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Wiktoria Wiśniewska - Miss Nastola-
tek Ziemi Łomżyńskiej 2018, druga 
Wicemiss Polski Nastolatek 2018, 
będzie reprezentować Polskę w mię-
dzynarodowym konkursie piękności 
MISS MODEL OF THE WORLD 2019 
w Shenzhen w południowo-wschod-
nich Chinach.

Pochodząca z Grajewa, 
18-letnia Wiktoria Wiśniewska, 
uśmiechnięta, piękna, mądra i do 
tego pełna optymizmu Miss Na-
stolatek Ziemi Łomżyńskiej 2018 
i druga Wicemiss Polski, podróż 
życia rozpocznie już na początku 
listopada tego roku. Wiktoria po-
walczy o koronę Miss Model of 
the World 2019. Gala Finałowa 
tego prestiżowego konkursu odbę-
dzie się w Shenzhen, w południo-
wo-wschodnich Chinach, w pro-
wincji Guangdong, bezpośrednio 
graniczącego z Hongkongiem. 

Wiktorię do tego ważnego 
wydarzenia przygotowuje biu-
ro Miss Polski, na czele z Anną 
Kurządkowską-Kosińską. To 
właśnie dwa lata temu pod skrzy-
dłami Anny, organizatora wybo-
rów Miss Ziemi Łomżyńskiej, od 
ponad roku także Project Mana-
gera w biurze narodowego kon-
kursu piękności Miss Polski, jak 
również pracującej przy najwięk-
szych telewizyjnych produkcjach 
międzynarodowych, takich jak 
m.in. Miss Supranational, Wik-
toria rozpoczęła swoją przygodę 
z konkursem piękności. 

- Nawet nie licząc całej całą 
masy dokumentacji, którą musimy 
zgromadzić, mamy ręce pełne pra-
cy. Ekspresowa powtórka z języka 
angielskiego, a do tego zgromadze-
nie garderoby na wyjazd: kostium 
narodowy, suknie, stroje sportowe, 
„national gifts”, czyli charaktery-
styczny dla naszego kraju upomi-
nek, który przywozi ze sobą każda 
kandydatka. To tylko część z rze-
czy, które reprezentantka naszego 
kraju będzie musiała zmieścić do 
swojej walizki – tłumaczy Anna 
Kurządkowska-Kosińska.

Wiktoria jest najmłodszą z re-
prezentantek naszego kraju, które 
w tym roku wyruszą na podbój 
konkursów międzynarodowych. 

- Zawsze daję sobie radę i na-
wet na końcu świata sobie pora-
dzę – mówi z uśmiecham Wik-
toria Wiśniewska.

Na koncie młodziutkiej Miss, 
odnotowanych jest wiele sesji 
zdjęciowych, a także cykliczny 
udział w programie telewizyjnym 
„Pytanie na śniadanie”, u boku 
jednej z bardziej znanych polskich 
projektantek mody - Violi Piekut.

- Doświadczenia te niewąt-
pliwie ułatwią odnalezienie się 
w nowej dla Wiktorii rzeczy-
wistości, a jej optymizm i de-
terminacją pozwolą przeżyć tę 
przygodę najlepiej jak będzie 
to możliwe – zapewnia Anna 
Kurządkowska-Kosińska. 

Zainwestuj 
w Łomży: to 

dobre miejsce 
na inwestycje

Klimat dla Łomży jest dobry – po-
wiedział Witold Karczewski. Szef Izby 
Przemysłowo – Handlowej w Białym-
stoku słynie z życzliwego stosunku do 
Łomży, ale nie tylko „po znajomości” 
można było usłyszeć podobne opinie 
podczas konferencji Invest in Łomża, 
która odbyła się w reprezentacyjnej 
auli Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Eksperci i praktycy
Gospodarcze spotkanie zgro-

madziło liczne grono uczestni-
ków i gości. Byli wśród nich m. 
in. poseł Bernadeta Krynicka, 
przedstawiciele państwowych in-
stytucji gospodarczych: Mikołaj 
Różycki, zastępca prezesa Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości; Marcin Fabianowicz, 
kierownik Zespołu Doradczego 
ds. Lokalizacji Centrum Inwesty-
cji Strategicznych Polskiej Agen-
cji Inwestycji i Handlu; Konrad 
Trzonkowski, dyrektor zarządza-
jący Agencji Rozwoju Przemy-
słu; Piotr Soroczyński, Główny 
Ekonomista Krajowej Izby Go-
spodarczej; wspomniany już Wi-
told Karczewski, samorządowcy 
z Łomży i regionu, przedsiębiorcy, 
studenci i młodzież. Urząd Mar-
szałkowski reprezentował Juliusz 
Jakimowicz, zastępca dyrektora 
Gabinetu Marszałka, który prze-
kazał uczestnikom listowne prze-

słanie od wicemarszałka Marka 
Olbrysia oraz pozdrowienia od 
marszałka Artura Kosickiego 
i całego zarządu województwa.

- Konferencje i fora gospo-
darcze to nieoceniona płasz-
czyzna wymiany doświadczeń 
i nawiązania nowych kontaktów 
biznesowych, niezwykle istot-
na zarówno dla lokalnych, jak 
i międzynarodowych inwestorów. 
Wiem jak cenne jest to doświad-
czenie i jak liczne i wymierne ko-
rzyści odnoszą dzięki takim dzia-
łaniom przedsiębiorcy – napisał 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Specjalnie wyznaczone miej-
sca na auli zajęli w trakcie kon-
ferencji radcy handlowi około 30 
ambasad działających w Polsce: od 
sąsiadujących z Polską Litwy, Bia-
łorusi i Ukrainy przez partnerów 
z Unii Europejskiej i krajów aspi-
rujących do UE po państwa z bar-
dzo odległych zakątków świata 
jak Egipt, Maroko, Senegal, Chi-
ny, Panama czy Kongo. Podobnie 
liczna była grupa przedstawicieli 
regionalnych izb przemysłowo – 
handlowych w Polsce.

Honory gospodarzy otwierają-
cych konferencję pełnili prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski 
i rektor PWSIiP Dariusz Surowik.   

- Konferencja Invest in Łom-
ża jest kontynuacją naszego ubie-
głorocznego spotkania z udzia-
łem przedstawicieli ambasad. 
Sukces tamtego wydarzenia spo-
wodował, że postanowiliśmy je 
zorganizować w rozbudowanej 
formule, dzięki czemu Łomża 
jest dzisiaj ekonomiczną stolicą 
północno - wschodniej Polski. 

Wiktoria Miss Model  
of the World 2019?

Ciąg dalszy na str. 3
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Wiadomo, że dokładnie 100 lat temu 
Władysław Żalek, założyciel pierw-
szego w Łomży sklepu kolonialnego, 
czyli dawnej odmiany delikatesów 
z towarami sprowadzanymi z odle-
głych stron świata, uznał, że handel 
i sukces ekonomiczny nie wypełnią 
jego życia. Nie wiadomo w jakich oko-
licznościach decyzja, aby ubiegać się 
o miejsce w pierwszej  Radzie Miasta 
Łomży w odrodzonej po stuleciu nie-
woli Polsce, zapadła, ale była logiczna 
i nieuchronna. W tej rodzinie tradycja 
służby publicznej i stawiania przed 
sobą obowiązków patriotycznych ist-
niała od dawna.  

- 155 lat temu część mojej ro-
dziny za udział w powstaniu stycz-
niowym została zesłana  na Sybir, 
a ich majątek, na pograniczu dzi-
siejszych powiatów kolneńskiego i 
grajewskiego, w ówczesnej parafii 
w Wąsoszu, został skonfiskowany 
przez zaborców. Z tamtych też 
czasów na łomżyńskim cmentarzu 
katedralnym zachował się jeden z 
najstarszych pomników należący 
do moich przodków - mówi Jacek 
Żalek, prawnuk Władysława, po-
seł na Sejm. 

Rodzinne tradycje
Władysław Żalek został łom-

żyńskim radnym pierwszej i ko-
lejnych kadencji. Do ówczesnego 
samorządu miasta wniósł idee 
narodowej demokracji Romana 
Dmowskiego. Ale nie był to w 
rodzinie jedyny sposób patrzenia 
na Polskę.          

- Ścierały się u nas dwie tra-
dycje patriotyzmu - narodowa i 
niepodległościowa symbolizowa-
na przez Józefa Piłsudskiego. W 
linii moich męskich przodków, 
czyli po mieczu, była to przede 
wszystkim tradycja narodowa. 

Zresztą, trudno się dziwić. W 
Łomży i  na Ziemi Łomżyńskiej 
ten nurt ideowy był bardzo silny.  
Była tu ostoja środowisk narodo-
wo - katolickich, także dla pra-
dziadka Władysława. Ale już po 
kądzieli, babcia Leokadia Gaź-
dzińska, wywodząca się z war-
szawskiego Powiśla,  uczęszczała 
do szkoły, gdzie bywał Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski zaprzy-
jaźniony z fundatorami szkoły. 
Splot tych tradycji, to spuścizna 
mojego rodzinnego domu, w któ-
rej zostałem wychowany - opo-
wiada Jacek Żalek.

Poczucie obowiązku wobec 
narodu i państwa podjął również 
dziadek - ojciec mamy posła - 
Aleksander Gaździński.

- Przed wojną był sędzią. Po 
II wojnie światowej organizował, 
praktycznie  zakładał od podstaw, 
w Łomży sąd powszechny. Zre-
zygnował z kierowania nim, gdy 
władze PRL wprowadziły "stali-
nowski wymiar sprawiedliwości". 
W geście sprzeciwu odszedł z za-
wodu sędziego i do śmierci pro-
wadził najlepszą w Łomży kance-
larię prawa cywilnego. W ramach 
represji za odmowę szkolenia 
działaczy reżimu komunistycz-
nego na sędziów do mieszkania 
naszej rodziny na ul. Długiej w 

Łomży dokwaterowano funkcjo-
nariusza UB i uniemożliwiono 
dziadkowi otworzenie przewodu 
doktorskiego - wspomina wnuk 
sędziego.

Rodzice przyszłego parla-
mentarzysty, Magdalena i Bo-
gusław, ukończyli najstarsze 
łomżyńskie liceum im. Tadeusza 
Kościuszki na ulicy Bernatowi-
cza. Oboje zostali lekarzami. 

Fascynująca jest historia ich 
związku.

- Tato wszedł do księgarni, 
istniejącej zresztą do tej pory na 
rogu ulicy Dwornej i Sadowej 
i zobaczył dziewczynę przeglą-
dającą książkę. Podszedł, zaczął 
rozmowę, a trzy dni później się 
oświadczył - mówi z uśmiechem 
Jacek Żalek.

Niestety, w rodzinnej trady-
cji nie zachował się tytuł dzieła, 
które "patronowało" błyskawicz-
nemu pojawieniu się, a potem 
szczęśliwemu trwaniu tak gorą-

cego uczucia. Jest w tej historii 
jednak ważny ślad topograficzny 
- ulica Dworna.

Miasto jak źródło     
- Ulica Dworna, malownicza 

i pełna uroku, ma szczególne 
znaczenie w mojej łomżyńskiej 
historii rodzinnej - idziemy po-
woli chodnikiem, a Jacek Żalek 
wskazuje najważniejsze miejsca. 
- Na początku lat 70. w tej księ-
garni zakochali się w sobie moi 
rodzice. Tu mój dziadek tworzył 
sąd. A tu, w narożnej kamieni-
cy u zbiegu Dwornej i Krótkiej, 
był sklep kolonialny pradziadka. 
Pamiętam  z dzieciństwa, jak ro-
dzice pokazywali mi te miejsca, 
jak wielkie wrażenie robiła na 
mnie ta niezwykła ulica.        

Łomża to dla posła Jacka 
Żalka także źródło intensywnych 
wspomnień związanych z inny-
mi miejscami. Rodzinny dom 
w rejonie wieży ciśnień ze starym 

ogrodem orzechów i jabłoni.
- Miejsce szczęśliwego dzie-

ciństwa, pierwszych miłości, da-
jących wytchnienie wakacji. Ro-
dzinny dom, w którym czujemy 
się u siebie z żoną Justyną i syn-
kiem Ignacym, który urodził się 
w tym roku - mówi Jacek Żalek. 

Ulice, na których 25 lat 
temu zdał egzamin na prawo 
jazdy, gdzieniegdzie zmieniły 
się nie do poznania. Przybyło 
w mieście kortów tenisowych 
i pływalni, których w latach 
dzieciństwa posła w Łomży nie 
było, ale za to istniejące teraz 
- jak podkreśla - są lepsze niż 
w Białymstoku.         

- Tak to się ułożyło, że od po-
nad dwóch dekad żyję i pracuję 
między Białymstokiem, Łomżą 
i Warszawą. Postaram się jednak, 
by Ignacy miał także jak najwię-
cej wspomnień ze szczęśliwego 
dzieciństwa związanych z Łomżą 
- mówi poseł Jacek Żalek.  
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Łomżyńskie karty rodzinnej tradycji 

Jacek Żalek 
z żoną Justyną 

i synkiem 
Ignacym

Pierwsza Rada Miasta Łomży po odzyskaniu niepodległości, Władysław Żalek pierwszy z prawej.



3ekonomia

Dziękuję przedsiębiorcom nie 
tylko za udział w konferencji, 
ale przede wszystkim za to, że 
na co dzień  swoją działalnością 
przyczyniają się do promocji oraz 
rozwoju gospodarczego Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej. Pokazuje-
my możliwości inwestycyjne na-
szego miasta oraz jego potencjał 
gospodarczy przez pryzmat firm 
działających w Łomży i regionie. 
Naszymi warunkami inwesty-
cyjnymi chcemy zainteresować 
przedsiębiorców z całej Pol-
ski i z zagranicy. Intensywność 
pomocy publicznej w naszym 
mieście pozwala na dofinanso-
wanie inwestycji i rozwoju firm 
z funduszy unijnych unijnych na 
najwyższym poziomie. Prezen-
tujemy Łomżę jako innowacyjne 
i kreatywne miasto otwarte na 
nowe inwestycje. To również do-
skonała okazja, aby nasi lokalni 
przedsiębiorcy przedstawili wa-
lory i atuty swoich firm. Zależy 
nam, aby dzisiaj wybrzmiało: że 
Łomża jest dobrym miejscem do 
inwestowania i rozwoju - mówił 
prezydent Mariusz Chrzanowski.   

Rektor Dariusz Surowik za-
akcentował szczególnie powiąza-
nia nauki i gospodarki. 

- Od 15 lat na naszej uczelni 
przyświeca nam misja kształcenia 
praktyków. Realizujemy ją współ-
pracując z instytucjami i firmami. 
W dyskusji o rozwoju przedsię-
biorczości w przyszłości Łomży 
nie może zabraknąć komponentu 
związanego z edukacją. Cieszę się 
z obecności regionalnych firm, 
z którymi od lat współpracujemy 
nie tylko na polu dydaktyki ale 
także świadcząc im usługi  wyni-
kające z potencjału skumulowanej 
wiedzy na uczelni. Przygotowuje-
my raporty, strategie, wartościo-
we prace aplikacyjne. Myślę, że 
na tym powinno nam najbardziej 
zależeć: na realnym powiązaniu 
polskiej nauki z polską gospo-
darką a także – pośrednio – na 
stworzeniu spójnej i silnej repre-
zentacji tych dwóch obszarów 
w środowisku międzynarodowym 
– stwierdził rektor PWSIiP.

Poseł Bernadeta Krynicka 
przekazała pozdrowienia od mi-
nistra finansów, a zarazem mini-
stra inwestycji i rozwoju, Jerze-
go Kwiecińskiego, który bardzo 
chciał być w Łomży, ale Rada 
Ministrów zajmowała się akurat 
projektem budżetu państwa na 
przyszły rok.    

