
Wzięłam niedawno udział w 
dwóch wydarzeniach bardzo 
od siebie odległych: tematem, 

skalą, a nawet geograficznie. 
A jednak konwencja Prawa i 
Sprawiedliwości w Warszawie 

otwierająca kampanię samo-
rządową partii, która zmienia 
Polskę oraz X Łomżyńskie Fo-

rum Trzeźwości w parafii św. 
Andrzeja Boboli połączone z 
festynem miały ze sobą coś 

wspólnego: energię i entu-
zjazm ludzi, którzy wspólnie 
chcą dokonać czegoś ważnego. 
I jeszcze jedno – jak często po-
wtarzało się w obu miejscach 
słowo: rodzina – mówi dr 
Agnieszka Barbara Muzyk, so-
cjolog. 

Jak dodaje, wrażenie jeszcze się 
spotęgowało, gdy spotkała podczas 
konwencji Elżbietę Rafalską, mi-
nister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej.

- Znamy się i współpracujemy 
od czterech lat. Jedną z dziedzin 
przenoszenia założeń polityki spo-
łecznej Prawa i Sprawiedliwości na 
praktyczne rozwiązania, co realizo-
wałam w Łomży, była polityka se-
nioralna. 
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Chcę  zaplanować w budżecie miasta fundusze na 
bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla posia-
daczy Karty Seniora – zapowiada prezydent Ma-
riusz Chrzanowski. - Nasi seniorzy powinni czuć się 
w Łomży jeszcze bezpieczniej i lepiej pod każdym 
względem, przede wszystkim zdrowotnym.

Jak podkreśla Główny Inspektor Sanitar-
ny, organizator akcji informacyjnej  „Zaszczep 
w sobie chęć szczepienia”, osoby starsze sta-
nowią znaczną i stale rosnącą część społeczeń-
stwa. Współistnienie chorób przewlekłych, 
zmniejszona sprawność intelektualna i fizycz-
na – to tylko niektóre problemy, z którymi 
muszą zmagać się osoby w podeszłym wieku. 
Ponadto osoby po 65. roku życia należą do 
pacjentów szczególnie narażonych na ciężki 
przebieg infekcji zakaźnych. Jednocześnie to 
na tej grupie - współczesnych babć i dziadków 
spoczywa często trud wspierania najbliższej 
rodziny poprzez opiekę nad wnukami. To od-
powiedzialne zadanie zobowiązuje do podję-
cia działań zmierzających do ochrony zdrowia 
nie tylko swojego ale także najbliższych.

„Dlatego zachęcamy te osoby, aby roz-
ważyły decyzję o przeprowadzeniu szczepień 
ochronnych, gdyż są one jak dotąd najlepszą 
metodą zapobiegania chorobom wywołanym 
przez wirusy i bakterie” - podsumowuje GIS

Prezydent Mariusz Chrzanowski pod-
kreśla, że zasadniczym celem inicjatywy bez-
płatnych szczepień dla osób z Kartą Seniora 
jest zdrowie bardziej dojrzałych mieszkańców 
Łomży.

- Ale także to, aby mogli być stale aktywni 
w życiu swoich rodzin, ekonomicznym, edu-
kacyjnym kulturalnym czy sportowym miasta. 
Bardzo są nam potrzebni w wielu dziedzinach 
– dodaje prezydent.      

Szczepienia były jednym z tematów 
spotkania Mariusza Chrzanowskiego z oso-
bami tworzącymi Łomżyńską Społeczną 
Radę Seniorów. To forum utworzone przez 
prezydenta w pierwszym okresie kadencji. 

Skupia osoby o ogromnym doświadczeniu 
zawodowym i życiowym, które chcą się nim 
dzielić ze społecznością miasta i inicjować 
ciekawe przedsięwzięcia. We współpracy 
z Radą powstała np. Karta Seniora zainicjo-
wana przez Mariusza Chrzanowskiego. Daje 
ona osobom starszym różnego rodzaju ulgi 
i przywileje. Jednym z nich jest bezpłatna 
komunikacja miejska na terenie miasta. Na 
tym nie koniec, bo prezydent już zapowie-
dział, że będzie wnioskował do radnych, aby 
w projekcie przyszłorocznego budżetu mia-
sta uwzględnili środki na bezpłatne szcze-
pienia przeciw grypie osobom po 60. roku 
życia posiadającym Kartę Seniora.  

Spotkanie było także pewnym podsumo-
waniem kolejnego etapu pracy Rady Senio-
rów, dlatego Mariusz Chrzanowski przekazał 
na ręce przewodniczacej Grażyny Czajkow-
skiej podziękowania.

A gdy już wszystkie wymogi formalne 
i robocze zostały dopełnione, mogła się roz-
począć zabawa. Łomża ma także pod tym 
względem swój specjalny sposób działania. 
Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych przypada 1 października, 20 paź-
dziernika – Europejski Dzień Seniora, a 14 
listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora.

- Autorzy tych koncepcji pewnie zasuge-
rowali się poglądem, że od 60 lat, to już „jesień 
życia”. Nie znali łomżyńskich seniorów, dla 
których to nie żadna jesień, tylko trochę póź-
niejsze lato – uśmiecha się prezydent Mariusz 
Chrzanowski,

Dlatego Łomżyński Dzień Seniora zarzą-
dził już na 6 września. Tradycyjnie na Starym 
Rynku.   

- Przede wszystkim jest większa gwaran-
cja dobrej pogody, a my lubimy się bawić pod 
bezchmurnym niebem – dodaje.                  

Trafienie z terminem Seniorady było ide-
alne. Taniec i wspólne śpiewanie, bezpłatne 
badania lekarskie odbyły się przy słonecznej, 
letniej pogodzie.

Seniorzy w pokaźnej liczbie stawili się na 
łomżyńskiej Starówce. 

- Serdecznie dziękuję, że przybyliście tu, 
by w tak licznym gronie wspólnie spędzić czas 
– powitał zgromadzonych prezydent. 

A potem atrakcje goniły atrakcje. Na sce-
nie pojawiali się kolejno – zespół Maryna, 
akordeonista Michał Sawicki, Robert Kossa-
kowski - laureat "Szansy na Sukces", Magda 
Sinoff i grupa Tabor. Wokół Starego Rynku 
czekały na seniorów namioty z bezpłatnymi 
badaniami poziomu cukru we krwi oraz testa-

mi na HCV (badanie w kierunku WZW typu 
C), a także porady dietetyka i masażysty. Pa-
nie mogły skorzystać z bezpłatnego makijażu 
wykonanego przez wykwalifikowane kosme-
tyczki oraz poćwiczyć z trenerką fitness. Był 
kącik gier, rozegrany został turniej szachowy 
oraz piłkarzyków. Nie zabrakło też konkur-
sów z nagrodami. Imprezę uatrakcyjnił pokaz 
filcowych kapeluszy i biżuterii oraz warsztaty 
tego rękodzieła. 

Seniorada odbywała się już po raz czwarty. 
Pomysł zrodził się w 2015 roku na pierwszym 
posiedzeniu Rady Seniorów, powołanej przez 
prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskie-
go. 

- Cieszymy się życzliwością prezydenta 
i bawimy się wspólnie – mówi przewodniczą-
ca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów 
Grażyna Czajkowska.

Seniorzy są nam bardzo potrzebni

Rodzina – od niej się wszystko zaczyna

Od lewej: Agnieszka Barbara Muzyk, minister pracy Elżbieta Rafalska i wiceminster Elżbieta Bojanowska
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Platforma wie 
czego oczekują 

łomżyniacy 
Ponad 1000 osobistych i wirtualnych 
spotkań z mieszkańcami Łomży odbyli 
w 25 dni działacze Platformy Obywa-
telskiej. Postanowili zapytać jak żyją 
łomżyniacy, co myślą o swoim mieście, 
czego mu życzą i prosili o wypełnienie 
specjalnych ankiet.    

- Było to niesamowite doświad-
czenie. Bardzo dziękujemy, że przy-
jęliście nas tak ciepło. Obiecujemy, 
że nadal będziemy rozmawiać, bę-
dziemy kontynuowali nasze spo-
tkania z mieszkańcami Łomży bo 
wiemy jak bardzo jest to potrzeb-
ne – powiedział Cezary Kisiel, szef 
łomżyńskich struktur PO.

Tak, jak zapowiadali, liderzy 
partii – w tym radni miejscy i osie-
dlowi – wyniki rozmów i zawartość 
ankiet akcji „Łomża, co dalej” zosta-
ła upubliczniona. 

- Nie mamy żadnych zastrze-
żeń, aby z opublikowanych przez 
nas materiałów korzystały media, 
socjologowie czy nawet inne komi-
tety wyborcze – stwierdził Maciej 
Borysewicz, radny miejski i kandy-
dat PO na prezydenta Łomży.

Statystycznie efekt rozmów 
przedstawicieli Platformy z łom-
żyniakami to: 1016 wypełnionych 
ankiet, w ogromnej większości na 

profilach facebookowych i w bezpo-
średnich kontaktach.       

Obszernie zaprezentował najważ-
niejsze wnioski wypływające ze zgro-
madzonych  Maciej Borysewicz.

Za wszystkie rozmowy i uwa-
gi serdecznie dziękujemy bo były 
otwarte i miłe. Nikt nie odmówił 
udziału w badaniu ankietowym, 
więc jest to dobry prognostyk. Wy-
niki są dostępne dla każdego. Wyni-
ki są rzetelne, prawdziwe, nie było 
żadnych nadużyć czy naciągnięć. 
Lektura jest fascynująca. A jakie 
możemy wyciągnąć – choćby skró-
towo - najważniejsze wnioski z tych 
badań? Mieszkańcy Łomży zauwa-
żyli, że miasto się wyludnia. Wyjeż-
dżają młodzi ludzie. Pytania są takie: 
czy ten proces można powstrzymać 
czy jedynie jego skutki minimalizo-
wać? Otóż nam wydaje się, że mło-
dzi ludzie w sporej części na pewno 
wyjadą po szkole średniej. Chcą 
poznawać świat, studiować w więk-
szych ośrodkach, zdobywać nowe 
doświadczenia. Naszą rolą byłoby 
zrobić wszystko, aby chcieli tu wra-
cać po studiach. Drugie z najważ-
niejszch spostrzeżeń, które wynika-

ją z ankiet, dotyczy stanu finansów 
miasta i gospodarowania budżetem. 
Mieszkańcy zdają sobie sprawę, 
jak bardzo miasto jest zadłużone. 
Oczekują poprawy sposobu zarzą-
dzania budżetem miasta i zgadzają 
się w większości, że należy zacząć 
spłacać zadłużenie, nawet kosztem 
jakichś inwestycji. To bardzo waż-
na informacja dla nas. Trzeba pod-
jąć działania - szczególnie będzie 
to dotyczyło nowych władz - które 
pozwolą na zracjonalizowanie bu-
dżetu miasta. Zrównoważenie do-
chodów i wydatków. Nie może być 
tak, że stale mamy więcej wydatków 
niż dochodów. W ten sposób zawsze 
będziemy zawsze się zadłużać, rolo-
wać kredyty, co może nieuchronnie 
prowadzić do bankructwa – mówił 
Maciej Borysewicz

Jak się okazało, łomżyniacy bar-
dzo cieszą się z powstającej trasy 
Via Baltica.   

- Widzą w tym ogromną szan-
sę na rozwój miasta, zwracają jed-
nakże uwagę, że może być to rów-
nież zagrożenie. Wskazują, że by 
tę szansę wykorzystać, należy być 
do niej bardzo dobrze przygoto-
wanym. Jeżeli będzie nam dane, 
a w to głęboko wierzę, sprawować 
i realizować władzę w naszym mie-
ście, powołamy zespół który będzie 
przygotowywał plan działania  po 
otwarciu Via Baltica. To jest dla 
nas ogromna szansa, ogromna 
szansa dla przedsiębiorców, dla 
pozyskiwania nowych inwestorów, 
dla poszerzania granic miasta, ale 
musimy być na to przygotowani. 
Musimy korzystać i czerpać z do-
świadczenia miast, które poprzez 
otwarcie obwodnicy utraciły pew-
ną część ruchu samochodów, czyli 
potencjalnych klientów oraz przy-
jezdnych, których można by w jakiś 
sposób zainteresować ofertą miasta. 
Musimy być na to przygotowani – 
kontynuował kandydat na prezy-
denta. 

Nieco zaskoczył czwartym 
wnioskiem z ankiet. Wynikałoby 
z nich, że spora część mieszkańców 
zawsze bardzo bliskie Kościoło-
wi Łomży, wskazuje na zbyt duży 
wpływ hierarchii kościelnej na wła-
dze miasta.    

- Mieszkańcy oczekują, że 
ten wpływ będzie ograniczony, że 
sprawy świeckie będą oddzielone 
od spraw kościelnych – powiedział 
Maciej Borysewicz.  

Na deser zostawił sobie naj-
ważniejszy wniosek, pojawiający 
się w w 99 procentach odpowiedzi 
mieszkańców Łomży. 

- Są dumni ze swojego mia-
sta, kochają je, chcą tutaj zostać, 
doceniają walory przyrodnicze, 
położenie, krajobraz, zabytki, tra-
dycję 600-letniej bytności, zabytki. 
Oczekują, żeby wykorzystywać na-
sze położenie, infrastrukturę, ludzi, 
potencjał, zasoby, które mamy, bo 
nie powiniśmy mieć kompleksów. 
Łomża nie może czuć się gorsza od 
innych miast – podsumował Maciej 
Borysewicz.

Łomżyńska PO pójdzie do wy-
borów samorządowych z hasłem 
„Łomża bez kompleksów”. Cezary 
Kisiel, Maciej Borysewicz, radni 
miejscy - Edyta Śledziewska i Sta-
nisław Oszkinis, Piotr Serdyński 
z Rady Osiedla przekonywali, że 
atutami miasta są położenie, baza 
sportowa, bezpieczeństwo i wiele, 
wiele innych cech.     

polityka
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PSL nie godzi się  
na obarczanie winą 

Działacze Polskiego Stron-
nictwa Ludowego przestali 
z pokorą przyjmować zarzuty 
ze strony rządu i polityków 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Prezes PSL w województwie 
podlaskim, członek zarządu 
województwa Stefan Krajew-
ski i Tomasz Chojnowski, szef 
łomżyńskich struktur partii 
spotkali się z dziennikarzami, 
aby przekazać stanowisko do-
tyczące m.in. ustawy o obrocie 
ziemią i pomocy „suszowej”.

- Dużo zapowiedzi było, że PiS będzie wspierał rolników – polskich, 
podlaskich, że zatrzyma sprzedaż ziemi w ręce cudzoziemców. Mówiłem 
wielokrotnie poprzedniemu ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielo-
wi, że ustawa w takim kształcie nie ma sensu. Dziś mamy dane z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych  i są zatrważające. W 2015 roku, kiedy rządziło 
PSL z PO, zostało sprzedanych obcokrajowcom 412 hektarów. W kolej-
nym roku, już za rządów PiS, było to już 576 ha,  w rok 2017 - ponad 1069. 
Najwięcej kupują Austriacy, Niemcy, Duńczycy, Belgowie. Wiele proble-
mów związanych z obrotem ziemią dostrzegają rolnicy. Skarżą się, że nie 
mogą kupić czy sprzedać ziemi w sąsiednim powiecie ostrołęckim czy 
ostrowskim, gdy mieszkają w łomżyńskim, Skarżą się mieszkańcy miasta, 
że nie mogą kupić kawałka ziemi pod miastem. Dziś słyszymy zapowiedź 
że będzie zmiana, ale to można było od początku wprowadzić inaczej – 
mówił Stefan Krajewski. 

Odniósł się także do działań i wypowiedzi związanych z tegoroczną su-
szą.   

- Pomoc która trafi do podlaskich rolników będzie marginalna, bo jak 
wiemy musi być minimum 30% straty w gospodarstwie żeby jakakolwiek 
udzielona. Jeśli   

w gospodarstwie jest produkcja zwierzęca, rolnicy nie mogą liczyć na 
jakąkolwiek pomoc. Od początku mówiliśmy, że w to powinny się zaan-
gażować instytucje, pracownicy ośrodka doradztwa rolniczego, pracownicy 
Agencji restrukturyzacji, KRUS-u, tych wszystkich instytucji które działają 
na rzecz rolnictwa. Dziś minister Jan Ardanowski próbuje całą odpowie-
dzialność przerzucić na samorządy, że działania są zbyt wolne, opieszałe. 
Ostetczne decyzje o wypłatach pomocy czy odmowie będą po wyborach i to 
jest kolejny chwyt stosowany przez PiS. Na to się nie zgadzamy bo po raz 
kolejny rolnicy i wieś na tym ucierpi – tłumaczył lider PSL.  - Pracownicy 
Urzędu Gminy mówią, że zostali odciągnięci od innych spraw, interesan-
ci w innych działaniach krytykują ich za opieszałość – dodawał  Tomasz 
Chojnowski.

Obaj krytycznie odnieśli się także do sytuacji, że od 3 lat nie została 
rozwiązana sprawa parkingu przy siedzibie ARiMR w Łomży.   
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W bliskim partnerstwie z mini-
sterstwem i przy ogromnej osobistej 
życzliwości pani minister Elżbiety 
Rafalskiej oraz jej współpracowni-
ków, doprowadziłam do powstania 
w Łomży na przykład  Klubu Se-
niora i ośrodka Senior Plus – tłu-
maczy Agnieszka Barbara Muzyk.

Równie skuteczne, a może na-
wet bardziej, układała się współ-
praca w drugiej z ważnych dla PiS 
i resortu rodziny, osi współpracy 
– wspierania osób z niepełnospraw-
nością i ich rodzin.

- W maju tego roku pani mi-
nister Elżbieta Rafalska i wicemi-
nister Elżbieta Bojanowska brały 
udział w otwarciu środowiskowego 
domu samopomocy dla osób powy-
żej 25 roku życia. Współpracowa-
łyśmy przy tworzeniu tej placówki. 
Jest ona wielkim sukcesem i wypeł-
nieniem bardzo boleśnie odczuwa-
nej przez wiele lat w Łomży pustki 
w tej dziedzinie. To wtedy padły 
słowa minister Elżbiety Rafalskiej, 
które przyjęłam z ogromną dumą, 
że Łomża ma modelowy system  
opieki nad osobami z niepełno-
sprawnością i wspierania ich rodzin 
od pierwszych chwil życia do czasu, 
gdy takie wsparcie jest niezbędne – 
dodaje inicjatorka i organizatorka 
modelowych rozwiązań.

Agnieszka Barbara Muzyk do-
daje, że system wymaga jeszcze 
dokładania kolejnych elementów, 

ponieważ rodzajów niepełnospraw-
ności jest, niestety, bardzo wiele.

- Marzy mi się jeszcze park 
sensoryczny wokół dawnych obie-
ków szkoły „Drzewnej”, gdzie 
właśnie powstaje ośrodek kom-
pleksowej opieki i pomocy dla wy-
magających wsparcia osób w każ-
dym wieku – mówi socjolog.

Rodzina chroni miłością – po-
wtarza po raz kolejny jedną ze 
swoich ulubionych maksym. Albo 
jeszcze inną: „Rodzina - od niej 
wszystko się zaczyna”. To sło-
wa, które poprzednia prezes Rady 
Ministrów umieściła na początku 
swego przesłania zawartego w do-
kumencie "Rodzina najlepszą inwe-

stycją". Także minister Elżbieta Ra-
falska chętnie przywołuje te słowo: 
"Jestem przekonana, że rodzina jest 
tą wartością, która łączy wszystkie 
Polki wszystkich Polaków".        

- Im bliżej i uważniej przyglą-
dam się tej rzeczywistości, w któ-
rej próbujemy  realizować zamiary 
własne i ważne dla naszych zbio-
rowości – miasta, regionu,  kraju 
-  tym bardziej jestem przekonana, 
że rodzina jest i kluczem, i tarczą, i 
piorunochronem – mówi Agnieszka 
Barbara Muzyk.        

Jak zresztą uzupełnia, stosunek 
do rodziny w sposób zasadniczy 
odróżnia Prawo i Sprawiedliwość 
od wszelkich innych podmiotów na 
scenie politycznej. 

- Przypomnijmy sobie jeden 
z fundamentalnych zapisów pro-
gramu Prawa i Sprawiedliwości, 
z którym, szliśmy do zwycięskich 
wyborów parlamentarnych w 2014 
roku, i w którym "rodzina" wspólnie 
ze "zdrowiem" i "pracą" stanowią 
wręcz tytułowe terminy.

Wiele już z głównych celów 
polityki rodzinnej się udało do-
konać w okresie rządu Prawa i 
Sprawiedliwości. Program 500+ 
praktycznie zlikwidował zjawi-
sko niedożywienia i drastycznego 
ubóstwa, na którym najbardziej 
cierpiały dzieci. Sprzyja także 
rodzinom, które nie obawiają się 
witać na świecie kolejnych  po-

tomków. „Nowy start”, czyli 300 
złotych na szkolne wyprawki, do-
datkowo przełamuje niekorzystne 
zjawiska. 

Nadal jednak demografia nie 
wróciła do stanu zapewniającego 
zastępowalność pokoleń - wy-
ludnienie Polski to nadal istnie-
jące zagrożenie. Wyzwaniami do 
realizacji pozostają np.: wzmoc-
nienie sytuacji ekonomicznej ro-
dzin, ochrony macierzyństwa i 
rodzicielstwa zwłaszcza w zakre-
sie praw pracowniczych, zaspo-
kajanie potrzeb mieszkaniowych, 
powszechny i jak najmniej obcią-
żający finansowo system wycho-
wawczy i edukacyjny. Elementami 
ogólnej polityki rodzinnej powin-
ny w jeszcze większym stopniu 
kwestie związane z seniorami oraz 
osobami niepełnosprawnymi. Na-
wet przy wielkim wysiłku państwa 
i jego instytucji zasadniczy ciężar 
troski o te osoby spoczywa na ro-
dzinach.

- Wiele zależy od samorządu. 
Od umiejętnie przygotowanych i 
zrealizowanych projektów, które 
rząd i cała sfera organizacji poza-
rządowych uznają za rozwiązujące 
kolejne problemy i zechcą wesprzeć. 
Wiele trzeba umieć, by w tak deli-
katnej materii jak „obsługa człowie-
ka” działać skutecznie, a nie naru-
szać wrażliwości i osobistej wolności 
– mówi Agnieszka Barbara Muzyk. 

aktualności

Prezentacje, warsztaty i spotka-
nia informacyjne  towarzyszą inau-
guracji konkursu Fundacji „Orlen 
- Dar Serca”. W ramach programu 
grantowego  „Moje miejsce na Zie-
mi”, Fundacja przekaże społeczno-
ściom lokalnym  2 miliony złotych. 

