świętą i ja nie chcia-
łam żadnych prezentów, tylko żeby goście 

przynieśli kasę na hospicjum dla dzieci”. I 
składa mi na dłonie poważną kwotę ponad 
1,5 tysiąca euro. To jest piękne. My może-
my błyszczeć pozornie tym, co blasku nam 
nie dodaje. To dziecko miało tak prawdziwy 
blask od mamy, blask który pozostał w ser-
cach osób, które uczestniczyły w Pierwszej 
Komunii Świętej. I wierzę, że będzie on pro-
wadził ludzi przez ciemność codzienności. 
Tego musimy się uczyć.
M.S: - Słyszałam jednak, że za nim siostra zdąży-
ła się nim nacieszyć, już chciała siostra przeka-
zać swoje odznaczenie na licytację, którą prowa-
dzi Naczelna Organizacja Techniczna w Łomży...  

M.R: - Taki był zamysł, ale dotarła do 
nas oficjalna informacja że orderu nie będę 
oddawała.  Pani prezydentowa objęła pa-
tronatem licytację i przekaże prezent, który 
będzie poddany tej licytacji. Ja przekazałam 
inną rzecz. Jest to zegarek, stanowiący pe-
wien symbol. Ekipa polsko - litewska raj-
dowców jeździ co roku na Rajd Paryż Da-
kar, jako ambasadorzy misji hospicjum. W 
słowie ambasador jest  po prostu wzajemne 
bycie. Kiedy oni wyjeżdżają na rajd, spoty-
kają się z naszymi chorymi. Uczestnicząc w 
przekazach medialnych, wiemy wszystko, 
co się dzieje na kolejnych etapach. Chorzy 
w tych dniach, kiedy rozstawali się z naszy-
mi rajdowcami, Sebastianem Rozwadow-
skim z Olsztyna i Benedictem Vanagasem  
z Wilna, którzy wyjeżdżali na Rajd Dakar 
uściskali sobie nawzajem dłonie, złoży-
li obietnice. Chorzy z całych sił kibicują i 
zapewniają, że będą z nimi. Ofiarują to, co 
jest najtrudniejsze. I kiedy przychodzą in-
formacje, że na kolejnym etapie samochód 
stacza się 2 czy 3 razy  z wydmy piaskowej i 
uderza w drzewo czy zwierzę, wówczas raj-
dowcy chcą się wycofywać z Dakaru. Mają 
jednak świadomość i zdają sobie sprawę, że 
kolejny etap rajdu jest kolejnym etapem do 
pokonania dla chorych. Wówczas pojawia 
się przeświadczenie: „Jedziemy do mety. 
Nawet na 2 kołach ale jedziemy”. I to jest 
piękne. Ta wzajemna wymiana. Ci rajdowcy 
przekazali fantastyczny zegarek, który jest 
serią limitowaną. Ufam, że ktoś licytując 
ten zegarek czy prezent od Pani Prezyden-
towej albo obrazy pokazujące przestrzeń 
Wileńszczyzny i Ziemi Łomżyńskiej przez 
internet na stronie łomżyńskiego NOT-u, 
będzie widział w tym ogromny sens. Bo 
jeżeli wylicytuje ten obraz, który może za-
wiśnie w jego domu lub  zostanie podaro-
wany, dołoży cegiełkę składową na budowę 
działu hospicjum dziecięcego. Ja o to dzisiaj 
proszę. Uruchomiłam oficjalnie licytację, 
kliknęłam i jestem przeszczęśliwa. Licyta-
cja trwa.
M.S: - To skąd czerpie siostra siłę, by być podporą 
innych?

M.R: - Powiem tak... Każdego dnia 
doświadczam tego, że jestem po ludz-
ku zmęczona czy niewyspana. Jak każdy, 
mam problem do pokonania. Jednak kiedy 
wiem, że tam są łzy, oczy wołające: „bądź 
ze mną, nie zostawiaj mnie, pomóż mi” to 
dodaje siły. Wtedy idę do tego który ma 
największą moc i mówię: „Jezu, ufam To-
bie” i przychodzi moc. Wtedy idę dalej. 
Oczy rekompensują trud i wynagradzają. 
Nie szukam rekompensaty. Mam codzien-
ną taką modlitwę: „Boże nie daj mi żebym 
traciła oszczędzając, ale zyskiwała roz-
dzielając”. Rozdzielając przede wszystkim 
siebie. 
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reklama

Ponad 600 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 rozpo-
częło naukę w nowym otoczeniu. Placówka została 
przeniesiona do budynku, w którym dotychczas 
zlokalizowane było gimnazjum. 

To były najdłuższe wakacje w historii szko-
ły. Ze względu na przeprowadzkę trwały aż 
trzy miesiące.  

- Przez najbliższy rok będziemy dzielili bu-
dynek z uczniami i nauczycielami wygaszanego 
gimnazjum. „Piątka” urosła po przenosinach, 
bo oprócz dotychczasowego obwodu szkolnego 
dołączona została część obwodu  należącego do 
„ czwórki” - powiedział Andrzej Szeligowski, 
dyrektor SP 5.

Reforma oświaty  spowodowała koniecz-
ność  zmian w organizacji placówek oświato-
wych w Zambrowie. 

- Podjęliśmy strategiczne decyzje uwzględ-
niające prognozy  demograficzne. Wynika z 
nich, że w okresie 20 lat nie będą w mieście 
potrzebne obiekty dla szkół podstawowych, a 
przyda się siedziba dla przedszkola i żłobka w 
dawnym budynku „Piątki” - powiedział bur-
mistrz Kazimierz Dąbrowski.

Życzenia pomyślności w nowym roku 
szkolnym nauczycielom i uczniom  przykazał 
ksiądz Zbigniew Choromański, proboszcz pa-
rafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. 

Zambrowska „Piątka” 
w nowym budynku

Przenosząc  Szkołę Podstawową nr 5 do budynku gimnazjum uwzględniliśmy prognozy demograficzne – 
tłumaczy burmistrz Kazimierz Dąbrowski.   

Uczniowie usłyszeli 
pierwszy dzwonek!

„Jest to ważny rok dla naszego mia-
sta i kraju. Obchodzimy w nim bowiem 
600-lecie nadania w Łomży praw miej-
skich, 100-lecie odzyskania niepodle-
głości oraz piękny jubileusz 100-lecia 
polskiego harcerstwa – napisał także. 

Wśród uczniów w murach szkół żal 
z powodu zakończonych wakacji mieszał 
się z radością spotkań z koleżankami i ko-
legami. I chociaż, życie ucznia od tej pory 

musi przebiegać bardziej niż w wakacje 
„po szynach” wyznaczanych przez godzi-
ny zajęć i obowiązki edukacyjne, to nie 
powinno zabraknąć okazji do oddechu i 
zabawy.      

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się 
dobrą pogodą. Takiej życzymy łomżyńskim 
uczniom aż do czerwca i potem jeszcze na 
kolejne wakacje.    
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Katarzyna Zielińska. Jedna z najlepiej ubranych 
i najpiękniejszych gwiazd show-biznesu  

w naszym kraju.

Pomagam 
szczęściu

Zdobyła popularność grając w serialach, ale także pokazała swój talent 
w teatrze. Wokalistka, występuje w spektaklach muzycznych i musicalach. 

W 2007 roku dostała rolę w „Barwach szczęścia”.
- Nie zdawałam sobie sprawy, że zagram w tym serialu jedną z głównych ról. Jednak nie 

chciałam spoczywać na laurach. Wiedziałam, że „Barwy szczęścia" to dopiero początek i że mu-
szę potraktować ten serial jako trampolinę do kolejnych projektów – opowiada Plejadzie.

-Lubię zmiany. Stąd chociażby moja decyzja o odejściu z serialu. Gdy ma się stałą posadę 
i wszystko cały czas toczy się spokojnie, człowiek się rozleniwia. Czasem lubię stracić grunt po 
nogami, bo to nadaje nowego biegu różnym sprawom. Znajomi pytali mnie, czy się nie obawiam, 
że zostanę bez pracy. Co mam im powiedzieć? Pewnie, że się trochę boję, ale jak nie zaryzykuję 
i nie sprawdzę, czy ta zmiana przyniesie coś dobrego, to się nie przekonam. 

Decyzji nie podejmuję pochopnie, pod wpływem chwili. Wolę najpierw skonsultować je 
z ważnymi dla mnie osobami. Liczę się ze zdaniem ludzi, dzięki którym utrzymuję pion w życiu.

A ci bliscy to…
- Wolę opowiadać o sprawach zawodowych, ale jedno, co mogę powiedzieć, że ślub i przyjście 

na świat Henia (pierwsze dziecko) to były najpiękniejsze wydarzenia w moim życiu. Dodały mi 
skrzydeł. Spowodowały, że zaczęłam podchodzić z większym dystansem do tego, co mnie otacza. 
Nawet gdy ludzie gadają bzdury na mój temat, nie przejmuję się tym. Patrzę na najbliższe mi 
osoby i wiem, że to jest sens mojego życia – zwierza się Plejadzie. 

W sierpniu 2013 roku aktorka wzięła ślub, rzadko jednak pojawia się na salonach ze swoim 
mężem Wojciechem Domańskim, finansistą, który pochodzi z Moszczenicy Niżnej k. Stare-
go Sącza. Studiował na Harvardzie, a po ukończeniu edukacji zaczął pracować w największych 
korporacjach na świecie. Aktorka przyznała w jednym z wywiadów: Mój mąż to moja miłość od 
pierwszego wejrzenia, a raczej od pierwszego dnia w przedszkolu. Jesteśmy z jednego miasta. 
Z jednej grupy przedszkolnej.

Mają dwóch synów: Henryka (styczeń 2015) i Aleksandra (grudzień 2017) 
To, że odeszłam z obsady serialu „Barwy szczęścia”, nie miało nic wspólnego z drugą ciążą – 

zapewnia aktorka.
Katarzyna Zielińska ponad 10 lat temu zaczęła zmieniać swój wygląd: schudła, zmieniła spo-

sób ubierania się, kolor włosów, makijaż. Przeszła spektakularną metamorfozę. Szukała swojego 
stylu. „Po kompleksach, z których się wyleczyłam, przyszły kolejne, bo nic w przyrodzie nie ginie 
(śmiech). Wiele osób uważa, że jestem taką mocną kobietą. I zazdroszczą mi tego. A ja jestem 
krucha w środku”, mówiła Katarzyna Zielińska w jednym z wywiadów.

Ma także swoje słabości: Jestem fanką dobrego, swojskiego jedzenia – przyznaje się kobiecie.
interia.pl. Wieczorna kanapeczka z kiełbasą to idealne zwieńczenie dnia, nawet jak na obiad był 
już mielony, a na deser pyszne ciastko. Jak mawia moja siostra, jestem na kilku dietach na raz, bo 
jedna mi nie wystarcza (śmiech). O 23 zabieram się za ziemniaczki z mięskiem i mizerią. Dlatego 
nie lubię w wywiadach doradzać w kwestii diet, bo samej czasem zdarza mi się zjeść coś, czego 
raczej w żadnej diecie nie zalecają (śmiech). 

- Mimo tych słabości, teraz ważę kilkanaście kilogramów mniej, bardzo mi z tym dobrze. 
Zyskałam więcej pewności siebie, energii. Energia rozpiera mnie od rana do wieczora. Zupełnie 
jak Pippi Langstrumpf, jedną z ukochanych bohaterek mojego dzieciństwa. Ja też, podobnie jak 
ona, jestem zdolna do wielu szaleństw, lubię się śmiać i czasami iść na całość.

- To, co inni mogą brać za bezwzględność, to raczej upór, konsekwencja i odwaga – wyjaśnia 
Super Expressowi. Ja nie czekam, aż coś samo do mnie przyjdzie, tylko pomagam szczęściu i o to 
zabiegam. Nie boję się przeciwności losu i potrafię zawalczyć o swoje. W końcu jestem twardą 
góralką.

- Odwagę i siłę podnoszenia się po porażkach, bo i one się zdarzają, mam po rodzicach. Mój 
tatko zawsze powtarza mi, żebym starała się unikać złych osób. Uśmiechnąć się i uciekać od nich 
jak najdalej. Tak staram się podchodzić do życia. I robić swoje – to, co się kocha, co przynosi nam 

radość i satysfakcję.

W siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej znaj-
dującej się przy Krakowskim Przedmieściu, w hi-
storycznym centrum Warszawy w pobliżu Zamku 
Królewskiego, odbyło się uroczyste nadanie sztan-
daru Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go. 

Gości  honorowych zebranych w auli 
Centralnej Biblioteki Rolniczej powitał 
Adam Wojciech Sekściński, prezes KRUS. 
Prezydenta  RP reprezentował minister Adam 
Kwiatkowski, marszałka Sejmu - doradca 
Sławomir Siwek. Obecni byli także przed-

stawiciele instytucji obsługujących rolnictwo 
oraz rolniczych związków zawodowych. Ze 
szczególnym aplauzem powitany został Jan 
Krzysztof Ardanowski, minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego została powołana 1 stycznia 1991 
roku. - Po dwudziestu siedmiu latach istnienia 
KRUS jest sprawną instytucją, rzetelnie i ter-
minowo realizującą zadania związane ze spo-
łecznym zabezpieczeniem rolników. Fundacja 
i wręczenie sztandaru jest wyrazem uznania 
i podziękowania osobom związanym z Kasą 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ta-
kie wydarzenia służą integracji rolniczego śro-
dowiska  - mówił  Adam Wojciech Sekściński.

Kierowana przez niego instytucja jest jed-
ną z najważniejszych, które wspierają rozwój 
polskiej wsi. Cieszy się pozytywną oceną re-
sortu rolnictwa. 

- Bardzo dziękuję za inicjatywę  fundacji 
sztandaru. KRUS pełni  ważną rolę wśród  
mieszkańców wsi  i  bardzo dobrze się z niej 
wywiązuje. Dziękuję wszystkim, którzy przez 
dwadzieścia siedem lat budowali i budują jej 
pozytywny wizerunek. Bardzo dobrze znam 
środowisko rolnicze i wiem, że KRUS jest 
wysoko oceniana przez rolników. Stabilność 
i dobre wywiązywanie się z obowiązków to 
ważne wsparcie dla polskiej wsi – powiedział 
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi. 