- Bardzo lubi Łomżę i wspie-
ra – podkreśliła poseł. Przed-
stawiła także pierwsze infor-

macje na temat nowego pakietu 
rozwiązań dla przedsiębiorców, 
m. in. projektu „Mały ZUS dla 
małych przedsiębiorców”, utrzy-
mania ryczałtowych opłat ubez-
pieczenia społecznego, obniżenia 
CIT i innych form wsparcia dla 
biznesu. 

- Łomża jest pięknym mia-
stem wspaniale się tutaj mieszka. 
Docenią to inwestorzy. Mogę 
też powiedzieć, że moja zamęż-
na córka z rodziną już rozważa 
przenosiny z Warszawy do Łom-
ży – dodała Bernadeta Krynicka

Dyskusja
Ważnym „roboczym” wy-

darzeniem łomżyńskiej konfe-
rencji była panelowa dyskusja 
z udziałem prezydenta Mariu-
sza Chrzanowskiego, Witolda 
Karczewskiego i przedstawicieli 
rządowych agencji i instytucji 
gospodarczych oraz jej później-
sze krótkie podsumowanie dla 
mediów. Uczestnicy zwrócili 
uwagę na różne składniki, które 
tworzą obecnie ten „dobry klimat 
dla Łomży”.   

Witold Karczewski mówił 
o potrzebie wszechstronnych 
i podejmowanych przez różne 
podmioty działań dla przekony-
wania inwestorów.  

Piotr Soroczyński, Krajowa 
Izba Gospodarcza: - Człowiek 
się liczy jako podstawa wszyst-
kich inwestycji. Doszliśmy do 
wniosku, że Łomża może się 
pochwalić i zaproponować inwe-
storom dużo ludzi gotowych do 
pracy, dobrze wykształconych, 
mocno zmotywowanych. Głów-
ny  obecnie problem wielu in-
westorów, którzy nawet poważne 
środki są gotowi wyasygnować 
na nowe miejsca pracy, to obawa 
że później tych nowoczesnych 
miejsc pracy nie będą w stanie 
obsadzić fachową kadrą. Łomża 
stwarza gwarancje, że tych pra-
cowników zapewni, a oni dadzą 

pożytek swoim firmom.    
Marcin Fabianowicz, Polska 

Agencja Inwestycji i Handlu: - 
Powstaje infrastruktura, która - 
mam nadzieję - w najbliższym 
czasie przyciągnie inwestorów. 
Samorząd powinien być aktywny 
w poszukiwaniu inwestorów, ale 
też przygotowywać odpowied-
nie tereny. Będziemy wtedy jako 
Agencja mogli ich przywieźć 
i przekonywać do tej części Pol-
ski. Potencjał tu jest.

Mikołaj Różycki, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości: -   Na co dzień pracujemy 
z przedstawicielami sektora MŚP 
i mamy fantastyczne przykła-
dy z powiatu łomżyńskiego czy 
z Łomży. Nowe produkty, wiele 
firm eksportuje, jeszcze więcej 
planuje inwestycje, Park Przemy-
słowy jest aktywny w dziedzinie   
start-upów czyli nowych spółek 
technologicznych. Powstają dro-
gi, jest szansa na kolej. Jest do-
bra współpraca instytucjonalna 
i z innymi samorządami.  Potrzeb-
ny jest jeszcze czas i cierpliwość. 
Tego państwu życzę.

Do uczestników ze środowisk 
gospodarczych dyplomatycznych 
i krajowych skierowane były tak-
że: prezentacja sumująca walory 
miasta i regionu przedstawio-
na przez zastępcę prezydenta 
Łomży Andrzeja Garlickiego 
oraz sesje „prezentacji błyska-
wicznych” łomżyńskich firm 
i instytucji. Goście mogli się m. 
in dowiedzieć, że Łomża ma roz-
budowany system zachęt i ulg dla 
inwestorów, „najbardziej inten-
sywny model pomocy regionalnej 
w Polsce”, uczelnie współdziała-
jące z gospodarką, nadal relatyw-
nie niższe koszty pracy.

- Radcy handlowi z ambasad 
byli zachwyceni prezentacjami 
naszych firm: produktami, inno-
wacjami, technologiami, które 
stąd wyrastają, mimo że w wa-
runkach pewnego wykluczenia 
komunikacyjnego i innych nie-
korzystnych zjawisk, ich rozwój 
wymagał wielkiej determinacji 
przedsiębiorców – podsumował 
Andrzej Garlicki.         

Podbój serc zagranicznych 
gości konferencji Invest in Łom-

ża, dokonywał się także według 
klasycznego powiedzenia: przez 
żołądek. W kuluarach zaprezen-
towały się ze swoim wyrobami 
m. in. firma Szarłat czy OSM 
Piątnica. Furorę robiły też piero-
gi, babka ziemniaczana i przeką-
ski przygotowane przez uczniów 
gastronomicznej części Zespołu 
Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących w Łomży.

- Delicious (wyśmienite) – 
mówiła pałaszując pierogi przed-
stawicielka ambasady Panamy do 
swojej koleżanki.

Firmy z innych branż (me-
blarska, budowlana, IT, zielonych 
technologii) również prezento-
wały się na tych mini targach.   

Łomża ma dobry czas – 
podkreślało wielu uczestników. 
W całej układance mającej 
stworzyć gospodarczy pejzaż 
miasta wiele elementów jest już 
na miejscu. Kadry, tereny, edu-
kacja. Gdy uzupełni to dobry 
system komunikacyjny, miasto 
i region oddalone od stolicy 
o godzinę jazdy, będą mogły 
ogłosić jeszcze dobitniej: Za-
praszamy do /Łomży!       

*  *  *

Organizatorem wydarze-
nia, które określane było jako 
„wstęp” do wielkiego Wschod-
niego Kongresu Gospodarczego 
w Białymstoku, był Urząd Miej-
ski w Łomży. Gospodarzem 
miejsca PWSIiP. Patronatem 
objęli konferencję Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju, Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu,  
Krajowa Izba Gospodarcza, 
a partnerami byli Agencja Roz-
woju Przemysłu oraz Bank Go-
spodarstwa Krajowego.       

Działanie było współfinan-
sowane ze środków Funduszu 
Spójności z Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2014 – 
2020.

Organizator składa podzię-
kowania patronom i partnerom 
za wsparcie wydarzenia.

Zainwestuj w Łomży:  
to dobre miejsce na inwestycje
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Nowe linie kolejowe mają powstać 
w województwach podlaskim i war-
mińsko-mazurskim w ramach Progra-
mu Kolejowego CPK. W Białymstoku 
i Olsztynie odbyły się Regionalne Kon-
sultacje Strategiczne z przedstawicie-
lami władz wojewódzkich i lokalnych 
samorządów. To kolejne potwierdze-
nie, że wizja Łomży jako ważnego 
węzła drogowo - kolejowego w Polsce 
północno - wschodniej od lat promo-
wana przez posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego, nie jest mrzonką, 
a projektem o solidnych podstawach.   

Jak informują  instytucje 
związane z budowa Central-
nego Portu Komunikacyjne-
go i towarzyszącej mu infra-
struktury kolejowej, Białystok 
i Olsztyn to kolejne z cyklu 
Regionalnych Konsultacji Stra-
tegicznych. Celem tych spotkań 
jest uzgodnienie, czy przygo-
towane warianty przebiegów 
linii kolejowych uwzględniają 
wszystkie uwarunkowania lo-
kalne i czy inwestycje kolejowe 
CPK nie kolidują z budowami 
planowanymi przez samorzą-
dy. Od lipca spotkania miały 
już miejsce w Kielcach, Kato-
wicach, Krakowie, Rzeszowie, 
Lublinie, Warszawie, Łodzi, 
Poznaniu, Wrocławiu i Toru-
niu. 

BIAŁYSTOK
Według założeń Pro-

gramu Kolejowego CPK 
w województwie  podla-
skim wybudowanych ma 
zostać 56 km linii kole-
jowej nr 29, prowadzącej 
z Ostrołęki przez Łom-
żę i Kolno do Giżycka. 
Dzięki tej inwestycji, po 
przeszło 25 latach połą-
czenie kolejowe odzyska 
Łomża, jedno z najwięk-
szych polskich miast bez kolei, 
skąd do Warszawy dojedziemy 
w 1 godz. 15 min., a do CPK w 1 
godz. 35 min. 

Program CPK obejmuje rów-
nież powstanie odcinka Milanów 
– Biała Podlaska – Fronołów, 

czyli fragmentu tzw. Magistrali 
Wschodniej, łączącej bezpośred-
nio Białystok, Lublin i Rzeszów. 
Dzięki niej szybciej dojedziemy 
z Białegostoku: do Lublina (w 3 
godz. 5 min. zamiast obecnych 
5 godz. 35 min.) i do Rzeszowa 
(w 4 godz. 45 min. zamiast 7 
godz.).

– Inwestycje CPK uzupełnią 
brakujące połączenia istniejącej 
sieci kolejowej – wyjaśnia Maciej 
Kaczorek, dyrektor Biura Pla-
nowania Kolei w CPK. – Linia 
Milanów – Biała Podlaska – Fro-
nołów, choć powstanie zaraz za 
granicą województwa podlaskie-
go, stworzy bezpośrednie po-
łączenie Białegostoku, Lublina 
i Rzeszowa oraz zapewni nowe 
możliwości w ruchu pasażerskim 
i towarowym – dodaje.

Dzięki inwestycjom kolejo-
wym CPK znacząco poprawi się 
dostępność komunikacyjna re-
gionu. Zgodnie z założeniami in-
westora, aż 81 proc. mieszkańców 
województwa podlaskiego będzie 
w stanie w czasie poniżej godziny 
dotrzeć do stacji pociągów du-
żych prędkości.

OLSZTYN
W woj. warmińsko-mazur-

skim w ramach inwestycji CPK 
planowany jest nowy 74-kilome-
trowy odcinek linii nr 29, biegną-
cej z Giżycka przez Orzysz i Pisz 
(dalej przez Łomżę do Ostrołęki). 
Linia ta stanowi fragment zupeł-
nie nowego korytarza kolejowego 
łączącego - najkrótszą trasą - ser-
ce Mazur z Warszawą i CPK.

– Nowa linia kolejowa łączą-
ca Giżycko, Orzysz i Pisz z cen-

tralną częścią kraju 
w znaczący sposób 
zwiększy dostępność 
transportową Mazur. 
Szacujemy, że po-
ciągi z Warszawy do 
Giżycka będą mogły 
dojechać o połowę 
szybciej niż obec-
nie – mówi Michał 
Jasiak, koordynator 
ds. projektów kolejo-
wych CPK. 

Natomiast połączenie ze sto-
licą i nowym lotniskiem Olsztyna 
i Elbląga, czyli dwóch najwięk-
szych miast woj. warmińsko-
-mazurskiego, poprawi się dzięki 
dalszej modernizacji istniejących 
linii nr 9 i 216, a także dzięki bu-
dowie na terenie Mazowsza no-
wej linii nr 20 (Warszawa Chosz-
czówka – Kątne k. Nasielska).

***
– Dotychczasowy przebieg 

spotkań w ramach Regional-
nych Konsultacji Strategicz-
nych potwierdza, że samorządy 
oczekują inwestycji kolejowych 
CPK. Otrzymaliśmy od naszych 
regionalnych partnerów meryto-
rycznie cenne rekomendacje, ale 
także oznaki poparcia dla pomy-
słu budowy spójnej, nowoczesnej 
sieci kolejowej – mówi Rafał 
Garpiel, pełnomocnik zarządu 
CPK ds. relacji z otoczeniem in-
westycji.

Łącznie w ramach Progra-
mu Kolejowego CPK planowa-
na jest budowa ponad 1600 km 
nowych linii prowadzących z 10 
kierunków do CPK i Warszawy. 
Tzw. etap zero, który powinien 
być gotowy przed uzyskaniem 
przez Port Lotniczy Solidarność 
zdolności operacyjnej, zakłada 
wybudowanie 140 km nowej li-
nii dużych prędkości Warszawa- 
CPK- Łódź. 

Każda z 10 kolejowych 
„szprych”, prowadzących do 
CPK, składać się będzie z no-
wych odcinków sieci oraz z wy-
remontowanych lub zmoderni-
zowanych fragmentów istniejącej 
infrastruktury. Na potrzeby bu-
dowy kolejowego systemu do-

szło do podziału zadań inwe-
stycyjnych między spółki CPK 
i PKP Polskie Linie Kolejowe. 
29 kwietnia br. Rada Ministrów 
przyjęła rozporządzenie, na mocy 
którego każdy z nowych odcin-
ków torów, którymi pociągi do-
jadą do CPK i Warszawy, został 
włączony do wykazu linii kolejo-
wych o znaczeniu państwowym.

Łączna długość linii kolejo-
wych w Polsce wynosi dziś po-
nad 19 tys. km. Od początku lat 
90. zostało zlikwidowanych po-
nad 5 tys. km linii. Nowe inwe-
stycje są potrzebne, ponieważ od 
lat 80., kiedy zakończono reali-
zację Linii Hutniczej Szeroko-
torowej, a wcześniej Centralnej 
Magistrali Kolejowej, nie bu-
dowano w Polsce na dużą skalę 
szlaków kolejowych. Program 
CPK to pierwszy plan budowy 
nowej infrastruktury kolejowej 
od tamtego czasu.

W ubiegłym tygodniu spółka 
CPK otworzyła oferty w pierw-
szym dużym przetargu kolejo-
wym: na inwentaryzacje przyrod-
nicze dla nowych linii kolejowych 
prowadzących do Portu Lotni-
czego Solidarność. Szacowana 
wartość zamówienia to ponad 26 
mln zł. Inwentaryzacje są nie-
zbędne na etapie pozyskiwania 
decyzji środowiskowych, które 
poprzedzają uzyskanie decyzji 
lokalizacyjnych i pozwoleń na 
budowę.

W lipcu decyzją Premiera 
RP Mateusza Morawieckiego 
spółka CPK została dofinan-
sowana kwotą 300 mln zł, co 
jest efektem objęcia nowych 
udziałów przez Skarb Państwa. 
Rząd uznał CPK nie tylko za 
projekt strategiczny dla rozwo-
ju Polski, ale także za opłacal-
ną inwestycję. Według raportu 
PwC z kwietnia br., budowa 
lotniczego hubu pod Warszawą 
jest uzasadniona m. in. progno-
zami ruchu i zakładaną stopą 
zwrotu. Według opracowania 
Baker McKenzie i Polityki In-
sight z maja br., powstanie CPK 
może przynieść Polsce od 4 do 7 
proc. wzrostu PKB. 

Łomża ma kolejowe perspektywy  
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Wojewoda podlaski Bohdan Pasz-
kowski wydał pozwolenie na budowę 
trzeciego już odcinka ekspresowej 
drogi  S61 na tzw. łomżyńskim frag-
mencie Via Baltica między Ostrowią 
Mazowiecką a obwodnicą Szczuczy-
na - poinformował Podlaski Urząd 
Wojewódzki. Firma Strabag, która to 
zadanie zrealizuje, przygotowania 
rozpoczęła już kilka miesięcy temu 
i można sie spodziewać, że wkroczy 
na plac budowy od razu.

Tym samym ekipy budow-
lane pracują już na 3 z 6 odcin-
ków Ten między węzłami "Sta-
wisk" i  "Kolno" (choć znajduje 
się w okolicach Kisielnicy) to 16 
kilometrów nowej drogi ekspre-
sowej i jeszcze przebudowa 2,3 
kilometra drogi krajowej nr 63. 
Dwa pozostałe już w realizacji to 
Szczuczyn - Stawiski oraz Śnia-
dowo - Łomża Południe.     

Co ciekawe umowa Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad na odcinek Stawiski 
- Kolno była podpisywana z wy-
konawca jako pierwsza z sześciu 
i dokumentacja inwestycji zo-
stała przygotowana w terminie. 
Okazało się jednak, że wymagała 
korekt związanych ze zmianami 
w prawie wodnym i oczekiwanie 
na ZRID wojewody sporo się 
przeciągnęło. Nie powinno  to 
spowodować opóźnień w całym 

projekcie Via Baltica, bo i tak  
na swoje zezwolenia (a w dwóch 
przypadkach nawet na rozstrzy-
gnięcia nowych przetargów) cze-
kają pozostałe części.         