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, 
zainteresowanie paliwowego poten-
tata zorganizowaniem konkursu na 
Ziemi Łomżyńskiej, stało się możli-
we dzięki życzliwości jednego z me-
nedżerów firmy Artura Sudaka. Nie 
udało się nam jednak potwierdzić 

tej informacji. Sam zainteresowany 
i inni pracownicy Orlenu odsyłali 
nas  do oficjalnych służb prasowych 
koncernu.     

O granty w wysokości od 3 
do 15 tysięcy złotych mogą ubie-
gać organizacje i stowarzyszenia, 

które mają pomysł na to, jak po-
winno zmienić się ich otoczenie. 
Prezentacja  zorganizowana na 
stacji paliw PKN Orlen w Piąt-
nicy była okazją do  przekazania 
informacji o konkursie granto-
wym „Moje miejsce na Ziemi”. 
Do namiotowego miasteczka za-
praszani byli klienci stacji. Punkt 
informacyjny został urządzony 
tak aby wszyscy czuli się tu do-
brze. Były owoce, słodki poczę-
stunek, fotele do masażu, a dla 
najmłodszych tablica i przybo-
ry do rysowania. Intensywnie 
pracowała  służba informacyjna 
miasteczka Fundacji „Orlen – 
Dar Serca” . Każda osoba odwie-
dzająca stację paliw otrzymywała 
informacje o możliwości  udziału 

w konkursie grantowym „Moje 
miejsce na Ziemi”.   

- Cieszę się, że Fundacja che 
wspierać takie stowarzyszenia, jak 
nasze. Chcielibyśmy skorzystać 
z dotacji i kupić nowe stroje spor-
towe. Marzymy także o zimowym  
obozie szkoleniowym. W naszym 
klubie trenuje 150 dziewcząt, są 
także drużyny chłopców – mówi 
Karolina Chaberek, trener w klubie 
sportowym Forty Piątnica.  

Fundacja „ Orlen - Dar Ser-
ca” przyzna aż 400 grantów na sfi-
nansowanie lokalnych inicjatyw. 
Najlepsze projekty wyłoni komisja 
konkursowa. Ogłoszenie  wyników 
zaplanowano na 8 października. 

Szczegółów informacje o kon-
kursie na orlendarserca.pl

Fundacja „Orlen - Dar Serca”  
rozda 2 miliony złotych

Rodzina – od niej się wszystko zaczyna

Minister Elżbieta Rafalska i Agnieszka Barbara Muzyk podczas konwencji Prawa i 
Sprawiedliwości
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Inicjatorem powołania przedsię-
biorstwa społecznego był Bar-
tosz Wądołowski, który zatrudnił 
5 osób bezrobotnych. Podmiot 
ekonomii społecznej oferuje 
usługi gastronomiczne i sprze-
daż domowych wyrobów gar-
mażeryjnych. Siedzibą jest lokal 
wynajęty od Spółdzielni miesz-
kaniowej „Perspektywa”, który 
mieści się przy ul. Kazańskiej 1.

Początek
Fundacja Zdrowa Żywność po-

wstała w ramach projektu Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. 
Rozwój Ekonomii Społecznej, któ-
ry jest prowadzony przez Stowarzy-
szenie Europartner z Białegostoku.

Prezes fundacji Bartosz Wą-
dołowski: - Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej przedstawił 
możliwość uzyskania środków fi-
nansowych na założenie przedsię-
biorstwa społecznego. Nie ukry-
wam, że nie miałem tego rodzaju 
doświadczeń. Jednakże kolejne spo-
tkania z doradcą OWES–u spra-
wiły, że temat przedsiębiorczości 
społecznej stawał się coraz bliższy. 
Uzyskałem informacje, że podmiot 
ekonomii społecznej mogą tworzyć 
osoby bezrobotne, a minimalna 
ich liczba potrzebna do powołania 
przedsiębiorstwa to trzy. Zdecydo-
wałem się na zatrudnienie pięciu 
osób, które zostały przeszkolone 
przez OWES w Łomży.

- Osoby, któ-
re zgłaszają się do 
Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Spo-
łecznej w Łomży 
mogą zawiązać 
tzw. grupy inicja-
tywne celem pozy-
skania środków fi-
nansowych. Podkreślę, że udzielamy 
wsparcia finansowego w kwocie do 
20 tys. zł dotacji na każdą uprawnio-
ną osobę oraz wsparcie pomostowe 
w okresie pierwszych 12 miesięcy 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 
społecznego do wysokości 1000 zł 
w pierwszych 6 miesiącach funkcjo-
nowania oraz do 900 zł w kolejnych 
6 miesiącach działalności – podsu-
mowuje Paweł Backiel (Stowarzy-
szenie Europartner).

Gastronomia jak domowa 
Działalność Fundacji Zdrowa 

Żywność opiera się na usługach ga-

stronomicznych: pro-
wadzony jest punkt, 
gdzie można zjeść 
obiady domowe. Da-
niem popisowym no-
wego podmiotu eko-
nomii społecznej są 
kartacze, kiszka ziem-
niaczana i krokiety na-

dziewane rybą. Lokal jest położony 
blisko szpitala i blokowisk, co sprzy-
ja zdobyciu klientów. 

- Od pierwszych dni funkcjo-
nowania cieszymy się zaintereso-
waniem odbiorców indywidualnych. 
Dodatkowo otrzymaliśmy pierwsze 
zlecenia od firm - podkreśla Bartosz 
Wądołowski.

Ważnym aspektem w działal-
ności nowego przedsiębiorstwa jest 
nacisk na jakość produktów. Mają 
być zdrowe, lokalne i zawierać m.in. 
szpinak, soczewicę, ryby, warzywa, 
jak i owoce. Należy podkreślić, że 
ideą Fundacji Zdrowa Żywność jest 

podejście typu slow food, oraz nisko-
przetworzone składniki żywności.

Dodatkowo fundacja zajmuje 
się produkcją wyrobów garmaże-
ryjnych, które oparte są na wypra-
cowanych tradycyjnych przepisach 
związanych z kuchnią lokalną i re-
gionalną, gdzie ważnym aspektem 
będą płody rolne – nieco zapo-

mniane, a będące ważnym 
składnikiem miejscowych, 
zdrowych potraw.

Dlaczego taki wybór 
działalności?

Jak podkreśla prezes 
fundacji Barosz Wądo-
łowski, branża usług ga-
stronomicznych i garma-
żeryjnych stale się rozwija. 
Łomża jest miastem, po-
łożonym w regionie o bo-

gatej kulturze kulinarnej. Wielo-
kulturowość regionu umożliwia 
rozwijanie gastronomii w różnych 
kierunkach, ale także na łączenie 
tradycji kulinarnych. Zapotrze-
bowanie na gastronomię opartą 
na zdrowej żywności, na produk-
tach pochodzących od lokalnych 
dostawców, ekologicznych upraw, 
stale rośnie. Mieszkańcy zdecy-
dowanie bardziej ufają i chętniej 
zaopatrują się w produkty, które 
pochodzą od lokalnych rolników 
– z zaufanego źródła. Działalność 
ma potencjał rozwojowy, obecnie 
istnieją podobne przedsiębiorstwa, 

ale żadne nie jest nastawione na tak 
wszechstronne zaspokajanie po-
trzeb kulinarnych w oparciu o za-
soby lokalnych rolników.

OWES w Łomży
- Oprócz działań związanych 

z przyznaniem dotacji, oferujemy 
całą gamę pomocy dla podmiotów 
ekonomii społecznej, zaczynając od 
pomocy prawnej, następnie pomoc 
marketingową (podmioty mogą 
wnioskować o stworzenie strony in-
ternetowej) aż po pomoc finansową. 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej w Łomży ściśle współpracu-
je z operatorem TISE , który został 
wyłoniony przez  Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Do tej pory z pre-
ferencyjnych pożyczek skorzysta-
ły: spółdzielnia socjalna Kofisport 
i spółdzielnia socjalna Łomżanka; 
kolejne podmioty ekonomii spo-
łecznej współpracują z ośrodkiem 
celem otrzymania pożyczki na roz-
winięcie działalności gospodarczej 
– podsumowuje kierownik biura 
OWES–u w Łomży Tomasz Wró-
blewski.

Należy dodać, że Stowarzysze-
nie Europartner wychodzi z nowy-
mi inicjatywami: istnieje możliwość 
otrzymania wsparcia dla podmiotów 
ekonomii społecznej w formie staży 
zawodowych. Przedsiębiorstwa spo-
łeczne zainteresowane taką formą 
wsparcia zapraszamy do kontaktu 
z OWES–em. 

Fundacja Zdrowa Żywność! Kolejne przedsiębiorstwo społeczne już działa 

Z początkiem września 2018 roku zakoń-
czyły się prace budowlane związane z reali-
zacją projektu pn. „Kompleksowa termomo-
dernizacja budynków Starostwa Powiatowego 
w Łomży z wykorzystaniem OZE”, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na lata 2014 
– 2020, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność ener-
getyczna w budynkach publicznych w tym bu-
downictwo komunalne.

Celem głównym Projektu jest popra-
wa komfortu cieplnego oraz efektywności 

energetycznej budynków Starostwa Powia-
towego w Łomży (budynki A, B, C) przy 
jednoczesnej poprawie jakości powietrza na 
skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery. W budynkach Starostwa mie-
ści się szereg instytucji publicznych, które 
świadczą usługi na rzecz mieszkańców po-
wiatu łomżyńskiego, w tym Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psycholo-
giczno – Pedagogiczna, Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej czy Ochotnicze Hufce 
Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. 
Dzięki realizacji projektu wdrożone zostały 

działania, które ograniczą nadmierne straty 
ciepła czy emisji zanieczyszczeń takich jak: 
SO2, NOx, CO, CO2, pyłu, sadzy czy ben-
zo(a)pirenu do atmosfery spowodowane bra-
kiem odpowiedniej termoizolacji obiektów. 
Co z kolei realnie przełoży się na zmniej-
szenie kosztów ogrzewania i zużycia ener-
gii elektrycznej, poprawę jakości powietrza 
a także wzrost komfortu przebywających 
w budynkach urzędu interesantów, którzy 
będą mogli załatwiać swoje sprawy w po-
mieszczeniach o odpowiednich warunkach 
sanitarnych.

W ramach wykonanych prac między 
innymi zmodernizowano instalację C.O. 
oraz C.W.U. Wymieniono część stolarki 
okiennej i drzwiowej, oświetlenie na ener-
gooszczędne, docieplono ściany, a budynek 
zyskał nową elewację. Natomiast na dachu 
budynku B, zamontowano instalację foto-
woltaiczną. 

Wartość inwestycji wynosi:  2.236.694,15 
zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej wynosi 78% kosztów kwalifiko-
walnych.

Zakończono termomodernizację budynków
Starostwa Powiatowego w Łomży
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Wiedza i doświadczenie to nieodzowny 
element pracy rolnika. Wie o tym Pod-
laski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, który już po raz siedem-
nasty zorganizował spotkanie rolni-
ków, naukowców i firm nasiennych na 
polach doświadczalnych. 

Podczas święta kukurydzy obec-
ny był poseł Jacek Bogucki, który 
wraz z dyrektorem PODR Ada-

mem Niebrzydowskim i Tadeuszem 
Michalskim, prezesem Polskiego 
Związku Producentów Kukurydzy 
zainaugurowali imprezę. 

- Takie wydarzenie, to doskona-
ła okazja, by już dziś przygotować się 
do kolejnego sezonu czy poznania 
nowych odmian. Na naszym terenie 
wystawienniczym zgromadziliśmy 
24 producentów, którzy prezentują 

blisko 140 odmian. Jest to doskona-
ła możliwość porównania i wybrania 
tej najbardziej odpowiedniej – tłu-
maczy Adam Niebrzydowski. 

Rolnicy mieli niecodzienną oka-
zję przyjrzenia się z bliska każdej 
odmianie kukurydzy, porównania 
ich parametrów oraz to, co najważ-
niejsze: mogli ocenić na żywo, jak 
dana odmiana rośnie i plonuje na 
polach doświadczalnych w „podla-
skim klimacie”.  W namiotach wy-
kładowych poszerzyć swoją wiedzę 
teoretyczną. Podlaski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Szepietowie 
wraz z Polskim Związkiem Pro-
ducentów Kukurydzy w Poznaniu 
i firmami Syngenta oraz FarmSaat 
przygotowali kilka wykładów tema-
tycznych związanych z tą rośliną. 

- Podczas swojego wykładu 
opowiadałem o rekcji kukurydzy 
na suszę. Patrząc jednak na pod-
laskie plony kukurydzy można 
stwierdzić, że sytuacja jest napraw-
dę dobra, w porównaniu z innymi 
regionami Polski. I z tego należy 
się cieszyć – przyznaje prof. Ta-
deusz Michalski, prezes Polskiego 
Związku Producentów Kukurydzy 
w Poznaniu. 

Jak co roku, najbardziej widowi-
skowym punktem Podlaskiego Dnia 
Kukurydzy był pokaz pracy maszyn 
do zbioru kukurydzy na kiszonkę 
oraz pokaz gruberowania i siewu 
poplonu. Licznie zebrani widzowie 
mogli obejrzeć pracę wybranych 
maszyn, ocenić ich funkcjonalność 
oraz parametry. 

W programie nie zabrakło rów-
nież zmagań uczestników o tytuł 
Mistrza „XI Wojewódzkiego Kon-
kursu Orki”. I miejsce zajął Dariusz 
Karwowski, z gminy Mały Płock, II 
miejsce Paweł Kojło z gminy Haj-
nówka, zaś III miejsce Paweł Po-
pławski z gminy Brańsk. 

Podczas Podlaskiego Dnia 
Kukurydzy rozstrzygnięto także 
konkurs dla producentów mleka 

„Bezpieczna obsługa zwierząt go-
spodarskich”, zorganizowany przez 
KRUS Białystok.  W tym przypad-
ku I miejsce zajął Zdzisław Jabłoń-
ski, z gminy Szepietowo, II miejsce 
Zdzisław Kazimierczuk, z gminy 
Dziadkowice, natomiast III miejsce 
– Iwona Stefaniuk z gminy Brańsk. 

I choć w całej Polsce rolnicy 
zmagali się z problemem suszy, rol-
nicy z województwa podlaskiego 

nie mają, aż tak dużych powodów 
do zmartwień. 

- W tym roku sytuacja nie była, 
aż tak trudna. Zbiory traw i kukury-
dzy są dosyć dobre. Skutki suszy od-
czuliśmy jedynie na zbiorach zbóż. 
Niemniej jednak sytuacja nie jest, aż 
tak trudna, jak w innych regionach 
– podkreśla Adam Stypułkowski, 
młody rolnik z województwa pod-
laskiego. 

PODR Szepietowo

Szepietowo i dzień pod 
znakiem kukurydzy 
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Kilka tysięcy osób wzięło udział 
w uroczystościach dożynkowych 
Diecezji Łomżyńskiej, które odbyły 
się w znanym sanktuarium. Trady-
cją wieloletnią już są  pielgrzymki 
przed obliczem Matki Bożej, zwa-
nej Królową Ludu Kurpiowskie-
go na uroczystości odbywające się 
w pierwszą niedzielę po 8 dniu 
września. Także tym razem przy-
wędrowali do Dąbrówki piesi pąt-
nicy z Ostrołęki czy Łomży. 

Biskup Janusz Stepnowski za-
decydował, że uroczystości Matki 
Bożej Siewnej będą  także świętem 
wszystkich rolników diecezji, po 
zakończeniu (Choć kukurydza jest 
jeszcze zbierana - podkreślił dusz-
pasterz).  

Dlatego w swej homilii mó-
wił zarówno o historii Zbawie-
nia, która zaczyna się od narodzin 
Matki Bożej, jak i dziękował za 
trud rolnikom i firmom, które na 
niebogatej kurpiowskiej ziemi zaj-
mują się przetwórstwem żywności 
dając pracę i szansę na godziwe 
życie w regionie, z którego kiedyś 
masowo ludzie uciekali w świat za 
chlebem.    

- Jest przed rolnictwem wiele 
wyzwań. Ten rok unaocznił nam 
jak wiele wysiłku trzeba włożyć, aby 
chronić nas od suszy.  Rolnicy z Za-
chodu, z zachodnich Nieniec, na 
przykład, stracili prawie całe plony. 
Może już należy myśleć o syste-
mach irygacji, jakie  są niezbędne 
od dawna w południowej Europie, 
gdzie bez nawadniania nie urodzi-
łoby się na polach nic.  Pan Bóg 

dał nam tę ziemię w administrację, 
a  my staramy się,  aby ta ziemia 
wy żywiła wiele osób, ale też dała 
prace i zarobek. Trud  rolniczy jest 
bardzo ciężki, szczególnie dla tych, 
którzy mają gospodarstwa zwią-
zane z mlekiem. Dla nich nie ma 
wakacji, rzadkie są momenty odpo-
czynku, muszą ciągle być na swoim 
miejscu, czuwać nad hodowlą. Tym 

rolnikom, którzy są wierni ziemi, 
dziękujemy. Niech Pan Bóg im 
błogosławi w tym wielkim trudzie.  
Widzimy, że nasze wsie pustoszeją, 
ale równocześnie  obok  rozwija-
ją się wielkie gospodarstwa, które 
patrzą w przyszłość. . Dziękujemy 
tym, którzy rozwijają swoje gospo-
darstwa, aby tu zostało to przyszłe 
pokolenie Polaków  - mówił ordy-

nariusz łomżyński  Janusz Step-
nowski. Na początku mszy poświę-
cił przyniesione przez uczestników 
dary, a także figurkę Matki Bożej, 
która umieszczona zostanie przy 
kościele w barci, jak przed wiekami.  

Na zakończenie dożynkowej 
mszy odczytany został list premie-
ra Mateusza Morawieckiego z po-
dziękowaniami za rolniczy trud. 

Tradycyjnym i najbardziej 
widowiskowym elementem uro-
czystości dożynkowych jest prze-
kazywanie przez delegacje para-
fii wieńców i darów. Zasadnicze 
wnioski z diecezjalnego Święta 
Dziękczynienia za Plony są dwa: 
wyobraźnia i talent nie znają 
żadnych ograniczeń, a Diecezja 
Łomżyńska jest składową częścią 
globalnego świata. Wieńce przy-
gotowane przez rolników  zachwy-
cały i zadziwiały. Fachowcy, którzy 
przeanalizowali  m. in.  związek 
konstrukcji z tradycją lokalną, bo-
gactwo użytych elementów na-
turalnych, staranność wykonania 
i stopień trudności wreszcie ogól-
ny wygląd, postanowili nagrodzić: 
w kategorii wieńców tradycyjnych: 
- pierwszym miejscem miejscowość 
Serafin w parafii  Łyse , drugim - 
Dłuogosiodło, trzecim - Długi Kąt 
z parafii  Lelis;  wśród wieńców 
nowoczesnych najwyżej oceniona 
została  Jabłoń Kościelna, a kolej-
ne miejsca zajęły  Płonka Kościelna 
i Śniadowo.

- Wyróżnienie powinniśmy 
przyznać wszystkim - stwierdziła 
komisja konkursowa. 

Oto skrótowy przegląd kon-
strukcji, które zostały przygotowa-
ne w parafiach.  Kielichy, korony, 
krzyże, serca, feretrony, symbole 
eucharystyczne, orły powtarzały 
się najczęściej, ale były też m. in.: 
gołębica i księga z Łęgu Starościń-
skiego , wieża z Małego Płocka , 
biało - czerwona Polska z  Lelisa 
Łodzisk,  figura Matki Bożej ze 
zboża z Wyszkowa, hostia z Ame-
lina,  kapliczka z Lipnik,   kościół 
z Kulesz Kościelnych,  motyw ryby 
z Turoślli,  wielka litera M (Maryja) 
z Jednorożca, wóz z koniem i przy-
drożnymi krzyżami  z parafii  Wy-
szonki Kościelne, witraż z Dąbrowy 
Wielkiej,  studnia z  Kunina, kon-
fesjonał z księdzem i grzesznikiem 
u spowiedzi z parafii katedralnej 
w Łomży (a w zasadzie z Jedna-
czewa, które jest jedyną wsią nale-
żącą do tej parafii), latarnia morska 
z Różana,  rolnik z kosa na rowerze 
z Jabłonki Kościelnej, trójramien-
ny wieniec z kolorowych kwiatów 
z Lubotynia, ogromna kula ziem-
ska z Sokół, prawie naturalnej wiel-
kości szlachcianka z Płonki Ko-
ścielnej, łódź żaglowa  z Drozdowa,  
figura Jezusa rozsiewającego ziarno 
nad Polską z Kozik, motywy kur-
piowskiej sztuki ludowej z Nowej 
Wsi Zachodniej.    

Każda z delegacji miała tak-
że kosz z darami. Tradycja chce, 
aby były to rodzące się na polach 
i w ogrodach płody regionalnej 
natury. Powtarzał się zatem chleb, 
miód, warzywa, owoce. Okazało się 
jednak, że do rdzennie kurpiow-

Dożynkowe wieńce z całej diecezji u stóp 
Królowej Ludu Kurpiowskiego 

Dziękuję księdzu biskupowi, że zdecydował się połączyć pielgrzymki i dożynki - mówił z uśmiechem ksiądz Stanisław Grosfeld, proboszcz parafii p.w. świętej Anny w Dąbrówce na zakończenie 
uroczystej liturgii Dziękczynienia za Plony. 
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skich czy  łomżyńskich tradycji cu-
kierniczych należy litewski sękacz, 
a do darów pól, ogrodów i sadów 
-  ananasy czy banany. Swoimi cia-
stami i innymi smakołykami ugo-
ścili pielgrzymów i pozostałych go-
ści dożynek mieszkańcy Dąbrówki 
i całej parafii Lelis.             