Goście honorowi wzięli udział w ceremo-
nialnym wbijaniu gwoździ w drzewce sztan-

daru. Po wpisie do okolicznościowej księgi, 
prezes Adam Wojciech Sekściński wręczył 
przyjaciołom KRUS medale „Za zasługi dla 
ubezpieczenia społecznego rolników.” 

Najważniejszym punktem uroczystości 
było przekazanie nowego sztandaru KRUS. 
Zgodnie z ceremoniałem, minister Jan Krzysz-
tof Ardanowski wręczył go Adamowi Wojcie-

chowi Sekścińskiemu. Po prezentacji sztandar 
przejął poczet sztandarowy. Sztandar Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie 
towarzyszył pracownikom instytucji w najważ-
niejszych wydarzeniach. Jak zostało zapowie-
dziane, będzie poświęcony w czasie Święta 
Dziękczynienia za plony na Jasnej Górze.     

WIESŁAW KOŁOWSKI

KRUS ze sztandarem 

Do producentów trzody chlewnej kiero-
wane są kolejne formy pomocy wpro-
wadzane przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. 

-  Od 27 sierpnia trwa  nabór  
wniosków na refundację do 75% 
wydatków poniesionych przez pro-
ducenta rolnego, który w swoim 
gospodarstwie  utrzymuje świnie 
(gatunek Sus scrofa).  Podstawą 
tych działań jest ogłoszenie przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi działania polegającego na po-
mocy finansowej o charakterze de 
minimis wraz z terminem naboru 
wniosków.  Wnioski można składać 
od 27 sierpnia  do 14 września tego 
roku - informuje Wiesław Tadeusz 
Grzymała, dyrektor  Oddziału Re-
gionalnego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Łomży.    

Wzór „Wniosku o udzielenie   
pomocy finansowej o charakterze 
de minimis w rolnictwie na refun-
dację do 75% wydatków poniesio-
nych przez producenta rolnego, 
który prowadzi gospodarstwo, w 
którym   utrzymywane są zwierzęta 
gospodarskie z gatunku świnia (Sus 
scrofa)”  można znaleźć na stronie 
internetowej ARiMR. 

Wnioski o udzielenie pomocy 
będzie można składać w Biurach 
Powiatowych Agencji właściwych 
ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę gospodarstwa produ-
centa świń.

Dyrektor Wiesław Tadeusz 
Grzymała wyjaśnia czego dotyczy 
pomoc finansowa i na jaki rodzaj 
kosztów muszą zwrócić uwagę be-

neficjenci oraz jakie dokumenty na-
leży złożyć wraz z wnioskiem.

- Pomoc finansowa będzie 
mogła dotyczyć wydatków ponie-
sionych na: zakup mat dezynfek-
cyjnych, sprzętu do wykonywania 
zabiegów dezynfekcyjnych, de-
zynsekcyjnych lub deratyzacyjnych 
oraz produktów biobójczych, środ-
ków dezynsekcyjnych lub deratyza-
cyjnych,  zakup odzieży ochronnej i 
obuwia ochronnego, zabezpieczenie 
budynków, w których utrzymywane 
są świnie, przed dostępem zwierząt 
domowych. 

Do wniosku o udzielenie pomo-
cy należy dołączyć: 

- faktury lub ich kopie, rachunki 
wystawione zgodnie z odrębnymi 
przepisami lub ich kopie lub kopie 
umów zlecenia lub o dzieło, doty-
czące poniesionych wydatków wraz 
z dowodami zapłaty potwierdzają-
cymi  poniesienie tych wydatków do 
dnia zakończenia terminu składania 
wniosków w danym roku kalenda-
rzowym;

- oświadczenie producenta rol-
nego o liczbie świń utrzymywanych 
w gospodarstwie;

- oświadczenia albo zaświadcze-
nia dotyczące pomocy de minimis 
lub pomocy de minimis w rolnic-
twie oraz informacje niezbędne do 
udzielenia tej pomocy, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 
2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej.

Kolejna forma to zwiększenie 
puli środków na pożyczki na spłatę 
zobowiązań cywilnoprawnych dla 

producentów trzody chlewnej z te-
renów objętych ASF.   ARiMR ma 
odrębną "kopertę finansową" prze-
znaczoną na wsparcie tego działania.

O 15 mln zł zwiększone zosta-
ły środki dla producentów trzody 
chlewnej z terenów objętych ASF 
przewidziane na udzielanie i wypła-
tę w 2018 roku nieoprocentowanej 
pożyczki przeznaczonej na sfinan-
sowanie nieuregulowanych zobo-
wiązań cywilnoprawnych. 

- To następna transza pienię-
dzy przeznaczona w tym roku na 
taką pomoc, a łączna kwota tego 
typu wsparcia wynosi 71,5 mln zł. 
Obecnie w Biurach Powiatowych 
ARiMR zawierane są kolejne umo-
wy pożyczek z producentami trzody 
chlewnej - zaznacza dyrektor od-
działu w Łomży.  

ARiMR przypomina, że  nabór 
wniosków o taką pomoc prowadzo-
ny jest w systemie ciągłym. 

Wniosek o pożyczkę moż-
na złożyć w Biurze Powiatowym 
ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę 
gospodarstwa  producenta trzody 
chlewnej. Złożenie kompletnego 
wniosku jest warunkiem jego roz-
patrzenia. Wykaz dokumentów 
wymaganych jako załączniki do 
wniosku jest zawarty w Zasadach 
udzielania nieoprocentowanych 
pożyczek (...)" oraz we wzorze 
wniosku. 

Pożyczka jest udzielana produ-
centom trzody chlewnej, to znaczy  
producentom rolnym w rozumie-
niu przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności. 

Kolejny warunek to utrzymywa-
nie świń w siedzibie stada, której na-
dano numer na podstawie ustawy z 
dnia 2.04.2004 r. o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt, położo-
nej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, na obszarze: wymienio-
nym w części II lub III załącznika 
do decyzji wykonawczej Komisji 
2014/709/UE z dnia 9.10.2014 r. w 
sprawie środków kontroli w zakresie 
zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w nie-
których państwach członkowskich 
i uchylającej decyzję wykonawczą 
2014/178/UE, lub

zapowietrzonym lub zagrożonym 
w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń, ustanowionym 
zgodnie z przepisami o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt.

- Pożyczka przeznaczona jest 
na sfinansowanie nieuregulowa-

nych zobowiązań cywilnopraw-
nych, które zostały podjęte w 
związku z prowadzeniem przez 
producenta świń działalności rol-
niczej na wskazanych obszarach. 
Do kwoty zobowiązań cywilno-
prawnych nie wlicza się odsetek. 
Ponadto, przeznaczenie pożyczki 
nie obejmuje zobowiązań cywilno-
prawnych na rzecz budżetu środ-
ków europejskich - dodaje Wie-
sław Tadeusz Grzymała.  

Maksymalna kwota pożyczek 
wynosi od 50.000 zł do 1.000.000 zł 
na siedzibę stada - zależnie od licz-
by świń utrzymywanych średnio-
rocznie w 2016  r. w danym stadzie. 

Pożyczkę można zaciągnąć na 
okres do 10 lat. Agencja nie pobie-
ra żadnych opłat z tytułu udzielenia 
pożyczki. 

Pomocą państwa są nieopłaca-
ne przez pożyczkobiorców odsetki 
od udzielonej pożyczki. Pomoc ma 
charakter pomocy de minimis w rol-
nictwie. 

Uwaga hodowcy trzody! ARiMR pomaga 

Naszą pracę traktujemy jako służbę ubezpieczonym, 
polskim rolnikom, powiedział prezes Adam Wojciech 
Sekściński.

Zgodnie z ceremoniałem minister Jan Krzysztof Ardanowski wręczył sztandar KRUS prezesowi Adamowi 
Wojciechowi Sekścińskiemu. 
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z ważnymi dla mnie osobami. Liczę się ze zdaniem ludzi, dzięki którym utrzymuję pion w życiu.

A ci bliscy to…
- Wolę opowiadać o sprawach zawodowych, ale jedno, co mogę powiedzieć, że ślub i przyjście 

na świat Henia (pierwsze dziecko) to były najpiękniejsze wydarzenia w moim życiu. Dodały mi 
skrzydeł. Spowodowały, że zaczęłam podchodzić z większym dystansem do tego, co mnie otacza. 
Nawet gdy ludzie gadają bzdury na mój temat, nie przejmuję się tym. Patrzę na najbliższe mi 
osoby i wiem, że to jest sens mojego życia – zwierza się Plejadzie. 

W sierpniu 2013 roku aktorka wzięła ślub, rzadko jednak pojawia się na salonach ze swoim 
mężem Wojciechem Domańskim, finansistą, który pochodzi z Moszczenicy Niżnej k. Stare-
go Sącza. Studiował na Harvardzie, a po ukończeniu edukacji zaczął pracować w największych 
korporacjach na świecie. Aktorka przyznała w jednym z wywiadów: Mój mąż to moja miłość od 
pierwszego wejrzenia, a raczej od pierwszego dnia w przedszkolu. Jesteśmy z jednego miasta. 
Z jednej grupy przedszkolnej.

Mają dwóch synów: Henryka (styczeń 2015) i Aleksandra (grudzień 2017) 
To, że odeszłam z obsady serialu „Barwy szczęścia”, nie miało nic wspólnego z drugą ciążą – 

zapewnia aktorka.
Katarzyna Zielińska ponad 10 lat temu zaczęła zmieniać swój wygląd: schudła, zmieniła spo-

sób ubierania się, kolor włosów, makijaż. Przeszła spektakularną metamorfozę. Szukała swojego 
stylu. „Po kompleksach, z których się wyleczyłam, przyszły kolejne, bo nic w przyrodzie nie ginie 
(śmiech). Wiele osób uważa, że jestem taką mocną kobietą. I zazdroszczą mi tego. A ja jestem 
krucha w środku”, mówiła Katarzyna Zielińska w jednym z wywiadów.

Ma także swoje słabości: Jestem fanką dobrego, swojskiego jedzenia – przyznaje się kobiecie.
interia.pl. Wieczorna kanapeczka z kiełbasą to idealne zwieńczenie dnia, nawet jak na obiad był 
już mielony, a na deser pyszne ciastko. Jak mawia moja siostra, jestem na kilku dietach na raz, bo 
jedna mi nie wystarcza (śmiech). O 23 zabieram się za ziemniaczki z mięskiem i mizerią. Dlatego 
nie lubię w wywiadach doradzać w kwestii diet, bo samej czasem zdarza mi się zjeść coś, czego 
raczej w żadnej diecie nie zalecają (śmiech). 

- Mimo tych słabości, teraz ważę kilkanaście kilogramów mniej, bardzo mi z tym dobrze. 
Zyskałam więcej pewności siebie, energii. Energia rozpiera mnie od rana do wieczora. Zupełnie 
jak Pippi Langstrumpf, jedną z ukochanych bohaterek mojego dzieciństwa. Ja też, podobnie jak 
ona, jestem zdolna do wielu szaleństw, lubię się śmiać i czasami iść na całość.

- To, co inni mogą brać za bezwzględność, to raczej upór, konsekwencja i odwaga – wyjaśnia 
Super Expressowi. Ja nie czekam, aż coś samo do mnie przyjdzie, tylko pomagam szczęściu i o to 
zabiegam. Nie boję się przeciwności losu i potrafię zawalczyć o swoje. W końcu jestem twardą 
góralką.

- Odwagę i siłę podnoszenia się po porażkach, bo i one się zdarzają, mam po rodzicach. Mój 
tatko zawsze powtarza mi, żebym starała się unikać złych osób. Uśmiechnąć się i uciekać od nich 
jak najdalej. Tak staram się podchodzić do życia. I robić swoje – to, co się kocha, co przynosi nam 

radość i satysfakcję.
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Blues 

tajniaków
Stopklatka TV piątek 20.00, sobota 16.05

Para superagentów, Jane i Jeff, postanawia zrezygnować 
na jakiś czas z pracy w wywiadzie. Chcą poświęcić się 

wychowaniu nowo narodzonej córeczki. Wyjeżdżają do 
Nowego Orleanu, ale i tu dosięga ich przemoc. Muszą 

stawić czoła brutalnemu, choć nieodparcie śmiesznemu 
opryszkowi o imieniu Muerte.

Drogówka 
TVP2 piątek 00.10

To historia siedmiu policjantów, których, poza pracą, 
łączy przyjaźń, imprezy, sportowe samochody i wspólne 

interesy. Ich mały, zamknięty świat z pozoru działa 
doskonale. Wszystko się zmienia, gdy w tajemniczych 

okolicznościach ginie jeden z nich. O morderstwo zostaje 
oskarżony sierżant Ryszard Król (Bartłomiej Topa). 

Spotlight
TV4 sobota 23.05

Rok 2002. Zatrudnieni w dzienniku „The Boston 
Globe” reporterzy badają sprawę księdza oskarżonego 

o wykorzystywanie seksualne dzieci w ciągu trzydziestu 
lat. Rozpoczyna się dziennikarskie śledztwo, którego 

wyniki wstrząsną opinią publiczną. Dziennikarze 
docierają do dorosłych, którzy byli molestowani 

w dzieciństwie. Wkrótce okazuje się, że skala sprawy jest 
szersza, niż ktokolwiek na początku przypuszczał.

Millerowie
TVN7 sobota 21.00

Drobny diler marihuany David Clark zostaje napadnięty 
i okradziony. Aby spłacić swoje zobowiązanie, musi 
sprowadzić z Meksyku dostawę towaru. Postanawia 

udawać ojca rodziny na wakacjach. W mistyfikacji biorą 
udział cyniczna striptizerka, fajtłapowaty Kenny i sprytna 

nastolatka Casey.

Bad Company - 
Czeski łącznik

Polsat niedziela 23.05
Kiedy agent CIA zostaje zabity podczas akcji, rząd 

postanawia zastąpić go jego bratem bliźniakiem. Sęk 
w tym, że ów brat jest cwaniaczkiem, który nie ma 

zielonego pojęcia o pracy w wywiadzie. Emerytowany 
agent CIA ma 8 dni, żeby z ulicznego rozrabiaki zrobić asa 

wywiadu.