Jak podaje Podlaski Urząd 
Wojewódzki, zakres robót bu-
dowlanych obejmuje:

• budowę dwujezdniowego 
odcinka drogi ekspresowej S-61 
od km 0+000 do km 16+432,00 
(po dwa pasy ruchu w każdym 
kierunku),

• budowę jednojezdniowej 
drogi krajowej nr 63 na długości 
około 2,250 km,

• budowę Miejsc Obsługi Po-
dróżnych MOP „Górki Zachód” 
kat. I km ok. 3+600 wraz  z infra-
strukturą,

• budowę Miejsc Obsługi Po-
dróżnych MOP „Górki Wschód" 
kat. I km ok. 3+600 wraz z infra-
strukturą,

• budowę węzła drogowego 
"Kolno" w km ok. 1+000,

• przebudowę odcinków ist-
niejących dróg powiatowych oraz 
gminnych,

• budowę dodatkowych jezd-
ni oraz zjazdów do istniejących 
działek,

• budowę ciągów pieszych 
oraz pieszo-rowerowych wzdłuż 
przebudowywanych dróg,

• budowę elementów systemu 
odwodnienia (rowy, przepusty, 
dreny),

• budowę 23 obiektów inży-
nierskich w tym:

• 13 obiektów pełniących 
funkcję przejść dla zwierząt,

• 10 wiaduktów drogowych 
nad drogą ekspresową,

• budowę 36 zbiorników 
(retencyjnych i infiltracyjnych 
otwartych)

Via Baltica w budowie
• Węzeł Podborze - Śniado-

wo o długości ok. 19,5 km, odstą-
piono od umowy z pierwotnym 
wykonawcą i 16 sierpnia 2019 r. 
ogłoszono ponowny przetarg,

• Węzeł Śniadowo - Łomża 
Południe  o długości ok. 17 km, 
trwają prace budowlane, wartość 
kontraktu to 380 mln zł,

• Węzeł Łomża Południe - 
Łomża Zachód  o długości ok. 
7,2 km, umowa z Wykonawcą 
została podpisana 21 grudnia 
2017 r., uzyskanie decyzji ZRID 
planowane jest na IV kw. 2019 r., 
wartość kontraktu to 218,1 mln 
zł,

• Węzeł Łomża Zachód – 
Węzeł Kolno  o długości ok. 
12,9 km, umowa z Wykonawcą 
została podpisana 11 paździer-
nika 2018 r., wniosek o wydanie 
decyzji ZRID został złożony 12 
sierpnia 2019 r., wartość kon-
traktu to 525,6 mln zł,

• Węzeł Kolno - Stawi-
ski  o długości ok. 16,4 km, jest 
decyzja ZRID i wykonawca 
może zaczynać, wartość kontrak-
tu to 288,3 mln zł,

• Stawiski - Szczuczyn o dłu-
gości ok. 18 km, wykonawca już 
przystąpił do pracy, wartość kon-
traktu to 342,1 mln zł,

• Obwodnica Szczuczyna (II 
jezdnia)  o długości ok. 6,6 km, 
trwają roboty budowlane, pla-
nowane oddanie do użytku I kw. 
2020 r., wartość kontraktu to 75 
mln zł,

• Szczuczyn - Ełk Połu-
dnie o długości ok. 23,3 km, uzy-
skanie decyzji ZRID planowane 
jest w grudniu 2019 r., wartość 
kontraktu to 700 mln zł,

• Ełk Południe - Wyso-
kie o długości ok. 22,9 km (wraz 
z połączeniem S16 do Ełku), 
uzyskanie decyzji ZRID pla-
nowane jest na styczeń 2020 
r., wartość kontraktu to 686 mln 
zł,

• Wysokie - Raczki o długo-
ści ok. 20,2 km, uzyskanie decyzji 
ZRID planowane jest na paź-
dziernik 2019 r., wartość kon-
traktu to 484 mln zł,

• Raczki - obwodnica Su-
wałk o długości 13 km (w użyt-
kowaniu), wartość kontraktu to 
659 mln zł,

• Obwodnica Suwałk  o dłu-
gości ok. 12,8 km (w użytkowa-
niu), wartość kontraktu to 299,4 
mln zł,

• Koniec obwodnicy Su-
wałk - Budziska (granica pań-
stwa) o długości ok. 24,2 km, 
odstąpiono od umowy z pier-
wotnym wykonawcą i 9 sierp-
nia 2019 r. ogłoszono ponow-
ny przetarg.

Trzeci odcinek Via Baltica można budować 
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Marlena Siok: - Dobry czas dla Polski, 
to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedli-
wości. Pytanie: czy aby na pewno to 
dobry czas dla województwa podla-
skiego i Ziemi Łomżyńskiej.

Agnieszka Barbara Muzyk: - 
Zdecydowanie był to dobry czas 
dla Polski i naszego regionu. Mam 
tu na myśli upływającą kadencję 
parlamentarnych rządów Prawa 
i Sprawiedliwości. Jeśli 13 paź-
dziernika Prawu i Sprawiedliwo-
ści uda się osiągnąć zwycięstwo, 
będzie to kolejny dobry czas dla 
Ziemi Łomżyńskiej i dla woje-
wództwa podlaskiego. Na potwier-
dzenie tych słów można przyto-
czyć przykłady inwestycji z zakresu 
infrastruktury zarówno w Łomży, 
jak i na Ziemi Łomżyńskiej. Ta 
dobra zmiana była poniekąd moim 
udziałem, a także mojego zespo-
łu. Zrealizowaliaśmy ważne ini-
cjatywy. Mam na myśli chociażby 
projekt pod nazwą “bony na szko-
lenia”. Spotykam się z mieszkańca-
mi Łomży, którzy dzielą się rado-
ścią z możliwości dofinansowania 
szkoleń czy nauki języków obcych. 
Muszę przyznać, że jest to bardzo 
wartościowy projekt. 

M.S: - Załóżmy, że zostaje Pani po-
słem... Jakie najważniejsze problemy 
chciałaby Pani rozpatrywać w sejmo-
wej ławie? 

A.B.M: - Często rolę posła 
wiążemy z miejscem, z którego 
pochodzi. Jednakże nie możemy 
zapominać, iż rolą posła jest sta-
nowienie prawa i inicjowanie do-
brych inicjatyw ustawodawczych, 
które mają wpływ na rozwiązy-
wanie problemów wszystkich 
Polaków. Priorytetem jest roz-
wój gospodarczy. Tworzenie ko-
rzystnych warunków do rozwoju 
małych firm. Drugi obszar, to 
zdecydowanie ochrona zdrowia. 
To troska o pielęgniarki, fizjo-
terapeutów, po prostu personel, 
który służy pomocą, gdy poja-
wiają się problemy ze zdrowiem. 
Kwestie te pwowinny być rozwią-
zane systemowo. W przypadku 
Łomży bardzo ważnym proble-
mem jest uruchomienie ortope-
dii dziecięcej. W obecnej chwili 
mieszkańcy Łomży, ze wszelkimi 
przypadkami złamań czy urazów 
muszą jeździć z dziećmi do Bia-
łegostoku. Bardzo często czekają 
tam godzinami na przyjęcie. Dla-
tego należy to zmienić. To oczy-

wiście nie jedyny problem. Bra-
kuje także wielu innych lekarzy 
specjalistów. I nad tym również 
należy się zastanowić. Jeśli cho-
dzi o trzeci obszar, to działania 
dotyczące infrastruktury. Mam 
tu na myślu chociażby budowę 
kolei przez Łomży. I właśnie te 
cele chciałabym skutecznie reali-
zować w Polskim Parlamencie.

M.S:- Czyli zmiany systemowe mające 
wpływ na zmiany w regionie?

A.B.M: - Dokładnie tak. 
Z cała pewnością są to zmiany 
związane z infrastrukturą drogo-
wą, z łatwiejszym dotarciem do 
dużych ośrodków jak Warszawa 
i Centralny Port Komunikacyjny.

M.S: - Na liście PiS w naszym okręgu 
wyborczym znajduje się 28 kandyda-
tów, wśród których kilku silnie zwią-
zanych jest z naszym regionem. To 
między innymi osoby sprawujące już 
mandat poselski. Ich dossier łatwo 
prześledzić, rozliczyć. W przypadku 
kandydatów, którzy po raz pierwszy 
ubiegają się o mandat, tak jak wła-
śnie Pani, to ogromny kredyt zaufa-
nia ze strony mieszkańców… 

A.B.M: - Z całą pewnością 
kandydaci ci mają trudniejsze 
zadanie, ale mogę mówić wyłącz-
nie o sobie. Mam prawie 50 lat. 
Legitymuję się dorobkiem za-
wodowym i   społecznym, który 
związany jest z moją aktywnością 
w pozyskiwaniu funduszy na po-

trzeby społeczne. Wspomniałam 
o bonach szkoleniowych, jednak 
to zaledwie ułamek tego co uda-
ło się zrobić. W tym wypadku nie 
można pominąć chociażby Środo-
wiskowego Domu Samopomocy. 
Dzięki rządowi Prawa i Sprawie-
dliwości pozyskaliśmy fundusze, 
aby osoby niepełnosprawne mo-
gły spędzać czas w godnych wa-
runkach. Ponadto prężnia działa 
już Klub Senior Plus. 60 osób 
zostało otoczonych wyjątkową 
opieką dzienną. Jest jeszcze wie-
le osób starszych oczekujących na 
przyjęcie. Wiemy, że społeczeń-
stwo dramatycznie się starzeje. 
Dlatego będę zabiegała o to, aby 
tych miejsc było jak najwięcej. Nie 
tylko w województwie, ale w ca-
łym kraju. Rząd Prawa i Sprawie-
dliwości stworzył takie możli-
wości samorządom i zamierzam 
je wykorzystać. Kolejny obszar, 
który wydaje mi się bardzo istot-
ny, to edukacja na poziomie szkół 
podstwowych, ponadpodstawo-
wych, ale także uczelni wyższch. 
Zapewne jest to związane z moją 
pracą w samorządzie miasta 
i Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej. To temat dużej wagi.

M.S: -  Czy decyzja o starcie w wybo-
rach parlamentarnych była trudna? 
A pytam o to dlatego, gdyż została 
podjęta niedługo po bardzo emo-
cjonującej i wymagającej kampanii 
w wyborach samorządowych.. 

A.B.M: - To nie był łatwy 
czas, rzeczywiście. Nie ukrywam, 
że w poprzedniej kampanii były 
chwile nieprzyjemne i wymaga-
jące wiele siły. Doznałam licz-
nych atakówm przykrości... Jed-
nak to już było. Teraz czuję, że 
mam w życiu bardzo dobry czas. 
Przed podjęciem decyzji o kan-
dydowaniu do Sejmu, długo się 
zastanawiałam. Rozmawiałam na 
ten temat z politykami z Prawa 
i Sprawiedliwości. Uznałam, że 
jeśli tak długo angażuję się w pra-
cę społeczną, w rozwój nasze-
go miasta i Ziemi Łomżyńskiej 
poprzez rozwijanie działalności 
Łomżyńskiego Forum Samorzą-
dowego, w którym skupionych 
jest 100 samorządów i któremu 
w sposób skuteczny udaje się po-
zyskiwać środki unijne na rozwój 
działalności, to przerwanie tej 
aktywności byłoby nieuzasadnio-
ne. Podjęłam w tym czasie wie-
le aktywności, natomiast żadna 
z nich nie spotkała się z tak entu-
zjastyczną i ciepłą reakcją miesz-
kańców. Kiedy podjęłam decy-
zję o kandydowaniu do Sejmu, 
utwierdziłam się w przekonaniu, 
że jest to dobry krok, bez względu 
na wynik wyborów. Pamiętajmy, 
że osiągnęłam drugi wynik w wy-
borach samorządowych. Oznacza 
to, że liczna grupa mieszkańców 
zaufała mi i chciała powierzyć 
urząd prezydenta Łomży. Kiedy 
ogłoszono kandydatów w wybo-

rach do Sejmu dostałam wiele 
wiadomości, maili z gratulacjami.

M.S: - W kampanii samorządowej, 
mówiła Pani: Nowoczesna Łomża, 
sercem regionu. Czy jest to aktualne 
i w jakiś sposób można zabiegać o to 
w parlamencie? 

A.B.M: - Jestem stąd. Miesz-
kam w Łomży ponad 20 lat. Po-
chodząc z Ziemi Łomżyńskiej 
i nie mając tego hasła w sercu, 
moje kandydowanie nie miałoby 
zupełnie sensu. Hasło nie było 
przypadkowe. Jest przemyśla-
ne i opisane w moim programie 
wyborczym na urząd prezydenta 
Łomży. Start do parlamentu jest 
tylko konsekwentną realizacją ce-
lów tam postawionych. Z Łomżą, 
jako sercem regionu i  ogromną 
troską o całą Ziemię Łomżyńską. 
Jeśli będę mogła o to zabiegać 
poprzez sprawowanie manda-
tu poselskiego, będę ogromnie 
wdzięczna. Jeśli nie, to moja ak-
tywność nadal koncentrować się 
będzie w mieście. 

M.S. Jeszcze na koniec zapytam... Sil-
na Łomża, czyli jaka?

A.B.M: - Łomża to miasto 
pełne tradycji, które tak pięknie 
eksponowaliśmy podczas ob-
chodów 600-lecia nadania praw 
miejskich. Silna Łomża to rów-
nież dynamicznie rozwijający 
ośrodek gospodarczy. Ziemia 
Łomżyńska to również wspaniałe,  
nowoczesne rolnictwo. Nie szu-
kajmy rozwiązań, które są dobre 
dla innych miast. Szukajmy tego, 
co dla nas jest wartościowe i sta-
rajmy się o to troszczyć. Tworząc 
unikatową markę, dobrze znaną 
w Polsce. Łomża jest silnym mia-
stem, które pamięta swoją histo-
rię. To np. dramat wywózek. Sama 
pochodzę z rodziny sybirackiej. 
Łomża to także zalążek Solidar-
ności. Mój ojciec tworzył wła-
śnie w tym mieście Solidarność, 
a ja kontynuuję rodzinne tradycje. 
Łomża to z pewnością miasto 
silne gospodarką i pracowitością 
jej mieszkańców. Nie trzeba nam 
przeszkadzać tylko wspierać. Dla-
tego potrzebne jest dobre prawo, 
które będzie pobudzało przedsię-
biorczość. I o to również zadbam 
jako poseł Ziemi Łomżyńskiej.

To dobry czas.  
Dla Polski, Ziemi Łomżyńskiej i dla mnie 

O decyzji związanej z kandydowaniem do Sejmu, dobrym czasie dla Łomży, a także doświadczeniu w pracy samorządowca, które może zaowoco-
wać skutecznym działaniem w parlamencie, z doktorem socjologii, w latach 2015-2018 wiceprezydentem Łomży, a obecnie kandydatką do Parla-

mentu z Prawa i Sprawiedliwości, dr Agnieszką Barbarą Muzyk, rozmawia Marlena Siok.

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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W wieku 78 lat zmarł w Warszawie Kornel Mora-
wiecki - ojciec premiera Mateusza Morawieckie-
go, legendarny działacz opozycji demokratycz-
nej latach PRL, związkowiec, polityk.

Zaledwie kilka dni temu media obiegła 
informacja, że prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzej Duda w „uznaniu 
znamienitych zasług na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce, za wybit-
ne osiągnięcia w działalności publicznej 
i państwowej” nadał Order Orła Białego 
Kornelowi Morawieckiemu, działaczowi 
opozycji demokratycznej w PRL, przy-
wódcy „Solidarności Walczącej”. 