Objawienia w Dąbrówce Kościel-
nej opisane przez księdza Marci-
na Sobiecha 

"Historia związana jest z barcią, 
na Kurpiach tak określano drze-
wo w którym wydrążono otwór 
w celu hodowli pszczół, która rosła 
w miejscu dzisiejszej kaplicy ob-
jawień. Początkowo ktoś umieścił 
na niej mały obrazek Matki Bożej 
i wyciął znak krzyża. Podania mó-
wią, że kiedy pewien gospodarz 
próbował wyciąć to drzewo zo-
stał dotknięty chorobą. Z czasem 
wycięto wszystkie drzewa i tylko 
pozostała ta, którą już wtedy nazy-
wano cudowną, przy której ludzie 
gromadzili się szczególnie na nabo-
żeństwa majowe.

Następnym powodem do kultu 

przy owej barci było   objawienie 
się Najświętszej Maryi Panny na 
drzewie w roku 1850. Jak podaje 
Adam Chętnik w swojej książce ” 
Dąbrówka. Kościół i parafia w po-
wiecie ostrołęckim”:  Przed samym 
majem poszły do obrazka dwie 
młode dziewczyny: Marcyna i Ro-
zyna. Ubrały barć w kwiatki, a ob-
razek w wianek z kwiatów leśnych 
i zieleni, potem zmówiły pobożnie 
„Zdrowaś..” A że zapadał zmierzch, 
miały już odchodzić. Naraz łuna 
buchnęła z drzewa u góry. Wylęk-
nione dziewczyny spojrzały w górę 
i zobaczyły pod gałęziami dziwną 
jasność, a wśród niej w otworze 
pszczelim stała żywa figura Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem na lewej 
ręce. Dziewczyny padły na ziemię, 
a potem czym prędzej pobiegły do 
wsi z radosną nowiną. – Matka Bo-
ska objawiła się na barci – powta-
rzano sobie po wsi. – U nas w Dą-
brówce

Najświętsza Panienka – szepta-
li kreśląc znak krzyża starsi Od tej 
pory pod barcią było ludno i rojno. 
Z sąsiednich wiosek i parafii cią-

gnęły gromady wierzących i poboż-
nych. O zmroku co dzień widzia-
no jasność, a potem ukazywała się 

twarz Najświętszej Pan-
ny. Pod barcią zaczęły się 
dziać dziwy niesłychane. 
Chorzy odzyskiwali zdro-
wie, kulawi od wielu lat 
zostawiali same kule i szli 
o własnych siłach, smutni 
doznawali pocieszenia.

O Matko Dobrotliwa 
pociesz nas – wołano ze-
wsząd udając się do Dąb-
rówki. I przyjechał ksiądz 
z Nowogrodu, zasłużony 
proboszcz tejże parafii. 
I zobaczył gromadki ludzi 
oczekujących pod barcią 
na ukazanie się cudownej 
jasności na drzewie i żal 
mu się zrobiło że marzną 
w oczekiwaniu.

Moi drodzy, nie jeden 
z was doznał łaski Pańskiej 

pod tym drzewem – rzekł – lecz ła-
ska ta skończyła się, grzechem zaś 
i bałwochwalstwem byłoby mo-
dlenie się do starej barci. Objawie-
nie się Matki Boskiej i jej łaski są 
wskazaniem, że miejsce to upodo-
bał sobie Bóg i winien tu stanąć 
kościół dla Jego chwały. Widząc, 
że ociągają się powiedział: – łóżcie 
po siekiery i rąbcie przy mnie a nic 
wam się nie stanie a zjednacie sobie 
odpuszczenie grzechów. Ściosano 
wpierw krzyż stary w korze wyryty 
i zdjęto obrazek, a później, widząc 
że krew nie ciecze już z drzewa 
z większą pewnością rąbano, aż 
w końcu drzewo runęło z łoskotem. 
Ksiądz przeżegnał miejsce krzyżem 
świętym i odjechał. Lecz w drodze 
powrotnej spotkało go nieszczęście, 
w czasie przeprawy przez rzekę Pisę 
lód się załamał i ksiądz wpadł do 
wody. Zbyt długo w niej przebywał 
i zaraz po przyjeździe do Nowogro-
du zmarł. Ludzie mówili po tym, 

że to kara za zniszczenie cudownej 
barci.

A w miejscu, gdzie sterczał 
pień po zrąbanym drzewie, wkrót-
ce stanęła niewielka kaplica jako 
zaczątek przyszłego kościoła. 
Umieszczono w niej wszystkie kule 
i szczudła uzdrowionych pod barcią 
kalek i chorych. Z czasem wybudo-
wano kościół, który przeniesiono 
z Kadzidła. W roku 1944 kaplicę 
rozebrali Niemcy. Pomału ruch 
pielgrzymkowy osłabł i niewiele 
osób pamiętało o miejscu objawień 
Matki Bożej. Taki stan trwał do 
roku 1998 kiedy przybył do parafii 
ks. Stanisław Grosfeld, który za-
czął budzić na nowo kult maryjny. 
W 2004 roku na miejscu objawień 
wybudowano nową, murowaną ka-
plicę i od tego momentu również 
na nowo do Dąbrówki powróciły 
pielgrzymki, które zawsze w nie-
dzielę po 8 września przybywają, 
aby pokłonić się swojej Królowej".                        

dożynki diecezjalne

reklama
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Maria Dębska. Młoda, piękna, zdolna. 
Zapracowana, bo ciągle ma propozycje  

nowych ról.

Dziewczyna  
z Ząbek

„Sprawiam często wrażenie osoby bardzo ostrej, a prawda jest taka, że 
mam w sobie dużą delikatność” – powiedziała o sobie aktorka.

Telewidzowie od razu zauważyli ją w serialu „W rytmie serca”. Jako szefowa posterunku 
policji w Kazimierzu jest energiczna, niezależna, ale i … romantyczna. Występuje także 
w „Barwach szczęścia” i „Wojennych dziewczynach”. 

O Marii Dębskiej zrobiło się głośno dzięki filmowi „Moje córki krowy”, gdzie pokazała 
naprawdę dojrzałą kreację. A przecież dopiero w 2017 roku skończyła szkołę aktorską. Do-
strzegli ją inni twórcy filmowi i posypały się propozycje.

Zanosiło się na to, że będzie pianistką, ale ponoć powiedziała „Jeśli nie mogę być najlep-
sza, to muzyka nie ma sensu". 

- Sztuka jest niby niewymierna, ale z drugiej strony trzeba w pewnym momencie ży-
cia – właściwie już jako dziecko lub nastolatek – powiedzieć: liczy się tylko to. I postawić 
wszystko na jedną kartę. Bo są konkursy, wymierne sprawdziany tego, jak dobrzy jesteśmy. 
Ja nigdy nie potrafiłam oddać się tylko muzyce, choć każdego dnia poświęcałam jej kilka 
godzin. Z jednej strony chciałam być najlepsza, sama przed sobą, a czułam, że zajmuje mnie 
dużo innych rzeczy. Ale głównym powodem, dla którego zrezygnowałam z fortepianu, było 
to, że bardzo męczyły mnie występy. Występy przed kamerą i na scenie mnie nie stresują, 
a te przy fortepianie jakoś mnie więziły. Chciałam iść dalej w zgodzie ze sobą. Po prostu nie 
czułam się wolna – powiedziała w wywiadzie na portalu film.interia.pl. Skończyłam szkołę 
muzyczną II stopnia i pierwszy rok Akademii Muzycznej. Miałam plany, żeby studiować 
w Paryżu. Grę na fortepianie łączyłam z trenowaniem piłki ręcznej. Szaleństwo.

Zaczęła szukać najmniejszych pretekstów, by odejść od grania, aż przypadkiem trafiła 
do szkoły teatralnej. Choć była kompletnie zielona z przyjaciółką i ówczesnym chłopakiem 
udała się na egzaminy. Udało jej się przejść do kolejnego etapu, jednak dalej egzaminatorzy 
zawrócili ją i kazali lepiej się przygotować. Gdy drugi raz znów stała przed komisją, wtedy 
wiedziała, że tu „czuje się wolna” i do pianina nie ma już powrotu – pisze Viva! Do szkoły 
dostała się za trzecim razem. 

Niedługo zobaczymy ją w wyreżyserowanym przez jej mamę Kingę Dębską filmie „Za-
bawa, zabawa”. Maria zagra tam obok Agaty Kuleszy i Doroty Kolak. „To na pewno było 
jedno wielkie przełamywanie granic”, opowiada aktorka. I dodaje, że aby dobrze przygoto-
wać się do roli przez 2 miesiące chodziła na spotkania AA

A jak pracuje się z mamą jako reżyserem? 
- Z mamą pracuje się jak z dobrym reżyserem. Gdy ktoś wie, jak się robi film, jest świa-

domy, że nie ma tam czasu na niepotrzebne rzeczy. Każda minuta jest zaplanowana i nie 
myślałam o tym, że to moja mama – mówi portalowi naekranie.pl Może po prostu dobrze 
się znamy i ja w lot łapię to, co ona do mnie mówi. Jest bardzo konkretna, wie, co chce 
powiedzieć. 

Jakie miejsca były i są dla mnie ważne? To na pewno okolice Białegostoku, skąd pocho-
dzi duża część mojej rodziny, podwarszawska miejscowość Ząbki, gdzie się wychowałam. 
Ale moje korzenie widzę w ludziach ważnych dla mnie, rodzicach i dziadkach. Pokazali mi 
oni to, co ważne i od czego nigdy nie chce się odciąć.

Kolejnym wyzwaniem w jej aktorskiej karierze będzie rola legendarnej Kaliny Jędru-
sik w filmie biograficznym o artystce zatytułowanym „Jesienna dziewczyna". „Marysia 
ma trochę z Kaliny. Uroda, wiadomo, muzykalność, oczywiście, ale jeszcze chyba i to 
serce właśnie. A tam swing, jazz, blues i wielkie, zdziwione kocie oczy. Kalinowe serce 
w kalinowym lesie. Kalina już zawsze będzie z nią. W przyszłości zagra jeszcze wiele 
pięknych, ważnych ról, i w kinie, i w teatrze, ale to Kalina będzie punktem odniesienia. 
Takie propozycje nie zdarzają się wszak często. A dla mnie - Marysia wie o tym dobrze 
– pozostanie jednak przede wszystkim byłą studentką – skomentował ten wybór krytyk 
filmowy Łukasz Maciejewski.

Bogaty, zróżnicowany  i rozłożony na 
wiele tygodni program będą miały 
w Łomży wydarzenia związane ze 
100-leciem odzyskania przez Polskę 
niepodległości. - To nadal przecież jest 
szczególny rok dla naszego miasta ze 
względu na 600-setną rocznicę nada-
nia Łomży praw miejskich . Tym bar-
dziej jesteśmy dumni włączając się do 
narodowych obchodów rocznicy tak 
ważnej dla naszego kraju  – podkreślił 
prezydent Mariusz Chrzanowski.

Obszernie o odbywających się 
już od września wydarzeniach pod 
hasłem "Łomża dla Niepodległej" 
poinformował podczas spotkania 
z mediami w Domku Pastora.  

- Wszystkie organizowane 
przez nas wydarzenia wpisują się 
w założenia Programu Wielolet-
niego "Niepodległa" realizowanego 
przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Program ma 
za zadanie wspierać i łączyć wszyst-
kie inicjatywy oraz zachęcać Pola-
ków do wspólnego świętowania pod 
hasłem ,,Niepodległa dla wszyst-
kich”. Urząd Miejski w Łomży uzy-
skał zgodę na wykorzystanie iden-
tyfikacji wizualnej programu oraz 
na korzystanie z logo Niepodległej. 
Dzięki temu realizowane przez nas 
lokalne inicjatywy będą rozpozna-
walne i utożsamiane z ogólnopol-
skimi obchodami 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości oraz staną 
się elementem większej całości jubi-
leuszu - tłumaczył  prezydent. 

Ławka Niepodległości
Poinformował, że miasto zło-

żyło do Ministerstwa Obrony Na-
rodowej wniosek o dofinansowanie 
budowy w Łomży Ławki Niepod-
ległości. Ministerialny program po-
lega na budowie w wielu ośrodkach 
Polski specjalnych "pomników" - 
multimedialnych ławek. Będzie to 
nowoczesny sposób upamiętnienia 
historii i tradycji polskiej niepodle-
głości. Część multimedialna umoż-
liwi odsłuchanie fragmentu Pieśni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 
– Marsz I Brygady oraz fragmentu 
Depeszy Józefa Piłsudskiego noty-
fikującej powstanie niepodległego 
Państwa Polskiego z 16 listopada 
1918 r.  Dodatkowo pomniki będą 
posiadać fotokody QR, które umoż-
liwią ściągnięcie materiałów histo-
rycznych oraz ułatwienia takie jak 
ładowarki urządzeń mobilnych oraz 
hot-spot WiFi.

- Wskazana przez nas lokali-
zacja ławki to alejka prowadząca 
do Parku Jana Pawła II od strony 
ulicy Wyszyńskiego, w sąsiedztwie 
Parku Wodnego oraz Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego.  Całkowity 
koszt inwestycji przewidziany jest 
na kwotę 49 405 zł . Ubiegamy się 
o maksymalną kwotę dotacji czy-
li 30.000 zł - przybliżył szczegóły 
przedsięwzięcia  prezydent. 

Ławka Niepodległości powinna 
być gotowa najpóźniej do 17 grud-
nia.   

Wrzesień
Łomżyńskie obchody Święta 

Niepodległości kraju praktycznie 
już się rozpoczęły udziałem mia-
sta w akcji Narodowego Czytania 
"Przedwiośnia" Stefana Żeromskie-
go.   

- Będziemy dokładać starań, 
aby wspomnienia wysiłku niepod-
ległościowego były cały czas z nami 
obecne przez kolejne miesiące, aż 
do 11 listopada – a nawet i po tym 
szczególnym dniu. To przecież po-
przez poszerzanie naszej wiedzy 
oddajemy największy szacunek tym, 
którzy walczyli o niepodległość 
ojczyzny - mówił Mariusz Chrza-
nowski. 

Jeszcze we wrześniu zasadzony 
zostanie Dąb Pamięci, jako pa-
miątka odzyskania Niepodległości 
na co najmniej następne sto lat.  
Nie zabraknie też wystaw histo-
rycznych, wykładów czy warszta-
tów. Pierwsza ekspozycja upamięt-
niająca „Ojców Ojczyzny” otwarta 
zostanie 20 września na Starym 
Rynku.

Październik
Miejska Biblioteka Publicz-

na zaprezentuje w październiku 
wystawę poświęconą biskupowi 
łomżyńskiemu Stanisławowi Ko-
stce Łukomskiemu w 70. rocznicę 
jego śmierci. W drugiej połowie 
października, przy okazji corocz-
nej ceremonii finałowej, Konkursu 
o Nagrodę i Medal im. Zygmunta 
Glogera, odbędzie się konferencja 
naukowa pod hasłem „Polska po 
latach niewoli”. Natomiast kilka 
dni później w „Domku Pastora” 
zaplanowany jest pokaz filmu do-
kumentalnego „Sztandar wolności” 
oraz prezentacja multimedialna 
„Etos weteranów powstań narodo-
wych”. 

- W październiku będziemy 
też wspominać odzyskanie nie-
podległości w bardziej codzien-
nej atmosferze podczas Meczu 
Niepodległości - dodał Mariusz 
Chrzanowski.

Listopad – główne wydarzenia
Listopad rozpocznie wystawa na 

temat wydarzeń roku 1918 na Zie-
mi Łomżyńskiej. 

Na 7 listopada zaplanowane są 
poetyckie wspomnienia Mariana 
Jachimowicza. Czytane będą wier-
sze tego poety, eseisty i tłumacza, 
pełne pamiątek po Łomży z przeło-
mu lat dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku. Poezji towarzyszyć będą 
zdjęcia miasta z tego okresu oraz ko-
mentarz historycznych i wspomnia-
nych ludziach i o samym poecie.

8 listopada Filharmonia Kame-
ralna im. Witolda Lutosławskiego 
zaprasza do Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich na uroczysty 
koncert Muzyki Polskiej. Tego sa-
mego dnia rozpocznie się w „Dom-
ku Pastora” cykl wykładów i warsz-
tatów historycznych dla dzieci 
„Łomżyńskie drogi do Niepodle-
głości”, które poprowadzi Czesław 
Rybicki. 

Przez kilka godzin w piątek 9 
listopada trwało będzie publiczne 
czytanie okolicznościowych tekstów 
w autobusach MPK „w przeddzień 
Święta Niepodległości”. W Zespole 
Szkół Mechanicznych i Ogólno-
kształcących odbędzie się finał Mię-
dzyszkolnego Konkursu Fotogra-
ficznego „Patriotyczne inspiracje”, 
połączony ze spektaklem patriotycz-
nym w wykonaniu uczniów szkoły. 
A wieczorem Teatr Lalki i Akto-
ra zaprosi państwa na monodram 
„Ścieżka obok drogi”, czyli wspo-
mnienia Kazimiery Iłłakowiczówny 
o Marszałku Józefie Piłsudskim.

10 listopada w „Domku Pasto-
ra” zaprezentowana zostanie książ-
ka Czesława Rybickiego „Rozwój 
skautingu na Ziemi Łomżyńskiej. 
Skauci i harcerze w walce o niepod-
ległą Polskę w latach 1913-1920”. 
Z kolei w II Liceum Ogólnokształ-
cącym odbędzie się koncert Łom-
żyńskiej Orkiestry Dętej, która za-
prasza na wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych wraz z udziałem wo-
kalistów - uczestników zajęć wokal-
nych MDK-DŚT.

- Główne obchody w niedzielę 
11 listopada rozpocznie Msza Św. 
o godz. 12:00 w Katedrze Łom-
żyńskiej. Po mszy złożone zostaną 
kwiaty, nastąpi odprawa pocztów, 
apel poległych, zapalone zostaną 
znicze przy grobach Kaliwody, Kra-
szewskich. Po południu wszyscy 
mieszkańcy zaproszeni są na Piknik 
Patriotyczny. Wspólnie ułożymy 
wielką flagę biało-czerwoną, bę-
dziemy uczyć się tańca narodowego, 
śpiewać i cieszyć się tym, o czym na 
co dzień zapominamy – że mamy 
wolny kraj - zachęcał do udziału 
w różnorodnych inicjatywach pre-
zydent Mariusz Chrzanowski.    

Na zakończenie pikniku pa-
triotycznego w dniu 11 listopada 
na fasadzie Ratusza wyświetlony 
zostanie historyczny video map-
ping nawiązujący do jubileuszu 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości zarówno w aspekcie kra-
jowym  jak i lokalnym. Projekcja 
będzie trwała około 10-12 minut 
a całość animacji relacjonowana 
będzie przez lektora. Prowadzona 
będzie cyklicznie co 30 minut od 
17:00 do 23:00.

Program wydarzeń
• 15 września, godz. 10:00, Stadion 
Miejski ul. Zjazd - PKO Bieg Cha-
rytatywny Młodych,  godz. 11:00 
- 4.PKO Bieg Charytatywny pod 
hasłem „Pomagamy z każdym kro-
kiem”
• 17 września, przy Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego – zasadzenie 
Dębu Pamięci w 100-lecie  Niepod-
ległości
• 20 września, godz. 12.00, Stary 
Rynek – wystawa „Ojcowie Nie-
podległości”, godz. 13.00, I LO – 
konferencja: Piłsudski, Dmowski 
• 1 października, Biblioteka Pu-
bliczna – „Stanisław Kostka Łu-
komski – biskup łomżyński (1874 
- 1948). W 70. rocznicę śmierci” – 
wystawa 
• 18 października, 10:00-12:00, 
„Orlik” przy ul. Bernatowicza - 
Mecz Niepodległości 

• 19 października:
• Centrum Kultury przy Szkołach 
Katolickich – konferencja naukowa 
Społecznego Stowarzyszenia Pra-
soznawczego STOPKA ph. „Polska 
po latach niewoli”
• 100-lecie Kobiet PWSIiP – m.in. 
debata.
• 24 października:
• Domek Pastora – prezentacja 
multimedialna  „Etos weteranów 
powstań narodowych”, film doku-
mentalny „Sztandar wolności” 
• Biblioteka Publiczna – „Rok 
1918 na ziemi łomżyńskiej. W 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości 
oraz w 100. rocznicę śmierci Leona 
Kaliwody, harcerza i komendanta 
okręgu łomżyńskiego POW” – wy-
stawa 
• 7 Listopada  - godz. 18.00, Bi-
blioteka Publiczna – „Nad doliną” 
– poetyckie wspomnienia Łomży 
z przełomu lat dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku poety, eseisty 
i tłumacza Mariana Jachimowicza 
(1906-1999) 
• 8 listopada – czwartek:
• Domek Pastora – wykład i warsz-
taty Cz. Rybickiego: „Łomżyńskie 
drogi do Niepodległości”
• Centrum Kultury  - Uroczysty 
koncert Muzyki Polskiej – Filhar-
monia Kameralna im. Witolda Lu-
tosławskiego, godz. 18.30.
• 9 listopada – piątek:
• „W przeddzień Święta Niepodle-
głości” – publiczne czytanie okolicz-
nościowych tekstów w autobusach 
MPK godz. 10.00-14.00 –
• Domek Pastora – wykład i warsz-
taty Cz. Rybickiego: „Łomżyńskie 
drogi do Niepodległości”
• ZSMiO nr 5 – finał Międzysz-
kolnego Konkursu Fotograficznego 
„Patriotyczne inspiracje”  p o ł ą -
czony ze spektaklem patriotycznym 
w wykonaniu uczniów szkoły
• Teatr Lalki i Aktora - Monodram 
„Ścieżka obok drogi” – wspomnie-
nia Kazimiery Iłłakowiczówny 
o Marszałku Józefie Piłsudskim, 
godz. 19.00,
• 10 listopada – sobota:
• Domek Pastora – promocja książki 
Cz. Rybickiego: „Rozwój skautin-
gu na Ziemi Łomżyńskiej. Skauci 
i harcerze w walce o niepodległą 
Polskę w latach 1913-1920”, wykład 
„Łomżyńskie drogi do Niepodle-
głości”, godz. 16.00 
• II LO - Koncert Łomżyńskiej 
Orkiestry Dętej, wspólne śpiewa-
nie pieśni patriotycznych  wraz 
z udziałem  wokalistów - uczestni-
ków zajęć wokalnych MDK-DŚT, 
gpdz. 18.  
• 11 listopada – niedziela:
• Msza święta w Katedrze, godz. 12; 
• Złożenie kwiatów, odprawa 
pocztów, apel poległych, godz. 
13.30; 
• Zapalenie zniczy przy grobach Ka-
liwody, Kraszewskich, godz. 14.30 
• Piknik patriotyczny, godz. 15.00;  
• Video mapping na Starym Rynku. 
godz. 17.00.