Przeboje 2018 roku

Dwa  
taneczne 

dni
W samym sercu Gór Świętokrzyskich, 

w Amfiteatrze Kadzielnia odbędzie się 
Festiwal Muzyki Tanecznej w Kielcach 
W piątek, na dobry początek, odbędzie się kon-

kurs na Taneczny Przebój Roku 2018. Wystąpią naj-
większe gwiazdy gatunku dance i disco polo. Wystą-
pią: Zenek Martyniuk i zespół Akcent, Bayer Full, 
Boys, Weekend, Piękni i Młodzi, Sławomir, Loona, 
Marlena Drozdowska, Cliver, Grzegorz Wilk, Power 
Play, Top Girls, Andre, Baby Full. Gośćmi tego kon-
certu będzie gwiazda zagraniczna Mans Zelmerlow. 

Sobota to drugi dzień Festiwalu i Szalona Do-
mówka Marka Sierockiego czyli Największe Polskie 
i Światowe Przeboje. W konkursie na taneczny hit, 

będą rywalizować gwiazdy zagraniczne, a gośćmi 
będą polscy wykonawcy. Wśród gwiazd między in-
nymi Oceana – wykonawczyni oficjalnego utworu na 
Euro 2012 „Endless Summer”, Kate Ryan, In-Grid, 
Shaun Baker, Velvet, Gromee&Lukas Maijer oraz 
Stachursky i Papa D.  

Festiwal Muzyki Tanecznej – Kielce 2018
TVP2 piątek 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

sobota 21.10, 22.15, 23.15

Przed lustrem spędza  
3 godziny

Przebojowa 
Katia

Dalsze losy czterech Ukrainek, Uljany (Anna 
Gorajska), Poliny (Magdalena Wróbel), Olyi (Kata-
rzyna Ucherska) i Swietłany (Anna Maria Buczek), 
które po przyjeździe do Polski rozpoczynają nowe 
życie. Przyjaciółki zadomowiły się już w Warszawie 
i zdobyły nowych przyjaciół. Nadal jednak muszą 
stawiać czoła kolejnym problemom zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym. 

Uljana odeszła od profesora, ale nie od grania, 
Olya chodzi na kurs językowy na uniwersytecie, 
a Swieta postanowiła założyć firmę importującą 
pielęgniarki. Polina – obecnie dziewczyna kapitana 
i Matylda – wciąż żona gangstera – zaczęły prowa-
dzić wspólnie restaurację z ukraińską kuchnią.

W nowym, trzecim już sezonie serialu „Dziew-
czyny ze Lwowa", oprócz dobrze znanych postaci, 
pojawią się nowi bohaterowie. Do ekipy serialu dołą-

czyła Magdalena Pociecha, która wcieli się w postać 
Katii (na zdjęciu). 

Tak aktorka mówi o swojej postaci: Katia jest 
bardzo przebojowa, kolorowa i zdecydowanie jest 
inna niż pozostałe dziewczyny. Jak widać po mnie, 
bardzo dba o swój wygląd, spędza przed lustrem ja-
kieś 3 godziny, nie pokazuje się nikomu bez makijażu 
i to jest jej główne zajęcie.

Katia jest koleżanką Poliny ze szkoły, a znają 
się od dzieciństwa, aczkolwiek ich relacja jest dość 
szorstka. Katia nie ma świadomości, że Polina za nią 
nie przepada, a wszystko przez to, że Polina zawsze 
wpada przez Katię w kłopoty...

Dziewczyny ze Lwowa
TVP1 sobota 20.30, seria 3

Bayer Full. Zespół istnieje od 1984 roku. 
Sprzedał ponad 16 milionów płyt.

Masters. Liderem zespołu jest Paweł Jasionowski.

będzie się działo

Wyrok: 30 lat za kratkami

Więzienne 
piekło

Wstrząsająca historia młodego Amerykanina osadzo-
nego w tureckim więzieniu za próbę przemytu narkoty-
ków została zainspirowana rzeczywistymi wydarzeniami. 

Bohater dramatu, Billy Hayes podzielił się swoimi 
przeżyciami z więzienia w Turcji, gdzie szerzą się bru-
talne gwałty i przemoc, gdzie prawdziwym luksusem jest 
choć jedna spokojnie przespana noc. Tytułowy „Mid-
night Express" w więziennym slangu oznacza ucieczkę. 
O ucieczce z piekła marzy właśnie Hayes – bity, tortu-
rowany, wykorzystywany seksualnie i poniżany, przetrzy-
mywany w warunkach urągających ludzkiej godności. 

Do tragedii doszło w październiku 1970 roku. Wra-
cający z wakacji w Turcji amerykański student, Billy Hay-

es (Brad Davis), zostaje aresztowany na lotnisku w Stam-
bule za próbę przemytu dwóch kilogramów haszyszu. 
W więzieniu Hayes zaprzyjaźnia się z trzema towarzy-
szami niedoli: Anglikiem Maxem ( John Hurt), Amery-
kaninem Jimmym Boothem (Randy Quaid) i Szwedem 
Erichem (Norbert Weisser). Wszyscy oni przeżywają 
piekło tureckiego zakładu karnego. Skazany na 30 lat 
zdesperowany Hayes przy pomocy kolegów podejmuje 
wreszcie próbę ucieczki.

Pewnie nie wiesz…
Nakrycie głowy –  fez, które nosi kilku Turków w fil-

mie, w 1925 roku zostało zakazane z inicjatywy pierw-
szego prezydenta Turcji – Mustafy Kemala Atatürka, 
w ramach kampanii europeizacyjnej kraju. 

W czasie kręcenia sceny, w której Billy Hayes odgry-
za język Rifkiemu, członkowie ekipy filmowej, nie mogąc 
znieść tego widoku, opuścili na jakiś czas plan zdjęciowy. 
Jedynie reżyser Alan Parker pozostał z aktorami. Język 
użyty w tej scenie to język świni.

Na potrzeby filmu John Hurt przestał się kąpać. Po 
jakimś czasie inni aktorzy nie mogli już znieść jego fetoru.

Midnight Express
TVP Kultura sobota 20.20, niedziela 23.35

Satyra na wielkie gwiazdy Hollywood

Trudny 
powrót  

na szczyt
Przed wielu laty Riggan Thomson 

był na aktorskim topie – w groteskowym 
kostiumie grał w superprodukcjach boha-
tera o nadnaturalnych mocach, Birdmana. 
Dobra passa skończyła się jednak, Riggan 
zaczął grywać ogony i drugorzędne role, 
posypało się także jego życie prywatne… 

Wreszcie postanawia jeszcze raz za-
walczyć o powrót na szczyt: bierze się za 
wyreżyserowanie i zagranie głównej roli 
w broadway’owskiej inscenizacji powieści 

Raymonda Carvera. Los nie będzie mu 
ułatwiał zadania, rzucając pod nogi kło-
dy w postaci kapryśnego aktora (Edward 
Norton), dziewczyny bohatera (Andrea 
Riseborough), która oświadcza mu, że jest 
w ciąży, a jego córka (Emma Stone) wy-
chodzi właśnie z odwyku i wymaga szcze-
gólnej uwagi. 

Riggana zagrał Michael Keaton, 
a więc były Batman, który po tym, jak 
zostawił rolę Człowieka-Nietoperza, 
zleciał z aktorskich szczytów. Podobień-
stwo nieprzypadkowe, bowiem zarówno 
reżyser, Alejandro Gonzalez Iñárritu, jak 
i sam aktor pełnymi garściami czerpią 
z hollywoodzkich przypadków, odsłania-
jąc przeróżne grzeszki dawnych i obec-
nych gwiazd, pokazując, jak małymi 
czasem ludźmi są „wielcy kina”, wydo-
bywając na wierzch ich małostkowość, 
egoizm, roszczeniowość… 

„Birdman” dostał aż 4 Oscary i 5 ko-
lejnych nominacji do tej nagrody. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie po-

nad 100 milionów dolarów, kosztował 18 
milionów.

W scenie, w której Riggan (Michael 
Keaton) przedziera się poprzez tłumy fa-
nów zebranych na Times Square, ubrany 
jedynie w bieliznę, biorą udział prawdzi-
wi turyści, w większości nieświadomi fak-
tu, że obok nich powstaje właśnie scena do 
filmu. Twórcy specjalnie zatrudnili zespół 
muzyczny, aby choć częściowo odwrócić 
uwagę tłumu od akcji filmowej.

Birdman czyli  
(Nieoczekiwane pożytki z niewiedzy)

TVP Kultura piątek 20.25
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Blues 

tajniaków
Stopklatka TV piątek 20.00, sobota 16.05

Para superagentów, Jane i Jeff, postanawia zrezygnować 
na jakiś czas z pracy w wywiadzie. Chcą poświęcić się 

wychowaniu nowo narodzonej córeczki. Wyjeżdżają do 
Nowego Orleanu, ale i tu dosięga ich przemoc. Muszą 

stawić czoła brutalnemu, choć nieodparcie śmiesznemu 
opryszkowi o imieniu Muerte.

Drogówka 
TVP2 piątek 00.10

To historia siedmiu policjantów, których, poza pracą, 
łączy przyjaźń, imprezy, sportowe samochody i wspólne 

interesy. Ich mały, zamknięty świat z pozoru działa 
doskonale. Wszystko się zmienia, gdy w tajemniczych 

okolicznościach ginie jeden z nich. O morderstwo zostaje 
oskarżony sierżant Ryszard Król (Bartłomiej Topa). 

Spotlight
TV4 sobota 23.05

Rok 2002. Zatrudnieni w dzienniku „The Boston 
Globe” reporterzy badają sprawę księdza oskarżonego 

o wykorzystywanie seksualne dzieci w ciągu trzydziestu 
lat. Rozpoczyna się dziennikarskie śledztwo, którego 

wyniki wstrząsną opinią publiczną. Dziennikarze 
docierają do dorosłych, którzy byli molestowani 

w dzieciństwie. Wkrótce okazuje się, że skala sprawy jest 
szersza, niż ktokolwiek na początku przypuszczał.

Millerowie
TVN7 sobota 21.00

Drobny diler marihuany David Clark zostaje napadnięty 
i okradziony. Aby spłacić swoje zobowiązanie, musi 
sprowadzić z Meksyku dostawę towaru. Postanawia 

udawać ojca rodziny na wakacjach. W mistyfikacji biorą 
udział cyniczna striptizerka, fajtłapowaty Kenny i sprytna 

nastolatka Casey.

Bad Company - 
Czeski łącznik

Polsat niedziela 23.05
Kiedy agent CIA zostaje zabity podczas akcji, rząd 

postanawia zastąpić go jego bratem bliźniakiem. Sęk 
w tym, że ów brat jest cwaniaczkiem, który nie ma 

zielonego pojęcia o pracy w wywiadzie. Emerytowany 
agent CIA ma 8 dni, żeby z ulicznego rozrabiaki zrobić asa 

wywiadu.

Przeboje 2018 roku

Dwa  
taneczne 

dni
W samym sercu Gór Świętokrzyskich, 

w Amfiteatrze Kadzielnia odbędzie się 
Festiwal Muzyki Tanecznej w Kielcach 
W piątek, na dobry początek, odbędzie się kon-

kurs na Taneczny Przebój Roku 2018. Wystąpią naj-
większe gwiazdy gatunku dance i disco polo. Wystą-
pią: Zenek Martyniuk i zespół Akcent, Bayer Full, 
Boys, Weekend, Piękni i Młodzi, Sławomir, Loona, 
Marlena Drozdowska, Cliver, Grzegorz Wilk, Power 
Play, Top Girls, Andre, Baby Full. Gośćmi tego kon-
certu będzie gwiazda zagraniczna Mans Zelmerlow. 

Sobota to drugi dzień Festiwalu i Szalona Do-
mówka Marka Sierockiego czyli Największe Polskie 
i Światowe Przeboje. W konkursie na taneczny hit, 

będą rywalizować gwiazdy zagraniczne, a gośćmi 
będą polscy wykonawcy. Wśród gwiazd między in-
nymi Oceana – wykonawczyni oficjalnego utworu na 
Euro 2012 „Endless Summer”, Kate Ryan, In-Grid, 
Shaun Baker, Velvet, Gromee&Lukas Maijer oraz 
Stachursky i Papa D.  

Festiwal Muzyki Tanecznej – Kielce 2018
TVP2 piątek 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

sobota 21.10, 22.15, 23.15

Przed lustrem spędza  
3 godziny

Przebojowa 
Katia

Dalsze losy czterech Ukrainek, Uljany (Anna 
Gorajska), Poliny (Magdalena Wróbel), Olyi (Kata-
rzyna Ucherska) i Swietłany (Anna Maria Buczek), 
które po przyjeździe do Polski rozpoczynają nowe 
życie. Przyjaciółki zadomowiły się już w Warszawie 
i zdobyły nowych przyjaciół. Nadal jednak muszą 
stawiać czoła kolejnym problemom zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym. 

Uljana odeszła od profesora, ale nie od grania, 
Olya chodzi na kurs językowy na uniwersytecie, 
a Swieta postanowiła założyć firmę importującą 
pielęgniarki. Polina – obecnie dziewczyna kapitana 
i Matylda – wciąż żona gangstera – zaczęły prowa-
dzić wspólnie restaurację z ukraińską kuchnią.

W nowym, trzecim już sezonie serialu „Dziew-
czyny ze Lwowa", oprócz dobrze znanych postaci, 
pojawią się nowi bohaterowie. Do ekipy serialu dołą-

czyła Magdalena Pociecha, która wcieli się w postać 
Katii (na zdjęciu). 

Tak aktorka mówi o swojej postaci: Katia jest 
bardzo przebojowa, kolorowa i zdecydowanie jest 
inna niż pozostałe dziewczyny. Jak widać po mnie, 
bardzo dba o swój wygląd, spędza przed lustrem ja-
kieś 3 godziny, nie pokazuje się nikomu bez makijażu 
i to jest jej główne zajęcie.

Katia jest koleżanką Poliny ze szkoły, a znają 
się od dzieciństwa, aczkolwiek ich relacja jest dość 
szorstka. Katia nie ma świadomości, że Polina za nią 
nie przepada, a wszystko przez to, że Polina zawsze 
wpada przez Katię w kłopoty...

Dziewczyny ze Lwowa
TVP1 sobota 20.30, seria 3

Bayer Full. Zespół istnieje od 1984 roku. 
Sprzedał ponad 16 milionów płyt.