Komunikat  na oficjalnej stronie in-
ternetowej Prezydenta RP pojawił się w 
piątek 27 września w bardzo już trudnym 
czasie dla Kornela Morawieckiego i jego 
bliskich oraz przyjaciół. Stan zdrowia 
walczącego z rakiem trzustki marszałka 
seniora bardzo się pogorszył. Jak informo-
wały media, premier Mateusz Morawiecki 
spędzał przy szpitalnym łóżku całe godzi-
ny. Mówił po tej wizycie, że jego ojciec to 
„wieczny wojownik”, i że lekarze dają na-
dzieję... 

Kornel Morawiecki był kandyda-
tem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu 
w okręgu z Łomżą, Suwałkami i innymi 
powiatami zachodniej i północnej części 
województwa podlaskiego. Wierzył, że do 
lepszej formy jeszcze wróci i wybierał się 
na spotkania z wyborcami.  

Poniedziałek przyniósł jednak tragicz-
ną wiadomość...          

„Z ogromnym żalem potwierdzam, 
że zmarł dziś Kornel Morawiecki - Mar-
szałek Senior Sejmu RP, kawaler Orderu 

Orła Białego. Człowiek, który całe życie 
poświęcił walce o wolną Polskę. Prosimy 
o modlitwę w tej trudnej chwili” – napisał 
rzecznik rządu Piotr Muller.

Ze słowami współczucia dla premiera 
Mateusza Morawieckiego i całej rodziny 
pospieszyli politycy wszystkich opcji, pu-
blicyści. Hołd pracy Kornela Morawiec-
kiego dla niepodległej i demokratycznej 
Polski złożyli m.in. liderzy PO, PSL, 
Wiosny, były prezydent Aleksander Kwa-
śniewski.      

Jak podaje portal TVP Info, Kornel 
Morawiecki urodził się w 1941 roku, z wy-
kształcenia był fizykiem. Zasłynął przede 
wszystkim jako założyciel i przewodniczą-

cy „Solidarności Walczącej”, organizacji, 
której głównym hasłem było odzyskanie 
niepodległości.

W 1968 roku po raz pierwszy wystą-
pił przeciwko władzom PRL, uczestnicząc 
w wydarzeniach marcowych. W końcu lat 
70. związał się z opozycją demokratyczną 
we Wrocławiu, był redaktorem drugoobie-
gowego „Biuletynu Dolnośląskiego”. Po 
1980 roku był działaczem „Solidarności” 
we Wrocławiu, a po wybuchu stanu wo-
jennego ukrywał się.

W 1982 roku po rozłamie w pod-
ziemnej „Solidarności” stanął na czele 
„Solidarności Walczącej”, która stała się 
najbardziej radykalną i bardzo mocno 

zakonspirowaną organizacją w latach 80, 
wydającą w podziemiu około 100 tytułów 
gazet i czasopism, realizującą audycje ra-
diowe i organizującą demonstracje.

*  *  *
W związku ze śmiercią Kornela Mo-

rawieckiego, PiS wystawia w okręgu nr 59 
nowego kandydata na senatora - zapowie-
dział pełnomocnik partii w Podlaskiem, 
szef MEN Dariusz Piontkowski. Jak po-
dała w poniedziałkowe popołudnie  PAP, 
zgłoszony został Marek Komorowski z 
Zambrowa, prawnik, wiceprzewodniczący 
Sejmiku województwa podlaskiego i prze-
wodniczącego klubu PiS. 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli 
skreślenie nazwiska kandydata na senatora 
nastąpiło wskutek jego śmierci, zgłaszający 
miał możliwość zgłoszenia nowego kan-
dydata, najpóźniej jednak w 15 dniu przed 
dniem wyborów. Nie wymagało to kolejnej 
zbiórki co najmniej 2 tys. podpisów.

W okręgu wyborczym nar 59 do Sena-
tu, czyli m. in. w Łomży, Suwałkach. Au-
gustowie, Grajewie, Kolnie i Zambrowie 
w walce o mandat oficjalnie są w tej chwili 
(kolejność alfabetyczna): Zenon Biało-
brzeski, z komitetu wyborczego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i z poparciem kil-
ku innych partii, Marek Komorowski re-
prezentujący Prawo i Sprawiedliwość oraz  
i Janusz Wasilewski z komitetu Kukiz’15 
do Senatu. 

Kilka dni temu zmarł jeden z kandyda-
tów z tego okręgu, Andrzej Chmielewski 
z Samoobrony. Do upłynięcia ustawowe-
go terminu nikt na jego miejsce nie został 
zgłoszony.          

Kornel Morawiecki nie żyje 



Charlie Simms – jest pochodzącym 
z ubogiej rodziny nastolatkiem. Uczy 
się jednak w renomowanej szkole za 
pieniądze uzyskiwane ze stypendium 
dla najzdolniejszych uczniów. Jego 
przyjaciółmi są chłopcy pochodzą-
cy z zamożnych rodzin, i to właśnie 
oni postanawiają, przy obecności całej 
szkoły, ośmieszyć swojego dyrektora. 
Jako że Charlie zna tożsamość spraw-
ców dowcipu, dyrektor obiecuje mu wy-
marzone studia w zamian za wydanie 
nieodpowiedzialnych kolegów. 

Charlie dostaje na przemyślenie sy-
tuacji długi świąteczny weekend, w czasie 
którego chce sobie dorobić trochę kasy 
opiekując się pewnym ociemniałym męż-
czyzną.

I tu pojawia się Frank Slade – puł-
kownik amerykańskiej armii w stanie 
spoczynku. Niegdyś doskonały dowódca, 
weteran z Wietnamu. Stracił wzrok po 
niewinnej zabawie z granatem. Codzien-
nie wypija po kilkanaście kieliszków róż-
nych alkoholi. Jawi nam się tu jako nie-
przyjemny typ, momentami wręcz cham 
i prostak – wiecznie pokrzykujący na in-

nych. Krnąbrny, odrażający, rozkapryszo-
ny, wulgarny...  

Wszystko to jednak maska samot-
nego kaleki, romantyka, który nigdy nie 
miał szczęścia, by znaleźć kobietę swojego 
życia. Bo w końcu o czym Frank marzy? 
O tym, by mocno przytulić kobietę i za-
snąć w jej objęciach, w nich też się obudzić 
kolejnego dnia.

Frank Slade doskonale zna się na kobie-
tach. Mógłby o nich opowiadać godzinami. 
Jak sam mówi, najbardziej ze wszystkiego 
na świecie uwielbia kobiety. Potem daleko 
na drugim miejscu jest… Ferrari. Zresztą 
jako niewidomy całkiem dobrze daje sobie 
radę za kierownicą. I wreszcie... znakomi-
ty tancerz – na ekranie możemy podziwiać 
świetne tango w jego wykonaniu. 

Kreacja Ala Pacino (zasłużony Oscar 
i Złoty Glob) jest tu pokazem jego ge-
niuszu. Każdym ruchem, gestem, spoj-
rzeniem niewidomego oka gdzieś poza 
obiektyw kamery; każdym wypowiedzia-
nym słowem, dzikim okrzykiem Al Paci-
no po prostu powala!

Wojskowy z młodym opiekunem wy-
rusza w podróż do wielkiego miasta, gdzie 

pułkownik ma do załatwienia kilka spraw.
Tu już szczegółów nie zdradzimy...

Obraz Martina Bresta to ujmująca 
i piękna historia człowieka, który niejedno 
widział i niejedno przeżył, człowieka, któ-
ry został skrzywdzony przez los w postaci 
ślepoty. Czy Frank Slade zasłużył na taką 
karę? Ciężko stwierdzić to jednoznacz-
nie. Jedno jest pewne, ślepota i poznanie 
Charliego zmienia jego nastawienie do 
życia, które wydawać by się mogło powoli 
dobiega końca. Charlie jednak pokazuje 
mu światełko, które daje mu siłę do walki. 
Obaj poznają, co to prawdziwa przyjaźń. 

Frank stara się wpoić Charliemu pew-
ne prawdy życiowe, przez które on sam 
musiał cierpieć i cierpi nadal. W wielu 
momentach role się odwracają i to Frank 
może wydawać się opiekunem licealisty. 
W miarę upływu czasu wzbudza u widza 
współczucie. Często swoim bezpreceden-
sowym podejściem do życia chwyta ze 
serce. Wiedzie niejako żywot męczenni-
ka. „Stawałem, na wielu rozdrożach ży-
cia. Zawsze wiedziałem, która droga jest 
słuszna. Bez wyjątków. Wiedziałem, ale 
nigdy jej nie wybrałem. A wiecie dlacze-
go? Bo była dla mnie za trudna.”

„Zapach kobiety" to nie tylko dobry 
scenariusz i sprawnie opowiedziana hi-
storia przez Martina Bresta (reżyseria). 
To również majstersztyk pod względem 
aktorskim. W filmie występuje mię-
dzy innymi Philip Seymour Hoffman, 
po którym widać było, że to dopiero 
początki jego wspaniałej hollywoodz-
kiej kariery. Wciela on się w rolę Geo-
rge’a, przedstawiciela grupy bogatych 
uczniów. To późniejszy laureat Oscara 
za role w filmie „Capote". 

Charliego gra Chris O’Donnell. 
Charlie w jego wykonaniu to prosty chło-
pak, dla którego najważniejsza jest szkoła, 
w której może utrzymać się dzięki stypen-
dium. Z początku bardzo niepewny, z każ-
dą minutą jednak coraz bardziej podoba 
mu się przebywanie z niewidomym.

Pewnie nie wiesz...
Remake włoskiego filmu Dino Risiego 

z 1974 roku.
Harrison Ford, Dustin Hoffman, Jack 

Nicholson byli rozważani do roli Franka 
Slade'a.

Ben Affleck, Randall Batinkoff, Matt 
Damon, Leonardo DiCaprio, ubiegali się 
o rolę Charliego Simmsa.

Scena na ulicy, podczas której Frank 
wpada na kosz ze śmieciami nie była za-
planowana.

Al Pacino przygotowując się do roli 
korzystał z pomocy uczniów ze szkoły dla 
niewidomych.

Dla aktora wykonano specjalne so-
czewki, by oko było nieruchome, ale po 
próbach ich używania aktor z nich zrezy-
gnował.

Al Pacino poza planem filmowym, cały 
czas chodził z laską i nigdy nie patrzył 
w oczy rozmówcom.

Gabrielle Anwar (Donna) ma wy-
kształcenie baletowe. Ćwiczyła z Alem 
Pacino tango przez 2 tygodnie, pod opieką 
dwóch choreografów. Scenę kręcono 3 dni. 
Aktor nie był w stanie opanować układu. 
Zdenerwowany zaproponował reżysero-
wi, że będzie improwizował, i to co wi-
dzimy na filmie to improwizacja aktora, 
której znakomicie poddała się tancerka.

Melodia „Por una Cabeza", która jest 
podkładem tanga, to piosenka skompono-
wana w 1935 roku przez Carlosa Gardela 
do tekstu Alfredo Le Pery. Tekst utworu 
opowiada o mężczyźnie, nałogowym ha-
zardziście spędzającym czas na wyścigach 
konnych.

Al Pacino początkowo odrzucił rolę. Za 
radą swojego agenta niechętnie, ale zmie-
nił zdanie. Później podziękował agentowi 
za to, że jednak zagrał rolę, która przynio-
sła mu Oscara.

Zapach kobiety
TV4 sobota 00.00
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Jesteście dumą Ziemi Łomżyńskiej, je-
steście dumą Polski - napisał premier 
Mateusz Morawiecki do przedsiębior-
ców z Łomży i powiatu łomżyńskiego 
biorących udział w trzeciej edycji kon-
kursu Łomżyńskie Anioły Biznesu.

W drodze do celu
- Podpisując  kilka lat temu 

porozumienie o wspólnej z mia-
stem inicjatywie honorowania 
przedsiębiorców, którzy swoją 
działalnością przyczyniają się 
do rozwoju gospodarczego oraz  
promocji miasta Łomża i powia-
tu łomżyńskiego, stawialiśmy so-
bie cel, aby Łomżyńskie Anioły 
Biznesu stały się prawdziwą go-
spodarczą marką naszego regio-
nu. Czy już możemy uznać, że cel 
został osiągnięty? - zastanawiała 
się  na scenie w Kinie Millenium 
Maria Dziekońska, wicestarosta 
powiatu łomżyńskiego. Wspól-
nie z zastępcą prezydenta Łomży 
Andrzejem Garlickim dokonała 
otwarcia trzeciej gali Aniołów.     

Oboje w zasadzie odpowie-
dzieli na pytanie: czy Łomżyń-
skie  Anioły Biznesu to już regio-
nalna marka.

- Nasz konkurs jest wyra-
zem podziękowania i docenie-
nia pracy naszych rodzimych 
przedsiębiorców. Około 10 ty-
sięcy podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych jest w mieście 
i powiecie. Wybranie siedmiu 
najlepszych jest niezwykle trud-
ne. Ale tym bardziej laureaci 
mogą być wzorcami dla naszych 
młodych przedsiębiorców - mó-
wił Andrzej Garlicki. A Maria 
Dziekońska sięgnęła po dane 
statystyczne: w pierwszej edy-
cji  w 2017 roku zgłoszonych do 
nagród było 46 podmiotów, rok 
później - 57, a tym razem aż 74. 

- Mówimy o nagrodzie go-
spodarczej, ale to przecież ma 
znacznie szerszy wymiar. To 
zetknięcie dwóch rzeczywisto-
ści: aniołów jako przedłużenia 
boskich ramion, istot znacznie 
przewyższających zwykłych lu-
dzi, ze światem biznesu - real-
nych, twardych faktów. Myślę, 
panie prezydencie i panie staro-
sto, że jesteśmy, jeżeli jeszcze nie 
u celu, to na dobrej drodze do 
niego - dodała Maria Dziekoń-
ska.  

Premier pozdrawia
Argument, a właściwie kilka 

setek argumentów, że Łomżyń-
skie Anioły Biznesu są inicja-
tywą bardzo ważną i docenianą, 
zasiadło na sali Kina Millenium 
w Łomży, które od początku go-
ści "anielskie wieczory".  

Wśród uczestników gali zna-
leźli się m. in. minister edukacji 

Dariusz Piontkowski, posłowie 
Bernadeta Krynicka, Lech An-
toni Kołakowski i Jacek Żalek, 
wojewoda Bohdan Paszkowski, 
reprezentujący samorządowe 
władze województwa Juliusz Ja-
kimowicz, zastępca dyrektora 
Gabinetu Marszałka,  radcy han-
dlowi licznych ambasad  przed-
stawiciele krajowych organizacji 
gospodarczych, samorządowcy, 
a wśród nich, m. in. Łukasz Ku-
rzyna, wiceprezydent Suwałk 
oraz - przede wszystkim - przed-
siębiorcy.

Minister przekazał zebranym 
treść specjalnego listu od premie-
ra Mateusza Morawieckiego.          

- Rozwój regionów to jed-
no ze źródeł siły naszego kraju. 
Także mieszkańcy Łomży swoją 
aktywnością przyczyniają się do 
tego, że Polska stała się krajem 
dostatnim i innowacyjnym. Bo 
modernizacyjny potencjał tkwi 
także w takich ośrodkach, w lo-
kalnych społecznościach - czytał 
Dariusz Piontkowski.   

Szef rządu podziękował za za-
proszenie na odbywającą się tego 
samego dnia konferencję Invest 
in Łomża. Przekazał też życzenia 
i gratulacje przedsiębiorcom.   

- Łomża to miasto o imponu-
jącym dorobku i bogatej historii, 
o głębokich, sięgających średnio-
wiecza korzeniach. Cieszę się, że 
promując potencjał gospodarczy 
oraz inwestycyjny tego regionu 
dajecie Państwo wyraz głębo-
kich więzi ze swoją małą ojczy-
zną i troski o dobro wspólne. To 
właśnie poprzez takie działania 
możemy budować nowoczesną 
Polskę. Jesteście dumą Łomży 
jesteście dumą całej Polski - za-
kończył swój list premier Mate-
usz Morawiecki.