Łomża na 100-lecie odzyskania  
przez Polskę niepodległości
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Maria Dębska. Młoda, piękna, zdolna. 
Zapracowana, bo ciągle ma propozycje  

nowych ról.

Dziewczyna  
z Ząbek

„Sprawiam często wrażenie osoby bardzo ostrej, a prawda jest taka, że 
mam w sobie dużą delikatność” – powiedziała o sobie aktorka.

Telewidzowie od razu zauważyli ją w serialu „W rytmie serca”. Jako szefowa posterunku 
policji w Kazimierzu jest energiczna, niezależna, ale i … romantyczna. Występuje także 
w „Barwach szczęścia” i „Wojennych dziewczynach”. 

O Marii Dębskiej zrobiło się głośno dzięki filmowi „Moje córki krowy”, gdzie pokazała 
naprawdę dojrzałą kreację. A przecież dopiero w 2017 roku skończyła szkołę aktorską. Do-
strzegli ją inni twórcy filmowi i posypały się propozycje.

Zanosiło się na to, że będzie pianistką, ale ponoć powiedziała „Jeśli nie mogę być najlep-
sza, to muzyka nie ma sensu". 

- Sztuka jest niby niewymierna, ale z drugiej strony trzeba w pewnym momencie ży-
cia – właściwie już jako dziecko lub nastolatek – powiedzieć: liczy się tylko to. I postawić 
wszystko na jedną kartę. Bo są konkursy, wymierne sprawdziany tego, jak dobrzy jesteśmy. 
Ja nigdy nie potrafiłam oddać się tylko muzyce, choć każdego dnia poświęcałam jej kilka 
godzin. Z jednej strony chciałam być najlepsza, sama przed sobą, a czułam, że zajmuje mnie 
dużo innych rzeczy. Ale głównym powodem, dla którego zrezygnowałam z fortepianu, było 
to, że bardzo męczyły mnie występy. Występy przed kamerą i na scenie mnie nie stresują, 
a te przy fortepianie jakoś mnie więziły. Chciałam iść dalej w zgodzie ze sobą. Po prostu nie 
czułam się wolna – powiedziała w wywiadzie na portalu film.interia.pl. Skończyłam szkołę 
muzyczną II stopnia i pierwszy rok Akademii Muzycznej. Miałam plany, żeby studiować 
w Paryżu. Grę na fortepianie łączyłam z trenowaniem piłki ręcznej. Szaleństwo.

Zaczęła szukać najmniejszych pretekstów, by odejść od grania, aż przypadkiem trafiła 
do szkoły teatralnej. Choć była kompletnie zielona z przyjaciółką i ówczesnym chłopakiem 
udała się na egzaminy. Udało jej się przejść do kolejnego etapu, jednak dalej egzaminatorzy 
zawrócili ją i kazali lepiej się przygotować. Gdy drugi raz znów stała przed komisją, wtedy 
wiedziała, że tu „czuje się wolna” i do pianina nie ma już powrotu – pisze Viva! Do szkoły 
dostała się za trzecim razem. 

Niedługo zobaczymy ją w wyreżyserowanym przez jej mamę Kingę Dębską filmie „Za-
bawa, zabawa”. Maria zagra tam obok Agaty Kuleszy i Doroty Kolak. „To na pewno było 
jedno wielkie przełamywanie granic”, opowiada aktorka. I dodaje, że aby dobrze przygoto-
wać się do roli przez 2 miesiące chodziła na spotkania AA

A jak pracuje się z mamą jako reżyserem? 
- Z mamą pracuje się jak z dobrym reżyserem. Gdy ktoś wie, jak się robi film, jest świa-

domy, że nie ma tam czasu na niepotrzebne rzeczy. Każda minuta jest zaplanowana i nie 
myślałam o tym, że to moja mama – mówi portalowi naekranie.pl Może po prostu dobrze 
się znamy i ja w lot łapię to, co ona do mnie mówi. Jest bardzo konkretna, wie, co chce 
powiedzieć. 

Jakie miejsca były i są dla mnie ważne? To na pewno okolice Białegostoku, skąd pocho-
dzi duża część mojej rodziny, podwarszawska miejscowość Ząbki, gdzie się wychowałam. 
Ale moje korzenie widzę w ludziach ważnych dla mnie, rodzicach i dziadkach. Pokazali mi 
oni to, co ważne i od czego nigdy nie chce się odciąć.

Kolejnym wyzwaniem w jej aktorskiej karierze będzie rola legendarnej Kaliny Jędru-
sik w filmie biograficznym o artystce zatytułowanym „Jesienna dziewczyna". „Marysia 
ma trochę z Kaliny. Uroda, wiadomo, muzykalność, oczywiście, ale jeszcze chyba i to 
serce właśnie. A tam swing, jazz, blues i wielkie, zdziwione kocie oczy. Kalinowe serce 
w kalinowym lesie. Kalina już zawsze będzie z nią. W przyszłości zagra jeszcze wiele 
pięknych, ważnych ról, i w kinie, i w teatrze, ale to Kalina będzie punktem odniesienia. 
Takie propozycje nie zdarzają się wszak często. A dla mnie - Marysia wie o tym dobrze 
– pozostanie jednak przede wszystkim byłą studentką – skomentował ten wybór krytyk 
filmowy Łukasz Maciejewski.
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Marta Żmuda-Trzebiatowska 
w roli tajemniczej Moniki Kuczyńskiej. 

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Kosmiczne jaja

Stopklatka piątek 20.00

Parodia „Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa. Mieszkańcy 

planety Kosmojajo zamierzają porwać księżniczkę Vespę, 

córkę władcy sąsiedniego globu. Dziewczynie spieszą 

z pomocą awanturnik Starr (Bill Pullman) i jego przyjaciel 

– pół człowiek, pół pies.

Boska Florence
TVP1 piątek 22.35

Film biograficzny. Florence Jenkins (Meryl Streep) jest 

miłośniczką wysokiej kultury i mecenasem sztuki. 

Postanawia wznowić swoje lekcje śpiewu. Mimo 

ewidentnego braku talentu zaczyna organizować własny 

koncert.

Beowulf
TVN7 piątek 22.15

Dania, rok 507. Królestwem rządzi Hrothgar, którego 

prześladuje okrutny potwór Grendel. Zabija on wielu 

poddanych monarchy. Jest klątwą, jaka ciąży na 

Hrothgarze. Groźnej bestii stawia czoła w czasie bitwy 

nieustraszony wojownik Beowulf. Wg anonimowego 

staroangielskiego poematu z VII wieku.

Polowanie  
na łowcę

Polsat sobota 00.10 

Myśliwy Robert Hansen (John Cusack) w ciągu 12 lat 

zamordował 20 kobiet. Jedynie prostytutce Cindy udało 

się uciec z rąk oprawcy. Policja jednak ignoruje jej 

zeznania. Detektyw Halcombe (Nicolas Cage) postanawia 

zaufać dziewczynie.

Zakładnik  
z Wall Street

TV4 sobota 23.00

Lee Gates w swoim telewizyjnym show doradza, 

w co inwestować. Pewnego dnia nadawany na żywo 

program przerywa Kyle Budwell, który przez Lee stracił 

oszczędności. Desperat grozi, że zabije prowadzącego, 

jeśli akcje, w które zainwestował, nie pójdą do góry. 

Przyciąga tym publiczność.

O mnie się nie martw

Dziennikarka 
namiesza  

w kancelarii
Dalsze perypetie Igi ( Joanna Kulig) i jej bliskich 

oraz przyjaciół – byłego męża, Krzyśka Małeckiego 
(Paweł Domagała), córek Helenki i Oliwki, jej męża, 

prawnika Marcina Kaszuby (Stefan Pawłowski), 
oraz pracowników kancelarii adwokackiej. 

W 9. sezonie „O mnie się nie martw", który roz-
poczyna się w piątek, poznamy nową bohaterkę – 
Monikę Kuczyńską (Marta Żmuda-Trzebiatowska). 
To postać bardzo tajemnicza i nikt nie będzie w sta-
nie określić, o co tak naprawdę jej chodzi.

Monika to dziennikarka, która wynajmie kan-
celarii Zarzycki&Kaszuba parter swojego domu. 
Dodatkowo, zainteresuje się działalnością fundacji 
Igi. Kiedy Monika i Iga będą świadkami bijatyki 
na środku ulicy, Kuczyńska – ku zdumieniu Igi – aż 
nazbyt czynnie zaangażuje się w konflikt. W konse-
kwencji stanie się klientką Marcina, a jej reakcja na 
obu Kaszubów każe się zastanawiać, czy wynajęcie 
im lokalu było rzeczywiście przypadkowe.

Jaką tajemnicę skrywa? Co tak naprawdę łą-
czy ją z Marcinem? Czy podstępem będzie chcia-
ła przejąć kancelarię? O tym przekonamy się już 
wkrótce!

O mnie się nie martw 
TVP2 piątek 20.45, sobota 17.10, niedziela 18.20

Zabawnie, zaskakująco,  
przerażająco

30 tys. km 
męskiej 

przygody
Nowy reality show. Gwiazdy zderzają się 
z odmienną kulturą i przeżywają wiele 

niezwykłych przygód.

Polska wersja amerykańskiego hitu „Better Late 
Than Never”. Czworo przyjaciół: aktorzy Piotr Polk 
i Karol Strasburger, najbardziej niepokorny polski 
sportowiec Władysław Kozakiewicz oraz kaba-
reciarz Krzysztof Hanke wyruszają w egzotyczną 
podróż życia, w której towarzyszy im Rafał Masny 
z internetowego kanału Abstrachuje.

Wyjadą do najbardziej egzotycznych zakątków 
ziemi: Japonii, Korei i Indonezji. Cztery wybitne 
osobowości i cztery różne charaktery – razem two-
rzą niepowtarzalny kwartet, wprost stworzony do 
wspólnej wyprawy w nieznane, gdzie poznają obce 
kultury i przeżyją mnóstwo ekscytujących, zabaw-
nych i przerażających przygód. Przekonani, że do-
świadczyli już wszystkiego, odkryją nieznane uroki 
świata. 

Pełni humoru i energii dojrzali wędrowcy prze-
będą ponad 30 tys. kilometrów, by udowodnić, że na 
prawdziwą męską przygodę nigdy nie jest za późno.

 

Lepiej późno niż wcale
Polsat piątek 21.35, sobota 14.45 odc. 1

będzie się działo

X-Men II

Mutanci- 
-dziwolągi 

Akcja filmu zaczyna się od zapierającej dech w piersiach  
sceny pokazującej jak jeden z mutantów dokonuje  

zamachu na prezydenta USA.
To druga część historii mutantów X-Menów, jednej z najpopularniejszych serii 

komiksowych świata. Trzecia część nosi tytuł X-Men: Ostatni bastion.
Fabuła jest skonstruowana tak, że każdy, nawet widz nie mający zielonego pojęcia 

o mutantach nie będzie miał problemów ze zrozumieniem, o co chodzi.
W społeczeństwie toczy się dyskusja na temat mutantów. Ludzie boją się istot 

obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami. W imię ochrony przed dziwolągami 
chcą ograniczyć ich prawa. Gdy teleportujący się mutant o imieniu Nightcrawler 
wkrada się do Białego Domu i próbuje zaatakować prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych, do akcji wkracza wróg X-Menów, generał William Stryker. Ostatecznym roz-
wiązaniem problemu ma być atak na szkołę profesora Charlesa Xaviera, w której 
mutanci chronią się przed wrogością otoczenia.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 400 milionów dolarów. Na produk-

cję wydano 110 milionów.
Do scen, gdy zatrzymują się wszyscy ludzie zatrudniono prawdziwych mimów, 

którzy potrafili długo stać bez ruchu.
Hugh Jackman do roli Wolverine'a przytył 10 kilogramów.
Na końce szponów Wolverine'a przyklejono grudki mrożonej herbaty, by skłonić 

kota, w domu Icemana, do ich polizania.
Wnętrza Białego Domu, ze słynnym Gabinetem Owalnym są wiernym odwzoro-

waniem oryginału. Masywne biurko prezydenckie wykonywano ręcznie przez dwa 
miesiące. Tylko korytarz jest szerszy niż w rzeczywistości, by było więcej miejsca na 
widowiskowe bójki.

Do kanadyjskiej prowincji Alberta dostarczono 40 ton śniegu, który potrzebny był 
do zdjęć.

Instalacja elektryczna podziemnej bazy Strykera miała ponad 100 km długości.
Wszyscy, oprócz szefów wytwórni, dostali scenariusz, w którym było nieprawdzi-

we zakończenie.
X-Men II, Polsat piątek 22.40

Mistrz w swoim fachu

Nie żyje,  
ale musi zabijać

Arthur Bishop ( Jason Statham), w kręgach wtajemniczonych uważany jest za 
najskuteczniejszego zawodowego eliminatora na świecie. Jego ofiary znikają bez 
śladu, a okoliczności zawsze wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Po latach kariery 
postanawia zerwać z krwawą przeszłością, by zacząć nowe życie u boku ukochanej 
kobiety. Przechodzi na emeryturę po sfingowaniu własnej śmierci.

Niestety w jego branży nie przewiduje się wcześniejszych emerytur. Największy 
wróg Bishopa Crain (Sam Hazeldine) znów daje znać o sobie. Chce, aby Arthur 
zabił dla niego trzy osoby, w przeciwnym razie ujawni, że ten nadal żyje. Bishop 
znajduje tymczasowe schronienie u przyjaciółki Mei (Michelle Yeoh) na tajskiej 
wyspie, gdzie wkrótce pojawia się pobita Gina ( Jessica Alba), jego ukochana.

Pewnie nie wiesz…
Jason Statham nie chce, by zastępowali go kaskaderzy i sam wykonuje niebez-

pieczne ewolucje. 
Zdjęcie nakręcono na czterech kontynentach i w sześciu krajach: Australii, Euro-

pie (Bułgaria), Ameryce Południowej (Brazylia) i Azji (Kambodża, Tajlandia, Ma-
lezja).

Na filmie widać bułgarski dziwny budynek-pomnik Buzłudża oddany w 1981 
roku. Miał upamiętniać powołanie ruchu socjalistycznego w Bułgarii w 1891 roku, 
właśnie u podnóży tej góry. 6 tysięcy robotników wznosiło go przez siedem lat, po-
dobno kosztował blisko 7 milionów euro. Stał się symbolem socjalizmu w Bułgarii. 
Opuszczony od czasu rozpadu ZSRR w 1991 roku. Teraz w ruinie.

Mechanik: Konfrontacja, TV Puls sobota 20.00

Bułgarski budynek-pomnik Buzłudża, symbol socjalizmu, zagrał w „Mechaniku”.
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nieustraszony wojownik Beowulf. Wg anonimowego 

staroangielskiego poematu z VII wieku.

Polowanie  
na łowcę

Polsat sobota 00.10 

Myśliwy Robert Hansen (John Cusack) w ciągu 12 lat 

zamordował 20 kobiet. Jedynie prostytutce Cindy udało 

się uciec z rąk oprawcy. Policja jednak ignoruje jej 

zeznania. Detektyw Halcombe (Nicolas Cage) postanawia 

zaufać dziewczynie.

Zakładnik  
z Wall Street

TV4 sobota 23.00

Lee Gates w swoim telewizyjnym show doradza, 

w co inwestować. Pewnego dnia nadawany na żywo 

program przerywa Kyle Budwell, który przez Lee stracił 

oszczędności. Desperat grozi, że zabije prowadzącego, 

jeśli akcje, w które zainwestował, nie pójdą do góry. 

Przyciąga tym publiczność.

O mnie się nie martw

Dziennikarka 
namiesza  

w kancelarii
Dalsze perypetie Igi ( Joanna Kulig) i jej bliskich 

oraz przyjaciół – byłego męża, Krzyśka Małeckiego 
(Paweł Domagała), córek Helenki i Oliwki, jej męża, 

prawnika Marcina Kaszuby (Stefan Pawłowski), 
oraz pracowników kancelarii adwokackiej. 

W 9. sezonie „O mnie się nie martw", który roz-
poczyna się w piątek, poznamy nową bohaterkę – 
Monikę Kuczyńską (Marta Żmuda-Trzebiatowska). 
To postać bardzo tajemnicza i nikt nie będzie w sta-
nie określić, o co tak naprawdę jej chodzi.

Monika to dziennikarka, która wynajmie kan-
celarii Zarzycki&Kaszuba parter swojego domu. 
Dodatkowo, zainteresuje się działalnością fundacji 
Igi. Kiedy Monika i Iga będą świadkami bijatyki 
na środku ulicy, Kuczyńska – ku zdumieniu Igi – aż 
nazbyt czynnie zaangażuje się w konflikt. W konse-
kwencji stanie się klientką Marcina, a jej reakcja na 
obu Kaszubów każe się zastanawiać, czy wynajęcie 
im lokalu było rzeczywiście przypadkowe.

Jaką tajemnicę skrywa? Co tak naprawdę łą-
czy ją z Marcinem? Czy podstępem będzie chcia-
ła przejąć kancelarię? O tym przekonamy się już 
wkrótce!

O mnie się nie martw 
TVP2 piątek 20.45, sobota 17.10, niedziela 18.20

Zabawnie, zaskakująco,  
przerażająco

30 tys. km 
męskiej 

przygody
Nowy reality show. Gwiazdy zderzają się 
z odmienną kulturą i przeżywają wiele 

niezwykłych przygód.

Polska wersja amerykańskiego hitu „Better Late 
Than Never”. Czworo przyjaciół: aktorzy Piotr Polk 
i Karol Strasburger, najbardziej niepokorny polski 
sportowiec Władysław Kozakiewicz oraz kaba-
reciarz Krzysztof Hanke wyruszają w egzotyczną 
podróż życia, w której towarzyszy im Rafał Masny 
z internetowego kanału Abstrachuje.

Wyjadą do najbardziej egzotycznych zakątków 
ziemi: Japonii, Korei i Indonezji. Cztery wybitne 
osobowości i cztery różne charaktery – razem two-
rzą niepowtarzalny kwartet, wprost stworzony do 
wspólnej wyprawy w nieznane, gdzie poznają obce 
kultury i przeżyją mnóstwo ekscytujących, zabaw-
nych i przerażających przygód. Przekonani, że do-
świadczyli już wszystkiego, odkryją nieznane uroki 
świata. 

Pełni humoru i energii dojrzali wędrowcy prze-
będą ponad 30 tys. kilometrów, by udowodnić, że na 
prawdziwą męską przygodę nigdy nie jest za późno.

 

Lepiej późno niż wcale
Polsat piątek 21.35, sobota 14.45 odc. 1

będzie się działo

X-Men II

Mutanci- 
-dziwolągi 

Akcja filmu zaczyna się od zapierającej dech w piersiach  
sceny pokazującej jak jeden z mutantów dokonuje  

zamachu na prezydenta USA.
To druga część historii mutantów X-Menów, jednej z najpopularniejszych serii 

komiksowych świata. Trzecia część nosi tytuł X-Men: Ostatni bastion.
Fabuła jest skonstruowana tak, że każdy, nawet widz nie mający zielonego pojęcia 

o mutantach nie będzie miał problemów ze zrozumieniem, o co chodzi.
W społeczeństwie toczy się dyskusja na temat mutantów. Ludzie boją się istot 

obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami. W imię ochrony przed dziwolągami 
chcą ograniczyć ich prawa. Gdy teleportujący się mutant o imieniu Nightcrawler 
wkrada się do Białego Domu i próbuje zaatakować prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych, do akcji wkracza wróg X-Menów, generał William Stryker. Ostatecznym roz-
wiązaniem problemu ma być atak na szkołę profesora Charlesa Xaviera, w której 
mutanci chronią się przed wrogością otoczenia.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 400 milionów dolarów. Na produk-

cję wydano 110 milionów.
Do scen, gdy zatrzymują się wszyscy ludzie zatrudniono prawdziwych mimów, 

którzy potrafili długo stać bez ruchu.
Hugh Jackman do roli Wolverine'a przytył 10 kilogramów.
Na końce szponów Wolverine'a przyklejono grudki mrożonej herbaty, by skłonić 

kota, w domu Icemana, do ich polizania.
Wnętrza Białego Domu, ze słynnym Gabinetem Owalnym są wiernym odwzoro-

waniem oryginału. Masywne biurko prezydenckie wykonywano ręcznie przez dwa 
miesiące. Tylko korytarz jest szerszy niż w rzeczywistości, by było więcej miejsca na 
widowiskowe bójki.

Do kanadyjskiej prowincji Alberta dostarczono 40 ton śniegu, który potrzebny był 
do zdjęć.

Instalacja elektryczna podziemnej bazy Strykera miała ponad 100 km długości.
Wszyscy, oprócz szefów wytwórni, dostali scenariusz, w którym było nieprawdzi-

we zakończenie.
X-Men II, Polsat piątek 22.40

Mistrz w swoim fachu

Nie żyje,  
ale musi zabijać

Arthur Bishop ( Jason Statham), w kręgach wtajemniczonych uważany jest za 
najskuteczniejszego zawodowego eliminatora na świecie. Jego ofiary znikają bez 
śladu, a okoliczności zawsze wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Po latach kariery 
postanawia zerwać z krwawą przeszłością, by zacząć nowe życie u boku ukochanej 
kobiety. Przechodzi na emeryturę po sfingowaniu własnej śmierci.

Niestety w jego branży nie przewiduje się wcześniejszych emerytur. Największy 
wróg Bishopa Crain (Sam Hazeldine) znów daje znać o sobie. Chce, aby Arthur 
zabił dla niego trzy osoby, w przeciwnym razie ujawni, że ten nadal żyje. Bishop 
znajduje tymczasowe schronienie u przyjaciółki Mei (Michelle Yeoh) na tajskiej 
wyspie, gdzie wkrótce pojawia się pobita Gina ( Jessica Alba), jego ukochana.

Pewnie nie wiesz…
Jason Statham nie chce, by zastępowali go kaskaderzy i sam wykonuje niebez-

pieczne ewolucje. 
Zdjęcie nakręcono na czterech kontynentach i w sześciu krajach: Australii, Euro-

pie (Bułgaria), Ameryce Południowej (Brazylia) i Azji (Kambodża, Tajlandia, Ma-
lezja).