Masters. Liderem zespołu jest Paweł Jasionowski.

będzie się działo

Wyrok: 30 lat za kratkami

Więzienne 
piekło

Wstrząsająca historia młodego Amerykanina osadzo-
nego w tureckim więzieniu za próbę przemytu narkoty-
ków została zainspirowana rzeczywistymi wydarzeniami. 

Bohater dramatu, Billy Hayes podzielił się swoimi 
przeżyciami z więzienia w Turcji, gdzie szerzą się bru-
talne gwałty i przemoc, gdzie prawdziwym luksusem jest 
choć jedna spokojnie przespana noc. Tytułowy „Mid-
night Express" w więziennym slangu oznacza ucieczkę. 
O ucieczce z piekła marzy właśnie Hayes – bity, tortu-
rowany, wykorzystywany seksualnie i poniżany, przetrzy-
mywany w warunkach urągających ludzkiej godności. 

Do tragedii doszło w październiku 1970 roku. Wra-
cający z wakacji w Turcji amerykański student, Billy Hay-

es (Brad Davis), zostaje aresztowany na lotnisku w Stam-
bule za próbę przemytu dwóch kilogramów haszyszu. 
W więzieniu Hayes zaprzyjaźnia się z trzema towarzy-
szami niedoli: Anglikiem Maxem ( John Hurt), Amery-
kaninem Jimmym Boothem (Randy Quaid) i Szwedem 
Erichem (Norbert Weisser). Wszyscy oni przeżywają 
piekło tureckiego zakładu karnego. Skazany na 30 lat 
zdesperowany Hayes przy pomocy kolegów podejmuje 
wreszcie próbę ucieczki.

Pewnie nie wiesz…
Nakrycie głowy –  fez, które nosi kilku Turków w fil-

mie, w 1925 roku zostało zakazane z inicjatywy pierw-
szego prezydenta Turcji – Mustafy Kemala Atatürka, 
w ramach kampanii europeizacyjnej kraju. 

W czasie kręcenia sceny, w której Billy Hayes odgry-
za język Rifkiemu, członkowie ekipy filmowej, nie mogąc 
znieść tego widoku, opuścili na jakiś czas plan zdjęciowy. 
Jedynie reżyser Alan Parker pozostał z aktorami. Język 
użyty w tej scenie to język świni.

Na potrzeby filmu John Hurt przestał się kąpać. Po 
jakimś czasie inni aktorzy nie mogli już znieść jego fetoru.

Midnight Express
TVP Kultura sobota 20.20, niedziela 23.35

Satyra na wielkie gwiazdy Hollywood

Trudny 
powrót  

na szczyt
Przed wielu laty Riggan Thomson 

był na aktorskim topie – w groteskowym 
kostiumie grał w superprodukcjach boha-
tera o nadnaturalnych mocach, Birdmana. 
Dobra passa skończyła się jednak, Riggan 
zaczął grywać ogony i drugorzędne role, 
posypało się także jego życie prywatne… 

Wreszcie postanawia jeszcze raz za-
walczyć o powrót na szczyt: bierze się za 
wyreżyserowanie i zagranie głównej roli 
w broadway’owskiej inscenizacji powieści 

Raymonda Carvera. Los nie będzie mu 
ułatwiał zadania, rzucając pod nogi kło-
dy w postaci kapryśnego aktora (Edward 
Norton), dziewczyny bohatera (Andrea 
Riseborough), która oświadcza mu, że jest 
w ciąży, a jego córka (Emma Stone) wy-
chodzi właśnie z odwyku i wymaga szcze-
gólnej uwagi. 

Riggana zagrał Michael Keaton, 
a więc były Batman, który po tym, jak 
zostawił rolę Człowieka-Nietoperza, 
zleciał z aktorskich szczytów. Podobień-
stwo nieprzypadkowe, bowiem zarówno 
reżyser, Alejandro Gonzalez Iñárritu, jak 
i sam aktor pełnymi garściami czerpią 
z hollywoodzkich przypadków, odsłania-
jąc przeróżne grzeszki dawnych i obec-
nych gwiazd, pokazując, jak małymi 
czasem ludźmi są „wielcy kina”, wydo-
bywając na wierzch ich małostkowość, 
egoizm, roszczeniowość… 

„Birdman” dostał aż 4 Oscary i 5 ko-
lejnych nominacji do tej nagrody. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie po-

nad 100 milionów dolarów, kosztował 18 
milionów.

W scenie, w której Riggan (Michael 
Keaton) przedziera się poprzez tłumy fa-
nów zebranych na Times Square, ubrany 
jedynie w bieliznę, biorą udział prawdzi-
wi turyści, w większości nieświadomi fak-
tu, że obok nich powstaje właśnie scena do 
filmu. Twórcy specjalnie zatrudnili zespół 
muzyczny, aby choć częściowo odwrócić 
uwagę tłumu od akcji filmowej.

Birdman czyli  
(Nieoczekiwane pożytki z niewiedzy)

TVP Kultura piątek 20.25



Sacrum et Musica

W niepowtarzalnej scenerii Katedry Łomżyń-
skiej i z udziałem artystów z Białorusi rozpoczął 
się XIV Międzynarodowy Festiwal Kameralisty-
ki Sacrum et Musica. Cykl spotkań z muzyką w  
świątyniach potrwa do 14 października.

Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filhar-
monii Kameralnej im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży, która jest głównym or-
ganizatorem Festiwalu, na dobry początek 
zaprosił Grodzieńską Capellę pod batutą   

Władimira Bormotowa. Wokalistami byli 
Marina Gorowaja - sopran i Władimir 
Gorowaj - tenor. Na repertuar złożyły się 
utwory m. in. Jana Sebastiana Bacha, Fe-
liksa Mendelssohna, Fryderyka Chopina i 
Giuseppe Rossiniego. Taki sam koncert po-
wtórzony został tego dnia w Ostrołęce.

Jak poinformował na wstępie dyrektor 
Jan Miłosz Zarzycki, honorowym patro-
natem objęli Festiwal biskup łomżyński 

Janusz Stepnowski, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, marszałek wo-
jewództwa podlaskiego Jerzy Leszczyński 
i prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. 
Finansowego wsparcia udzielają samorządy 
województwa podlaskiego, Łomży i powia-
tu łomżyńskiego. Udział w organizacji kon-
certów ma również samorząd województwa 
mazowieckiego, Starostwa Powiatowe w 
Łomży i Zambrowie, urzędy miast i gmin: 
w Łomży, Ostrołęce, Ostrowi Mazowiec-
kiej, Szczuczynie, Czyżewie, Piątnicy, Śnia-
dowie, Zambrowie, Kadzidle.

Kolejne koncerty Festiwalu  Sacrum et 
Musica zaplanowane są: 

9 września  - "Stabat Mater" F. Fena-
roli  w kościołach Przemienienia Pańskiego 
w Piątnicy (godz. 12.15) oraz Brunona z 
Kwerfurtu w Łomży (godz. 19) z udziałem 
łomżyńskich filharmoników, a gośćmi będą 
dyrygent Manfredo Crescenzo, Carola Ric-
ciotti - sopran z Włoch  i Karolina Kukliń-
ska - mezzosopran. 

16 września - "Fantazja Filmowa" 
z najsłynniejszymi tematami muzyki fil-
mowej w kościele Miłosierdzia Bożego w 
Łomży (godz. 19) z udziałem Elbląskiej 
Orkiestry Kameralnej oraz Hadriana Filipa 
Tabędzkiego - fortepian.

16 września - "Z Arią i Piosenką" z 
utworami m. in. Bacha, Bizeta i Moniuszki 

w kościołach Wniebowstąpienia Najświęt-
szej Marii Panny w Śniadowie (godz. 9) 
oraz w kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Ku-
piskach (godz. 12) z udziałem Joanny Cor-
tes - sopran i kwartetu Alla Breve.

23 września - "W Krainie Miłości" 
z utworami m. in. Schuberta, Moniuszki, 
Kalmana, Lehara w kościele Św. Jana Pawła 
II w Grajewie (godz. 12) z udziałem Elż-
biety Kaczmarzyk-Janczak -  mazzosopran, 
Tomasza Kanczaka - tenor oraz Tatiany Ba-
ranovskoy - fortepian.

23 września - "Latynoski Duet" z 
utworami m. in. Bacha, Vivaldiego i Mo-
zarta w kościołach Trójcy Przenajświętszej 
w Zambrowie (godz. 13) oraz Wniebowzię-
cia NMP w Ostrowi Mazowieckiej (godz. 
19) z udziałem łomżyńskich filharmoników 
oraz dyrygenta Rubena Silvy  i Alejandriny 
Vazquez z Meksyku - sopran.

30 września - "I Solisti Laudensi" z 
utworami m. in. Corellego, Albinionie-
go, Bacha w kościele Imienia NMP w 
Szczuczynie (godz. 11.30) oraz Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czyżewie (godz. 15.30) 
z udziałem Manueli Lucchi - skrzypce i Fa-
bio Merliniego z Włoch - organy.

O październikowym programie Festi-
walu Sacrum et Musica będziemy jeszcze 
informować.             



Ziemia Łomżyńska

Jarmarki  
wrócą za rok

Piękną pogodą i ciekawymi smakami  pożegnała się na ten rok Łomża z Jarmar-
kami Rozmaitości na Starym Rynku.  Obok tradycyjnych stoisk, dodatkową atrakcją 
były warsztaty naukowe dla dzieci, które przeprowadziła  firma edukacyjna "Junior 
Odkrywca".

Najmłodsi mogli   dowiedzieć  się np. czym jest DNA? Podczas warsztatów "Jak 
wata na patyku, czyli DNA na wykałaczce". Prezentowane były różne doświadczenia 
i eksperymenty z tlenem i dwutlenkiem węgla. Na dzieci czekały również dmuchane 
atrakcje.

Jak każe jarmarkowa tradycja, mieszkańcy Łomży i regionu mogli spotkać na 
Starówce artystów, rzemieślników czy kolekcjonerów antyków. Nie zabrakło również 
producentów  produktów rolno-spożywczych pochodzenia naturalnego. Specjalnym 
wydarzeniem była możliwość spróbowania regionalnych potraw przygotowanych przez 
laureatki konkursu kulinarnego "Zasmakuj w Łomży", Danutę Archacką i Elżbietę 
Uchymiak. Na "kurpśiowską przegryzkę" i tradycyjny bigos chętnych nie brakowało...

Wrzesień pełen wrażeń 
w Kinie Millenium 

Trzy bogate chińskie rodziny przygotowują się na 
wspaniały ślub. Szybko staje się jasne, że chociaż miłości 
nie można kupić, pieniądze mogą jednak nieźle namieszać. 
To zapowiedź „Bajecznie bogatych azjatów”, na które za-
prasza Kino Millenium  w Łomży. 

Kolejną ciekawą propozycją, którą warto uwzględnić 
wybierając się do kina to „Dywizjon 303. Historia prawdzi-
wa”. Prawdziwe losy polskich asów przestworzy, inspirowa-
ne bestsellerem Arkadego Fiedlera, o tym samym tytule. 
Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, 
stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych 
Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę - 
Dywizjon 303, który nie ma sobie równych. W czasach, gdy 
każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać 
ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał 
tak jak oni. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły 
patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń 
Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo. 
Film opowiada nie tylko o spektakularnych 
akcjach, w których brali udział podczas 
Bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich 
życie prywatne. Kogo kochali, kogo stracili 
i za kim tęsknili.  

W tym tygodniu znajdzie się także coś 
dla młodszych widzów. Biały Kieł to rezo-
lutny i bardzo nietypowy szczeniak – mie-

szanka psa i wilka. Po rodzicach odziedziczył 
najlepsze cechy obu ras, więc szybko uczy się, 
jak przetrwać w mroźnych i nieprzyjaznych kra-
inach dzikiej północy. Niestety szczeniak gubi się 
i odłącza od rodziny. Z pomocą przychodzi mu 
wódz indiańskiego plemienia, który przygarnia 
go do swojej wioski. Pośród nowych przyjaciół, 
Biały Kieł szybko dorasta i uczy się współpracy 
z innymi psami i członkami wspólnoty. Niestety 
na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, zwierzak 
trafia do nowych właścicieli, którzy widzą w 
nim tylko łatwy zarobek. Na szczęście z pomocą 
przychodzą mu dobrzy ludzie. Wielka przygoda, 
która czeka Białego Kła, odkryje przed nim jego prawdzi-
wą naturę i da mu pełną miłości lekcję na całe życie. 

Nie sposób pominąć także przedpremierowego pokazu 
„Juliusza”. Tytułowym bohaterem jest uporządkowany na-
uczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego głów-
nym problemem w życiu jest ojciec ( Jan Peszek) – nieusta-
jąco imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior 
przeżyje drugi zawał serca, a mimo to odmówi 
zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał zna-

leźć sposób na to, by wpłynąć 
na jego zachowanie. Lekar-
stwem na bolączki bohatera 
wydawać się będzie przy-
padkowo poznana, beztroska 
lekarz weterynarii – Dorota 
(Anna Smołowik). Okaże się 
jednak, że prawdziwe proble-
my dopiero nadchodzą… 

Repertuar 
Kina Millenium 
07.09 – 13.09

- „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”: od 
piątku 07 września – do 13 września, mała 
sala, godz. 12.00 i 18.15
- „Krzysiu gdzie jesteś?”: od piątku 07 września 
– do 13 września, duża sala, godz. 12.00
- „Biały Kieł 3D”: 07, 09, 11 i 13 września, duża 
sala, godz. 14.30, 08, 10 i 12 września, duża 
sala, godz. 16.30
- „Biały Kieł 2D”: 08, 10 i 12 września, duża sala, 

godz. 14.30, 07, 09, 11 i 13 września, duża sala,
godz. 16.30
- „Stateczek Eliasz” dubbing: od piątku 07 września – do 
13 września, mała sala, godz. 14.30, sobota 08 września i 
niedziela 09 września, mała sala, godz. 10.30
- „Bajecznie bogaci Azjaci”(BEZ REKLAM): od piątku 07 

września – do 13 września, mała sala, godz. 
16.00
- „Bajecznie bogaci Azjaci”: od poniedziałku 
10 września – do 13 września, mała sala, godz. 
20.45
- „Zakonnica” napisy: od piątku 07 września – do 
13 września, duża sala, godz. 18.30 i  20.30
- „Juliusz” (PRZEDPREMIERA): od piątku 07 
września – do 09 września, mała sala, godz. 
20.45



a to ciekawe
Epizod II wojny światowej

Duma floty 
Hitlera

Pod koniec 1939 roku „kieszonkowy pancernik" Hitlera i cud techniki, 
„Admirał Graf Spee", został wysadzony w powietrze przez swojego 

kapitana Hansa Langsdorffa, który popełnił samobójstwo. 