Czas Aniołów i Czarnych Dżinsów
A potem już prowadzący 

galę Anna Sobocińska i Mariusz 
Rytel zapraszali na scenę osoby 
prezentujące kolejnych zdobyw-
ców statuetek Anioła Biznesu. 

Artystycznymi przerywnikami 
byli akordeonowi wirtuozi z Art 
of Trio oraz związany z Łomżą 
Adam Kalinowski wraz z kolega-
mi z zespołu Black Jeans.  

Kapituła trzeciej edycji zade-
cydowała, że Anioły będą przy-
znane w siedmiu kategoriach: 
Firma Roku, Inwestor Roku, Fir-
ma z Sercem, Pracodawca Jutra, 
Ambasador Ziemi Łomżyńskiej, 
Kobieta Biznesu i Super Anioł. 

Pierwszeństwo miały panie. 
Jak podkreślił wręczający nagro-
dę prezydent Mariusz Chrza-
nowski, kategoria Kobieta Bizne-
su  pojawiła się od drugiej edycji 
konkursu z inicjatywy środowi-
ska przedsiębiorców. Nominacje 
zdobyły: Elżbieta Gadomska, 
Beata Babińska i Ewa Grze-
gorczuk. Statuetka przypadła 
Elżbiecie Gadomskiej prowa-
dzącej od lat jedną z najlepszych 
łomżyńskich piekarni i cukier-
ni  - Okruszek. Nowy (od 2015 
roku) zakład piekarni jest wypo-
sażony w pełni zmechanizowane 
i zautomatyzowane urządzenia 
i jest najnowocześniejszy w wo-
jewództwie podlaskim.

- To podsumowanie lat cięż-
kiej pracy mojej i pracowników, 
a zarazem wyzwanie do dalszego 
działania - dziękowała Elżbieta 
Gadomska.      

W kategorii Firma z Sercem 
honorowane są dobre podmioty 
gospodarcze, które dodatkowo 
zaangażowane są w sprawy pu-
bliczne - wspierają, pomagają, 
sponsorują, organizują. Nomi-
nowani w tym roku to: szkoła 
językowa Linguo,  producent 
skrobi PEPEES S.A. i producent 
materiałów budowlanych  PPB 
"Prefbet" w Śniadowie. Statu-
etkę zdobył Prefbet, znany m. 
in. ze wspierania łomżyńskiego 
Hospicjum i opieki nad lekko-
atletycznym klubem sportowym 
"Prefbet" Śniadowo Łomża   

- Staramy się być po prostu 
w porządku - stwierdził wicepre-
zes Dariusz Gomoliszek 

Pracodawca Jutra to wśród 
Łomżyńskich Aniołów ten, 
który prowadzenie działalności 
wspiera współpracą z Powia-
towym Urzędem Pracy  dając 
w różnych formach zatrudnie-
nie bezrobotnym. Nominowane 
były firmy: Edpol Food and In-
novation, PPM Piątnica Pawła 
Ostrowskiego i PHU Korze-
niecki Krzysztofa Korzenieckie-
go. Laur zdobyła spółka PPM 
Piątnica, czyli przedsiębiorstwo, 
które przez 12 lat urosło od 4 
do 80 pracowników zajmując się 
produkcją pakowanych świeżych 
warzyw (i ich uprawą).     

Do wyjątkowej sytuacji do-
szło w kategorii Inwestor Roku. 
Okazało się, że lokalne firmy 
znakomicie się rozwijają i aż 5 
zasłużyło na nominacje:  Ed-
pol, Center-Mebel, Aquatech, 
Prefbet i UniGlass. Zwyciężył 
Center - Mebel, czyli  czołowy 
twórca rozwiązań dla meblarstwa 
w Polsce północno-wschodniej. 
Nagrodzone inwestycje dotyczy-
ły nowej linii technologicznej 
z robotem przemysłowym oraz 
innowacji meblarskich o zwięk-
szonej odporności na wilgoć.

- Zawsze staraliśmy się mieć 
aspiracje, żeby wyjść z lokalności 
także na arenę krajową - powie-
dział Grzegorz Kurak, właściciel 
firmy, która bardzo dba o swoje 
korzenie prowadząc inicjatywę 
o nazwie Manufaktura Łomża.

Jak stwierdził przewodni-
czący Rady Miejskiej Łomży 
Jan Olszewski, w kategorii Am-
basador Ziemi Łomżyńskiej 
"kultura" wygrała z "biznesem" 
2:1, ponieważ nominowane były 
Filharmonia Kameralna im. Wi-
tolda Lutosławskiego oraz Teatr 
Lalki i Aktora, a z drugiej strony 
firma Fargotex, ciesząca się ogól-
nopolską renomą na rynku tka-
nin meblarskich. Zadecydowały 
wielkie sukcesy łomżyńskich fil-
harmoników, m. in. z pierwszą 
w historii prestiżową nagrodą 
polskiego rynku muzycznego - 

Fryderykiem. 
Dyrektor Jan Miłosz Zarzyc-

ki dziękując za wyróżnienie za-
powiedział, że "ambasador" nie 
spoczywa na laurach i wybiera się 
na Litwę, a w przyszłym roku ma 
już ustalone koncerty w prestiżo-
wych wydarzeniach muzycznych 
w Warszawie.  

W kategorii Firma Roku no-
minowane były trzy podmioty, 
których nazwy pojawiały się już 
podczas Gali Łomżyńskich Anio-
łów: Fargotex, Prefbet i UniGlass. 
Wygrał dynamicznie rozwijający 
się producent szyb UniGlass.

- To kariera w iście ame-
rykańskim stylu: od garażu do 
kolejnych hal  produkcyjnych 
i innowacyjnych rozwiązań - 
przedstawiał laureata wiceprezy-
dent Łomży Andrzej Garlicki. - 
To sukces całej załogi - dodawał 
nie kryjąc zaskoczenia Radosław 
Florczyk, właściciel firmy.     

I wreszcie kategoria, w której 
nie było rywalizacji. Tytuł Super 
Anioła kapituła konkursu przy-
znała Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Piątnicy.

- To jeden z filarów gospo-
darki gminy Piątnica,  Łomży 
i powiatu łomżyńskiego. To też 
największy pracodawca z ty-
siącami dostawców mleka i ich 
rodzinami oraz pracownikami. 
To bogata tradycja przetwór-
stwa mleczarskiego na Ziemi 
Łomżyńskiej , zapoczątkowana 
jeszcze w końcówce XIX wie-
ku przez Franciszka Dionizego 
Lutosławskiego - uzasadniał de-
cyzję starosta Lech Marek Sza-
błowski.        

*  *  *
Konkurs Łomżyńskie Anio-

ły Biznesu organizowany przez 
Urząd Miejski w Łomży, Staro-
stwo Powiatowe oraz Powiatowy 
Urząd Pracy w Łomży, jest roz-
poznawalny nie tylko w subre-
gionie łomżyńskim. W 2019 r. 
Izba Przemysłowo Handlowa 
w Białymstoku zgłosiła konkurs 
do nagrody Podlaskiej Marki 
Roku.

Trzecia edycja konkursu zo-
stała objęta patronatem hono-
rowym przez:  Polską Agencję 
Inwestycji i Handlu, Krajową 
Izbę Gospodarczą  oraz Podlaski 
Związek Pracodawców. 

Sponsorem głównym był 
PKO Bank Polski; a partnerami 
konkursu - Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A.; Bank Gospo-
darstwa Krajowego; Hexa Bank 
Spółdzielczy;  Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w Piątnicy; 
Kino Millenium w Łomży. Or-
ganizatorzy składają podzięko-
wania sponsorowi i partnerom za 
wsparcie tego wydarzenia.    

Dumne Anioły Ziemi Łomżyńskiej



Charlie Simms – jest pochodzącym 
z ubogiej rodziny nastolatkiem. Uczy 
się jednak w renomowanej szkole za 
pieniądze uzyskiwane ze stypendium 
dla najzdolniejszych uczniów. Jego 
przyjaciółmi są chłopcy pochodzą-
cy z zamożnych rodzin, i to właśnie 
oni postanawiają, przy obecności całej 
szkoły, ośmieszyć swojego dyrektora. 
Jako że Charlie zna tożsamość spraw-
ców dowcipu, dyrektor obiecuje mu wy-
marzone studia w zamian za wydanie 
nieodpowiedzialnych kolegów. 

Charlie dostaje na przemyślenie sy-
tuacji długi świąteczny weekend, w czasie 
którego chce sobie dorobić trochę kasy 
opiekując się pewnym ociemniałym męż-
czyzną.

I tu pojawia się Frank Slade – puł-
kownik amerykańskiej armii w stanie 
spoczynku. Niegdyś doskonały dowódca, 
weteran z Wietnamu. Stracił wzrok po 
niewinnej zabawie z granatem. Codzien-
nie wypija po kilkanaście kieliszków róż-
nych alkoholi. Jawi nam się tu jako nie-
przyjemny typ, momentami wręcz cham 
i prostak – wiecznie pokrzykujący na in-

nych. Krnąbrny, odrażający, rozkapryszo-
ny, wulgarny...  

Wszystko to jednak maska samot-
nego kaleki, romantyka, który nigdy nie 
miał szczęścia, by znaleźć kobietę swojego 
życia. Bo w końcu o czym Frank marzy? 
O tym, by mocno przytulić kobietę i za-
snąć w jej objęciach, w nich też się obudzić 
kolejnego dnia.

Frank Slade doskonale zna się na kobie-
tach. Mógłby o nich opowiadać godzinami. 
Jak sam mówi, najbardziej ze wszystkiego 
na świecie uwielbia kobiety. Potem daleko 
na drugim miejscu jest… Ferrari. Zresztą 
jako niewidomy całkiem dobrze daje sobie 
radę za kierownicą. I wreszcie... znakomi-
ty tancerz – na ekranie możemy podziwiać 
świetne tango w jego wykonaniu. 

Kreacja Ala Pacino (zasłużony Oscar 
i Złoty Glob) jest tu pokazem jego ge-
niuszu. Każdym ruchem, gestem, spoj-
rzeniem niewidomego oka gdzieś poza 
obiektyw kamery; każdym wypowiedzia-
nym słowem, dzikim okrzykiem Al Paci-
no po prostu powala!

Wojskowy z młodym opiekunem wy-
rusza w podróż do wielkiego miasta, gdzie 

pułkownik ma do załatwienia kilka spraw.
Tu już szczegółów nie zdradzimy...

Obraz Martina Bresta to ujmująca 
i piękna historia człowieka, który niejedno 
widział i niejedno przeżył, człowieka, któ-
ry został skrzywdzony przez los w postaci 
ślepoty. Czy Frank Slade zasłużył na taką 
karę? Ciężko stwierdzić to jednoznacz-
nie. Jedno jest pewne, ślepota i poznanie 
Charliego zmienia jego nastawienie do 
życia, które wydawać by się mogło powoli 
dobiega końca. Charlie jednak pokazuje 
mu światełko, które daje mu siłę do walki. 
Obaj poznają, co to prawdziwa przyjaźń. 

Frank stara się wpoić Charliemu pew-
ne prawdy życiowe, przez które on sam 
musiał cierpieć i cierpi nadal. W wielu 
momentach role się odwracają i to Frank 
może wydawać się opiekunem licealisty. 
W miarę upływu czasu wzbudza u widza 
współczucie. Często swoim bezpreceden-
sowym podejściem do życia chwyta ze 
serce. Wiedzie niejako żywot męczenni-
ka. „Stawałem, na wielu rozdrożach ży-
cia. Zawsze wiedziałem, która droga jest 
słuszna. Bez wyjątków. Wiedziałem, ale 
nigdy jej nie wybrałem. A wiecie dlacze-
go? Bo była dla mnie za trudna.”

„Zapach kobiety" to nie tylko dobry 
scenariusz i sprawnie opowiedziana hi-
storia przez Martina Bresta (reżyseria). 
To również majstersztyk pod względem 
aktorskim. W filmie występuje mię-
dzy innymi Philip Seymour Hoffman, 
po którym widać było, że to dopiero 
początki jego wspaniałej hollywoodz-
kiej kariery. Wciela on się w rolę Geo-
rge’a, przedstawiciela grupy bogatych 
uczniów. To późniejszy laureat Oscara 
za role w filmie „Capote". 

Charliego gra Chris O’Donnell. 
Charlie w jego wykonaniu to prosty chło-
pak, dla którego najważniejsza jest szkoła, 
w której może utrzymać się dzięki stypen-
dium. Z początku bardzo niepewny, z każ-
dą minutą jednak coraz bardziej podoba 
mu się przebywanie z niewidomym.

Pewnie nie wiesz...
Remake włoskiego filmu Dino Risiego 

z 1974 roku.
Harrison Ford, Dustin Hoffman, Jack 

Nicholson byli rozważani do roli Franka 
Slade'a.

Ben Affleck, Randall Batinkoff, Matt 
Damon, Leonardo DiCaprio, ubiegali się 
o rolę Charliego Simmsa.

Scena na ulicy, podczas której Frank 
wpada na kosz ze śmieciami nie była za-
planowana.

Al Pacino przygotowując się do roli 
korzystał z pomocy uczniów ze szkoły dla 
niewidomych.

Dla aktora wykonano specjalne so-
czewki, by oko było nieruchome, ale po 
próbach ich używania aktor z nich zrezy-
gnował.

Al Pacino poza planem filmowym, cały 
czas chodził z laską i nigdy nie patrzył 
w oczy rozmówcom.

Gabrielle Anwar (Donna) ma wy-
kształcenie baletowe. Ćwiczyła z Alem 
Pacino tango przez 2 tygodnie, pod opieką 
dwóch choreografów. Scenę kręcono 3 dni. 
Aktor nie był w stanie opanować układu. 
Zdenerwowany zaproponował reżysero-
wi, że będzie improwizował, i to co wi-
dzimy na filmie to improwizacja aktora, 
której znakomicie poddała się tancerka.

Melodia „Por una Cabeza", która jest 
podkładem tanga, to piosenka skompono-
wana w 1935 roku przez Carlosa Gardela 
do tekstu Alfredo Le Pery. Tekst utworu 
opowiada o mężczyźnie, nałogowym ha-
zardziście spędzającym czas na wyścigach 
konnych.

Al Pacino początkowo odrzucił rolę. Za 
radą swojego agenta niechętnie, ale zmie-
nił zdanie. Później podziękował agentowi 
za to, że jednak zagrał rolę, która przynio-
sła mu Oscara.

Zapach kobiety
TV4 sobota 00.00

HALO TV NA WEEKEND 4–6.10
Zapach kobiety 

Lekcja życia
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Truman Burbank ( Jim Carrey), agent ubezpie-
czeniowy, mieszka wraz z żoną na wyspie Seaheaven. 
Któregoś dnia dowiaduje się, że od urodzenia jest 
bohaterem transmitowanego przez całą dobę wido-
wiska telewizyjnego. Rzeczywistość, w której żyje, 
jest mistyfikacją, wszystkie jego poczynania śledzą 
ukryte kamery. Urocze Seaheaven jest jedynie czę-
ścią ogromnego planu filmowego, a członkowie ro-
dziny Trumana, znajomi, ludzie, których spotyka, to 
aktorzy. Truman tak naprawdę o niczym nie może 
w życiu sam zadecydować, decyzje podejmuje bo-
wiem wszechmocny reżyser programu (Ed Harris). 

Wstrząśnięty odkryciem Burbank podejmuje 
próbę ucieczki ze świata na niby. Publiczność też do-
maga się, aby ich bohater odzyskał wolność i mógł 
sam stanowić o sobie. Tylko czy ktoś, kto nigdy nie 
zmierzył się z prawdziwymi problemami, poradzi 
sobie w życiu?