Na filmie widać bułgarski dziwny budynek-pomnik Buzłudża oddany w 1981 
roku. Miał upamiętniać powołanie ruchu socjalistycznego w Bułgarii w 1891 roku, 
właśnie u podnóży tej góry. 6 tysięcy robotników wznosiło go przez siedem lat, po-
dobno kosztował blisko 7 milionów euro. Stał się symbolem socjalizmu w Bułgarii. 
Opuszczony od czasu rozpadu ZSRR w 1991 roku. Teraz w ruinie.

Mechanik: Konfrontacja, TV Puls sobota 20.00

Bułgarski budynek-pomnik Buzłudża, symbol socjalizmu, zagrał w „Mechaniku”.



Artystyczna jesień Filharmonii

Marlena Siok: - Nasze spotkanie podyktowane jest wyjątkowym 
wydarzeniem – XIV Międzynarodowym Festiwalem Kameralisty-
ki Sacrum et Musica, który już się rozpoczął... 

Jan Miłosz Zarzycki: - Tak, to już 14 edycja. Za rok cze-
ka nas jubileusz. Oficjalną inaugurację festiwalu mamy za 
sobą. Pierwsze festiwalowe koncerty odbyły się już w sierp-
niu, 19 i tydzień później. Tradycją Sacrum et Musica stało 
się, że oficjalną inaugurację poprzedzamy koncertem bądź 
koncertami, które nazywamy preludium festiwalowym, czy-
li po prostu wstępem do głównych wydarzeń. Zależy nam 
na tym, żeby zasygnalizować, że festiwal wkrótce się roz-
pocznie. I takie dwa koncerty się odbyły. Pierwszy z nich 
w Łomży, drugi zaś w Piszu. Można zatem powiedzieć, że 
festiwal trwa już od kilku tygodni.

M.S: - Koncerty poprzedzające festiwal i ten oficjalnie inauguru-
jący z udziałem Grodzieńskiej Capelli za nami. A co przed nami? 

J.M.Z: - W ubiegłą niedzielę gościliśmy włoskich 
artystów. Był to także wieczór włoskiej muzyki. Stabat 
Mater Federe Fenaroli, to włoski barokowy twórca, nie-
co zapomniany przynajmniej w Polsce. Jest wykonywany 
bardzo rzadko. Jednak Manfredo di Crescenco, dyrygent, 
który w zeszłą niedzielę miał pod swoją batutą orkiestrę 
specjalizuje się w tej muzyce. Napisał nawet pracę na-
ukową na temat tego dzieła Stabat Mater Federe Fena-
roli. Trzeba przyznać, że koncert poprowadził wspaniale. 
Wraz z włoską solistką, Carollą Riciotti wykonał także 
jedną z solowych partii. Nie zabrakło także polskiego ak-
centu. Drugą partię wyśpiewała natomiast Polka Karoli-
na Kuklińska, która świetnie zna łomżyńską publiczność. 
W dziele tym są dwie partie sopranowe i mezzosopra-
nowe. I wspaniały utwór, który dopełnił koncert Anto-
nio Vivaldiego - Concerto Grosso g-mol. Z całą odpo-
wiedzialnością można powiedzieć, że łomżyniacy lubią 
włoski repertuar i muzykę barokową. Kolejny koncert 
to Fantazja Filmowa. Będziemy gościli znakomitą, choć 
młodziutką Orkiestrę Kameralną z Elbląga, w filmowym 
repertuarze. Solistą będzie Hadrian Tabędzki, pianista 
który zagra utwory znane z wielkiego ekranu na naszym 

elektronicznym instrumencie Yamaha Grand Touch. Bę-
dzie to na pewno bardzo interesujące dla miłośników tego 
gatunku muzycznego. Usłyszycie Państwo znane melo-
die i przeboje. Kolejny nasze spotkanie 16 września, to 
koncert z „Arią i piosenką”. Tym razem z kwartetem Alla 
Breve wystąpi słynna śpiewaczka Joanna Cortez. Wykona 
popularne arie i pieśni. 23 września czeka nas wydarzenie 
„W krainie miłości”. Jest to koncert w ramach festiwalu, 
ale także w ramach cyklu koncertowego nazwanego „Bli-
żej muzyki”. Solistą będzie znakomity tenor, Tomasz Jan-
czak, a towarzyszyć mu będzie małżonka Elżbieta Kacz-
marczyk-Janczak. Wystąpią wraz z pianistką, którą nasza 
publiczność dobrze zna - Tatianą Baranowską. Latynoski 
duet, to z kolei artyści którzy wystąpią z naszą orkiestrą 
w podwójnym koncercie, 23 września w Zambrowie 
i Ostrowi Mazowieckiej. Dyrygentem będzie Ruben Silva, 
również dobrze znany łomżyńskiej publiczności i przez 
nią lubiany. Po raz pierwszy z naszą orkiestrą wystapi 
solistka, śpiewaczka Alejandrina Vazquez. To Meksykan-
ka, która specjalnie dla nas wykona latynoamerykańskie 
utwory. Nie zabraknie także klika utworów z klasycznego, 
operowego repertuaru. No i na koniec września, „Solisti 
laudenci”. Duet organowo - skrzypcowy, który przyjedzie 
do nas z Włoch, na koncerty 30 września. I tu ponow-
nie dwa koncerty, tym razem w Szczuczynie i Czyżewie. 
Dwoje znakomitych artystów i muzyka wyłącznie instru-
mentalna, ale bardzo interesująca. W większości naszych 
koncertów występuje, co najmniej jeden wokalista. To są 
koncerty wrześniowe. Jednak nie zwalniamy tempa i już 
7 października odwiedzi nas inna znakomita kameralna 
orkiestra - Kapella Bydgostillis. To zespół o wspaniałej 
tradycji i jedna z najstarszych i najbardziej utytułowanych 
orkiestr kameralnych  w Polsce. Wystąpi również kwartet 
smyczkowy Filharmonii Kameralnej w Łomży z Hanną 
Zajączkiewicz, świetną sopranistką. Z już tydzień później, 
14 października, uroczyście kończymy festiwal, nawiązu-
jąc do 40 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Wraz z na-
szą orkiestrą wystąpi aktor, Mariusz Bonaszewski, który 
będzie czytał teksty Jana Pawła II, wzbogacone o muzykę 
harmonizującą nastrojemz tymi wyjątkowymi dziełami 
naszego Ojca Świętego.

M.S: - Festiwal, to doskonała okazja, by posłu-
chać gwiazd światowego formatu... 

J.M.Z: - Tak, oczywiście. Takie sła-
wy będą towarzyszyły nam również dalej, 
w dalszej części  sezonu koncertowego. 
A przypomnę, że nawet w trakcie festi-
walu sezon toczy się naturalnym rytmem. 
Już w najbliższy czwartek, 13 września, 
gościmy Grigorija Palikarowa, świetnego 
dyrygenta z Bułgarii, a solistami będą Łu-
kasz Długosz i Agata Kiela-Długosz. To 
ci sami fleciści, którzy rok temu z naszą 
orkiestrą nagrali płytę nominowaną do 
International Classical Music Awards. 
I tu mam dobrą wiadomość: będziemy 
nagrywali kolejną płytę, z tą samą parą so-
listów, lecz z zupełnie innym repertuarem. 
Ten koncert jest zapowiedzią właśnie tej 
współpracy. Płyta będzie nagrywana w li-
stopadzie, a Państwo będziecie mogli po-
słuchać nowych dzieł, nowego repertuaru 
płytowego już na koncercie, w najbliższy 
czwartek. Później kolejni artyści ze świata 
i kolejne sławy. 27 września odbędzie się 
wydarzenie niepowtarzalne - będziemy 
gościli dwójkę artystów z Albanii. Oleg 
Arapi, dyrygent i młodziutka skrzypacz-
ka, która wykona dwa utwory. Jeden z re-
pertuaru dobrze znanego Antonio Vival-
diego „Lato”. Drugi utwór to natomiast 

Beresha. Jest to ludowa albańska muzyka, zaaranżowana 
na skrzypce, z orkiestrą smyczkową. Ten utwór znajduje się 
na Youtube, Zachęcam do odsłuchania. Zagrała go nasza 
solistka, z typowym ludowym zespołem. Gdy usłyszałem 
to po raz pierwszy od razu poprosiłem, żeby wykonała go 
z naszą orkiestrą kameralną. Została zapisana specjalna 
aranżacja na skrzypce i mam nadzieję, że będzie to taka cie-
kawostka i niespodzianka, na koncercie nazwanym: „Kla-
sycznie i egzotycznie”.

M.S: - W tym roku Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosław-
skiego obchodzi 40-lecie pracy artystycznej. Czy po tylu sezonach 
można jeszcze czymś zaskoczyć łomżyńską publiczność?

J.M.Z: - Mam nadzieję, że mimo upływu lat, zaskakuje-
my jeszcze od czasu do czasu naszymi koncertami. Nie jest 
zaskoczeniem, że musi się odbyć koncert jubileuszowy, ten 
najbardziej uroczysty. I właśnie 11 października, w czwar-
tek, zaplanowaliśmy uroczysty jubileuszowy koncert, na 
którym będziemy czcili i odpowiednio uonorujemy jubile-
usz 40-lecia. Wystąpi w nim laureatka pierwszej nagrody 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu. Będzie to Agata Szymczew-
ska. Wykona wspaniały II Koncert Skrzypcowy Henryka 
Wieniawskiego. A po przerwie zagramy V Symfonię Lu-
dwiga van Beethovena. Także jubileusz będzie miał tym 
razem bardzo symfoniczny charakter. Już dzisiaj serdecznie 
Państwa zapraszamy. Oczywiście, nadal będziemy starali się 
zaskakiwać naszą publiczność spotykając się z nią, co dwa 
tygodnie. Mam nadzieję, że zawsze znajdzie się coś, co mile 
zauroczy naszych słuchaczy.  

M.S: - To na jakie najbliższe wydarzenie możemy zaprosić już dzi-
siaj? 

J.M.Z: - Nasz sezon oficjalnie rozpoczynamy 13 wrze-
śnia. Zapraszamy na koncert gdzie solistami będą fleciści 
Łukasz Długosz i Agata Kiela-Długosz.  Koncert poprowa-
dzi dyrygent z Bułgarii, Grigor Palikarow. Mam nadzieję, 
że zechcecie Państwo być tego wieczora z nami. Zapraszam 
bardzo gorąco na  koncerty. 

O połączeniu sfery świętości i sztuki muzycznej, czyli festiwalu Sacrum et Musica, w którym salami koncertowymi są świątynie Diecezji Łomżyńskiej oraz innych wydarzeniach artystycznej 
jesieni w rozmowie z Marleną Siok mówi Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.      



Narodowe „Przedwiośnie”

Nie ma mocnych na „Iniemamocnych 2”
Najnowszy film wytwórni Disney/

Pixar znalazł się na pierwszej pozycji 
amerykańskiego box office. Warto było 
czekać 14 lat na drugą część historii 
o zwariowanej rodzince superbohate-
rów. „Iniemamocni 2”, kontynuacja hitu 
z 2004 r., zarobili w weekend otwarcia 
180 mln dol. To nowy amerykański re-
kord dla filmu animowanego. Wcześniej 
najlepszy weekend w historii miał obraz 

„Gdzie jest Dory?”, który zarobił 135 
mln dol.

„Iniemamocni 2” to historia tytułowej ro-
dziny, w której każdy z domowników dyspo-
nuje zdolnościami godnymi superbohatera. 
W nowym filmie Helen rozwija swoją karie-
rę zawodową, a jej mąż Bob zostaje w domu 
z dziećmi. Ta nowa sytuacja jest trudna dla 
wszystkich, a pączkujące nadprzyrodzone 
zdolności małego Jack-Jacka nie czynią jej 
łatwiejszą. Kiedy kolejny szwarccharakter 
planuje genialny i niebezpieczny spisek, 

cała rodzina Inie-
mamocnych musi 
ponownie zjedno-
czyć siły, aby sta-
wić czoła nowemu 
wyzwaniu.

Zakonnica
D e m o n 

w habicie ma 

pociągłą twarz, haczykowaty nos i skórę 
jak papier ścierny. Doczekał się też wła-
snego filmu, który, jak łatwo się domy-
ślić, ściągnął zeń woal tajemnicy. 

Więcej w kinie…..

Repertuar 14 - 20 września
„Zakonnica”  14 września –  20 września, 
Duża Sala, godz. 16.30
20 września, Duża Sala godz 11.30

„Stateczek Eliasz” 14 września  - 20 
września, Mała Sala, godz. 12.30
„Biały Kieł”   14 września  - 20 września, 
Mała Sala, godz. 14.30, 16.30
„Iniemamocni 2”  15 września  - 16 
września, Duża Sala, godz. 14.00
15 września  - 16 września, Mała Sala, 
godz. 10.00
„Krzysiu gdzie jesteś?”  15 września  - 16 
września, Duża Sala, 12.30

„Dywizjon 303”   17 września, Mała 
Sala, godz. 10.00 
19 września, Duża Sala, godz. 11.00
20 września, Duża Sala, godz. 09.00

„Szklane domy” - to słowa, które wrosły 
się w Polską świadomość i powracają 

zawsze, kiedy chcemy wierzyć, że można 
zmienić nasz kraj w miejsce doskonalsze, 

sprawiedliwe i opiekuńcze dla wszystkich. 

Osadził je w Polakach Stefan Żerom-
ski w swoje powieści „Przedwiośnie”. Pisarz 
niełatwy. Twórca dzieł, których „nie łyka 
się” jednym tchem. Ale nie mogło być inne-
go wyboru książki na Narodowe Czytanie 
2018 niż „Przedwiośnie”, które rysuje obraz 
Polski wytęsknionej i Polski realnie podno-
szącej się w 1918 i kolejnych latach z resz-
tek zimy, która trwała ponad 120 lat.                

„W trwającym roku stulecia odzyskania 
niepodległości pragnę zaprosić Polaków do 
Narodowego Czytania właśnie Przedwio-
śnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura 
tej pięknej i mądrej książki pomoże nam 
jeszcze bardziej przybliżyć się do doświad-

czeń sprzed wieku. Bardzo 
zależy mi na tym, aby tego-
roczna akcja, oprócz jej sta-
łego, głównego celu, którym 
jest promocja czytelnictwa, 
była też formą uczczenia 
jubileuszu. A zarazem chcę, 
aby przesłanie Żeromskiego 
wzbogaciło program obcho-
dów i wydarzeń o niezwykle 
istotny i potrzebny element 
krytycznej refleksji nad dzie-
jami ojczystymi. Zachęcam 
jednocześnie do czytania 
Antologii Niepodległo-
ści, przygotowanej z myślą 
o tym jubileuszowym roku. 
Prezentuje ona powstałe na 
przestrzeni wielu wieków 
utwory, zaliczane do kanonu 
polskiej literatury patrio-

tycznej. Ufam, że wraz z Narodowym Czytaniem stanie się 
inspiracją do podejmowania wciąż na nowo debaty o spra-
wach Ojczyzny, o dawnej i o przyszłej Rzeczypospolitej” – 
napisał w specjalnym liście prezydent Andrzej Duda.

A zatem w Łomży, tradycyjnie przed siedzibę Miej-
skiej Bibliotek Publicznej przy ul. Długiej, zgromadzili się 
uczestnicy Narodowego Czytania. Dyrektor MBP Krysty-
na Sobocińska przypomniała ideę projektu oraz niektóre 
z dzieł literatury, które były w poprzednich latach cztane 
(m. in. Trylogia, Pan Tadeusz, Lalka, Wesele, Quo Vadis).

Ramię przy ramieniu usiedli z tej okazji z książkami 
w rękach m.in. poseł Lech Antoni Kołakowski, prezydent 
Mariusz Chrzanowski, Agnieszka Barbara Muzyk, dzien-
nikarze, nauczyciele i uczniowie, artyści...

I uniosły się nad łomżyńską Starówką słowa Stefana 
Żeromskiego: „Otóż — ojciec nosił nazwisko Baryka, imię 
Seweryn, które na rozłogach rosyjskich zbytnio nie razi-
ło. „Siewierian Grigoriewicz Baryka” — uchodziło wtedy, 
prześlizgiwało się niepostrzeżenie. Matka była niewidocz-
na, samoswoja, najzwyczajniejsza Jadwiga Dąbrowska, ro-
dem z Siedlec”.

Wrzesień pełen wrażeń w Kinie Millenium 
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Seria programów przedstawia triki 
jakimi posługują się restauracje, by przy-
ciągnąć klientów, żeby kupił jak najwięcej. 
Ujawnia także jakie patenty mają restau-
racje serwujące „świeże" jedzenie, które 
zostało przygotowane tysiące kilometrów 
od miejsca konsumpcji.

A jakie zasady restauratorzy stosują, 
by klient wydał jak najwięcej? Oto przy-
kłady:

Ludzie mają tendencję do zamawia-
nia tańszych potraw: gdy w karcie ceny 
są w jednej kolumnie po prawej stronie, 
łatwo je wtedy porównywać. Dlatego 
umieszcza się je w różnych miejscach, by 
„zginęły” w tekście menu. 

Większość kart nie zawiera symboli 
walut np. zł, by nie przypominać, że wy-
dajesz pieniądze. 

Oko naturalnie przemieszcza się 
najpierw w górną lewą stronę, a na-
stępnie w prawy górny róg, dlatego naj-
droższe dania są tam umieszczane. 
Badanie wykazało, że jedna trzecia 
klientów zamawia pierwszą rzecz, któ-
rą zauważa w karcie. Same potrawy są 
bogato opisane, aby uczynić je bardziej 
apetycznymi.

Najprostsza sztuczka polega na 
umieszczeniu w karcie bardzo drogich 
dań, win, aby inne, też drogie, wydawały 
się tańsze. Jeśli jedno wino kosztuje 200 
zł, a drugie 120, to to drugie jest stosun-
kowo tanie, choć naprawdę warte jest 40 
zł. Porcja polędwicy za 120 jest stosun-
kowo tania, bo obok taka sama porcja 
polędwicy kosztuje 220 zł, a wartość 
mięsa na obie naprawdę nie przekracza 
30 zł.

Tajne chwyty restauratorów
TTK 

piątek 19.10

Proste sztuczki – wydajesz więcej niż zaplanowałeś

Nie daj się nabrać w restauracji
Kate Quilton i szef kuchni 
Simon Rimmer pokazują 

na co zwracać uwagę 
w restauracji, by nie dać 

się nabrać na sztuczki 
restauratorów.

24 kwietnia 2013 doszło do największej 
katastrofy budowlanej w czasach współ-
czesnych. Zawalił się ośmiokondygnacyjny 
budynek, w którym mieściła się fabryka 
tekstyliów. Zginęło 1127 osób, a dwa razy 
tyle zostało rannych. Pod gruzami zginęły 
głównie szwaczki szyjące ubrania najbar-
dziej znanych marek. Ta katastrofa zwróciła 
uwagę świata na warunki produkcji odzieży 
w Azji.

Śledztwo, które przeprowadza autorka do-
kumentu ujawnia, że w azjatyckich fabrykach 
do wyrobu ubrań często używa się szkodliwych 
i zakazanych substancji chemicznych. A trze-
ba pamiętać, że 70 proc. odzieży produkowane 
jest w Azji.

Co gorsza, do uprawy bawełny, z której po-
wstają ubrania, stosuje się 25 proc. światowej 
produkcji środków owadobójczych i 10 proc. 
globalnej produkcji pestycydów. Chemikalia 

te zanieczyszczają wodę i powietrze. Ludzie pracujący 
na plantacjach wymagają hospitalizacji, dotyczy to ponad 
miliona osób, a nierzadko umierają wskutek zatrucia (20 
tys. rocznie). Raport Greenpeace ujawnia, że w większo-
ści przebadanych próbek ubrań dziecięcych powstałych 
w Chinach wykryto substancje toksyczne. W odzieży 
znanych marek znaleziono substancje rakotwórcze.

Odzież sportowa stanowi szczególny problem, ponie-
waż pot i tarcie mogą powodować szybsze wchłanianie 
toksyn do organizmu. A przy jej produkcji stosuje się 
szkodliwe barwniki, rozpuszczalniki i polifluorowane 
związki chemiczne (PFC), które sprawiają, że produkty są 
odporne na wodę, tłuszcz i plamy.

Toksyczne ubrania
Nowa TV piątek 23.30Fabryka Rana Plaza w Bangladeszu zawaliła się 24 kwietnia 2013 roku – dzień przed planowaną inspekcją.

Znane firmy produkują w Azji

Trujące sukienki i spodnie

Pracownicy w fabryce w Dhace, stolicy Bangladeszu.
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Klasyk westernu nakręcony na nowo

Siedmiu przeciwko 
bezwzględnej 

bandzie
Remake (nowa wersja filmu) słynnego westernu Johna Sturgesa 

z 1960 r. Siedmiu rewolwerowców jedzie do wioski na pograniczu 
amerykańsko-meksykańskim, aby rozprawić się z bandą opryszków, 
którzy gnębią ubogich wieśniaków. Akcja rozgrywa się w 1879 roku.

Wśród tych „siedmiu wspaniałych" są: czarnoskóry oficer 
amerykańskiej agencji federalnej (Denzel Washington), hazardzi-
sta Joshua Faraday, wyborowy strzelec były żołnierz Konfederacji, 
a także górski tropiciel Jack Horne oraz koreański nożownik, wresz-
cie wyjęty spod prawa Meksykanin Vasquez i najmłodszy z siódem-
ki indiański wojownik zesłany na banicję przez Komanczów. 

Garstka najemników musi stawić czoło o wiele większym siłom 
wroga. Choć wszystko wskazuje na to, że ich porażka jest z góry 
przesądzona, nie dają za wygraną. 

Pewnie nie wiesz…
Washington pobierał lekcje jazdy konnej i ciągle „bawił się” Col-

tem .45 Peacemaker. „Miał go przy sobie przez cały czas, nawet gdy 
nie był na planie. Mieliśmy spotkania, a on kręcił i kręcił pistoletem. 
Chodził po domu, obracając broń, wchodził do restauracji, kręcił".