Film odtwarza wydarzenia, które doprowadziły do zniszczenia okrętu. Animacje 
komputerowe wykonano na podstawie oryginalnych planów z tajnych archiwów III 
Rzeszy i zaskakujących odkryć badaczy marynarki – rzucają nowe światło na ten fa-
scynujący epizod z historii wojny.

Krążownik „Admiral Graf Spee" był jednym z kluczowych okrętów floty Adolfa 
Hitlera. Łączył zwrotność i szybkość mniejszych jednostek z siłą ognia potężnych 
statków. W ciągu pierwszych kilku tygodni wojny zatopił dziewięć okrętów należą-
cych do aliantów. W grudniu 1939 roku został schwytany w pułapkę przez brytyjskie 
krążowniki u wybrzeży Urugwaju. Po bitwie dowódca Hans Wilhelm Langsforff zde-
cydował się nie kapitulować, ale zatopić statek, by nie dopuścić do jego przejęcia przez 
nieprzyjaciela. Wrak znajduje się u wybrzeży Montevideo w Urugwaju.

Zatopiony okręt Hitlera
Focus TV piątek 22.55

Bliźniacze Wieże  
– symbole siły i wpływów Ameryki

Wieżowce  
w ruinie

Jak to możliwe, że potężne wieże zaprojektowane tak,  
aby wytrzymać wszystkie rodzaje ataków,  

zawaliły się jak domek z kart? 
11 września 2001 r. Dwa samoloty pasażerskie uderzyły w wieżowce World Trade 

Center. Niewiele osób wie, co wydarzyło się wewnątrz budynku. Dlaczego upadły 
wielkie wieżowce? Jakie nieprzewidywalne zjawiska fizyczne mogły tak fatalnie zmie-
nić ich strukturę, że rozpadły się w ciągu kilku sekund? W jaki sposób budowa budyn-
ków World Trade Center przyczyniła się do ich zniszczenia? 

Odpowiedzi na te pytania będą szukać eksperci – naukowcy, inżynierowie i ar-
chitekci, którzy pracowali przy projektowaniu i budowie wież, ale także ludzie, któ-
rzy znajdowali się w budynku w momencie katastrofy. Film dokonuje zupełnie nowej 
analizy przyczyn tragedii. Przedstawia nowe odkrycia, testy techniczne, ekspertyzy, 
niepublikowane nagrania i opinie biegłych.

Przypomnijmy: 11 września zginęło prawie 3 000 osób, w tym 19 porywaczy. 

Kulisy ataku 11 września
TVP1 sobota 9.50

Krążownik „Admiral Graf Spee" wysadzony w powietrze przez swojego kapitana.



15zobacz to
Giną przestępcy

Trop prowadzi  
do policjanta

Dramat kryminalny 
z legendami kina w rolach 
głównych. Tom „Turk" 
Cowan (Robert De Niro) 
i David „Rooster" Fisk 
(Al Pacino) są partnera-
mi w pracy, a prywatnie 
przyjaciółmi. Obaj pracują 
w wydziale dochodzenio-
wym nowojorskiej policji 
już 30 lat i chociaż są coraz 
bardziej zgorzkniali, nie 
śpieszy im się do zbliżającej się emerytury. Tymczasem w mieście 
pojawia się seryjny zabójca, który zawsze porzuca broń i zostawia 
przy zwłokach wierszyki opisujące przewinienia ofiar. Są nimi oso-
by związane ze środowiskiem przestępczym, tacy jak sutener Robert 
„Rambo” Brady. „Turk” i „Rooster” badają sprawę jego zastrzelenia. 
Wkrótce dochodzi do kolejnych zabójstw. Ginie handlarz broni, 
gwałciciel oraz ksiądz-pedofil. Dochodzenie zaczyna przybierać 
zaskakujący obrót, bowiem wszystkie poszlaki wskazują na to, że 
sprawcą jest policjant. 

Pewnie nie wiesz…
Dwóch najlepszych aktorów w historii kina Al Pacino i Robert 

De Niro spotkali się razem po raz trzeci na planie „Zawodowców". 
Pierwszy raz w 1974 roku zagrali razem w „Ojcu chrzestnym II", 
za który De Niro dostał Oscara. Ale nie mieli ani jednej sceny, w któ-
rej występowali razem. W 1995 roku w filmie „Gorączka" stworzyli 
bodaj jeden z najlepszych filmów sensacyjnych w historii kina. Mieli 
tylko dwie wspólne sceny. Po 13 latach De Niro i Pacino ponownie po-
jawiają się razem w „Zawodowcach". Teraz są razem przez cały film.

Zawodowcy, TVN piątek 22.15

Podrywacz w opałach

Usłyszeć 
myśli 

kobiet
Nick Marshall to błyskotliwy pracownik 

agencji reklamowej, można nawet powiedzieć jej 
gwiazda. A przy okazji przekonany o swojej war-
tości i nieodpartym uroku osobistym podrywacz 
uwielbiający flirty i romanse ze skąpo odzianymi 
modelkami oraz piwo z kumplami, gdzie może 
się pochwalić swymi podbojami. Jednym słowem 
Nick to typowy męski szowinista.

Za wszelką cenę chce awansować na dyrek-
tora agencji reklamowej. Zarząd jednak znalazł 
na to miejsce lepszego kandydata – kobietę, Dar-
cy. Nick jest wściekły i to nie tylko na nią, ale na 
wszystkie kobiety jakie chodzą po naszej planecie. 
Coraz częściej zaczyna sięgać po alkohol. Pew-
nego dnia ulega wypadkowi – zostaje porażony 
prądem z suszarki, co okazuje się przełomowym 
wydarzeniem w jego życiu, bo od tej chwili zaczy-
na słyszeć... myśli kobiet. A to, wbrew pozorom, 
nie jest dla niego miłe…

Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei 
w komedii, która okazała się nadzwyczaj docho-
dowa: zainwestowane 70 mln. dol. przyniosło bli-
sko 375 mln dol.

Patrz uważnie…
W jednej z końcowych scen filmu Nick woła 

Darcy w jej mieszkaniu, krzycząc „Helen". Pomył-
ka wzięła się stąd, że postać Darcy grała Helen 
Hunt.

Przedstawicielki firmy Nike (w filmie) są nimi 
w rzeczywistości - nie są to aktorki.

Mel Gibson naprawdę depiluje woskiem nogi 
podczas jednej ze scen.

Czego pragną kobiety
TVN7 piątek 21.10

Znakomicie się ogląda

Dziecko 
czyni cuda
Bohaterami komedii są Holly 

Berenson, świetnie zapowiadająca się 
restauratorka, i Eric Messer, pracow-
nik telewizyjnego kanału sportowego, 
aspirujący do stanowiska dyrektora. 
Holly i Messera nie łączy nic poza 
wzajemną niechęcią po feralnej rand-
ce w ciemno i miłością do ich córki 
chrzestnej, Sophie. Jednak gdy nie-
oczekiwanie stają się jedynymi bli-
skimi, którzy pozostali Sophie, muszą 
odłożyć na bok animozje. Mieszkając 
pod jednym dachem, usiłują pogodzić 
ambicje zawodowe i napięte grafi-

ki towarzyskie z próbą odnalezienia 
wspólnego języka.

Film wart jest obejrzenia dzięki 
świetnie uzupełniającej się na planie pa-
rze aktorskiej – między Katherine Heigl 
i Joshem Duhamelem iskrzy aż miło. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił ponad 110 milionów 

dolarów, zainwestowano w niego 38 
milionów.

Filmowe niemowlę grają trojaczki: 
Alexis, Brynn i Brooke Clagett.

Katherine Heigl wykorzystała swo-
je własne doświadczenie życiowe grając 
przybraną matkę, ponieważ w rzeczy-
wistości adoptowała córkę, a sama miała 
adoptowaną siostrę.

Och, życie
TVN sobota 21.45

Sportowa wersja mitu od pucybuta do 
milionera

Fenomen 
bieżni

Biograficzny film o czarnoskórym Jes-
se Owensie (1913 - 1980), amerykańskim 
lekkoatlecie, czterokrotnym złotym meda-
liście igrzysk olimpijskich w Berlinie. 

Jesse staje się jednym z członków 
amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej 
na igrzyska w 1936 roku. Olimpiada ta 
w założeniu Hitlera ma być nazistowską 
manifestacją wyższości białej rasy. Ale to 
właśnie Owens przejdzie do historii, bu-
rząc te propagandowe plany, zdobywając 
cztery złote medale i wzbudzając zachwyt 
niemieckiej publiczności. 

Pewnie nie wiesz…
Córki Jesse Owensa udzieliły pełnego 

wsparcia produkcji. Filmowcy skontakto-
wali się z nimi, dali im scenariusz do za-
twierdzenia.

Owens zdobył cztery złote medale: 
w biegu na 100 i 200 metrów, skoku w dal, 
w sztafecie 4 × 100 m.

W ogólnej klasyfikacji Niemcy zdo-
byli 89 medali (33 złote, 26 srebrnych, 30 

brązowych). Drugie miejsce zajęli Ame-
rykanie zdobywając 56 medali (24 złote, 
20 srebrnych i 12 brązowych). Włochy były 
trzecie, z 22 metalami. 

Josepa Goebbels opublikowany w „Der 
Sturmer", nazistowskiej gazecie propa-
gandowej, artykuł, w którym nazwał 
Amerykanów oszustami, bo w ich dru-
żynie na olimpiadzie występowali „pod-
ludzie, dobrze przystosowanych do życia 
w dżungli".

Owens był namiętnym palaczem pa-
pierosów, zaczął w wieku 32 lat, palił 
przez 35 lat.

Zwycięzca
TVP1 piątek 22.55, niedziela 1.10

Jesse Owens na olimpiadzie 
w Berlinie w 1936 roku.



Wyginam śmiało ciało

Przygody  
na Madagaskarze
Lew Alex jest główną atrakcją 

nowojorskiego ZOO. On i jego 
najlepsi przyjaciele, zebra Marty, 
żyrafa Melman oraz hipopotamica 
Gloria całe życie spędzili w niewoli, 
rozkoszując się słodkim lenistwem, 
smakowitymi posiłkami i możliwością oglądania ludzi zwiedzających 
ogród zoologiczny. 

Znudzona dotychczasową sytuacją i brakiem towarzystwa zebra 
Marty ulega pokusie i wiedziona ciekawością samowolnie opuszcza 
ogród. 

W środku nocy zaniepokojeni przyjaciele zebry, postanawiają spro-
wadzić ją jak najszybciej z powrotem. Wymykają się z ZOO. 

W Nowym Jorku niewiele już dziwi mieszkańców, ale lew, żyrafa 
i hipopotam na wspólnej wycieczce po mieście nie pozostają niezau-
ważeni. Przyjaciołom udaje się odnaleźć Marty'ego, ale zwierzęta zo-
stają otoczone, schwytane i odesłane w klatkach statkiem do Afryki. 
Gdy banda pingwinów opanowuje statek, Alex, Marty, Melman i Glo-
ria cudem ratują się przed utonięciem. Morze wyrzuca ich na brzeg 
egzotycznej wyspy Madagaskar. Dopiero tu zaczynają się prawdziwe 
problemy. 

Pewnie nie wiesz…
Animatorzy filmu nienaturalnie zgięli szyję żyrafy Melmana, po-

nieważ... nie mieściła się w kadrze z głowami innych, znacznie mniej-
szych od niej zwierząt.

Madagaskar 2 pojawił się 3 lata później, Madagaskar 3 – 7 lat póź-
niej, Madagaskar 4 będzie wyświetlony w 2019 roku.

„Wyginam śmiało ciało” to piosenka śpiewana przez króla lemurów, 
Juliana. Wykonuje ją Jarosław Boberek, a słowa do niej napisał Marek 
Robaczewski. Wielu krytyków uznało piosenkę za najbardziej wpada-
jący w pamięć fragment filmu.

Madagaskar TVN7 piątek 20.00, niedziela 13.50

Wiewiór wciąż goni orzeszka

Kosmiczna katastrofa
Bohaterowie czterech filmów z serii „Epoka lodowcowa", które 

w polskich kinach obejrzało ponad 6 milionów widzów, powracają, by 
przeżyć prawdziwie niezwykłą przygodę. 

Tym razem niepoprawny Wiewiór w pogoni za upragnionym 
orzeszkiem wystrzelony zostaje… w kosmos, gdzie niechcący powo-
duje katastrofę, w wyniku której w kierunku Ziemi zmierza wielki me-
teor. Tymczasem grupa przyjaciół zajmuje się przyziemnymi sprawami. 
Tygrys Diego planuje założyć rodzinę; mamut Maniek nie może się 
pogodzić z dojrzałością córki. 

Zanim dojdzie do „mocnego uderzenia", Maniek, Diego i Sid mu-
szą stawić czoło niezwykłym zjawiskom, wśród których są gigantyczne 
fale, wyładowania elektryczne i inne fenomeny natury.

W polskiej wersji językowej głosu postaciom użyczyli m.in. Woj-
ciech Malajkat, Piotr Fronczewski oraz Cezary Pazura.

Film zarobił ponad 410 milionów dolarów, wydano na jego pro-
dukcję 105 milionów.

Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie Polsat sobota 20.05

plac zabaw

Pewną kolorową wyspę zamieszkują ptaki 
nieloty. Wśród nich jest bardzo porywczy Czer-
wony. Poznajemy go w momencie, kiedy próbuje 
dostarczyć tort urodzinowy pewnemu maluchowi. 
Kończy się to jednak niepowodzeniem, a Czer-
wony wpada w złość. Jego zachowanie zostaje 
ukarane najwyższym możliwym na ptasiej wyspie 
wyrokiem – uczęszczaniem na kurs panowania 

nad gniewem. Tam poznajemy kolejnych, nieco 
innych od większości mieszkańców bohaterów 
– niezwykle szybkiego Chucka i wybuchowego 
Bombę. Kiedy wyspa zostaje zaatakowana przez 
wredne zielone świnie, przyjaciele będą musieli 
stawić im czoła.