Pewnie nie wiesz...
Dla Jima Carreya, naczelnego komika Hollywo-

od, rola Trumana okazała się przełomem w karierze. 
Pokazał swoje nieprzeciętne umiejętności aktorskie, 
przyznano mu m.in. Złoty Glob.

Jim Carrey za rolę otrzymał 12 milionów dola-
rów

Ed Harris i Jim Carrey nigdy się nie spotkali pod-
czas kręcenia filmu.

Plakat, będący odwzorowaniem twarzy Jima 
Carrey'a, składający się z setek pojedynczych zdjęć, 
został stworzony przez artystę Roba Silvermana, 
kosztował 75 000 dolarów.

Imię „Truman” to gra słów, znaczy „prawdziwy 
człowiek”. Nazwisko Burbank to miasto w Kalifornii.

Truman show
TVN7 sobota 15.15

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Wszystkie drogi prowadzą 

do Rzymu

TVP2 piątek 23.45

Komedia romantyczna. Maggie (Sarah Jessica Parker), 

chcąc odbudować więź z córką wyjeżdża z nią do Toskanii. 

Mieszka tam jej dawna miłość – jest kawalerem i żyje 

pod jednym dachem z 80-letnią matką, Carmen (Claudia 

Cardinale). Znudzona córka kradnie auto i razem 

z Carmen udaje się w szaloną podróż.

Przesyłka specjalna
Stopklatka TV sobota 14.35

Obyczajowy. Rozwódka Maxine Carter mieszka na 

Hawajach i pracuje jako kurier. Pewnego dnia, zgłasza 

się do niej bogaty przedsiębiorca, który przedstawia jej 

wyjątkową ofertę. Za podwójną stawkę ma przewieźć 

jego krnąbrną i rozpieszczoną 14-letnią córkę Alice z Chin 

na Hawaje, gdzie mieszka jej matka.

Quantum of Solace
TVP1 sobota 21.45

Sensacyjny. James Bond postanawia pomścić ukochaną 

Vesper, zabijając wszystkich ludzi powiązanych 

z tajemniczą organizacją, która odpowiada za jej śmierć. 

Bondowi towarzyszy piękna i zmysłowa Camille. W końcu 

Bond i Camille udają się na pustynię, gdzie dochodzi do 

ostatecznej konfrontacji.

Połączenie
TV Puls sobota 23.20

Thriller. Jordan Tuner, operatorka linii alarmowej 911, 

niechcący pomaga mordercy zlokalizować nastoletnią 

ofiarę. Kilka miesięcy później kobieta otrzymuje 

zgłoszenie od innej porwanej nastolatki.

Mexican
Polsat niedziela 23.20

Komedia sensacyjna. Jerry (Brad Pitt) ma odnaleźć 

cenny pistolet, który jest obiektem pożądania wielu 

kolekcjonerów. Na wypadek gdyby nie wywiązał się 

z powierzonego mu zadania, Leroy, płatny morderca, 

przetrzymuje jego narzeczoną (Julia Roberts) 

w charakterze zakładniczki. 

Kulinarne wyzwania

Nakarmić 
głodnych 

W największym pubie w Australii dwunastu ku-
charzy szykuje wszystko na przybycie kilku tysięcy 

gości. Kamera śledzi te gorączkowe przygotowa-
nia.

Twórcy programu zaglądają za ku-
lisy wielkich imprez i przyglądają się 

firmom przygotowującym catering 
dla wieluset gości. 

Przekonamy się, czego wy-
maga przygotowanie posiłków 
dla tysięcy pasażerów linii lotni-

czych albo zapewnienie poczęstunku dla trudnej do 
przewidzenia liczby gości na imprezach masowych. 
Podejrzymy kulisy pracy firm cateringowych, obsłu-
gujących wielkie wydarzenia.

„Eatons Hill” jest uznawany za największy pub 
w Australii. W czteropoziomowym lokalu znajduje 
się dziewięć różnych barów, które mogą obsłużyć sie-
dem tysięcy gości. Za przygotowanie serwowanych 
w pubie potraw jest jednak odpowiedzialny bardzo 
skromny zespół złożony z zaledwie dwunastu ku-
charzy. Ekipa telewizyjna przygląda się ich pracy 
podczas wyjątkowego dnia, w którym jest zarezer-
wowany cały lokal. Kamery umieszczone w kuchni 
i innych pomieszczeniach na zapleczu dokumentują 
pracę w zgiełku, hałasie i stresie. 

Kulinarne wyzwania
Zoom TV sobota 12.50

Truman show

Wielka 
mistyfikacja



Truman Burbank ( Jim Carrey), agent ubezpie-
czeniowy, mieszka wraz z żoną na wyspie Seaheaven. 
Któregoś dnia dowiaduje się, że od urodzenia jest 
bohaterem transmitowanego przez całą dobę wido-
wiska telewizyjnego. Rzeczywistość, w której żyje, 
jest mistyfikacją, wszystkie jego poczynania śledzą 
ukryte kamery. Urocze Seaheaven jest jedynie czę-
ścią ogromnego planu filmowego, a członkowie ro-
dziny Trumana, znajomi, ludzie, których spotyka, to 
aktorzy. Truman tak naprawdę o niczym nie może 
w życiu sam zadecydować, decyzje podejmuje bo-
wiem wszechmocny reżyser programu (Ed Harris). 

Wstrząśnięty odkryciem Burbank podejmuje 
próbę ucieczki ze świata na niby. Publiczność też do-
maga się, aby ich bohater odzyskał wolność i mógł 
sam stanowić o sobie. Tylko czy ktoś, kto nigdy nie 
zmierzył się z prawdziwymi problemami, poradzi 
sobie w życiu?

Pewnie nie wiesz...
Dla Jima Carreya, naczelnego komika Hollywo-

od, rola Trumana okazała się przełomem w karierze. 
Pokazał swoje nieprzeciętne umiejętności aktorskie, 
przyznano mu m.in. Złoty Glob.

Jim Carrey za rolę otrzymał 12 milionów dola-
rów

Ed Harris i Jim Carrey nigdy się nie spotkali pod-
czas kręcenia filmu.

Plakat, będący odwzorowaniem twarzy Jima 
Carrey'a, składający się z setek pojedynczych zdjęć, 
został stworzony przez artystę Roba Silvermana, 
kosztował 75 000 dolarów.

Imię „Truman” to gra słów, znaczy „prawdziwy 
człowiek”. Nazwisko Burbank to miasto w Kalifornii.

Truman show
TVN7 sobota 15.15

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Wszystkie drogi prowadzą 

do Rzymu

TVP2 piątek 23.45

Komedia romantyczna. Maggie (Sarah Jessica Parker), 

chcąc odbudować więź z córką wyjeżdża z nią do Toskanii. 

Mieszka tam jej dawna miłość – jest kawalerem i żyje 

pod jednym dachem z 80-letnią matką, Carmen (Claudia 

Cardinale). Znudzona córka kradnie auto i razem 

z Carmen udaje się w szaloną podróż.

Przesyłka specjalna
Stopklatka TV sobota 14.35

Obyczajowy. Rozwódka Maxine Carter mieszka na 

Hawajach i pracuje jako kurier. Pewnego dnia, zgłasza 

się do niej bogaty przedsiębiorca, który przedstawia jej 

wyjątkową ofertę. Za podwójną stawkę ma przewieźć 

jego krnąbrną i rozpieszczoną 14-letnią córkę Alice z Chin 

na Hawaje, gdzie mieszka jej matka.

Quantum of Solace
TVP1 sobota 21.45

Sensacyjny. James Bond postanawia pomścić ukochaną 

Vesper, zabijając wszystkich ludzi powiązanych 

z tajemniczą organizacją, która odpowiada za jej śmierć. 

Bondowi towarzyszy piękna i zmysłowa Camille. W końcu 

Bond i Camille udają się na pustynię, gdzie dochodzi do 

ostatecznej konfrontacji.

Połączenie
TV Puls sobota 23.20

Thriller. Jordan Tuner, operatorka linii alarmowej 911, 

niechcący pomaga mordercy zlokalizować nastoletnią 

ofiarę. Kilka miesięcy później kobieta otrzymuje 

zgłoszenie od innej porwanej nastolatki.

Mexican
Polsat niedziela 23.20

Komedia sensacyjna. Jerry (Brad Pitt) ma odnaleźć 

cenny pistolet, który jest obiektem pożądania wielu 

kolekcjonerów. Na wypadek gdyby nie wywiązał się 

z powierzonego mu zadania, Leroy, płatny morderca, 

przetrzymuje jego narzeczoną (Julia Roberts) 

w charakterze zakładniczki. 

Kulinarne wyzwania

Nakarmić 
głodnych 

W największym pubie w Australii dwunastu ku-
charzy szykuje wszystko na przybycie kilku tysięcy 

gości. Kamera śledzi te gorączkowe przygotowa-
nia.

Twórcy programu zaglądają za ku-
lisy wielkich imprez i przyglądają się 

firmom przygotowującym catering 
dla wieluset gości. 

Przekonamy się, czego wy-
maga przygotowanie posiłków 
dla tysięcy pasażerów linii lotni-

czych albo zapewnienie poczęstunku dla trudnej do 
przewidzenia liczby gości na imprezach masowych. 
Podejrzymy kulisy pracy firm cateringowych, obsłu-
gujących wielkie wydarzenia.

„Eatons Hill” jest uznawany za największy pub 
w Australii. W czteropoziomowym lokalu znajduje 
się dziewięć różnych barów, które mogą obsłużyć sie-
dem tysięcy gości. Za przygotowanie serwowanych 
w pubie potraw jest jednak odpowiedzialny bardzo 
skromny zespół złożony z zaledwie dwunastu ku-
charzy. Ekipa telewizyjna przygląda się ich pracy 
podczas wyjątkowego dnia, w którym jest zarezer-
wowany cały lokal. Kamery umieszczone w kuchni 
i innych pomieszczeniach na zapleczu dokumentują 
pracę w zgiełku, hałasie i stresie. 

Kulinarne wyzwania
Zoom TV sobota 12.50

Truman show

Wielka 
mistyfikacja

będzie się działo
Osaczony

„Niewinne” 
włamanie

Policyjny negocjator Jeff Talley (Bruce Willis)wyjeżdża z Los Angeles i zostaje szefem 
policji w spokojnym miasteczku na głębokiej prowincji, w której niewiele się dzieje do 
czasu, gdy do rezydencji Waltera Smitha (Kevin Pollak) włamuje się trójka złodziejasz-
ków. Nie mogąc wydostać się z ufortyfikowanej posiadłości biorą zakładników – gospo-
darza i dwójkę jego dzieci. Talley staje przed trudnym zadaniem negocjacji z bandytami.

Mniej więcej w połowie filmu, gdy już wiemy wszystko, bo akcja rozwija się według 
sprawdzonych w tego typu kinie schematów, cała sytuacja odwraca się o 180 stopni. Prze-
staje być schematycznie i napięcie, które i tak było na niezłym poziomie, jeszcze wzrasta.

Pewnie nie wiesz... 
Szczególnym bohaterem filmu jest… klaustrofobiczne wnętrze warowni milionera po-

grążone w ciemnościach. Nad filmem pracowano głównie od zmierzchu do świtu, cztery 
miesiące, a fabuła rozgrywa się wciągu jednej nocy.

Córkę Bruce'a Willisa w filmie, Amandę, gra jego prawdziwa córka Rumer Willis .

Osaczony
TV4 niedziela 20.00

Pocałunek smoka

Kung-fu  
we Francji

Obfitujący w efektowne sceny walki film z udzia-
łem gwiazdy kina azjatyckiego, mistrza w walce wręcz – 
Jeta Li. Gra on chińskiego stróża prawa Liu Jiana, który 
prowadzi tajne śledztwo we Francji. Natrafia na dowo-
dy korupcji w miejscowej policji. Wpływowy inspek-
tor Richard (Tchéky Karyo) wrabia go w morderstwo 
polityka. Oskarżony musi dowieść, że jest niewinny. 
Jego sojuszniczką zostaje Amerykanka Jessica (Bridget 

Fonda), którą szantażem zmuszono do prostytucji. Liu 
Jian obiecuje, że uwolni jej porwane przez francuskich 
funkcjonariuszy dziecko, jeśli ona pomoże mu rozpra-
wić się z Richardem

Pewnie nie wiesz...
Tunel gdzie Liu Jian ( Jet Li) zostaje wciągnię-

ty w zasadzkę jest tunelem na Pont d'Alma w Paryżu 
(Francja), gdzie zginęła Księżna Diana.

Jet Li pięć razy zdobył tytuł Wszechstronnego Na-
rodowego Mistrza Chin Wushu. Trenował osiem godzin 
dziennie, sześć dni w tygodniu 

Pocałunek smoka
TV Puls piątek 20.00

Mechanik: Prawo zemsty

Morderca 
wybiera cel

Arthur Bishop ( Jason Statham) jest wysoce 
wykwalifikowanym „mechanikiem” – specem od 
mokrej roboty, perfekcyjnie eliminującym wyzna-
czone cele. Należy do elity zabójców – ma wyjąt-
kowe umiejętności oraz żelazne zasady. Kiedy za-
mordowany zostaje jego mentor Harry (Donald 
Sutherland), Arthur sam sobie wydaje kolejne 
zlecenie. Odpowiedzialni za śmierć przyjaciela 
muszą zginąć. Niespodziewanie zyskuje on partne-
ra w osobie syna Harry’ego, Steve’a (Ben Foster). 
Chłopak pragnie zemsty, chce też, aby Arthur na-
uczył go zawodu. Opanowany, zimny zabójca i jego 
impulsywny niedoświadczony uczeń – nie wróży to 
łatwej i efektywnej współpracy. 

Pewnie nie wiesz...
W scenie kiedy Bishop i McKenna myślą nad tym 

jak zabić kaznodzieję, Bishop stwierdza, że adrena-
lina i epinefryna będą śmiertelną kombinacją. Jed-
nak adrenalina i epinefryna oznacza to samo.

Materiał z kamery na stacji benzynowej w fi-
nale filmu pokazuje datę: 28 stycznia 2011 r. Była to 
data premiery filmu.

Tekst na pistolecie Harry'ego brzmi „Amat Vic-
toria Curam” czyli „Nie ma zwycięstwa bez trudu”.

Mechanik: Prawo zemsty
TV Puls sobota 20.00



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Trzeba 
dać im 

dom
Przekreślony wizerunek pieska wita 

zawyczaj klientów sklepów, lokali ga-
stronomicznych czy galerii handlo-
wych. Czyli: witamy homo sapiens, ale 
stawiamy szlabany wszelkim gatunkom 
ssaków, ptaków, płazów, gadów. Nic so-
bie nie robią z zakazów w zasadzie tylko 
owady i niektóre gryzonie.      

Zwyczaj przełamany został w ostatną 
niedzielę września w Łomży. Mnóstwo 
zabawy, pokazów i zajęć edukacyjnych, 
warsztaty charytatywne i atrakcje dla 
najmłodszych, czyli  Światowy Dzień 
Zwierząt, czekał na odwiedzających Ga-
lerię Veneda.

Wśród stoisk nie zabrakło Łom-
żyńskiego Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami, które zachęcało do adop-
cji pupili. Najmłodsi mogli nauczyć się 
tworzyć zabawki dla psów i kotów, zro-
bić sobie zdjęcie ze swoim czworonoż-
nym przyjacielem, a nawet nauczyć się 
jak udzielać im pierwszej pomocy.

Światowy Dzień Zwierząt obcho-
dzony jest corocznie 4 października 
w dzień wspominania w Kościele po-
wszechnym św. Franciszka z Asyżu, 
patrona zwierząt, ekologów i ekolo-
gii. Podczas obchodów organizato-
rzy zwracają uwagę społeczeństwu na 
los bezdomnych zwierząt, znęcanie 
się nad zwierzętami, warunki bytowe 
w schroniskach, sterylizację bezdom-
nych zwierząt oraz nielegalne hodowle 
psów szkolonych do walk. Rokrocznie 
podczas Światowego Tygodnia Zwie-
rząt TOZ zachęca do adoptowania 
zwierząt, organizując w schroniskach 
Dni Otwartych Drzwi.