Siedmiu wspaniałych 
TVP1 sobota 21.30

Akcja filmu rozpoczyna się w 180 
roku n.e. Waleczny dowódca rzym-
skich legionów generał Maximus 
(Russell Crowe) zwycięża w bitwie 

barbarzyńskich Germanów. Umierający cesarz 
Marek Aureliusz (Richard Harris) prosi go, 
aby po jego śmierci objął władzę w Rzymie. 
Zazdrosny, nieobliczalny syn Marka Aureliu-
sza, Kommodus ( Joaquin Phoenix), ubiega 
Maximusa: zabija ojca i samozwańczo obwołu-
je się cesarzem. Zły na Maximusa za odmowę 
złożenia przysięgi wierności, pozbawia życia 
żonę i syna generała. Maximus, któremu udaje 
się ujść z życiem, ciężko ranny trafia na targ 
niewolników, a stamtąd do szkoły gladiatorów 
w Afryce. W życiu legionisty rozpoczyna się 
nowy rozdział. Tymczasem Kommodus planu-
je wielkie igrzyska gladiatorskie w mogącym 
pomieścić 50 tysięcy widzów Koloseum…

Pewnie nie wiesz…
Bitwę z germanami inscenizowano miesiąc, 

wystrzelono 10 tysięcy zwyczajnych i 16 tysięcy 
płonących strzał. 

Uszyto 10 tysięcy kostiumów, w tym 500 tu-
nik gladiatorów

Oliver Reed (Proximo) zmarł na zawał ser-
ca w czasie kręcenia filmu. Ubezpieczenie filmu 
pozwoliłoby filmowcom nakręcić wszystkie sceny 
Reeda z innym aktorem za dwadzieścia pięć mi-
lionów dolarów. Jednak reżyser, Ridley Scott nie 
chciał wyciąć Reeda z filmu. Dalsze sceny zmie-
niono i zastosowano komputerowe triki. 

W scenach w Koloseum tylko dwa dolne rzę-
dy zapełnione były przez statystów i czterysta 
kartonowych wycinanek widzów. Pozostałe 30 
tysięcy widzów zostało wygenerowanych kom-
puterowo.

Replika około jednej trzeciej rzymskiego Ko-
loseum została zbudowana na Malcie, głównie 
z gipsu i sklejki. Pozostała część budynku została 
dodana cyfrowo. Budowanie trwało kilka mie-
sięcy, kosztem jednego miliona dolarów.

Gladiator
TV Puls niedziela 20.00

Wielkie widowisko

Gladiator 
– bohater 
Imperium

Pasjonująca opowieść o połą-
czonych tragedią dwóch duszach, 
które się wspierają dając sobie wza-
jemnie siłę i determinację. 

Stephanie (znakomita, nomi-
nowana do Złotego Globu Marion 
Cotillard) jest treserką orek w oce-
anarium nad Morzem Śródziem-
nym. Alain zwany Ali (nagrodzony 
Cezarem dla najbardziej obiecują-
cego aktora Matthias Schoenaerts) 
to belgijski bokser amator, który 
próbuje samotnie wychowywać 
kilkuletniego syna.

Życie Stéphanie ulega gwał-
townej zmianie po tragicznym wy-
padku, któremu ulega podczas po-
kazu. W sytuacji, której nie potrafi 
już znieść, obecność Alego staje się 
dla niej kołem ratunkowym. Pod 
jej wpływem także Ali przecho-
dzi przemianę. Kobieta wraca do 
życia. Oboje starają się przetrwać 
w świecie, w którym na sprzedaż 

wystawia się siłę, piękno i młodość, 
a jednak najważniejsze okazuje się 
zaufanie, prawda, lojalność i miłość.

Pewnie nie wiesz…
Przygotowując się do roli Ma-

rion Cotillard spędziła tydzień 
w oceanarium, uczyła się pływać 
i tresować orki. 

Matthias Schoenaerts dwa 
miesiące codziennie trenował boks, 
a także podnosił ciężary.

Światowa premiera filmu miała 
miejsce 17 maja 2012 roku podczas 
65. Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Cannes. Po seansie 
twórcy filmu otrzymali dziesięcio-
minutową owację na stojąco. W Pol-
sce film dystrybuowany był jedynie 
na płytach DVD.

Z krwi i kości
TVP Kultura sobota 20.20, 

niedziela 00.50

Poplątane losy

Różne kształty miłości



Mały krok dla psa, 
wielki skok dla całej psiej rasy.

Na Księżyc!
Pełne energii gadające szcze-

niaki Disneya powracają w nowym 
filmie, który zabiera je tam, gdzie 
żaden szczeniak jeszcze nie dotarł 
– na Księżyc!

Sam jest podekscytowany wy-
prawą do centrum lotów kosmicz-
nych. Przed snem chłopiec wypowiada życzenie, że chciałby dotknąć 
Księżyca. 

Budda, szczeniak Sama, pragnie, aby spełniło się to marzenie. Pies 
zwołuje rodzeństwo i w piątkę ruszają na miejsce zbiórki. Ukryci mię-
dzy plecakami docierają do centrum lotów. Przypadkowo trafiają na 
pokład wahadłowca zmierzającego na Księżyc. W starej stacji kosmicz-
nej szczeniaki spotykają Sputnika, rosyjskiego psinautę. Teraz muszą 
użyć całej swojej odwagi i pomysłowości, by ułożyć plany lądowania na 
Księżycu i wrócić do domu. Czy im się to uda?

Gwiezdny zaprzęg Super Polsat sobota 14.50, niedziela 9.10

Znakomita zabawa dla całej rodziny.

Mambo nie śpiewa, ale za to jak tańczy!
Opowieść o pingwinach podczas pierw-

szego weekendu wyświetlania obejrzało 
w USA więcej widzów niż najnowszą część 
przygód Jamesa Bonda.

Na dalekiej Antarktydzie mieszkają kró-
lewskie pingwiny; wszystkie pięknie śpiewają 
wyrażając w ten sposób uczucia. Śpiew za-
pewnia im poczucie wspólnoty i cementuje 
związki. 

Mambo wyraźnie odstaje od reszty, co 
szczególnie martwi jego rodziców, którzy 
zdają sobie sprawę, że bez pieśni ich syn być 
może nigdy nie znajdzie pokrewnej duszy. 
Maluch ma jednak inny cenny dar – potrafi 
wspaniale stepować. Ta umiejętność pozwoli 
mu przeżyć wiele niezapomnianych przygód 
i poznać nowych przyjaciół.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił prawie 390 milionów dolarów, kosztował 100 milio-

nów.
Początkowo Prince nie wyraził zgody na wykorzystanie piosenki 

„Kiss". Jednak po obejrzeniu filmu nie tylko zmienił zdanie i pozwolił ją 
wykorzystać, ale także napisał dodatkowo utwór, który można usłyszeć 
w czasie napisów końcowych. 

Imiona: Norma Jean i Memphis są wyraźną aluzją do Marilyn 
Monroe (naprawdę nazywała się Norma Jean Mortensen) oraz do Elvi-
sa Presleya (który mieszkał w Memphis, Tennessee).

Happy Feet: Tupot małych stóp TVN7 piątek 20.00, sobota 11.25

Pinokio ma już prawie 80 lat

Uwierz w swoje marzenia
„Pinokio” – legendarne arcydzieło Walta Disneya z 1940 roku, 

które uczy, że zawsze trzeba wierzyć w swoje marzenia – powraca po 
całkowitej renowacji.

Pewnej magicznej, rozgwieżdżonej nocy, błękitna wróżka sprawiła, 
że marzenie starego Geppetto spełniło się. Jego ukochana marionetka, 
chłopczyk o imieniu Pinokio ożył! Przeżywa moc fantastycznych przy-
gód, poddając próbie swą odwagę, lojalność i uczciwość – cnoty, które 
musi posiadać, by stać się prawdziwym chłopcem. 

Mimo przestróg przyjaciela – mądrego świerszcza Hipolita, Pino-
kio wplątuje się w kolejne kłopoty, by na końcu trafić, w poszukiwaniu 
swego ojca, do brzucha straszliwego wieloryba.

Film uhonorowany dwoma Oscarami – za najlepszą ścieżkę dźwię-
kową i piosenkę „When You Wish Upon A Star" – pozostaje w pa-
mięci przypominając o mocy miłości i rodziny, i o konieczności wiary 
w swoje marzenia. 

Pinokio Puls2 niedziela 9.30

plac zabaw

Naukowiec Wayne Szaliński (Rick Moranis) 
w tajemnicy przed rodziną pracuje nad skonstru-
owaniem urządzenia, którego zadaniem jest mi-
niaturyzowanie przedmiotów. Niespodziewanie 
jego wysiłki zostają uwiecznione sukcesem. Wy-
nalazca jest szczęśliwy, że wreszcie udało mu się 
coś stworzyć i zapomina powiedzieć swoim bli-
skim, by nie wchodzili do laboratorium. 

Nazajutrz z przerażeniem odkrywa, że ofiara-
mi eksperymentu padły jego dzieci, które muszą 
teraz stawić czoła niebezpieczeństwom, o jakich 
nie śniły. Ich własne podwórko to prawdziwa 

dżungla, gdzie muszą walczyć z monstrualnych 
rozmiarów robalami, zmykać przed koszącym 
latem pszczół i gdzie czyha jeszcze wiele innych 
potworności.

„Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki" to praw-
dziwy hit wśród komedii tamtych lat (1989).

Film został wyreżyserowany przez Joe John-
stona – nagrodzonego Oscarem autora efektów 
specjalnych do „Poszukiwaczy zaginionej Arki".

Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
Puls2 sobota 12.05
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Mały krok dla psa, 
wielki skok dla całej psiej rasy.

Na Księżyc!
Pełne energii gadające szcze-

niaki Disneya powracają w nowym 
filmie, który zabiera je tam, gdzie 
żaden szczeniak jeszcze nie dotarł 
– na Księżyc!

Sam jest podekscytowany wy-
prawą do centrum lotów kosmicz-
nych. Przed snem chłopiec wypowiada życzenie, że chciałby dotknąć 
Księżyca. 

Budda, szczeniak Sama, pragnie, aby spełniło się to marzenie. Pies 
zwołuje rodzeństwo i w piątkę ruszają na miejsce zbiórki. Ukryci mię-
dzy plecakami docierają do centrum lotów. Przypadkowo trafiają na 
pokład wahadłowca zmierzającego na Księżyc. W starej stacji kosmicz-
nej szczeniaki spotykają Sputnika, rosyjskiego psinautę. Teraz muszą 
użyć całej swojej odwagi i pomysłowości, by ułożyć plany lądowania na 
Księżycu i wrócić do domu. Czy im się to uda?

Gwiezdny zaprzęg Super Polsat sobota 14.50, niedziela 9.10

Znakomita zabawa dla całej rodziny.

Mambo nie śpiewa, ale za to jak tańczy!
Opowieść o pingwinach podczas pierw-

szego weekendu wyświetlania obejrzało 
w USA więcej widzów niż najnowszą część 
przygód Jamesa Bonda.

Na dalekiej Antarktydzie mieszkają kró-
lewskie pingwiny; wszystkie pięknie śpiewają 
wyrażając w ten sposób uczucia. Śpiew za-
pewnia im poczucie wspólnoty i cementuje 
związki. 

Mambo wyraźnie odstaje od reszty, co 
szczególnie martwi jego rodziców, którzy 
zdają sobie sprawę, że bez pieśni ich syn być 
może nigdy nie znajdzie pokrewnej duszy. 
Maluch ma jednak inny cenny dar – potrafi 
wspaniale stepować. Ta umiejętność pozwoli 
mu przeżyć wiele niezapomnianych przygód 
i poznać nowych przyjaciół.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił prawie 390 milionów dolarów, kosztował 100 milio-

nów.
Początkowo Prince nie wyraził zgody na wykorzystanie piosenki 

„Kiss". Jednak po obejrzeniu filmu nie tylko zmienił zdanie i pozwolił ją 
wykorzystać, ale także napisał dodatkowo utwór, który można usłyszeć 
w czasie napisów końcowych. 

Imiona: Norma Jean i Memphis są wyraźną aluzją do Marilyn 
Monroe (naprawdę nazywała się Norma Jean Mortensen) oraz do Elvi-
sa Presleya (który mieszkał w Memphis, Tennessee).

Happy Feet: Tupot małych stóp TVN7 piątek 20.00, sobota 11.25

Pinokio ma już prawie 80 lat

Uwierz w swoje marzenia
„Pinokio” – legendarne arcydzieło Walta Disneya z 1940 roku, 

które uczy, że zawsze trzeba wierzyć w swoje marzenia – powraca po 
całkowitej renowacji.

Pewnej magicznej, rozgwieżdżonej nocy, błękitna wróżka sprawiła, 
że marzenie starego Geppetto spełniło się. Jego ukochana marionetka, 
chłopczyk o imieniu Pinokio ożył! Przeżywa moc fantastycznych przy-
gód, poddając próbie swą odwagę, lojalność i uczciwość – cnoty, które 
musi posiadać, by stać się prawdziwym chłopcem. 

Mimo przestróg przyjaciela – mądrego świerszcza Hipolita, Pino-
kio wplątuje się w kolejne kłopoty, by na końcu trafić, w poszukiwaniu 
swego ojca, do brzucha straszliwego wieloryba.

Film uhonorowany dwoma Oscarami – za najlepszą ścieżkę dźwię-
kową i piosenkę „When You Wish Upon A Star" – pozostaje w pa-
mięci przypominając o mocy miłości i rodziny, i o konieczności wiary 
w swoje marzenia. 

Pinokio Puls2 niedziela 9.30

plac zabaw

Naukowiec Wayne Szaliński (Rick Moranis) 
w tajemnicy przed rodziną pracuje nad skonstru-
owaniem urządzenia, którego zadaniem jest mi-
niaturyzowanie przedmiotów. Niespodziewanie 
jego wysiłki zostają uwiecznione sukcesem. Wy-
nalazca jest szczęśliwy, że wreszcie udało mu się 
coś stworzyć i zapomina powiedzieć swoim bli-
skim, by nie wchodzili do laboratorium. 

Nazajutrz z przerażeniem odkrywa, że ofiara-
mi eksperymentu padły jego dzieci, które muszą 
teraz stawić czoła niebezpieczeństwom, o jakich 
nie śniły. Ich własne podwórko to prawdziwa 

dżungla, gdzie muszą walczyć z monstrualnych 
rozmiarów robalami, zmykać przed koszącym 
latem pszczół i gdzie czyha jeszcze wiele innych 
potworności.

„Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki" to praw-
dziwy hit wśród komedii tamtych lat (1989).

Film został wyreżyserowany przez Joe John-
stona – nagrodzonego Oscarem autora efektów 
specjalnych do „Poszukiwaczy zaginionej Arki".

Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
Puls2 sobota 12.05
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Szczątki ludzkie znalezione 
przy budowie drogi 645 

Nowogród - Łomża
Jak relacjonuje Urząd Miejski w Nowogrodzie, w czwartkowy poranek 

pracownicy otrzymali informację o tym, że podczas modernizacji drogi No-
wogród - Łomża ekipa budowlana natknęła sie na ludzkie szczątki. Prace 
w tym miejscu zostały wstrzymane.

Znalezisko znajdowało się przy krzyżu w Mątwicy. Szczątki, na które 
natknęła się ekipa budowlana, to trzy ludzkie czaski. Dwie z nich zwrócone 
były do siebie. Odznaczały się także dobrze zachowanymi zębami. Trzecia, 
usytuowana była tuż obok. W okolicy znaleziono również łuski po nabojach 
oraz kości.

Na miejscu prace natychmiast rozpoczęła policja pod nadzorem proku-
ratora. 

W Domu Parafialnym, na cmentarzu 
oraz w Muzeum Przyrody w Drozdowie 
odbyły się uroczystości upamiętniające 
100. rocznicę rozstrzelania braci Maria-
na i Józefa Lutosławskich.

Pamięć i koncert Pomysłodawcą 
wydarzenia była Stanisława Chyl, 
a organizatorami spotkania - Mu-
zeum Przyrody w Drozdowie oraz 
Towarzystwo im. Witolda Luto-
sławskiego. Jak relacjonuje zaprzy-
jaźniony z naszą redakcją, Emilian 
Kudyba, uroczystość rozpoczęła się 
mszą w intencji Mariana i Józefa 
Lutosławskich odprawioną (z uwa-
gi na remont kościoła - w kaplicy 
Domu Parafialnego) przez pro-
boszcza Aleksandra Suchockiego. 
Uczestnicy przeszli potem na  po-
bliski cmentarz. Na grobach osób 
z rodu Lutosławskich złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pamięci.

Końcowa część wydarzenia od-
była się w Muzeum Przyrody, gdzie 
Pani Stanisława Chyl przedstawiła 
prezentację na temat "Lutosław-
scy dla Niepodległej". Finałem był 
koncert kameralny muzyki Witol-
da Lutosławskiego i Karola Szy-
manowskiego w wykonaniu Marii 

Leszczyńskiej - wiolonczela, Mag-
daleny Pikuły - sopran, Weroniki 
Rabek - mezzosopran, Maurycego 
Stawujka – fortepian. 

W kręgu ziemiańskim
Fundacja Sztuk i Dialogu oraz 

Muzeum Przyrody w Drozdo-
wie zapraszają na 14 września na 
IV SPOTKANIE POKOLEŃ 
W KRĘGU KULTURY ZIE-
MIAŃSKIEJ 14 września 2018 
roku. 

W programie
10:00 - Msza św. w kościele pa-

rafialnym pw. św. Jakuba Apostoła 
w Drozdowie 

11:20 - Powitanie uczestników 
przez starostę Elżbietę Parzych 
i dyrektor Muzeum Annę Archac-
ką w salonie Muzeum Przyrody 
w Drozdowie. 

Od godz. 11:30 - Konferencja 
„Niepodległość w poglądach, dzia-
łalności i pamięci polskich elit kraju 
i regionu łomżyńskiego”, której mo-
deratorami będą prof. dr hab. Mał-
gorzata Dajnowicz, Podlaski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków oraz 

Marcin Schirmer, prezes ZG PTZ.  
Przewidywane są wystąpienia m.in. 
Jana Engelgarda z Muzeum Nie-
podległości w Warszawie, profesor 
Jolanty Chwastyk-Kowalczyk z UJK, 
Tomasza Szymańskiego z Muzeum 
Przyrody, Marii Bauchrowicz-Tockiej 
z tygodnika „Kontakty”, Agnieszki 
Drozdowskiej z UwB, Marcina Ry-
dzewskiego z Muzeum Przyrody, 
Czesława Rybiskiego z Łomżyń-
skiego Towarzystwa Naukowego im. 
Wagów. Tematami będą m.in. takty-
ka polityczna Romana Dmowskiego, 
kult marszałka Józefa Piłsudskiego 
w dwudziestoleciu międzywojen-
nym, postać Bohdana Winiarskiego, 
niepodległościowe wątki w pracach 
i działaniu Adama Chętnika, inteli-
gentkach łomżyńskich w działaniach 
na rzecz niepodległości, drogach do 
niepodległości łomżyńskich środo-
wisk patriotycznych. 

Około godz. 16:30, po zakoń-
czeniu konferencji planowany jest 
koncert kameralny w wykonaniu 
kwartetu smyczkowego Aulicus. 
Naukowej części wydarzenia towa-
rzyszyć będzie także wystawa ksią-
żek z muzealnego zbioru Biblioteki 

Muzeum w Drozdowie 
bogate w wydarzenia
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Funkcjonariusze KAS z Łomży przepro-
wadzili wzmożone działania kontrolne 
ukierunkowane na zwalczanie obrotu 
nielegalnymi wyrobami tytoniowymi 
oraz hazardowej szarej strefy. W ich 
wyniku do magazynów łomżyńskiej 
Służby Celno-Skarbowej trafiło blisko 
2000 paczek papierosów pochodzących 
z przemytu, 32 kg nielegalnego tytoniu 
oraz 2 automaty do gier hazardowych.

Tytoniowa wpadka 
Funkcjonariusze Służby Cel-

no-Skarbowej z Łomży skontro-
lowali jedną z posesji w powiecie 
ostrowskim. Mundurowi ustalili, że 
jej właścicielka zajmuje się obrotem 
nielegalnymi papierosami. Podczas 
przeszukania domu, pomieszczeń 
gospodarczych oraz samochodu na-

leżących do 47-letniej kobiety funk-
cjonariusze znaleźli ponad 1300 
paczek papierosów pochodzących 
z przemytu.

W trakcie trwania czynności 
kontrolnych na posesję wjechał oso-
bowy volkswagen kierowany przez 
59-letniego mieszkańca Sokółki. Jak 
się okazało, mężczyzna w bagażni-
ku samochodu przywiózł kolejnych 
550 paczek białoruskich papiero-
sów. Nie był to koniec kłopotów so-
kółczanina. W wyniku przeszukania 
jego miejsca zamieszkania funkcjo-
nariusze znaleźli jeszcze 100 paczek 
nielegalnych papierosów oraz alko-
hol bez polskich znaków skarbo-
wych akcyzy.

Funkcjonariusze wszczęli wobec 
kobiety i mężczyzny sprawy karne 

skarbowe. Oboje odpowiedzą przed 
sądem. Grożą im wysokie grzywny 
i przepadek nielegalnego towaru.

Funkcjonariusze KAS z Łomży 
ustalili również, że w jednym z lo-
kali w Kolnie nielegalnie sprzeda-
wany jest tytoń do palenia. Podczas 
przeszukania wcześniej wytypowa-
nych pomieszczeń oraz samochodu 
zaparkowanego na pobliskim par-
kingu mundurowi znaleźli 32 kg 
tytoniu bez polskich znaków skar-
bowych akcyzy. Wobec sprzedającej 
nielegalny towar 37-letniej kobiety 
wszczęta została sprawa karna skar-
bowa.

Nielegalne automaty 
Również kontrole dotyczące  

nielegalnego hazardu są stałym 

elementem działań funkcjonariu-
szy KAS z Łomży. Ostatnia taka 
akcja zaowocowała zatrzymaniem 
w jednym z lokali na terenie Za-
mbrowa 2 automatów działają-
cych wbrew przepisom ustawy 
hazardowej. Organizatorowi nie-
legalnych gier hazardowych grozi 
wysoka grzywna, a nawet kara po-
zbawienia wolności. Oprócz sank-
cji karnych osoby urządzające tego 
typu gry muszą liczyć się również 
z karą pieniężną w wysokości 100 
tys. od każdego nielegalnego au-
tomatu. 

Podejrzane leki 
Funkcjonariusze podlaskiej 

KAS podczas kontroli w białostoc-
kim oddziale jednej z firm kurier-
skich przechwycili 1000 ampułek 
z lekiem do iniekcji, zawierającym 
hormon wzrostu. Wartość rynkowa 
ujawnionych farmaceutyków to po-
nad 80 tysięcy złotych.