Angry Birds
TV Puls2 sobota 18.00, niedziela 12.00
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Wyginam śmiało ciało

Przygody  
na Madagaskarze
Lew Alex jest główną atrakcją 

nowojorskiego ZOO. On i jego 
najlepsi przyjaciele, zebra Marty, 
żyrafa Melman oraz hipopotamica 
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smakowitymi posiłkami i możliwością oglądania ludzi zwiedzających 
ogród zoologiczny. 
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Marty ulega pokusie i wiedziona ciekawością samowolnie opuszcza 
ogród. 
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ważeni. Przyjaciołom udaje się odnaleźć Marty'ego, ale zwierzęta zo-
stają otoczone, schwytane i odesłane w klatkach statkiem do Afryki. 
Gdy banda pingwinów opanowuje statek, Alex, Marty, Melman i Glo-
ria cudem ratują się przed utonięciem. Morze wyrzuca ich na brzeg 
egzotycznej wyspy Madagaskar. Dopiero tu zaczynają się prawdziwe 
problemy. 

Pewnie nie wiesz…
Animatorzy filmu nienaturalnie zgięli szyję żyrafy Melmana, po-

nieważ... nie mieściła się w kadrze z głowami innych, znacznie mniej-
szych od niej zwierząt.

Madagaskar 2 pojawił się 3 lata później, Madagaskar 3 – 7 lat póź-
niej, Madagaskar 4 będzie wyświetlony w 2019 roku.
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jący w pamięć fragment filmu.
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Zanim dojdzie do „mocnego uderzenia", Maniek, Diego i Sid mu-
szą stawić czoło niezwykłym zjawiskom, wśród których są gigantyczne 
fale, wyładowania elektryczne i inne fenomeny natury.

W polskiej wersji językowej głosu postaciom użyczyli m.in. Woj-
ciech Malajkat, Piotr Fronczewski oraz Cezary Pazura.

Film zarobił ponad 410 milionów dolarów, wydano na jego pro-
dukcję 105 milionów.
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Pewną kolorową wyspę zamieszkują ptaki 
nieloty. Wśród nich jest bardzo porywczy Czer-
wony. Poznajemy go w momencie, kiedy próbuje 
dostarczyć tort urodzinowy pewnemu maluchowi. 
Kończy się to jednak niepowodzeniem, a Czer-
wony wpada w złość. Jego zachowanie zostaje 
ukarane najwyższym możliwym na ptasiej wyspie 
wyrokiem – uczęszczaniem na kurs panowania 

nad gniewem. Tam poznajemy kolejnych, nieco 
innych od większości mieszkańców bohaterów 
– niezwykle szybkiego Chucka i wybuchowego 
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wredne zielone świnie, przyjaciele będą musieli 
stawić im czoła.
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reklama

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: po-
krycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, 
montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łu-
kasz 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
Pożyczki pozabankowe pod grun-
ty rolne i nieruchomości bez BOK, 
umowa notarialna, RRSO 36%, szyb-
ko i uczciwie. Tel. 577 873 616.

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

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

Zakład Usługowy RTV - Marek 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, sprze-
daż 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 okoliczno-
ściowym i inne imprezy. 
Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam działki budowlane w Zo-
sinie, działka nr 39/9 – 1500 m2 i w 
Kupiskach Starych 41/2 od 10 do 34 
arów w rozliczeniu wezmę las, nie-
użytki , auto itp. Tel. 600 588 666.

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, 

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

Sprzedam kredens dębowy , po re-
nowacji. Tel. 512 996 615. 

MOTORYZACJA

Sprzedam Forda Fiestę z 1996 roku, 
1,3 benzyna. Niska cena – spalone 
sprzęgło. Tel. 508 895 111.

Sprzedam przyczepę, 4,5 sztywna, 
bez prawa rejestracji. Tel. 579 435 
575.

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. 

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

PRACA

Zatrudnię doświadczoną osobę przy 
produkcji mebli ogrodowych, po-
szukuję do wynajęcia stodołę min. 
200 m2. Tel. 600 588 666.

Przyjmę pracownika do gospodar-
stwa rolnego. Tel. 600 477 581.

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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Nadmuchiwane zjeżdżalnie, góra kloc-
ków do składania, malowanie twarzy, 
prażona kukurydza dla wszystkich to 
niektóre z atrakcji festynu rodzinnego 
w Kolnie. Na kilka godzin boisko przy 
szkole podstawowej numer 2   zamieni-
ło się w wesołe miasteczko. 

 -Wakacje rozpoczęliśmy festy-
nem „Imieniny Jana z Kolna” . Pikni-
kiem rodzinnym kończymy  wakacje. 
Na festyn przyszły całe rodziny i bar-
dzo nas to cieszy. Głównym organi-
zatorem są pracownicy świetlicy śro-
dowiskowej Stokrotka. Warto przy 
tej okazji przypomnieć, że ta placów-
ka funkcjonuje przez cały rok i jest 
dla wszystkich otwarta - podkreślił 
Andrzej Duda, burmistrz Kolna.

Festynowe zabawy prowadzili 
animatorzy z wyspecjalizowanej fir-
my Kulturobranie z Gdyni. 

- W Kolnie bywamy często, 
chcemy przekazać pozytywną ener-
gię  dzieciom przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego. Do wspól-
nej zabawy  zachęcamy całe rodzi-
ny i mamy nadzieje że wywołamy 
uśmiechy na twarzy – powiedziała 
Grażyna Graszek,  animatorka z 
Kulturobrania.

Atrakcji na festynie było tak dużo, 
że wszyscy przyszli tu z radością.

- Bardzo dobrze bawię  się tutaj  
z moimi koleżankami – z uśmie-
chem mówiła Julka.

Na festyn najlepiej przyjść cała 
grupą. 

- To bardzo dobry pomysł, tak 
dużo się tutaj dzieje. Byliśmy na 
zjeżdżalni teraz idziemy na cukrową 
watę - dodała Róża. 

Wakacje się skończyła, wystar-
tował nowy rok szkolny. W Kol-
nie miejskie placówki oświatowe  

starannie się do niego przygoto-
wały. W efekcie reformy oświaty 
zmieniło  się przeznaczenie bu-
dynku gimnazjum. Już w tym roku 
szkolnym powstały tam oddziały 
przedszkolne cztero i pięciolat-
ków. W przyszłym roku zapadnie 
decyzja: czy będzie tam drugie 
przedszkole czy też przeniesiona 
zostanie  tam jedna ze szkół pod-
stawowych. 

WIESŁAW KOŁOWSKI

Łomża – Nowogród.  
Nowe utrudniania

Przez około miesiąc – do początku października - nie będzie można dostać się bez-
pośrednio ze Starych Kupisk do Jednaczewa. Kierowcy będą musieli wybierać trasę 
przez Łomżę.

Utrudnienia wiążą się z gruntownym remontem drogi wojewódzkiej 
645 między Łomżą a Nowogrodem. Kolejnym etapem prac zapowiadanym 
przez wykonawcę (konsorcjum PBK Łomża, Unibep Bielsk Podlaski, BIK-
-Projekt Łomża) jest przebudowa ważnego skrzyżowania w Kupiskach Sta-
rych. Od 4 września zamknięty zostanie odcinek ulicy Jednaczewskiej – od 
ulicy Kolejowej w Kupiskach do Łomżyńskiej w Jednaczewie. Przewidywa-
ny termin zakończenia prac na tym fragmencie to 2 października.        

Wykonawcy inwestycji zapowiadają odpowiednie oznakowanie terenu 
prac, ale kierujący muszą zachować szczególną ostrożność i czujność. Ogra-
niczenia prędkości, ruch wahadłowy – to tylko niektóre z utrudnień.       

Przebudowa drogi Łomża – Nowogród to jedna z najważniejszych w 
ostatnich latach inwestycji komunikacyjnych w powiecie łomżyńskim. Jest 
finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego oraz z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.    

Wesołe pożegnanie 
wakacji w Kolnie

Malowanie twarzy to jedna z atrakcji festynu na pożegnanie wakacji w Kolnie.
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Zambrów-rocznica bitwy
Burmistrz Zambrowa i cały samorząd miejski zapraszają na uroczyste obchody 79. 
rocznicy Bitwy o Zambrów. 

W tym roku zaplanowane zostały dwudniowe obchody. W sobotę 8 
września  odbędzie się rajd rowerowy "Szlakiem Bitwy o Zambrów", zaś w 
niedzielę 9 września w parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie odbędzie 
się Msza Święta w intencji Ojczyzny i uroczystości przy pomniku 71. Pułku 
Piechoty oraz Inscenizacja Bitwy o Zambrów 1939. 

- Serdecznie zapraszamy do udziału w żywej lekcji historii, jaka będzie 
miała miejsce w naszym mieście - mówi burmistrz Kazimierz Dąbrowski.   
Program: 
• 8 września 2018 r. (sobota):  godz. 10.00 - Rajd rowerowy "Szlakiem Bitwy 
o Zambrów", dystans ok. 50 km 
• 9 września 2018 r. (niedziela): godz. 12.00 - Msza Święta w kościele pw. 
Ducha Świętego w Zambrowie;  godz. 13.15 - uroczystości pod pomnikiem 
71. Pułku Piechoty (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego), salwa honorowa, 
Apel Poległych, przemówienia okolicznościowe, złożenie wiązanek pod po-
mnikiem;  godz. 17.00  - inscenizacja Bitwy o Zambrów 1939 (łąka przy 
targowicy miejskiej, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14).

Punktualnie w samo południe rozległ 
się nad Łomżą i pozostałymi miastami 
Polski dźwięk alarmowych syren . W ca-
łym kraju upamiętniona została data 1 
września - 79. rocznica wybuchu II woj-
ny światowej.

Łomżyńskie główne 
uroczystości tradycyjnie już 
odbyły się w Dolinie Pamięci 
przy Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego, gdzie składane 
są kwiaty oraz zapalane zni-
cze.

Hołd pamięci ofiar wal-
ki o wolna i niepodległą 
Polskę oddali parlamenta-
rzyści, władze miasta i po-
wiatu, przedstawiciele służb 
mundurowych, harcerstwa , 
organizacji kombatanckich 
oraz mieszkańcy. Krótką modlitwę 
poprowadził kustosz Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego ksiądz prałat 
Jerzy Abramowicz.

Jak podaje Urząd Miejski w 
Łomży, druga wojna światowa była 
jednym z najtragiczniejszych kon-
fliktów zbrojnych w dziejach ludz-
kości. Dziś wciąż nie są znane jej 
wszystkie ofiary. Niektóre źródła po-
dają, że pochłonęła ona życie nawet 

72 mln ludzi. Historycy szacują, że 
w okresie od 1939 do 1945 roku zgi-
nęło prawie 6 mln obywateli Polski.

Wojenna nawałnica przetoczy-
ła się także przez Ziemię Łomżyń-

ską. Niektóre z wydarzeń zapisały 
się na trwałe w historii Polski i 
świadomości powszechnej. Naj-
bardziej znanym przykładem są 
"Polskie Termopile", czyli obrona 
odcinka "Wizna" nad Narwią . 
Polski batalion dowodzony przez 
kapitana Władysława Raginisa li-
czył około 700 żołnierzy i podofi-
cerów oraz 20 oficerów.  Mieli 5 ar-
mat, ponad 20 ciężkich karabinów 

maszynowych, a poza tym jedynie 
lżejszą broń.   

Druga strona pod komendą ge-
nerała Hansa Guderiana składała 
się z ponad 40 tysięcy żołnierzy w 
czterech wielkich formacjach, ar-
tylerię, czołgi, wsparcie lotnictwa i 
mnóstwo uzbrojenia wszelkiego ro-
dzaju. Polacy zatrzymali Niemców 
na dwie doby, a bitwa pod Wizną 
jest symbolem  męstwa. W dużej 
mierze za sprawą kapitana Włady-
sława Raginisa, który wybrał samo-
bójczą śmierć zamiast niewoli, gdy 
już jego żołnierze nie mieli czym 
walczyć.    

Po drugiej stronie Łomży, rów-
nież nad Narwią,  rozegrały się w 
pierwszych dniach września dra-
matyczne walki pod Nowogrodem. 
Dysproporcja  sił i wyposażenia 
części Samodzielnej Grupy Opera-
cyjnej "Narew" oraz nacierającej na 
nich dywizji  niemieckiej była nie-
mal równie szokująca jak pod Wiz-
ną. Kilkudniowe odpieranie ataków 
niemieckich i kontrataki polskich 
żołnierzy były także wzorem boha-
terstwa.

Wielkie i tragiczne wydarzenia 
rozegrały się we wrześniu 
1939 roku w okolicach Za-
mbrowa. "Walka o Zambrów 
podyktowana była koniecz-
nością przebicia się przez 
linie wroga w kierunku na 
Nur nad Bugiem. Była to już 
jedna z niewielu możliwości 
ucieczki z kotła sił głównych 
18 dywizji piechoty. Zda-
jąc sobie sprawę z trudnego 
położenia oraz wolniejszego 
tempa marszu dywizji niż 
obu brygad kawalerii, gene-
rał Młot-Fijałkowski rozka-

zał na dzień jedenastego września, 
uderzyć na miasto i przez nie wy-
rwać się z zaciskającego się okrąże-
nia. Od południa z dywizją miały 
współdziałać Podlaska i Suwalska 
Brygada Kawalerii" - podaje portal 
1939.pl. 

Kilka dni później 18 dywizja 
piechoty praktycznie przestała ist-
nieć po walkach w okolicach An-
drzejewa. 

Z głębokim żalem przyjąłem informa-
cję, że 1 września zmarł w wieku 94 
lat major Bronisław Karwowski pseu-
donim „Grom” – mówi Dariusz Syrnic-
ki. - Na wieczną wartę odszedł jeden 
z ostatnich autentycznych bohaterów 
czasów wojny i powojennej walki o nie-
zawisłą Polskę. 

Jak dodaje pasjonat i badacz historii 
regionu, Bronisław Karwowski miał 
życie tak bogate, że w opowieściach o 
czasach wojny i trudnych latach powo-
jennych nie musiał nic dodawać, kolo-
ryzować.