Chcesz w coś pograć? Upiorny 
Joker czeka w Kinie Millenium     
Repertuar 4 – 10 października 

Piątek 4 października 
Duża sala: Był sobie pies 2 - godz. 

12:00 i 18:00; Angry Birds Film 
2 - godz. 14:00 i 16:00; Ad Astra– 
godz. 20:30.   
Mała sala: Joker - godz. 15:30, 
18:00 i 20:30.  
Sobota 5 października 
Duża sala: Był sobie pies 2 - godz. 
10:00, 12:00 i 18:00; Angry Birds 
Film 2 - godz. 14:00 i 16:00; Ad 
Astra– godz. 20:30.      
Mała sala: Wyprawa Magellana - 
godz. 11:00; Legiony - godz. 13:00;  
Joker - godz. 15:30, 18:00 i 20:30.  

Niedziela 6 października 
Duża sala: Był sobie pies 2 - godz. 
10:00, 12:00 i 18:00; Angry Birds 
Film 2 - godz. 14:00 i 16:00; Ad 
Astra– godz. 20:30.      
Mała sala: Wyprawa Magellana - 
godz. 11:00; Legiony - godz. 13:00;  
Joker - godz. 15:30, 18:00 i 20:30.  
Poniedziałek 7 października
Duża sala: Był sobie pies 2 - godz. 
12:00 i 18:00; Angry Birds Film 
2 - godz. 14:00 i 16:00; Ad Astra– 
godz. 20:30.   

Mała sala: Joker - godz. 15:30, 
18:00 i 20:30.  
Wtorek 8 października 
Duża sala: Był sobie pies 2 - godz. 
12:00 i 18:00; Angry Birds Film 
2 - godz. 14:00 i 16:00; Ad Astra– 
godz. 20:30.   
Mała sala: DKF Piłsudski - godz. 
10:00; Joker - godz. 15:30, 18:00 
i 20:30.  
Środa 9 października 
Duża sala: Był sobie pies 2 - godz. 
12:00 i 18:00; Angry Birds Film 

2 - godz. 14:00 i 16:00; Ad Astra– 
godz. 20:30.   
Mała sala: Joker - godz. 15:30, 
18:00 i 20:30.  
Czwartek 10 października
Duża sala: Był sobie pies 2 - godz. 
12:00 i 18:00; Angry Birds Film 
2 - godz. 14:00 i 16:00; Ad Astra– 
godz. 20:30.   
Mała sala: Joker - godz. 15:30 
i 20:30; Parasite DKF - godz. 18:00.  

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Soundtrack  
w Łomży 

Po raz 12. Miejski Dom Kul-
tury – Dom Środowisk Twórczych 
w Łomży zorganizował  Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Filmowej 
SOUNDTRACK. Jury w   składzie: Lora 
Szafran – przewodnicząca, Jakub Wocial, 
Małgorzata Wagner, Urszula Durzyńska, 
po wysłuchaniu 24. uczestników Festiwalu 
SOUNDTRACK postanowiło przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia

KATEGORIA 12- 15 LAT
I NAGRODA - Natalia Kawszyn
WYRÓŻNIENIA - Anna Danieluk, Ka-
tarzyna Boguska, Agata Daniłowicz.
KATEGORIA 16-20
I MIEJSCE – Franciszek Przybylski;

II MIEJSCE - Julia Kuzyka; 
III MIEJSCE - Paulina Mogiel-
ska; 
NAGRODY JĘZYKOWE - Ju-
lia Kuzyka i Paulina Mogielska;
WYRÓŻNIENIA - Jadwiga 
Danelczyk i Ewelina Targońska; 
NAGRODY ZA MUZYKAL-

NOŚĆ – Ewelina Targońska i Franciszek 
Przybylski; 
FAMILIJNE BILETY DO TEATRU 
(od Jakuba Wociala) – Franciszek Przy-
bylski i Natalia Kawszyn. 

Finałowy 
koncert 

Festiwalu 
"Sacrum et 

Musica" 
Nie zabrakło niczego, co 

sprawia, że Międzynarodowy 
Festiwal Kameralistyki "Sacrum 
et Musica" organizowany przez 
Jana Miłosza Zarzyckiego i kie-
rowaną przez niego Filharmonię 
Kameralną  im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży jest wyda-
rzeniem tak unikalnym. Dobie-
ga końca 15. edycja muzycznego 
święta. 

Od końca sierpnia melomani 
mieli co kilka dni do czynienia 
z muzyką sakralną i świecką, 
poważną i pogodną, ale zawsze 
różnorodną i piękną. Nadchodzi 
jednak czas ostatnich akordów 
"Sacrum et Musica 2019".   

W Roku Moniuszkowskim 
na uroczyste zakończenie 
Festiwalu nie mogło zabrak-
nąć kompozycji narodowego 
twórcy. Litanie Ostrobramskie 
Stanisława Moniuszki będą 
głównym dziełem prezento-
wanym podczas ostatniego 
koncertu.

Odbędzie się on w Katedrze 
Łomżyńskiej p.w. świętego Mi-
chała Archanioła w  niedzielę 6 
października o godz. 19:00. Wy-
stąpią: Filharmonia Kameral-
na  w Łomży pod dyrekcją Jana 
Miłosza Zarzyckiego oraz Kau-
no Vakstybinis Choras z Litwy 
pod dyrekcją Petrasa Bingelisa, 
Hanna Maria Zajączkiewicz 
(sopran), Donata Zuliani (me-
zzosopran), Jacek Szymański 
(tenor), Grzegorz Piotr Koło-
dziej (baryton).

Zapraszamy!

Spotkania artystów o różnej wrażli-
wości, technice i sposobach postrzegania 
świata w wybranych miejscowościach są 
od zawsze wydarzeniami pozostawia-
jącymi ślady u twórców i w lokalnych 
społecznościach. Latem tego roku  gru-
py plastyków brały udział w plenerach 
w Sulinie koło Wizny i w Jedwabnem. 
Efekty można poznać na wystawach.

Łomża     
Regionalny Ośrodek Kultury 

w Łomży – Instytucja Kultury Powia-
tu Łomżyńskiego oraz Fundacja Sztuk 
i Dialogu zapraszają na poplenerową 
wystawę V Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego - Kultura łomżyńska pędz-
lem malowana – Sulin 2019.

Ekspozycję można oglądać w foy-
er sali widowiskowej Centrum Kultury 
przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. 
Sadowa 12. 

Od 1 do 7 lipca tego roku odbywał się 
V Ogólnopolski Plener Malarski  "Kul-
tura łomżyńska pędzlem malowana". 
Tym razem malarzy z całej Polski gości-
ło gospodarstwo agroturystyczne ,,Carski 
Trakt’’ w Sulinie koło Wizny. Organizato-
rami byli Fundacja Sztuk i Dialogu oraz 
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Artyści pod czujnym okiem kurato-
ra pleneru tworzyli dzieła, na których 
uwiecznione zostały piękne meandry Nar-
wi, wzgórza Wizny, zieleń lasów, krajobra-
zy i dzika przyroda. Jest to miejsce, które 
inspirowało do pracy. Serdecznie dziękuje-

my uczestnikom, gospodarzom oraz orga-
nizatorom za stworzenie twórczej, cieplej 
atmosfery, która umożliwiła powstanie tak 
wielu wspaniałych obrazów - przekazuje, 
z plenerowym pozdrowieniem, Justyna 
Kryszpin-Żmuda, komisarz pleneru.

Jedwabne
Fundacja Czas Lokalny we współ-

pracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Jedwabnem i przy wspar-

ciu Zarządu Województwa Podlaskie-
go realizuje projekt "Plener malarski 
w Jedwabnem". 

Na przełomie lipca i sierpnia tego roku  
23 malarzy amatorów tworzyło w Jedwab-
nem. Owoce tego pleneru zostaną zapre-
zentowane podczas wystawy w MGOK 
w Jedwabnem od 6 października. Otwar-
cie o godzinie 13:00. 

Serdecznie zapraszamy! - piszą orga-
nizatorzy

Plastycy  
w plenerze



a to ciekawe
Zatonięcie Lusitanii. 18 minut, które zmieniły bieg wojny

Wielka historia, 
ludzkie tragedie

Gdy parowiec atlantycki „Lusitania" został storpedowany przez niemieckiego  
U-Boota u wybrzeży Irlandii 7 maja 1915 roku, zatonął w 18 minut,  

zabierając na dno prawie 1200 pasażerów. 
Ta niepotrzebna tragedia najprawdopodobniej zmieniła przebieg I wojny światowej. Na pokładzie znaj-

dowało się wielu amerykanów, Stany Zjednoczone niemal natychmiast ogłosiły przystąpienie do konfliktu. 
Film pokazuje tę tragedię przez pryzmat osobistych historii. Twórcy skupiają się na losach ośmiu pasa-

żerów statku oraz na kapitanie niemieckiej łodzi podwodnej. Od kuchni głęboko pod pokładem do kabin 
pierwszej klasy, opowiadają historie o bohaterstwie, poświęceniu, szczęściu i nieszczęściu – i o tym, jak walka 
tych osób o przetrwanie wpłynęła na życie milionów ludzi na całym świecie.

Zatonięcie Lusitanii. 18 minut, które zmieniły bieg wojny
TVP Historia sobota 20.30 Plakat z 1915 roku przedstawiający „Lusitanię” idącą na dno

Rzym: ukryte miasto

Podziemne 
skarby

Dr Michael Scott, z pomocą zespo-
łu ekspertów i najnowszych technologii 
skanowania 3D, które pozwalają badać 

podziemia bardziej szczegółowo niż kie-
dykolwiek przedtem, przemierza kata-
kumby, które znajdują się głęboko pod 
ulicami Rzymu. Przybliża historię naj-
bardziej niezwykłego miasta z czasów sta-
rożytności i wyjątkowych ludzi, którzy je 
stworzyli.

Naukowcy badają tajny podziemny 
świat Koloseum, akwedukty i kanały, labi-
rynty tuneli, miejsca tajemniczych kultów 
i spoczynku zmarłych Rzymu.  

Wchodząc przez włazy w ulicach, 
ukryte drzwi na bocznych zaułkach, ta-
jemne spiralne schody, schodząc po 
chwiejnych starych drabinach i wspinając 
się po kamiennych ścianach, filmowcy od-
krywają nową stronę wiecznego miasta. 

Rzym: ukryte miasto
TVP Historia piątek 21.05
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Mike Wazowski od najmłodszych lat marzył o karierze 
straszaka w fabryce Potwory i Spółka. Pełen zapału młody po-
twór dostał się na wymarzony wydział straszologii Uniwersy-
tetu Potwornego. 

Film opowiada o młodości i początkach przyjaźni dwóch 
sympatycznych potworów – ambitnego Michaela Wazowskie-
go i leniwego Jamesa P. Sullivana, którzy studiują na prestiżo-
wym Uniwersytecie Potwornym. Młodzieńcy bardzo się różnią 
– ambitny i pracowity Michael od dziecka marzył o studiach, 
a James jest zdolnym leniem, spędzającym czas na zabawie. 
Młode potwory początkowo nie darzą się przyjaźnią, potem 
zaczynają ze sobą rywalizować. Jak się jednak okazało, ani 
ciężka praca Mike'a ani wrodzone predyspozycje Sully'ego nie 
spełniają oczekiwań budzącej postrach dziekan Skolopendry.

Mike podejmuje bardzo ryzykowne kroki, aby utrzymać się 
na Uniwersytecie i udowodnić wszystkim, że jednak jest strasz-
ny. Musi wystartować w pojedynku dla potworów.

Uniwersytet Potworny
TV Puls2 sobota 17.55, niedziela 12.00

plac zabaw
Uniwersytet potworny

Straszyć  
nie jest łatwo

Sindbad: Legenda siedmiu mórz

Znaleźć „Księgę Pokoju”
Kiedy w dalekie morskie 

wyprawy wyruszali tylko naj-
więksi śmiałkowie, zuchwały 
pirat Sindbad był postrachem 
siedmiu mórz. 

Pewnego dnia żeglarz 
zostaje oskarżony o kradzież 
tzw. „Księgi Pokoju", uważanej 
za największy skarb na świe-
cie. Rehabilitację może mu 
przynieść jedynie znalezienie 
i zwrócenie dzieła. Jeśli tego 
nie dokona, umrze jego przy-
jaciel, Proteusz, który ręczy 
własnym życiem za niewinność Sindbada. Ten jednak, zamiast 
szukać woluminu, postanawia wyruszyć na słoneczne wyspy Fidżi. 
Narzeczona Proteusza odwodzi go od tego pomysłu.

Sindbad: Legenda siedmiu mórz
TV4 sobota 7.05

Oliver Twist

Londyński kieszonkowiec
Doskonała ekranizacja powieści Charlesa Dic-

kensa, której akcja rozgrywa się w dziewiętnasto-
wiecznej Anglii. 

Oliver Twist przebywa w zakładzie dla sie-
rot prowadzonym przez bezwzględnego pana 
Bumble'a. Sprzedany właścicielowi zakładu 
pogrzebowego, po bójce z jego zawistnym 
pomocnikiem, ucieka do Londynu. Wpada 
tam w środowisko nieletnich złodziei kie-
szonkowych, pracujących dla okrutnego Fa-
gina. Jego pierwsza złodziejska wyprawa koń-
czy się fatalnie.

Oliver Twist
TV Puls2 sobota 11.40

Dzwonnik z Notre Dame

Żyć między ludźmi
W dzwonnicy katedry mieszka młodzieniec Quasimodo, 

syn Cyganki, która zginęła z ręki okrutnego sędziego Klaudiu-
sza Frolla. Mimo szpetoty i kalectwa, a także doznanych w życiu 
krzywd, jest bardzo dobrym i szlachetnym człowiekiem. Nie wol-
no mu jednak opuszczać dzwonnicy. 

Podczas dorocznego święta błaznów Quasimodo decyduje się 
potajemnie opuścić dzwonnicę i wmieszać się w tłum. Tak pozna-
je piękną Cygankę Esmeraldę, która podbija jego serce. W tym 
samym czasie do miasta przybywa młody kapitan Phoebus. On 
również zakochuje się w Esmeraldzie.

Wkrótce dzwonnik będzie musiał stanąć do walki o ocalenie 
ukochanych ludzi i miasta, a przy okazji udowodni, że szlachetne 
serce jest ważniejsze od wyglądu...

Disnejowska adaptacja klasycznej powieści Wiktora Hugo. 
Dzwonnik z Notre Dame

Polsat niedziela 8.55
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W wieku 80 lat zmarł w Łomży dr Wie-
sław Wenderlich. Niezwykły lekarz ra-
diolog, wychowawca całych pokoleń 
łomżyńskich specjalistów w tej dzie-
dzinie. A przy tym błyskotliwy publi-
cysta, komentator rzeczywistości, nie 
tylko w sferze zdrowia.  

Wiesław Wenderlich uro-
dził się 11 maja 1939 roku 
w Siedlcach. Akademię Me-
dyczną w Białymstoku ukończył 
w 1966 r. Pracował m. in. w So-
kółce,  Białymstoku, Olsztynie, 
ale to właśnie w murach łom-
żyńskiego szpitala spędził 25 lat, 
większość swego zawodowego 
życia.

Suchy bilans tych lat to:
- 1979 – 1982, starszy asy-

stent w Pracowni RTG
- 1982- 2004, kierownik Za-

kładu Diagnostyki Obrazowej. 
- 1988, rzecznik prasowy 

Wojewódzkiego Szpitala Zespo-

lonego w Łomży. Był również 
wieloletnim Przewodniczącym 
Rady Ordynatorów w szpitalu.

- 1989, powołany przez Mi-
nistra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej na Członka Okręgowe-
go Komisji Kontroli zawodowej 
w Białymstoku.