Podejrzana paczka została wy-
słana z Litwy do odbiorcy w Cze-
chach. Po prześwietleniu przesył-
ki i jej otwarciu okazało się, że we 
wnętrzu znajdują się wyproduko-
wane w Hongkongu farmaceutyki 
zawierające somatropinę – hor-
mon wzrostu, którego zażywanie 
w celach leczniczych powinno 
odbywać się pod ścisłą kontrolą 
lekarza.

W związku z podejrzeniem nie-
legalnego wprowadzenia lekarstw 
na terytorium Unii Europejskiej, 
w sprawie zostało wszczęte po-
stępowanie karne skarbowe, które 
prowadzi Podlaski Urząd Celno - 
Skarbowy w Białymstoku. Funkcjo-
nariusze nie wykluczają, że zatrzy-
mane farmaceutyki, których wartość 
rynkowa została oszacowana na 
ponad 80 tysięcy złotych, miały być 
rozprowadzone w siłowniach na te-
renie Czech. 

bezpieczeństwo

Kolizja na niebezpiecznym 
skrzyżowaniu

W piątkowy poranek na skrzyżowaniu dróg DK 63 z Szosą do Męże-
nina doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów. To skrzyżowanie znaj-
dujące się przed miejscowością Podgórze znane jest dobrze okolicznym kie-
rowcom. Często dochodzi na nim do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. 
Na szczęście w tym wypadku nikt nie ucierpiał. 

Prawdopodobną przyczyną kolizji było niezachowanie odpowiedniej 
odległości przed pojazdem poprzedzającym i najechanie na jego tył.

Kilka godzin trwały poszukiwania starszego 
mężczyzny, który zaginął w miniony czwartek 
na obrzeżach Łomży. Akcja poszukiwawcza 
prowadzona była z początku przez funkcjona-
riuszy policji. Zaginionego szukali policjanci 
w radiowozach oraz pieszo. Po kilku godzinach 
do działań włączona została Grupa Ratownicza 
Nadzieja.

Łącznie w wyścigu z czasem w okoli-
cach Starych Kupisk i Janowa brało udział 
7 pojazdów jednostki ratowniczej oraz 25 
osób z oddziałów w Łomży, Zambrowa 
oraz Ostrołęki. 

Jak informuje Komenda Miejska Policji 
w Łomży, jeszcze przed nadejściem zmroku 
mężczyzna został odnaleziony przez funk-
cjonariuszy z Wydziału Patrolowo - Inter-
wencyjnego. Policjanci byli już po swojej 
planowej służbie, jednak mimo to nie zre-
zygnowali z poszukiwań.

Po godzinie 18. policjanci przekazali 
odnalezionego pod opiekę załodze karetki 
pogotowia. Mężczyzna bezpiecznie wrócił 
do domu.

Z tytoniem po kwiaty
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska udaremnili przemyt 15 tysię-
cy paczek białoruskich papierosów. Tytoniową kontrabandę znaleźli w ciężarówce 
jadącej z Rosji do Holandii po kwiaty.

Funkcjonariusze KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego peł-
niący służbę na drodze krajowej nr 8 w pobliżu polsko - litewskiej granicy 
zatrzymali do kontroli rosyjską ciężarówkę jadącą do Holandii. W jej na-
czepie znajdowały się metalowe wózki oraz plastikowe pojemniki do prze-
wożenia kwiatów.  

W wyniku prześwietlenia rentgenowskiego oraz szczegółowej rewizji 
naczepy, funkcjonariusze znaleźli ukryte pośród przewożonego towaru nie-
legalne papierosy. Łącznie w rosyjskiej ciężarówce próbowano przemycić 15 
tysięcy paczek papierosów. Gdyby zatrzymana przez funkcjonariuszy z Bu-
dziska kontrabanda trafiła na czarny rynek straty Skarbu Państwa wyniosły-
by niemal 350 tysięcy złotych.

Przeciwko rosyjskiemu kierowcy tira wszczęta została sprawa karna 
skarbowa. Nielegalny towar trafił do magazynu, a ciężarówka na parking 
Oddziału Celnego w Suwałkach. Za tak duży przemyt grozi wysoka grzyw-
na oraz przepadek papierosów i pojazdu służącego do przewozu kontra-
bandy. 

Mężczyzna zgubił się na obrzeżach 
Łomży. Na szczęście się znalazł 

Łomżyńska  KAS nie pozwala na przemyt i hazard 
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Uwaga 
Kulturra !

Rusza nabór do grup artystycznych 
Miejskiego Domu Kultury - Domu Śro-
dowisk Twórczych w Łomży. 

- W tym roku zorganizowaliśmy 
zapisy w Galerii Veneda.  W sobotę, 
15 września. Będzie się działo! Za-
praszamy od godziny 11.00 - infor-
mują przedstawiciele MDK - DŚT.

Oferta przewiduje ,oprócz sta-
łych zajęć, również nowości, np.: 
grafikę warsztatową dla dzieci 
i młodzieży oraz pilates dla doro-
słych. Pierwsze zajęcia już 17 wrze-
śnia ! 

"Wszystkich zainteresowanych, 
którzy nie mogą nas odwiedzić 
(i podziwiać) 15 września w Ve-
nedzie, zapraszamy do Miejskiego 
Domu Kultury - Domu Środowisk 
Twórczych (ul. Wojska Polskiego 
3) w godzinach 7.30-15.30, gdzie 
będzie można uzyskać szczegółowe 
informacje na temat zajęć, instruk-
torów

prowadzących oraz terminów. 
Poza tym informacje można uzy-
skać telefonicznie  tel. 86 216 32 
26 lub na naszej oficjalnej stronie" 
- głosi komunikat. 

TEATR AKTYWNY
Zajęcia teatralne dla młodzieży od 
12 do 18 lat;  prowadzenie -  JO-
ANNA KLAMA, instruktor te-
atralny, absolwentka Podyplomowe-
go Studium Reżyserii Teatru Dzieci 
i Młodzieży w Akademii Sztuk Te-
atralnych w Krakowie.
W programie: nauka elementów 
warsztatu aktorskiego, ekspery-
mentalna praca z różnymi formami 
teatralnymi. Termin: poniedziałki, 

wtorki, czwartki od 16.00.
Tylko 40 zł/ miesiąc.  Zapisy 86 216 
32 26, o przyjęciu decyduje instruk-
tor.

TEATR DLA DZIECI
Zajęcia teatralne dla dzieci od 5 
do 13 lat; prowadzenie -  MAŁ-
GORZATA SIENKIEWICZ,  
instruktorka tańca i teatru, specja-
listka w zakresie teatru cieni i teatru 
czarnego. W programie:  zabawy 
teatralne, teatr formy. Termin: śro-
dy od 16.00. Tylko 40 zł/ miesiąc. 
Zapisy: 86 216 32 26  , o przyjęciu 
decyduje instruktor.

CHÓR AMICI
Zajęcia dla osób dorosłych,  pro-
wadzenie -  ANNA KUROW-
SKA,   dyrygentka, aranżerka. 
Programie: repertuar religijny 
i rozrywkowy, praca nad głosem 
i wyrazem scenicznym. Termin: po-
niedziałki i środy od 19.00. Zapisy:  
511 843 745 , o przyjęciu decyduje 
instruktor.  

KORZENNY KOLEKTYW Autorska Szkoła 
Muzyczna
Zajęcia wokalne i perkusyjne dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie  

ANNA KAPTÓR I PRZEMY-
SŁAW STARACHOWSKI. Ter-
min:  wtorek - godz. 12.00 - 23.00, 
środa - godz. 8.00-23.00.  Odpłat-
ność:  100 zł na miesiąc. 
Zapisy: wokal - tel. 667337737, per-
kusja - tel. 782337427, o przyjęciu 
decyduje instruktor.

STUDIO PIOSENKI POPART
Zajęcia wokalne dla dzieci w wieku 
6 - 7 lat, prowadzenie:  BERNARD 
KARWOWSKI,    instruktor ds. 
upowszechniania muzyki z 20-let-
nim stażem, absolwent Kształcenia 
Głosu i Mowy w SWPS w War-
szawie. W programie: kształcenie 
głosu, rozwijanie zdolności mu-
zycznych i poczucia rytmu. Termin:   
poniedziałki i piątki od 17.00. Od-
płatność: tylko 40 zł/ miesiąc. Za-
pisy  - 86 216 32 26  ,  o przyjęciu 
decyduje instruktor.

STUDIO MUZYCZNE EMDEK
Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 
7 lat,  prowadzenie: MAGDA 
SINOFF instruktor ds. muzyki 
w MDK- DŚT, trenerka wokal-
na. W programie:: zajęcia wokal-
ne, nauka śpiewu, przygotowanie 
repertuaru koncertowego. Termin: 

poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek, piątek. Odpłatność:  tylko 40zł 
na miesiąc. Zapisy: 86 216 32 26,   
o przyjęciu decyduje instruktor.

PRACOWNIA PLASTYCZNA MDK- DŚT
Zajęcia dla dzieci w wieku 8 - 17 
lat,  prowadzenie ANNA BUREŚ,    
instruktor ds. plastyki MDK- DŚT. 
W programie:  różnorodne techniki 
plastyczne. Termin:  środy od 14.30, 
czwartki od 16.00, piątki od 13.00 
w Pracowni Plastycznej MDK - 
DŚT, ul. Dmowskiego 2c. Odpłat-
ność: tylko 40 zł  na miesiąc. Zapisy 
: 86 216 67 91,  o przyjęciu decyduje 
instruktor

PRACOWNIA GRAFICZNA MDK - DŚT
Zajęcia dla dzieci w wieku 8-17 
lat, prowadzenie  KATARZYNA 
SWOIŃSKA,  artysta grafik, pasjo-
natka dziecięcej twórczości.  W pro-
gramie: różnorodne techniki gra-
ficzne. Termin:  wtorek od 16.00 w  
Pracowni Plastycznej MDK - DŚT 
przy ul. Dmowskiego 2c. Odpłat-
ność: tylko 40 zł/ miesiąc. Zapis: 
86 216 67 91,  o przyjęciu decyduje 
instruktor. 

ANIMACJA FILMOWA

Zajęcia dla dzieci od 9. roku życia, 
młodzieży i dorosłych, prowadzenie: 
KRZYSZTOF RACZKOWSKI,    
absolwent Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu na kierunku ani-
macja, specjalizuje się w budowie 
kukiełek animacyjnych, fotografii 
animacyjnej, scenografii, anima-
cji 2D, stopmotion. W programie: 
poznanie sposobów realizacji kre-
skówek i filmów animowanych, 
tworzenie bohaterów i scenariuszy, 
realizacja filmów animowanych. 
Termin: środy od 16.00. Odpłat-
ność: tylko 40 zł na miesiąc. Zapisy: 
86 216 32 26,  o przyjęciu decyduje 
instruktor

BALET
Zajęcia dla dzieci w wieku 4-11 
lat, prowadzenie: OLESIA SHE-
REMET,   choreograf i pedagog , 
absolwenta Kijowskiego Narodowe-
go Uniwersytetu Kultury i Sztuki. 
W programie: podstawy baletu. Ter-
min: środy od 16.00.  Odpłatność:  
tylko 40 zł na miesiąc. Zapisy: 86 
216 32 26,  o przyjęciu decyduje in-
struktor. 

PILATES z AnPilates Studio
Zajęcia dla osób dorosłych, prowa-
dzenie ANNA KOŚNIK, instruk-
tor pilates, trener personalny Pilates 
Core.  W programie: zajęcia rucho-
we, rozciągające i uelastyczniające, 
połączenie jogi, baletu i ćwiczeń 
izometrycznych.  Termin: wtorek 
godz. 18.00, piątek godz. 19.00. 
Odpłatność: 100 zł na miesiąc, 15 
zł wejście jednorazowe.  Zapisy: 793 
962 373. 

Zapisy 15 września w Galerii Veneda od 
godz.11 lub  telefonicznie w dni robo-
cze :  86 216 32 26

Łomża i Wilno – wystawa fotografii Bożeny 
Mozyro została otwarta w Galerii pod 

Arkadami w Łomży.
Ekspozycja została zorganizowana z ini-

cjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Łomży. Zdjęcia są przeznaczone na aukcję, 
z której dochód zasili fundusz budowy hospi-
cjum w Wilnie. Autorką jest Bożena Mozyro, 
Polka mieszkająca w Wilnie. Wystawa składa 

się z dwóch części: Wilno oraz Łomża, ocza-
mi Wilnianki. 

- Jesteśmy przyzwyczajeni do ujęć naszych 
fotografików,  na  tych zdjęciach interesujące 
są obserwacje osoby z zewnątrz - powiedział 
Przemysław Karwowski,  kierownik galerii.

Na wystawie prezentowane są 52 zdjęcia. 
Wszystkie wykonała i przekazała na szczytny 
cel Bożena Mozyro.  

- Często jeżdżę z Wilna do Warszawy, 
ale nie wiedziałam,  że Łomża to taka pereł-

ka.  Jestem wdzięczna pacownikom NOT-u, 
że zaprosili mnie do fotografowania waszego 
miasta. Szczęście ma też Wilno, że  niebiosa 
zesłały nam siostrę Michaelę, która   buduje 
nam tak potrzebne hospicjum  - powiedziała 
Bożena Mozyro. 

Większość kosztów związnych z organi-
zacją wystawy i przeprowadzeniem aukcji po-
nosi łomżyński NOT. 

- Po  raz pierwszy w naszej 40-letniej 
historii zorganizowaliśmy wystawę w gale-

rii sztuki. Najważniejsza jest jednak aukcja 
i zbiórka funduszy na budowę hospicjum dla 
dzieci w Wilnie, które buduje siostra Michaela 
Rak - powiedział Piotr Grabani, szef NOT.

Wszystkie datki zebrane z aukcji zdjęć i  
gadżetów  przekazanych przez darczyńców  
zostaną przeznaczone  na potrzeby hospicjum. 
Aukcja zdjęć jest prowadzona na stronie inter-
netowej łomżyńskiego NOT.

Łomża i Wilno w kolorach
Często jeżdżę z Wilna do Warszawy, ale nigdy nie wiedziałam ,że Łomża to 
taka perełka, powiedziała Bożena Mozyro. 

Po raz pierwszy w 40-letniej historii zorganizowaliśmy wystawę 
w galerii sztuki, powiedział Piotr Grabani dyrektor NOT w Łomży.

Dochód ze sprzedaży zdjęć zostanie przeznaczony na potrzeby 
hospicjum w Wilnie



20 www.narew.infoMOSiR

Marlena Siok: - Najpiękniejszy czas 
wiosenno-letni za nami. A jak tych 
ostatnich kilka miesięcy upłynęło 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Łomży?  

Andrzej Modzelewski: - Ten 
czas był dla nas bardzo pracowity. 
W strukturze Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji znajdują się 
m.in.: Pływalnia  i Park Wodny 
ze Strefą SPA, Hostel przy ulicy 
Zjazd, tereny sportowo rekreacyjne 
nad Narwią wraz z Portem Łom-
ża, kompleks sportowo-rekreacyj-
ny przy ulicy Konstytucji 3 Maja, 
Stadion Miejski, Orlik, lodowisko 
na Katyńskiej, zewnętrzne siłow-
nie. Poza bieżącą obsługą obiektów  
nasza jednostka zajmuje się także 
organizacją imprez sportowych oraz 
rekreacyjnych. Sezon letni był dla 
naszej jednostki bardzo intensywny 
i pracowity ze względu na  obchody 
jubileuszu 600-lecia nadania praw 
miejskich dla Łomży.  Dodatkowo 
uczestniczymy w wielu przedsię-
wzięciach  inicjowanych przez szko-
ły, kluby i stowarzyszenia sportowe. 
Prezydent Łomży, Mariusz Chrza-
nowski bardzo chętnie wspiera te 
działania i jeśli tylko możemy mieć 
w nich swój udział rozstawiamy 
scenę, dmuchany plac zabaw, a nasi 
pracownicy aktywnie angażują się 
do pomocy.  

M.S: - W tym roku lato było wyjątkowo 
upalne. Jednak łomżyniacy niezbyt 
długo mogli cieszyć się wypoczynkiem 
na plaży miejskiej, gdyż była ona czyn-
na wyłącznie przez 30 dni. Wielu miesz-
kańców naszego miasta wyrażało nie-
zadowolenie z tego powodu...

A.M: - Tak, w tym roku plaża 
funkcjonowała tylko 30 dni. Wią-
że się to z wymogami prawnymi. 
Z początkiem tego roku weszła 
w życie nowelizacja ustawy „Pra-
wo Wodne”. W świetlne nowych 
przepisów miejsca okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli mogą 
funkcjonować w sezonie letnim 
wyłącznie przez 30 dni. Ponadto są 
jeszcze inne aspekty, na które należy 
zwrócić uwagę. Rzeka jest z zasady 
miejscem bardzo niebezpiecznym. 
Wiąże się z to z silnym prądem czy 
nieregularnym dnem. Miejsce, które 
łomżyniacy od lat upodobali sobie 
na letni wypoczynek jest wyjątko-
we niebezpieczne. Trzeba zauważyć, 
że linia brzegowa w tym miejscu 
bardzo szybko  się zmienia. Szcze-
gólnie w połowie lata, gdy woda 
znacznie opada, niemal niemożliwe 
jest wyznaczenie stref kąpieli, a to 
wymusza na nas prawo. Wytycza-
jąc takie miejsca musimy dokładnie 
określić odległość od brzegu czy 
głębokość. I mamy z tym niema-
ły problem. Niech przykładem, jak 
niebezpieczne jest to miejsce, będzie 
ostatnie zdarzenie. Mam tu na myśli 
samochód, który zatopił się w rzece. 

Obrazuje to, jak trudny i wymaga-
jący jest tam brzeg, i jak głęboka 
woda. Ostatnio przeprowadziliśmy 
nawet pomiary. Gdy wypłynęliśmy 
łódką na rzekę, po jednej stronie ło-
dzi poziom wody sięgał 1,2 metra, 
a po drugiej już 2,2 metra. Różnica 
niebagatelna. Nawet dorosły czło-
wiek straci tam grunt, a co mówić 
o dzieciach. Tu należy dokładnie 
podkreślić i wyraźnie zaakcentować, 
że jest to miejsce stwarzające ryzy-
ko. I w sytuacji, gdy nie wydzielimy 
tam przestrzeni do kąpieli i nie bę-
dzie ratowników, mieszkańcy nie 
powinni korzystać z wypoczynku 
w wodzie. Oczywiście na plażę jak 
najbardziej można przyjść, poopalać 
się, złapać oddech. Nie jest to łatwa 
sytuacja, dlatego cały czas myślimy 
jak sobie z tym poradzić. Zawsze 
jednak na pierwszym miejscu sta-
wiamy bezpieczeństwo. Wiemy, że 
jest plan rozbudowy drugiej części 
bulwarów, które według założeń 
miałyby zostać przedłużone aż do 
plaży. Jest kilka pomysłów, które 
rozwiązałyby ten problem i pozwo-
liłyby na zorganizowanie prawdzi-
wego kąpieliska. Myślimy o tym, 
by na rzece zrobić coś w postaci 
zatoczki oddzielonej pomostem od 
rzeki. Wówczas zyskalibyśmy teren, 
możliwy do kontrolowania. 

M.S: - Pojawiały się także głosy, że Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży 
nie dopełnił na czas formalności.... 

A.M: - Zarzuty są nieprawdzi-
we. Gdy wiedzieliśmy, że noweli-
zacja ustawy wejdzie w życie prze-
prowadziliśmy analizę zagrożeń. 
Jej wyniki pokazały jednoznacznie, 
że nie jesteśmy w stanie zorga-
nizować kąpieliska. Jednak chcąc 
osiągnąć kompromis postanowili-
śmy uruchomić je, choć na 30 dni. 
Nie chcieliśmy pozbawić zupełnie 
mieszkańców możliwości wypo-
czywania nad wodą. Nie ma mowy 

o żadnym niedopełnieniu formal-
ności. Było to świadome działanie, 
które dostosowaliśmy do obowiązu-
jącego prawa wodnego. 

M.S: - W ostatnim czasie Miejski Ośro-
dek Sportu postanowił o przeniesieniu 
pomieszczeń biurowych, które wcze-
śniej znajdowały się w hostelu do bu-
dynku stadionu miejskiego. Czy dzięki 
temu widoczne jest zwiększenie ren-
towności hostelu?

A.M: - Oczywiście. Wpłynęło 
to znacząco na poprawę rentowno-
ści hostelu. Co prawda jest to dopie-
ro drugi miesiąc, w którym goście 
mogą korzystać z nowo powstałych 
miejsc noclegowych, ale już na tym 
etapie funkcjonowania zauważamy 
wzrost dochodów na poziomie 25%. 
W związku z tym możemy mówić 
tu o naprawdę dużych korzyściach. 
Niezwykle istotne jest również to, 
że wzrósł przede wszystkim kom-
fort gości korzystających z hostelu. 
Wcześniej, kiedy biura zlokalizowa-
ne były w budynku hostelu, grani-
czyły one z pokojami gościnnymi, 
co było uciążliwe dla gości hote-
lowych. Powodowało to niemałe 
utrudnienia. Taka jednostka, jak 
MOSiR, która jest jedną z więk-
szych miejskich jednostek w Łomży 
zasługuje na odpowiednie warunki 
pracy. Biura, które stworzyliśmy na 
stadionie zdecydowanie spełnia-
ją podstawowe standardy. Warto 
zauważyć, że te pomieszczenia do 
tej pory nie były wykorzystywane, 
stały puste i niezagospodarowane. 
Oprócz niezbędnych materiałów do 
odnowienia pomieszczeń jednostka 
nie poniosła żadnych dodatkowych 
kosztów. Prace remontowe wykonali 
nieodpłatnie więźniowie Czerwo-
nego Boru, przy wsparciu pracowni-
ków MOSiR-u.

M.S: - Czy goście chętnie zatem zatrzy-
mują się w Łomży?

A.M: - Tak, zdecydowanie. Te 
przenosiny były właśnie tym spo-
wodowane. Od dłuższego czasu 
obserwowaliśmy zainteresowanie 
hostelem. Dlatego postanowiliśmy 
poszerzyć tę bazę noclegową i stwo-
rzyć możliwość przyjęcia większej 
ilości gości.

M.S: - Przed nami wielkie wydarzenie. 
4. PKO Bieg Charytatywny.... 