W biogramie przygotowanym 
przez Dariusza Syrnickiego czy-
tamy: „Bronisław Karwowski był 
członkiem Rady Naczelnej Związ-
ku Żołnierzy NSZ, Żołnierzem 
Wyklętym, oficerem II konspiracji 
AK-NZW. Przed wojną miesz-
kał na ul. Spokojnej w Łomży, 
uczęszczał do gimnazjum przy ul. 
Bernatowicza. Śpiewał w chórze 
katedralnym prowadzonym przez 
ks. Mariana Jasionowskiego. W 
podziemiu od 1942 r., aresztowa-
ny przez Niemców cudem uciekł 
spod siedziby Gestapo w Łomży. 
Po wojnie kontynuował walkę w 
ramach Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego. W marcu 1947 

awansowany do stopnia podpo-
rucznika. Na mocy amnestii ujaw-
nił się w kwietniu 1947, pomimo 
to aresztowany w 1948, wyrok - 10 
lat, siedział do 1952. Stale inwi-
gilowany. W 1989 rozbijał młotem 
pomnik władzy ludowej w Dąbro-
wie Białostockiej. Za swoje zasługi 
został odznaczony m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi z Mieczami, Krzyżem Narodo-
wego Czynu Zbrojnego i wieloma 
innymi”. 

Bronisława Karwowskiego 
mieliśmy zaszczyt gościć przed 
kilku laty w naszym cyklu „Na 
Starym Rynku”. Rozmowę, którą 
przeprowadziła Jolanta Święsz-
kowska, przypominamy na an-
tenie Telewizji Narew i na www.
narew.info.       

- Szczególnie poruszające jest 
to, jak – mimo ciężkiej choro-

by – bardzo chciał na ślubie swojej 
wnuczki Joanny odprowadzić pannę 
młodą do ołtarza. To stalo się zaled-
wie dwa tygodnie temu. Niestety, w 

poniedziałek 3 września pożegna-
liśmy Bronisława Karwowskiego, 
pseudonim „Grom” na cmentarzu w 
Dąbrowie Białostockiej.     

„Grom” na wiecznej warcie

Wrzesień polski i łomżyński
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Miejski Dom Kultury - Dom 
Środowisk Twórczych i Na-
czelna Organizacja Tech-
niczna w Łomży zapraszają 
na otwarcie wystawy fotogra-
fii Bożeny Mozyro "Łomża i 
Wilno w kolorach ", która od-
będzie się 7 września 2018 r. w 
Galerii Pod Arkadami. 

Wystawie pod honorowym patro-
natem małżonki Prezydenta RP Agaty 
Kornhauser-Dudy, towarzyszy aukcja 
zdjęć. Środki zdobyte z licytacji zosta-
ną przekazane na budowę oddziału ho-
spicyjnego dla dzieci w Wilnie przy ul. 
Rossa 6.

Wystawa składa się z 50. obrazów, z 
których 34 wykonane zostały w czerwcu 
2018 roku, w trakcie obchodów 600-le-
cia Łomży oraz 16 obrazów będących 
darem autorki, przedstawiające piękno 
Wilna. 

Bożena Mozyro to wileńska Polka, 
znana w Polsce i na Litwie z licznych 
wernisaży fotograficznych, na których 
przedstawia piękno przyrody i dzieła 
cywilizacji. 

Mottem wystawy łomżyńskiej jest 
również piękno przyrody, ciekawi ludzie 
i interesujące obiekty historyczne miasta. 

Zdjęcia wykonane przez artystkę w 
technice elektronicznej zostały wydru-
kowane na specjalnym impregnowanym 
płótnie rozpiętym na drewnianych blej-
tramach tworzące często wrażenie, że 
ma się do czynienia w obrazem malowa-
nym w technice olejnej.

Wystawa zrealizowana przy udziale 
środków finansowych z budżetu miasta 
Łomża czynna będzie do 27 września. 

Druzgocąca informacja nadeszła do Łomży z USA. 23 lata, to stanow-
czo za mało, by żegnać się z marzeniami i światem. W takim wie-
ku odszedł Michael Gilmore, stypendysta Fulbrighta, który w roku 
akademickim 2017-2018 pracował w Państwowej Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, jako English Teaching 
Assistant.

- Michael był wspaniałym młodym, pełnym pasji czło-
wiekiem. Podziwialiśmy jego entuzjazm, szlachetność oraz 
zaangażowanie w pracę. Pełen pozytywnej energii, roztaczał 
wokół siebie aurę ciepła i serdeczności. Zawsze był gotowy do 
dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, za co kochała go 
społeczność akademicka naszej uczelni. Łączymy się w bólu z 
jego rodziną i przyjaciółmi. Michael na zawsze pozostaniesz w 
naszych sercach i naszej pamięci – pisze społeczność studen-
tów PWSIiP w Łomży.

Michael Gilmor urodził się w Huntington, w Nowym 
Yorku. Był absolwentem Providence College w dziedzinie 
biochemii, a także członkiem stowarzyszenia The Liberal Arts 
Honors Program and Alpha Epsilon Delta. 

Program Fulbrighta, którego stypendystą był Michael, to 
prestiżowe przedsięwzięcie międzynarodowej wymiany na-
ukowej. Założony został z inspiracji senatora USA Jamesa 
Williama Fulbrighta w 1946 roku. Jego głównym celem jest 
zwiększanie wzajemnego zrozumienia między obywatelami 
Stanów Zjednoczonych a obywatelami innych krajów. W Pol-
sce program funkcjonuje od 1959 r.  

- Bardzo dużo podróżuję po Polsce. Bywałem już w róż-
nych miastach. Moja mama ma korzenie polskie. Dlatego ten 
kraj jest dla mnie szczególnie bliski. I m.in. z tego właśnie 
powody wybrałem Polskę, jako miejsce do rozwijania swoich 
pasji. W Łomży czuję się jak w domu. Ludzie, którzy mnie 
tu otaczają dają mi poczucie rodzinnej bliskości  – tak wła-
śnie Michael Gilmore opisywał swój związek z naszą zarówno 
małą, jak i tą dużą ojczyzną w rozmowie z Telewizją Narew. 

Gotowa jest wstępna lista projektów, 
na które będą mogli głosować miesz-
kańcy Łomży wybierający zadania do 
realizacji z przyszłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego.  

Jak poinformowali przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego, Zespół 
Koordynujący zatwierdził ostatecz-
nie 24 z 39 propozycji, jakie zgłosili 
mieszkańcy. Na liście znalazły się 
także 2 zadania z Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego.

Będzie to już 6. edycja Budże-
tu Obywatelskiego w Łomży. W 
pierwszej do rozdysponowania 
przez mieszkańców było 300 tysięcy 
złotych. Dziś Ratusz przeznacza już 
2 mln zł. Od przyszłego roku regu-
lować ma to znowelizowana ustawa 
o samorządzie gminnym, według 
której ta pula środków nie powinna 
wynieść mniej niż 0,5 % wydatków 
gminy. 

- My już do tych standardów 
dorównaliśmy – z radością podkre-
ślał prezydent Mariusz Chrzanow-
ski.  -  Jestem dumny , że miesz-
kańcy naszego miasta cały czas 

pokazują swoje zaangażowanie 
w tę inicjatywę i proponują nowe 
pomysły. Każdy z nich jest ważny 
dla społeczności danego osiedla – 
dodał.

Jego zdaniem, aktywny udział 
w Budżecie Obywatelskim wzmac-
nia więzi lokalne oraz daje poczucie 
wpływu na funkcjonowanie miasta. 

- Pod ocenę mieszkańców odda-
jemy 24 zadania z budżetu ogólnego 
oraz 2 w ramach budżetu młodzie-
żowego – poinformował zastępca 
prezydenta Łomży Andrzej Gar-
licki, który przewodniczy pracom 
Zespołu Koordynującego. 

Propozycje, tradycyjnie już, do-
tyczą głównie poprawy infrastruk-
tury komunikacyjnej: ulic, parkin-
gów czy ciągów pieszych, ale także 
podnoszące walory estetyczne mia-

sta, jak np. ceramiczne rzeźby na 
Starówce.  

Od 6 do 12 września mieszkań-
cy mają czas na zgłaszanie ewen-
tualnych uwag i zastrzeżeń. Po ich 
rozpatrzeniu powstanie  ostateczna 
lista zadań zakwalifikowanych do 
głosowania, które odbędzie się w 
dniach 14 września – 4 październi-
ka. Ogłoszenie wyników planowane 
jest na 15 października.

Zgłoszone propozycje 
Strefa Centrum: rzeźby cera-

miczne ilustrujące prozę Zbignie-
wa Herberta na budynku przy ul. 
Dwornej 35;  płyty ceramiczne z 
płaskorzeźbami i ornamentami na 
budynku przy ul. Farnej 1; monito-
ring na osiedlu nr 5 (m. in. Dwor-
na, Rybaki, Żydowska, Zielona, 

Woziwodzka, Senatorska); remont 
ulicy Kapucyńskiej; Ławeczki Wy-
bitnych Ludzi Ziemi Łomżyńskiej 
(wskazanych przez mieszkańców) 
na Starówce; modernizacja wjazdu 
na blokowisko w rejonie ulic Nowo-
grodzkiej i Stacha Konwy; dźwię-
kowe odstraszacze kawek i kruków 
w parkach przy al. Legionów i ul. 
Wojska Polskiego; ławeczki na bul-
warach nad Narwią; zagospodaro-
wanie terenu między blokami przy 
ul. 3 Maja.

Strefa Łomżyca: szlak pieszy od 
ulicy Pułaskiego w kierunku Szkoły 
Podstawowej nr 5; wiaty przystan-
kowe oraz słup ogłoszeniowy na 
osiedlu Kraska; poszerzenie ulicy 
Studenckiej i miejsca postojowe na 
"Bawełnie"; chodniki i wjazdy na ul. 
Łukasińskiego; nowy chodnik przy 

ul. Bawełnianej; rewitalizacja cią-
gów pieszych na osiedlu Młodych; 
boisko wielofunkcyjne przy ul. Har-
cerskiej; mała architektura na bul-
warach nad Łomżyczką. 

Strefa Południe: Plac Zabaw 
dla Dzieci z Niepełnosprawno-
ścią w parku im. św. Jana Pawła II;  
chodnik przy ul. Łagody; Mini Park 
u zbiegu ulicy Szosa Zambrowska i 
al. Piłsudskiego; modernizacja placu 
zabaw przy ul. Kazańskiej 3 i 5; re-
mont nawierzchni ulicy i parkingów 
przy ul. Konstytucji 3 Maja; remont 
nawierzchni na części ul. Prusa, na-
prawa chodników i parkingów w 
rejonie Szkoły Podstawowej nr 10. 

Młodzieżowy Budżet Oby-
watelski: boisko do piłki ręcznej 
plażowej przy ul. Katyńskiej (rejon 
"Orlika"); Gra Miejska.            

Dla wygody i piękna miasta. Propozycje  
do Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok  

Zbyt 
młody, by 
żegnać się 

z marzeniami 

Łomża i Wilno w kolorach
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Seniorzy, bądźcie czujni 
Sporą kwotę oszczędności straciła 78-letnia mieszkanka powiatu łomżyńskiego. 
Była przekonana, że wpuszcza do domu pracownice służby zdrowia, a tymczasem 
dwie nieznajome podstępnie okradły ją.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Łomży, do starszej mieszkan-
ki powiatu łomżyńskiego zapukały dwie kobiety. Zapewniły, że są pracow-
nicami służby zdrowia i chcą przeprowadzić badanie. Seniorka zaufała nie-
znajomym i uwierzyła w stworzoną przez oszustki historię. Nieświadoma 
zagrożenia wpuściła je do swojego domu. To najprawdopodobniej podczas 
rzekomego „badania” seniorki doszło do kradzieży pieniędzy. Pokrzywdzo-
na straciła 2600 zł.

Policjanci apelują o sąsiedzką czujność! Jeżeli w pobliżu miejsca za-
mieszkania zaobserwujemy nieznane pojazdy czy jakieś osoby, których za-
chowanie budzi nasze wątpliwości. poinformujmy natychmiast o swoich 
spostrzeżeniach Policję. Taka reakcja może uchronić np. przed kradzieżą.

Ostrzegajmy także seniorów i informujmy ich o tym jak działają oszuści. 
Pamiętajmy, że opowieści i preteksty, jakie tworzą i wykorzystują złodzieje 
i oszuści bywają bardzo różne, jednak wspólnym elementem ich działania 
jest wytypowanie na przyszłe ofiary najczęściej starszych i mieszkających 
samotnie osób, zdobycie ich zaufania.

Tego typu zdarzenia zaczynają się od miłej rozmowy. Pretekstem do 
wejścia do domu jest z reguły oferowanie różnych produktów, czy też pod-
szywanie się pod urzędników, przedstawicieli różnych instytucji czy też, 
jak w tym przypadku - pracowników służby zdrowia. Bardzo często, gdy 
jedna osoba ze złodziejskiej szajki zagaduje właściciela, druga przeszukuje 
mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy. Niestety osoby starsze tracą wtedy 
oszczędności nawet całego życia.

"Bezpieczna droga do szkoły"   
- kontrole gimbusów   

Łomżyńscy policjanci kontrolują autobusy, które będą dowoziły dzieci na zajęcia 
szkolne. Takie kontrole odbywają się we wszystkich gminach powiatu łomżyńskie-
go. Wszystko po to, aby w rozpoczynającym się roku szkolnym droga do szkoły była 
bezpieczna.

Jak informuje oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży 
asp. Ewelina Szlesińska, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży prowadzą wzmożone kontrole autobusów, które 
już od poniedziałku wożą uczniów. Policyjne działania wpisują się w ogól-
nopolską akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Jej celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Mundurowi podczas kontroli spraw-
dzają stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie, dokumenty i uprawnienia 
kierowców. 

Od początku sierpnia policjanci skontrolowali już większość gimbusów.  
FOTO KMP ŁOMŻA

Potwierdziło się w Łomży, że strażak musi być gotowy na 
wszystko. Nawet na niemożliwe      

Do nietypowej akcji specjalistów z Komendy Miej-
skiej PSP doszło na plaży miejskiej przy moście Hubala. 
Sierpniowego wieczoru Chrysler Voyager stoczył się do 
Narwi i wraz z nurtem odpłynął  kilkaset metrów.