A.M: - Jest to zasługa m.in. pre-
zydenta Mariusza Chrzanowskiego. 
Dzięki jego staraniom, ta impre-
za o szczytnym celu powróciła do 
Łomży. Pomagamy dzieciom. Każ-
dy pokonany kilometr zamieniamy 
na obiady. Inicjatywę wspierają co 
roku znani sportowcy. Start w sobo-
tę 15 września na wybranych 12 lek-
koatletycznych stadionach w Polsce. 
Należy zaznaczyć, że poprzednia 
edycja odbywała się w Białymsto-
ku i tak miało być również w tym 
roku. Prezydent udał się do War-
szawy przekonać zarząd PKO, aby 
bieg charytatywny odbył się wła-
śnie u nas. Po przedstawieniu argu-
mentów zapadła decyzja banku, że 
wydarzenie odbędzie się w Łomży, 
na naszym stadionie, ku wielkiemu 
zadowoleniu łomżyniaków. Jest to 
doskonała integracja  mieszkańców 
i promocja miasta na arenie ogólno-
krajowej. Swój udział potwierdziły 
grupy z wielu środowisk: przedsta-
wiciele różnych firm, szkół, klubów 
sportowych, a nawet drużyny kom-
pletowane wśród przyjaciół. I to 
ogromnie cieszy.

M.S: - Przed nami sezon jesienno-zi-
mowy. Czy pod względem inwestycyj-
nym będzie to wymagający czas dla 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Łomży?

A.M: - Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łomży, co roku w se-
zonie zimowym otwiera lodowisko. 

Aktualne niezadaszone lodowisko 
jest mocno eksploatowane. Miesz-
kańcy oczekują jakości, a wymiana 
niektórych elementów jest po pro-
stu nieopłacalna. Mieliśmy nadzieję, 
że w tym roku uda nam się wybu-
dować kryte lodowisko. Niestety do 
tego nie doszło. Cały czas ta sprawa 
żyje i jeśli tylko okaże się, że są wol-
ne środki i możemy złożyć projekt, 
który jest gotowy, zrobimy to nie-
zwłocznie. Mieszkańcy Łomży za-
sługują na taką inwestycję. Będzie 
to lodowisko z prawdziwego zda-
rzenia. Jego  budowa pozwoliłaby na 
funkcjonowanie obiektu przez cały 
okres jesienno-zimowy, bez przerw 
związanych z niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi.  

M.S: - Czy możliwe jest zatem, by Łom-
ża stała się takim sportowym centrum 
regionu? Czy możemy stworzyć miej-
sca, które sprawią, że przyjezdni będą 
chcieli zostać tu na dłużej?

A.M: - Tak. Mało tego, Łom-
ża już jest sportową stolicą subre-
gionu. Wokół jest wiele mniej-
szych miejscowości, z których 
ludzie przyjeżdżają, by korzystać 
z naszej infrastruktury. Myślę, że 
jest to dla Łomży wielka szansa. 
Nasze miasto nie jest zdominowa-
ne przez wielki przemysł, nie wy-
klucza to jednak potencjału, któ-
rym dysponuje. Mamy możliwości 
do tego, by stworzyć tu miejsce 
idealne do wypoczynku, relak-
su i uprawiania sportu. Musimy 
myśleć o tym, że jeżeli ktoś przy-
jedzie do naszego miasta, to od-
wiedzi sklepy, restauracje, a co za 
tym idzie zostawi u nas pieniądze. 
To z kolei utrzymuje firmy, które 
dają pracę naszym mieszkańcom. 
A to są podatki i w konsekwencji 
rozwój miasta. Myślę, że ten kie-
runek rozwoju miasta jest bardzo 
ważny i przyszłościowy. Ludzie 
coraz większą wagę przywiązują 
do sportu. Dbają o zdrowie, kon-
dycję fizyczną, odżywianie. I w tym 
kierunku należy podążać. Mamy 
w planach rozbudowę Parku Wod-
nego. Chciałbym stworzyć miejsce, 
które byłoby alternatywą nawet 
w sezonie letnim dla kąpieliska 
nad Narwią. Stworzenie takiego 
większego kompleksu sprawiłoby, 
że łomżyniacy nie musieliby wy-
jeżdżać np. do Mikołajek, bo to 
samo znaleźliby w Łomży. Już te-
raz widzimy, że osoby odwiedzają-
ce nasze miasto chętnie korzystają  
z Parku Wodnego. Są zaskoczeni, 
że jest taka niska cena. Chwalą nas 
za wysoki standard, za czystość. Tu 
należy się wielki ukłon w stronę 
pracowników, za dbałość i zaanga-
żowanie. 

Zapraszamy do polubienia fanpage 
MOSiR Łomża na facebooku, gdzie na 

bieżąco informujemy o sportowych 
wydarzeniach, które organizujemy.

Łomża, miasto ze sportowym duchem 
O wyjątkowo intensywnym sezonie wiosenno – letnim, planowanych inwestycjach i aspiracjach Łomży do stania się sportową stolicą subregionu z Andrzejem Modzelewskim, 

dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozmawia Marlena Siok. 
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

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
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. Usłu-
gi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

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

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

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

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Kupię ziemię, las (również grunt pod 
wycinkę) nieużytki lub inne niewy-
godne działki. W rozliczeniu dam 
auto, działkę budowlaną lub zapłacę 
gotówką. Tel. 600 588 666.

Sprzedam las 1,16 ha w Jankowie 
Młodziankowie. Tel. 604 261 674.

Działkę budowlaną 1000 m2 w Kupi-
skach Starych oraz działkę 1500 m2 
w Zosinie zamienię na las, ziemię, 
nieużytki. Tel. 600 588 666.

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

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, Łomża, 

ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38. 

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

ZGUBIONO KLUCZE OD MIESZKA-
NIA W OKOLICACH JEDNOSTKI WOJ-
SKOWEJ PRZY AL. LEGIONÓW. TEL. 
798 293 558.

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.

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
Przyjmę do pracy na budowie do 
Niemiec. Tel. 0049 15166935951, 
573 955 320.

PRZYJMĘ DO PRACY W SKLEPIE SPO-
ŻYWCZYM (UMOWA O PRACĘ) TEL. 
604 515 018.

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 

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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"Niesamowitą wojna w Nowym Jorku" 
nazwał pojedynek np. portal Wirtualna Pol-
ska. Oddajmy jednak głos reporterom specja-
listycznej strony o boksie:  www.ringpolska.pl.

"Adam Kownacki pokonał Martina: Jesz-
cze Polska nie zginęła...

Adam Kownacki (18-0, 14 KO) pokonał 
jednogłośnie na punkty byłego mistrza świata 
wagi ciężkiej Charlesa Martina (25-2-1, 23 
KO) na gali w Nowym Jorku. Po dziesięciu 
rundach wszyscy sędziowie punktowali 96-94 
dla Polaka.

Walka lepiej rozpoczęła się dla Kownac-
kiego, który szybciej wszedł w pojedynek 
i trafiał rywala od początku kombinacjami 
ciosów. Polak w swoim stylu był aktywny 
i spychał do obrony Amerykanina, jednak 
pomimo wielu czystych trafień, nie mógł 
posłać rywala na deski. Chociaż obrona 
Kownackiego przepuszczała sporo ciosów, 
to pierwsze cztery rundy przebiegły pod 
jego dyktando.

Od piątego starcia obraz walki wyrównał 
się. Kownacki cały czas był aktywniejszy, ale 
ataki Martina była coraz bardziej skuteczne. 
Pięściarz z USA trafiał mocnymi uderzeniami 
głównie z lewej ręki, jednak Polak potwierdził, 
że jest pięściarzem o twardej szczęce.

Widowiskowe były dwie ostatnie rundy, 
w których obaj pięściarze wyglądali już na 
bardzo zmęczonych, ale żaden nie chciał od-
puścić. Do przodu szedł Kownacki, ale Martin 

znakomicie kontrował. Ostatecznie, pomimo 
wielu czystych uderzeń, nikt nie padł na matę 
ringu, a walka zakończyła się na punkty.

Dla Kownackiego było to drugie tego-

roczne zwycięstwo i jednocześnie najważniej-
sza wygrana na zawodowych ringach. Martin 
przegrał po raz drugi w karierze. Wcześniej 
lepszy od niego był tylko Anthony Joshua.

Mimo wygranej Polak po walce stwierdził, 
że czeka go jeszcze sporo pracy na sali trenin-
gowej.

- Obaj daliśmy z siebie wszystko, chcia-
łem ringowej wojny, myślę, że udowodniłem, 
że należę do czołowej dziesiątki na świecie. 
[Zanim zawalczę o pas],  potrzebuję jeszcze 
dwóch-trzech walk, ale mam dobrego me-
nadżera Ala Haymona i on o wszystkim zde-
cyduje - powiedział "Babyface".

- Po ostatnim gongu sądziłem, że wygra-
łem. Ludzie nie wierzyli we mnie, zawsze po-
woli wchodzę w walkę. Dziś wygrał Adam. To 
jest boks. Daliśmy dobra dziesięciorundową 
walkę. Wracam teraz na salę i pracuję dalej. 
Wrócę mocniejszy - skomentował swoją po-
rażkę Martin.

Znany z tego, że zwykle zasypuje swoich 
przeciwników gradem ciosów, Adam Kow-
nacki  również w zwycięskim starciu z Char-
lesem Martinem  zaimponował ringową ak-
tywnością.

Polak w ciągu dziesięciu rund wyprowa-
dził aż 729 uderzeń, z czego do celu doszły 
242. Rywal odpowiedział 621 ciosami, z któ-
rych skutecznych okazały się 203. 

Walka będąca jednym z głównych wyda-
rzeń gali Showtime na Brooklynie zakończy-
ła się jednogłośną wygraną "Babyface'a" na 
punkty. Z kart punktowych wynika, że Polak 
zwycięstwo zawdzięcza głównie początko-
wym rundom. Martin w drugiej połowie poje-
dynku zaczął odrabiać straty, jednak nie zdołał 
dogonić Kownackiego.

Dan Rafael odniósł się na Twitterze do 
punktowego werdyktu zwycięskiej dla Adama 
Kownackiego (18-0, 14 KO) walki z Charle-
sem Martinem (25-2-1, 23 KO). Pięściarski 
ekspert stacji ESPN widział w ringu dużo 
większą dominację Polaka niż sędziowie, któ-
rzy zgodnie punktowali 96-94.

- Dla mnie Kownacki wygrał 99-91. Na 
katach punktowych było 96-94. Według mnie 
ta walka ani trochę nie była wyrównana - 
stwierdził Rafael, który w piątek przyznał, że 
jest wielkim fanem "Babyface'a".

Polsko-amerykańską konfrontację sko-
mentował też czempion WBC wagi ciężkiej 
Deontay Wilder. - To był kawał walki! - napi-
sał "Bronze Bomber".

Adam Kownacki jest drugim pięściarzem, 
któremu udało się pobić Charlesa Martina. 
Wcześniej Amerykanina znokautował czem-
pion trzech federacji Anthony Joshua.

100 tysięcy dolarów zarobił według ofi-
cjalnych danych Adam Kownacki za zwycię-
ski pojedynek z Charlesem Martinem  na gali 
w Nowym Jorku. Taką samą kwotę zainkaso-
wał za swój występ Amerykanin.

Pojedynek zakończył się jednogłośnym 
zwycięstwem punktowym Polaka. Dane o wy-
sokości zarobków ujawniła komisja sportowa 
stanu Nowy Jork".

Eksperci różnych portali i stacji telewi-
zyjnych są zgodni: Adam Kownacki z robił 
kolejny ważny krok w kierunku  szczytu świa-
towego boksu. Co ważne, w światowych zesta-
wieniach czołowych bokserów wagi ciężkiej 
występuje jako Amerykanin (z Łomży wyje-
chał z rodzicami jako kilkulatek). Sam jednak 
bardzo wyraźnie podkreśla, że jest tylko i wy-
łącznie Polakiem.       

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NA PORTALACH 
M. IN. RINGPOLSKA.PL, ONET I WIRTUALNA POLSKA. 

FOT. ZUMA/ NEWSPIX.PL

sport

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  

Adam Kownacki wygrał
Adama Kownackiego, pochodzący z Konarzyc bokser, wygrał w nocy na punkty walkę z byłym mistrzem świata Charlesem Martinem. Cała trójka 

sędziów  punktowała tylko 96:94 dla Polaka. W opinii jednak wielu ekspertów, było to zwycięstwo bardziej przekonujące.
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Trenerzy Mazowiecko - Podlaskiego 
Klubu Karate i zarazem Polskiej Fe-
deracji Instytut Budakai odwiedzili 
Wietnam. Polscy mistrzowie pojechali 
do Azji Południowo - Wschodniej  na za-
proszenie Międzynarodowej Organiza-
cji Mistrza Dang Tam Thuana, pod któ-
rego okiem w Wietnamie ćwiczy ponad 
2000 adeptów Sztuk Walki. Organizacja 
wizyty polskiej reprezentacji była moż-
liwa także dzięki prezesowi Fundacji 
Młodych Talentów w Wietnamie Manh 
Dang Phuoc, a wyjazd zorganizował 

mistrz Chu Van Truong, szef Polskiego 
Stowarzyszenia VoQuan.

Shihan Artur Więzowski i sen-
sei Robert Gaździk przeprowadzili 
treningi dla mistrzów wietnamskich 
w Hanoi w pierwszym tygodniu po-
bytu. Zajęcia były poświęcone tak-
tyce walki Full Contact Karate Thai 
i Kickboxingu oraz Jujitsu.

Polscy mistrzowie byli gośćmi 
honorowymi Festiwalu Sztuk Walki 
Dai Hoi w Hanoi oraz uroczysto-
ści wręczenia nagród i wyróżnień 

dla wietnamskich 
mistrzów i zawod-
ników. Przeprowa-
dzili również szko-
lenia sędziowskie 
dla uczestników 
seminarium Shihan 
Artur Więzowski 
udzielił kilka wy-
wiadów dla wiet-
namskich stacji 
telewizyjnych. Re-
lacje można było 
zobaczyć w krajo-
wych programach.

" P o d j ę t o 
również decyzję 
w sprawie zacie-
śnienia wzajem-
nych stosunków 
międzynarodowych 
i podpisano umowę 

o współpracy między naszymi kra-
jami, w kwestiach rywalizacji w ra-
mach mieszanych sztuk walki.

Polska reprezentacja liczyła trzy 
osoby shihan Artur Więzowski, 
sensei Robert Gaździk i  Monika 
Więzowska, sekretarz Polskiej Fe-
deracji IBK. 

- Byliśmy zachwyceni wiet-
namską przyrodą, krajobrazami, 
smaczną kuchnią oraz niesamowitą 
gościnnością - mówią uczestnicy 
wyjazdu.

Aniela i Return 
Wicemistrzynią województwa podla-
skiego skrzatek (dziewcząt do lat 12) 
została Aniela Galińska, zawodniczka 
UKS Return Łomża działającego przy III 
Liceum Ogólnokształcącym. 

Łomżanka w finale turnieju MJ 
Cup uznała wyższość starszej ko-
leżanki z Suwałk - Pauliny Alek-
sandrowicz (NST). Trzecie miejsce 
w turnieju zajęła Sandra Bałdyga 
(UKS Return Łomża).  

W grze podwójnej zwyciężyły 
Sandra Bałdyga i Paulina Aleksan-
drowicz. Na drugim miejscu uplaso-
wały się siostry Hania i Aleksandra 
Ignaciuk (AT Dzikiewicz Biały-
stok), a na trzeciej pozycji sklasyfi-
kowane wspólnie półfinalistki tur-
nieju: Aniela Galińska i Aleksandra 
Wawrzyniak (UKS Return Łomża) 

oraz Klaudia Kempisty (UKS So-
kół - Asy Białystok) i Maja Rezka 
(UKS Return Łomża). 

- Bardzo cieszę się, że nasz 
klub organizuje cztery profesjo-
nalne - pod patronatem Polskiego 
Związku Tenisa - turnieje dla dzieci 
i młodzieży: Piątuś Cup, JBB Na-
dzieja Cup, Hexabank Cup i MJ 
Cup.  MJ Cup to właśnie turniej 
dla najmłodszych (do 12 lat) dziew-
cząt – Skrzatek. Miło jest patrzeć 
jak młodziutkie adeptki tej pięk-
nej dyscypliny sportu rywalizują 
w przyjaznej atmosferze na kortach. 
Dziękuję właścicielom firmy MJ 
Jedwabne – Państwu Annie i To-
maszowi Męczkowskim za pomoc 
finansową przy organizacji Mi-
strzostw Województwa Podlaskiego 
Skrzatek w Tenisie – mówi Tomasz 
Poreda, prezes UKS Return Łomża.

Na nowych 
schodach 

(drogach?) 
życia 

Podróż poślubna w zimnie i deszczu na "Diabelskie Wzgórze"? 
Czemu nie? Kiedy dotyczy to takiej pary, jaką tworzą Iwona 
Wicha i Piotr Łobodziński. 

Tajemnicę pewnego wakacyjnego "zniknięcia" z ser-
wisów sportowych najlepszego na świecie specjalisty od 
biegania po schodach Piotra Łobodzińskiego i coraz 
lepszej w tej specjalności Iwony Wichy (oboje są repre-
zentantami LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża), wyja-
wił Andrzej Korytkowski, prezes klubu. Iwona i Piotr 
stworzyli mistrzowski duet także w życiu prywatnym. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy młodej parze "scho-
dów" tylko w pracy, a gładkich dróg we wspólnej podró-
ży przez życie.     

Jak relacjonuje Andrzej Korytkowski, Iwona Wicha 
oraz Piotr Łobodziński udali się w miniony weekend do 
Karpacza leżącego u podnóża Śnieżki. Głównym celem 
ich "podróży poślubnej"  był udział w  piątej już edycji 
zawodów o nazwie Kill the Devil Hill, czyli morderczego 
podbiegu na skocznię Orlinek. Żeby nie było tak prosto, 
zawodnicy mają również do przepłynięcia 50 metrów 
zbiornika z lodowato zimną wodą, a następnie stromy 
trawiasty podbieg. Dodatkowym utrudnieniem tegorocz-
nej edycji była pogoda. Gdy w całej Polsce panowały wy-
sokie temperatury i świeciło słońce, w Karpaczu tempera-
tura oscylowała w granicach 10 stopni i przez całą sobotę 
padał deszcz. - To był jedyny plus całego tego koszmaru 
- wskakując do wody zawodnicy nie doznawali szoku ter-
micznego - żartuje Andrzej Korytkowski.

Małżonkowie z Łomży bez problemu poradzili so-
bie z rundą eliminacyjną i pewnie awansowali do finału, 

gdzie o miano najlepszego miało rywalizować 15 męż-
czyzn i 10 kobiet.

W przypadku Piotra Łobodzińskiego, który był 
murowanym faworytem, tradycji stało się zadość . Zwy-
ciężył pewnie z czasem 3:11, stając się "królem Orlinka" 
po raz czwarty. Iwona również poradziła sobie wyśmie-
nicie zajmując trzecie miejsce.

Po starcie lekkoatleta z Łomży tradycyjnie przeka-
zał  w mediach społecznościowych swoje refleksje:

-  Jestem bardzo zadowolony z kolejnego zwycię-
stwa w Karpaczu. Uzyskany dzisiaj czas - mój rekord 
trasy to 3:00) - pozostawia trochę do życzenia, ale mam 
na to wytłumaczenie. Po prostu było mokro i ślisko na 
zeskoku i  na  końcowym fragmencie po deskach. Myślę, 
że tutaj straciłem te kilka sekund. Za rok się poprawię. 

Tymi zawodami Łobodziński rozpoczyna jesienny 
sezon startów. Będą to głównie schody. Już w kolejny 
weekend nasi biegacze udają się do Brna i Bratysławy 
na Grand Prix Europy w bieganiu po schodach. 

Historyczny dorobek  
lekkoatletów Prefbetu.  

Szymon Kulka - mistrzem Polski 
Tytuł mistrza Polski w pół-
maratonie zdobył Szymon 
Kulka (PREFBET ŚNIADO-
WO" Łomża). Zawody roze-
grane zostały w Pile. 

Jak relacjonuje An-
drzej Korytkowski, pre-
zes "PREFBETU" i tre-
ner,  zawodnik z Łomży 
w biegu open 28 PHI-
LIPS Półmaratonu Piła, 
który miał zarazem ran-
gę Mistrzostw Polski 
w tej konkurencji,  zajął 3 miejsce. Przegrał tylko z dwoma Kenijczykami, 
ale był najlepszym zawodnikiem z Polski, czyli został mistrzem kraju.  

- Na mecie Szymon wyprzedził o 32 sekundy Adama Nowickiego 
z MKL Szczecin i o 2 minuty i 8 sekund Kamila Karbowiaka z Kotwicy 
Brzeg. W tych samych mistrzostwach 7  miejsce zajął Mateusz Demczyszak 
z czasem 1:09.04. Medal Szymona to już 32. krążek zdobyty przez niego 
w mistrzostwach Polski - dodaje Andrzej Korytkowski.    

Z dumą podkreśla, że medal Szymona Kulki jest już 13. krążkiem mi-
strzostw Polski zdobytym w tym sezonie przez zawodników LŁKS” PRE-
FBET ŚNIADOWO” Łomża 

- To najlepsze osiągnięcie 19-letniej historii klubu. Do tej pory najwięcej 
medali było to 12 medali w 2009 roku  Prognozy przed sezonem nie były 
aż tak optymistyczne. Wynikało z nich, że realne jest 5 - 6medali. Jednak 
w kilku startach zawodnicy postarali się o niespodzianki, wykorzystując na-
wet iluzoryczne szanse. Myślę, że powodem tak świetnych rezultatów były 
dobre przygotowania przed imprezami mistrzowskimi, na które w głównej 
mierze otrzymaliśmy środki od Urzędu Miasta i prezydenta Łomży Ma-
riusza Chrzanowskiego jak również od naszego tytularnego sponsora, czyli 
firmy Prefbet ze Śniadowa. Oczywiście ten sukces to w dużej mierze ich 
zasługa. Jestem bardzo zadowolony, bo pomimo absencji Justyny Korytkow-
skiej wracającej po urodzeniu dziecka oraz kontuzji Rafała Pogorzelskiego 
i Jakuba Nowaka, pobiliśmy rekord klubu w ilości medali MP. Co ciekawe 
są jeszcze w planach  dwie imprezy mistrzowskie i może uda się dorobek 
powiększyć chociaż szanse na to nie są duże - podsumowuje Andrzej Ko-
rytkowski.

Wizyta mistrzów  karate w Wietnamie
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