Na szczęście, w pojeździe w chwili zdarzenia nie 

było kierowcy oraz pasażerów. Na miejscu zjawiło się 
kilka zastępów straży pożarnej w tym nurkowie, którzy 
odnaleźli pojazd  w sporej odległości od miejsca "wodo-
wania" auta.

Ponieważ zapadający zmrok uniemożliwił dokoń-
czenie akcji tego dnia,  pojazd został zabezpieczony, a 
akcja wyciągania go z wody odbyła się następnego dnia.

Mieszkańcy wsi Morgowniki musieli opuścić swoje domy. Tuż 
przed 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej, groza tam-
tych dni dała znów o sobie znać.

Sygnał o odkryciu niewybuchu na jednej z posesji 
dotarł do mieszkańców przed południem. Niebezpiecz-
na pozostałość wojny została odkryta podczas prac 
ziemnych.

Jak się okazało, promień rażenia znalezionego nie-
wybuchu mógł wynieść nawet 1000 metrów. W Mor-
gownikach oznaczało to konieczność ewakuacji 20 - 30 
domów. Znalezisko to bomba lotnicza z czasów II woj-
ny o wadze około 50 kilogramów.

Saperzy przy zachowaniu szczególnych środków 
ostrożności zabezpieczyli i podjęli (tak to określają) nie-
wybuch. Na czas akcji zablokowana została droga woje-

wódzka 645. Przed godziną 13 saperzy wywieźli bombę, 
a mieszkańcy mogli wrócić do domów.

Od 1 września, kiedy na Polskę posypały się bomby 
i pociski niemieckie minęło 79 lat. Nawet po straszli-
wych zniszczeniach domów, fabryk, dróg, kolei, jakich 
doznała Polska, śladów już prawie nie ma, a jednak... 
Pod ziemią co i rusz – bo odbywa się wiele inwestycji 
– odnajdywane są bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, 
amunicja z tamtej epoki. Zaledwie kilka tygodni temu 
centrum Łomży zostało sparaliżowane, gdy na budowie 
galerii handlowej przy al. Legionów odkryty zystał taki 
właśnie ślad wojny.

Na szczęście, w tych ostatnich przypadkach nie do-
szło do tragedii. Ale to, że dochodzi do takich znalezisk 
stanowi swego rodzaju memento.                 

Amerykański topielec  

Wojna nie daje  
o sobie zapomnieć
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Mistrzowie, jak wiadomo ubierani są 
w złoto. Jednak zdarzają się wyjątki, 
gdy pod uwagę weźmie się determi-
nację, zaangażowanie i poziom za-
wodów. Wówczas okazuje się, że brąz 
można potraktować jako namiastkę 
mistrzostwa. Mowa o duecie – Pupek 
i Kozikowski Paramotor Team Poland, 
który do Łomży z XX Motoparalotnio-
wych Mistrzostw Polski na lotnisku 
w Szymanowie wraca zdobywając 
podium.

- Jesteśmy zadowoleni, bo 7 
na 9 konkurencji ukończyliśmy z 
najwyższym wynikiem, pokazując 
naszą klasę w nawigacji i pilotażu. 
Walczyliśmy z najlepszymi pilota-
mi, nie tylko w kraju ale także na 
świecie. Z pełną odpowiedzialno-

ścią możemy przyznać, że Polacy 
od lat stanowią światową czołów-
kę w tym sporcie. Udowadniają 
to każdego roku, przywożąc me-
dale z zawodów międzynarodo-
wych. Dlatego poziom polskich 
mistrzostw jest naprawdę wysoki. 
Cieszymy się, że możemy rywali-
zować z najlepszymi. Gratuluje-
my także zwycięzcom, Danielowi 
Walkowiakowi oraz Michałowi 
Perkowskiemu. Dobra robota Pa-
nowie – piszą na portalu społecz-
nościowym Adam Pupek i Piotrek 
Kozikowski, motoparalotniowy 
duet z Łomży. 

Zaczęło się naprawdę dobrze. 
Czysty start, 50 kilometrowa nawi-
gacja oraz celność lądowania na pa-

chołki przy wyłączonym silniku. To 
wszystko sprawiło, że łomżyniacy 
prowadzili. 

- Latam z najlepszym nawigato-
rem na świecie. Piotrek udowodnił 
to po raz kolejny. On po prostu nie 
ma sobie równych – opisuje współ-
pracę z Piotrkiem Adam. 

Prowadzenie w zestawieniu 
na motoparalotniowych mistrzo-
stwach, duetowi z Łomży pokrzy-
żowała konkurencja ekonomiczna. 
Zadanie, które polegało na wykona-
niu jak największego trójkąta rów-
nobocznego na 5,5 kilogramach pa-
liwa wymagało niebywałej precyzji. 
Niestety warunki atmosferyczne 
bywają nieprzewidywalne i niestety 
wystarczyło niewiele, by obliczenia 

prędkości wiatru zmieniły założe-
nia. Adamowi i Piotrkowi zabrakło 
zaledwie 300 mililitrów paliwa, by 
zaliczyć konkurencję. Mimo to zde-
cydowali walczyć do końca. Sku-
tecznie! 

- Jestem mega dumny z Ada-
ma. Ponownie przekonałem się o 
jego klasie pilotażu. Dobra robota. 
Dziękuję wszystkim za trzymanie 
kciuków i gratulację. To fantastycz-

nie mieć takie wsparcie – nie kryje 
radości Piotrek.   

Jak zgodnie przyznają, zawody 
na lotnisku aeroklubu wrocławskie-
go, to dla nich bardzo owocny czas. 
Pozwala przede wszystkim na kom-
pletowanie cennych doświadczeń, 
ale także nawiązywanie nowych 
znajomości. To także doskonały 
rodzaj treningów przed imprezami 
międzynarodowymi.  

Brązowi mistrzowie



23sport

„Wielka walka Polaka! Adam Kownac-
ki zmierzy się z Charlesem Martinem, 
byłym mistrzem świata!” - tak zatytu-
łowal swój tekst o pięściarzu pochodzą-
cym z Łomży, a dokładniej z Konarzyc, 
na portalu sport.pl Antoni Partum. 

„Adam Kownacki (17-0, 14 
KO) wraca do ringu! Już 8 września 
w Nowym Jorku najwyżej notowany 
polski pięściarz królewskiej dywizji 
zmierzy się z Charlesem Martinem 
(25-1, 23 KO), byłym mistrzem 
świata” - emocjonuje się  autor.    

Przypomina, że Adam Kownac-
ki w wieku siedmiu lat wyemigrował 
z rodzicami do Stanów Zjednoczo-
nych. Zachował jednak wiele senty-
mentu do rodzinnych stron. Jesienią 
ubiegłego roku odwiedził Łomżę i 
spotkal się z adeptami pięściarstwa 
z klubu „Tiger” Zbigniewa Male-
szewskiego.

- Bardzo chętnie przyjeżdżam 
do Łomży. Tu mam rodzinę - bab-
cię, dziadka i znajomych. O ile 
oczywiście czas na to pozwala, sta-
ram się ich odwiedzać. Bardzo lubię 
miasto i ciągnie mnie tu sentyment 
– mówił wtedy Tygodnikowi Narew 
Adam Kownacki.

Ma 29 lat, ale wygląda znacznie 
młodziej, bardzo sympatycznie i do-
brodusznie. Dlatego amerykańscy 

specjaliści boksu i marke-
tingu nadali mu przydo-
mek „Babyface”.    

Kilka dni temu w roz-
mowie z Radosławem Le-
niarskim dla „Gazety Wy-
borczej” wspominał swoje 
amerykańskie początki: 
„Na początku marzyłem, 
aby być taki, jak Andrzej 
Gołota. Jak przyjechaliśmy 
z Łomży do Nowego Jorku 
20 lat temu, Gołota, to był 
ktoś!”.

I kontynuował: „Dla 
mnie w Ameryce wszyst-
ko było obce. Nowa szkoła, 
nowi ludzie. Nie czułem 
się dobrze. Były bójki w 
szkole, bo byłem gruby i 
dzieciaki się ze mnie śmia-
ły. Gołota był wtedy dla 
mnie wzorem, kimś wy-
jątkowym. (…) Bo był taki sam jak 
my w tamtym zatłoczonym pokoju, 
przyjechał do Stanów z niczym, a 
daje radę, jakby za nas. W ogóle się 
nie przejmowałem, że najważniejsze 
walki przegrał. Chodziło o to, że był 
na ringu z najlepszymi piściarzami. 
To z jego powodu zacząłem bokso-
wać”. 

„Babyface” jako zawodowy 

bokser stoczył 17 walk. Nie dał się 
jeszcze pokonać, ale też nie uzyskał 
rozgłosu. Aż do walki z Arturem 
Szpilką. Dla wielu nawet niezłych 
znawców boksu było zaskoczeniem 
jak łatwo Kownacki poradził sobie z 
wielką nadzieją kibiców na kolejne-
go Polaka w elicie wagi ciężkiej. To 
zwycięstwo zmieniło wiele w karie-
rze i życiu łomżyniaka. 

„Właściwie od walki 
ze Szpilką stanąłem po-
rządnie na nogach. Ale 
to przeze mnie – można 
było wcześniej, ale by-
łem młody i głupi” - po-
wiedział Radosławowi 
Leniarskiemu. I jeszcze 
wspomniał słowa żony 
z początków kariery: 
„Wierzę w ciebie. Bę-
dziesz mistrzem świa-
ta. Na początku będzie 
ciężko, ale damy radę”.

Jak mówi Adam 
„Babyface” Kownacki, 
od tamtej pory „żyje 
boksowaniem” i jeżeli 
nawet między walkami 
nie trzyma ściśle wagi, 
to potrafi się solidnie 
przygotować. Tak czuje 
się przed walką z Char-

lesem Martinem.                 
Antoni Partum pisze o nim: „W 

2016 roku Amerykanin mierzył się 
o pas mistrzowski wagi ciężkiej w 
pojedynku z Wiaczesławem Głaz-
kowem. Martin wygrał walkę przez 
kontuzję rywala w 3. rundzie. W 
kwietniu tego samego roku stracił 
jednak tytuł na rzecz Brytyjczyka 
Anthony'ego Joshui (21-0, 20 KO), 

przegrywając z nim w Londynie 
walkę przez nokaut w 2. rundzie”.

Przytacza też opinię Artu-
ra Szpilki: „Adam będzie bił się 
z Charlsem Martinem (25-1, 23 
KO), byłym mistrzem wagi ciężkiej, 
ale łatwo sobie z nim poradzi. Je-
stem tego pewien, bo Martin to już 
kompletnie rozbity zawodnik. Jeśli 
Adam wygra, to prawdopodobnie 
dostanie walkę o pas”. 

Mateusz Borek, dziennikarz i 
promotor bokserski, uważa jednak, 
że nie będzie tak łatwo. 

A co sam bokser z Konarzyc są-
dzi o swoich szansach walki o mi-
strzowski pas? 

„Nie uważam, że Anthony 
Joshua i Deontay Wilder są poza 
moim zasięgiem. Obecnie moje 
szanse z nimi oceniam jako pięć-
dziesiąt na pięćdziesiąt. Zmierzę się 
z nimi, kiedy proporcje będą wyno-
siły siedemdziesiąt do trzydziestu 
- na moją korzyść. To nie jest żad-
na pycha z mojej strony. Wiem, że 
muszę schudnąć, lepiej pracować 
na nogach, a także pod względem 
taktycznym mądrzej toczyć walki, 
ale będę to sumiennie poprawiał i w 
2019 roku powinienem zostać mi-
strzem świata - przekonuje w roz-
mowie ze Sport.pl Kownacki”.

Gościnność gościnnością, a duch sporto-
wej rywalizacji ma swoje prawa. Wiktor 
Kosowski z UKS Return Łomża, który 
działa przy III Liceum Ogólnokształcą-
cym, wygrał Mistrzostwa Podlasia 
Młodzików w Tenisie HEXA BANK CUP 
rozegrane w Łomży. 

Wicemistrzem naszego woje-
wództwa został Łukasz Brzozow-
ski z UKS Sokół – Asy Białystok. 
W półfinale turnieju uplasowali się 
Błażej Rafałowski i Antek Śmie-

chowski (obaj UKS Return Łom-
ża).

W grze podwójnej zwyciężyła 
para z Łomży Wiktor Kosowski i 
Nikodem Gąsiewski ogrywając w 
finale 7/5 6/4 Henryka Dąbrow-
skiego (AT Dzikiewicz Białystok) i 
Łukasza Brzozowskiego. 

Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwał sędzia Polskiego 
Związku Tenisa  Janusz Sewastia-
now z Warszawy.  

- Dziękujemy bardzo ban-
kowi HEXABANK za pomoc 
finansową i objęcie patronatem 
Mistrzostw Województwa Pod-
laskiego Młodzików w Tenisie. 
Dzięki takim inicjatywom tenis 
w naszym mieście i wojewódz-
twie prężnie się rozwija a dzieci i 
młodzież aktywnie spędzają wolny 
czas rywalizując na kortach – pod-
sumował Tomasz Poreda (prezes 
UKS Return Łomża). 

Akademiczki  
wśród najlepszych w Polsce

Ze złotym, srebrnym i brązowymi medalami oraz z dobrymi miejscami wróciły 
zawodniczki AZS  Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży z akademickich mistrzostw Polski w tenisie stołowym.

Jak informuje Weronika Łuba z PWSIiP, mistrzostwa Akademickiego 
Związku Sportowego odbyły tym razem na obiektach AWFiS im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku.  Łomżyńską uczelnię reprezentowało pięć za-
wodniczek. 

W kategorii młodziczek w turnieju indywidualnym Eliza Modzelew-
ska zajęła 3  miejsce, zaś Emilia Nagel wśród kadetek uplasowała się na 
5 miejscu. Juniorka Justyna Gutowska wywalczyła srebrny medal w grze 
pojedynczej oraz brązowy w grze podwójnej, ale biorąc udział w rywalizacji. 

Weronika Łuba i Lizaveta Karasiova wspólnie w grze deblowej seniorek 
sięgnęły po tytuł Mistrzyń Polski AZS, zaś w turnieju indywidualnym obie 
zdobyły brązowe medale. 

Koszty udziału łomżyńskich tenisistów stołowych pokryła Państwowa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

Tenis w Łomży się rozwija

Adam Kownacki przed dużym wyzwaniem 
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