Dr Wiesław Wenderlich ty-
tuł lekarza specjalisty w zakresie 
radiodiagnostyki uzyskał w 1974 
r., a stopień naukowy dokto-
ra nauk medycznych w 1977 r. 
Utrzymywał  bliskie więzi facho-
we, naukowe i osobiste z Zakła-
dem Radiologii AM W Białym-
stoku, z Zakładem Obrazowania 
Narządów WSZ w Białymstoku, 
był w stałym kontakcie z Krajo-
wym Zespołem Specjalistów ds. 
Radiologii Medycyny Nuklearnej 
i Ultrasonografii.

W 2014 roku z okazji Jubile-
uszu 500-lecia szpitalnictwa na 

Ziemi Łomżyńskiej został wy-
różniony odznaczeniem Ministra 
Zdrowia „Zasłużony dla Ochro-
ny Zdrowia”. 

W czasie swojej pracy na sta-
nowisku Kierownika Zakładu 
Radiologii Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego, którego był or-
ganizatorem dał się poznać jako 

doskonały fachowiec, wycho-
wawca młodego pokolenia radio-
logów, a jednocześnie człowiek 
koleżeński, służący radą i pomocą 
w każdej potrzebie. 

Pod jego kierownictwem 
uzyskało w Łomży specjalizację 
kilkunastu lekarzy radiologów, 
zorganizowano i wyposażono 

w sprzęt Pracownię RTG 
przy ul. Szosa Zambrow-
ska, Pracownię RTG przy 
Oddziale Chorób Płuc, 
Pracownię Ultrasonogra-
ficzną, Zakład Diagnostyki 
Obrazowej w nowym Szpi-
talu przy Al. Piłsudskiego.

- Wyrażamy uznanie 
dla jego doświadczenia, 
wysokich kompetencji, 
które umiejętnie wykorzy-
stywał na stanowisku pracy, 
umiejętności kierowania 
zespołem, a także zwykłą 

ludzkiej życzliwości, którą oka-
zywał ludziom cierpiącym. Jego 
zasługi dla łomżyńskiej radiolo-
gii, ale też nieprzeciętne poczucie 
humoru, atmosfera, którą rozta-
czał, uczyniły z Niego niezapo-
mnianą postać. Pokolenie, które 
wykształcił i ci, którzy z Nim 
współpracowali na pewno nie 
zapomną Jego wkładu w historię 
naszego szpitala – pisze dyrek-
cja Szpitala Wojewódzkiego  im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Łomży.

Daty, liczby, nazwy, funkcje 
objaśniają tylko w małym stopniu 
dlaczego Wiesław Wenderlich 
pozostanie we wspomnieniach. 
Ci, którzy go znali, twierdzą, że 
jeszcze nie została wynaleziona 
maszyna radiologiczna, która po-
trafiłaby wykryć jakie miał w so-
bie pokłady wiedzy, życzliwości, 
przyjaźni, poczucia humoru…   

Ale jak to?! 
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk 
Twórczych zaprasza na wystawę fo-
tografii Jakuba Ostałowskiego "Ale 
jak to?!" w Galerii Pod Arkadami przy 
Starym Rynku w Łomży. 

Jakub Ostałowski fotogra-
fuje od wczesnej młodości. Od 
połowy lat 70. był członkiem 
Warszawskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, a od 2001 r. 
należy do Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików. Od 1979 r. 
pracował w wytwórni Filmowej 
"Polfilm" jako asystent operatora 
obrazu i fotograf. Od 1988 roku 
jest fotoreporterem. Jego zdjęcia 
można znaleźć m. in. w "Życiu 
Warszawy", "Życiu", "Rzecz-
pospolitej", magazynie Polskiej 
Akademii Nauk "Academia" oraz 
"Polityce". Zajmuje się przede 
wszystkim fotografią społeczną.

Autor o wystawie : 
"Ale jak to? Świat składa 

się z pytań. Odpowiedzi na nie 
ukryte są w śladach na murach 
domów, za firankami okien, w za-

kątkach miast i miasteczek, któ-
re zazwyczaj mija się obojętnie. 
I przede wszystkim w twarzach. 
Ich dostrzeżenie nie przynosi 
jednak rozwiązań, a tylko ujaw-
nia kolejne znaki zapytania. O to 
choćby, jak możliwa jest stałość 
w zmianie.

W 1989 r. nastała nowa Pol-
ska. Kraj możliwości i przyspie-
szeń. Estetyki kostki Bauma, 
chromu i szkła biurowców, mar-
kowych ubrań i samochodów. 
Obietnicy zdrowego, eleganc-

kiego i bogatego życia. Ale poza 
blaskiem świetlanej przyszłości 
tli się teraźniejszość zwyczajnych 
ludzi. Zatroskanych, niepewnych 
swojego miejsca, zdumionych 
nowościami, tęskniących niekie-
dy za tym, co znane, choć może 
nie tak piękne. Ale też wojowni-
czych w nieustannym wymuszo-
nym ruchu lub trwaniu. Spoty-
kam się z nimi na co dzień. Dają 
mi zmienność i stałość".

Wystawa czynna do 17 paź-
dziernika

O etyce 
i biznesie

Uczelnia Jańskiego w Łomży zaprasza 
w  piątek 4 października na konferen-
cję "Etyczne aspekty funkcjonowania 
firmy w gospodarce rynkowej". Jest 
to projekt realizowany z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach progra-
mu edukacji ekonomicznej.   

Program konferencji
godz. 10:00 - rozpoczęcie, dr 

Joanna Karpowicz, rektor Uczel-
ni

godz. 10:10 - Przedsiębior-
czość. Spojrzenie uetycznione, 
ksiądz dr Jacek Czaplicki, wy-
kładowca akademicki WSD 
w Łomży, UKSW w Warszawie, 
Uczelnia Jańskiego w Łomży.

godz. 10:30 - Etyka w biznesie 
na przykładzie UE, Lech Antoni 
Kołakowski, poseł na Sejm RP, 
wiceprzewodniczący sejmowej 
komisji do spraw UE, przewod-
niczący sejmowej podkomisji do 
spraw wykorzystania środków UE; 

godz. 11:00 - Etyka w bizne-
sie regionalnym - teoria a prak-
tyka, dr Antoni Chojnowski, 

Przewodniczący Rady Nadzor-
czej PREFBET Sp. z o.o.      

godz. 11:30 - przerwa na 
kawę

godz. 12:00 - Innowacyjność 
i kreatywność, jako wartość przy-
szłości, dr Joanna Karpowicz

godz. 12:30 - Etyka decyzji 
finansowych a kryzys finansowy 
z 2007 roku, dr Maria Konop-
ka, długoletni dyrektor banku, 
wykładowca Uczelni Jańskiego 
w Łomży;

godz. 13:00 - dyskusja
godz. 14:00 - zakończenie 

konferencji.   

Odszedł Wiesław Wenderlich, twórca łomżyńskiej radiologii 

Łomżyńskie Forum Seniora 
Już 11 października, o godzinie 10.00 w Hotelu Belfort w Piątnicy odbędzie 
się Łomżyńskie Forum Seniora, organizowane przez Podlaską Federację Orga-
nizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Łomża Mariusz 
Chrzanowski.

Jednym z głównych tematów, który zostanie podjęty podczas 
spotkania będzie bezpieczeństwo osób starszych. Planowane jest wy-
stąpienie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, psychologa, który 
omówi techniki asertywnego zachowania, policjanta oraz eksperta ds. 
ekonomicznych.

 - Myślę, że każdy z uczestników zapozna się z informacjami, które 
będą przydatne w życiu codziennym. Dodatkowo nagrodzimy aktyw-
nych seniorów – mówi prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych Paweł Backiel.

Forum przygotowane jest z myślą o dojrzałych, starszych miesz-
kańcach Łomży, których przybywa. 

- Chcemy zdiagnozować problemy seniorów i zaproponować 
nowe rozwiązania, których do tej pory nie było w Łomży – podkreśla 
Tomasz Wróblewski, kierownik OWES w Łomży.

Partnerem "Święta Seniorów" jest Łomżyńska Rada Seniorów. 
Jej przewodniczą-
ca Grażyna Czaj-
kowska uważa, że 
dzięki współpracy z 
organizacjami poza-
rządowymi seniorzy 
mogą się uaktyw-
niać i czerpać od 
młodszego pokole-
nia.

R e j e s t r a c j a 
uczestników odby-
wa się w Ośrodku 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Łom-
ży przy ul. Polowej 
45 (parter), tel. 794 
000 782, e-mail: 
lomza.sekretariat@
gmail.com. Oso-
bą wyznaczoną do 
kontaktu jest Mag-
dalena Kamińska. 
Organizatorzy za-
pewniają seniorom 
transport.
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Praca magisterska Ewy Wnuk, absol-
wentki informatyki Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży, wygrała w konkursie 
o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju 
Przemysłu w kategorii „innowacje 
w przemyśle”. – Liczę, że konkurs 
otworzy mi wiele nowych możliwości 
– komentuje zwyciężczyni. 

Jest na to szansa, gdyż ARP 
chce, aby najlepsze prace dyplo-
mowe absolwentów publicznych 
uczelni zawodowych znalazły za-
stosowanie w przemyśle. 

Agencja Rozwoju Przemysłu 
przeprowadziła konkurs objęty 
patronatem premiera Mateusza 
Morawieckiego i wicepremiera 
dra Jarosława Gowina, ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. To spółka akcyjna Skarbu 
Państwa o strategicznym zna-
czeniu dla rozwoju przedsię-
biorczości, wspiera między in-
nymi restrukturyzację polskich 
firm. Możliwość zgłaszania prac 
do konkursu miały publiczne 
uczelnie zawodowe. Najlepsze 
prace magisterskie, inżynierskie 
oraz licencjackie wyłaniane były 
w trzech obszarach: innowacje 
w przemyśle, restrukturyzacja, 
efektywne zarządzanie przedsię-
biorstwem.

Sukces absolwentów PWSIiP 
był podwójny: najwyżej ocenioną 
innowacyjną „magisterką” okaza-
ła się praca Ewy Wnuk „Projekt 
i badanie inteligentnego ubrania 

z funkcjonalnością rejestracji wy-
branych parametrów życiowych 
pracownika zakładu przemysło-
wego”, a w kategorii prace inży-
nierskie, także z obszaru innowa-
cje w przemyśle, trzecie miejsce 
zajął przygotowany przez Juliana 
Skowrońskiego „Prototyp auto-
nomicznego robota obsługujące-
go ruch palet między magazynem 
i strefą załadunku/rozładunku”. 

Ewa Wnuk łomżyńską uczel-
nię docenia za świetne wyposa-
żenie sprzętowe i wspaniałych 
wykładowców. Pracę dyplomową 
„Projekt i badanie inteligentne-
go ubrania z funkcjonalnością 
rejestracji wybranych parame-
trów życiowych pracownika za-
kładu przemysłowego” napisała 
pod kierunkiem dra inż. Roma-
na Trochimczuka, a obroniła ją 
w 2018 roku. – Pani Ewa opraco-
wała innowacyjny projekt, stwo-
rzyła prototyp i przeprowadziła 
badania inteligentnego ubrania 
umożlwiającego rejestrację wy-
branych parametrów życiowych 
pracownika zakładu przemysło-
wego – informuje dr inż. Aneta 
Wiktorzak, prodziekan Wydzia-
łu Informatyki i Nauk o Żywno-
ści PWSIiP, która podkreśla, że 
także wcześniejsza, inżynierska, 
praca Ewy Wnuk była niezwykle 
ciekawa (był to koncept haptycz-
nego toru rehabilitacyjnego dla 
dzieci z porażeniem mózgowym).

W „magisterce” ambitnej ab-

solwentki, która na swoim rocz-
niku była jedyną kobietą i jedno-
cześnie starościną roku, zostały 
przedstawione podstawowe pa-
rametry życiowe, typy czujników 
służących do ich badania, środo-
wisko Arduino IDE (jako pod-
stawowe narzędzie pracy) oraz 
algorytmy działania inteligent-
nego ubrania. Ewa Wnuk przy-
gotowała także prototyp ubrania 
oraz przeprowadziła ocenę jego 
funkcjonalności.

Jej inteligentne ubranie 
może być wykorzystywane 
w zakładach przemysłowych, 
jako narzędzie zapewniające 
bezpieczną, higieniczną i ergo-
nomiczną pracę. W streszcze-
niu pracy możemy przeczytać: 
„Kontrolowanie funkcji życio-
wych pracownika pozwoli do-
stosować godziny pracy do stanu 
jego zdrowia, zoptymalizować 
częstotliwość i długość przerw 
w pracy, a także zadbać o bez-
pieczeństwo. W przyszłości ten 
innowacyjny projekt może zo-
stać rozbudowany o inne typy 
czujników i wykorzystany w tre-
ningach rehabilitacyjnych lub 
sportowych oraz do kontroli 
stanu zdrowia osób starszych. 
Istnieje możliwość stworzenia 
systemu eksperckiego z funk-
cjonalnością automatycznego 
określania czasu pracy oraz czę-
stotliwości przerw w oparciu 
o zarejestrowane parametry ży-

ciowe.Projekt może znaleźć za-
stosowaniewsporcie, rehabilita-
cji oraz diagnostyce medycznej”. 

Julian Skowrońskizostał 
doceniony za prototyp autono-
micznego robota do załadunku/
rozładunku palet, który komuni-
kuje się z zewnętrznym interfej-
sem, czyli aplikacją na systemie 
Android, za pomocą technologii 
Bluetooth. Jego model umożli-
wia przeprowadzenie fizycznych 
testów i odpowiednich analiz 
przed przygotowaniem final-
nego,komercyjnegoproduktu.  
Praca inżynierska powstała pod 
kierunkiem dra inż. Grzegorza 
Rubina. Już pojawiła się szansa, 
że zostanie skomercjalizowa-
na. – Na gali wręczenia nagród 
moim autonomicznym robotem 
zainteresowało się Centrum Pro-
dukcyjne Pneumatyki „PREMA” 
z Kielc – komentuje konkursowe 
wrażenia Julian Skowroński. Bły-
skotliwie żartuje, że impulsem do 
konstrukcji robota było lenistwo, 
czyli potrzeba uporządkowania 

własnego pokoju, która docelowa 
została zrealizowana w skali du-
żego magazynu. 

Ważna współpraca
Warto podkreślić, że w pierw-

szym kwartale 2019 roku Kon-
ferencja Rektorów Publicznych 
Uczelni Zawodowych, której 
rektor PWSIiP profesor Dariusz 
Surowik jest wiceprzewodniczą-
cym, podpisała porozumienie 
z Agencją Rozwoju Przemysłu. 
Była to pierwsza oficjalna zapo-
wiedź współpracy publicznych 
uczelni zawodowych ze spółką 
akcyjną skarbu państwa. Podpisa-
ne porozumienie w długofalowej 
perspektywie zwiększy szanse 
powodzenia absolwentów,takich 
uczelni jak łomżyńska „Pań-
stwówka”,na rynku pracy, ułatwi 
przedsiębiorcom dostęp do do-
brze wyszkolonej kadry pracow-
ników oraz umożliwi wdrożenie 
modelu kształcenia na potrzeby 
spółek z grupy kapitałowej ARP.

MATERIAŁ PWSIIP

Praca magisterska absolwentki 
PWSIiP wygrała w konkursie ARP
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W Przedsiębiorstwie Produkcji Be-
tonów Prefbet w Śniadowie został 
otwarty nowy zakład produkcji wy-
robów silikatowych. W symbolicznym 
przecięciu wstęgi uczestniczyli par-
lamentarzyści, przedstawiciele ad-
ministracji państwowej, wykonawcy 
inwestycji oraz pracownicy zakładu. 
Nowy obiekt oraz linię produkcyjną 
poświęcił ksiądz biskup Janusz Step-
nowski.

- Wdrożyliśmy produkcję 
nowego materiału budowlanego 
zgodnie z potrzebami rynku – 
mówił podczas otwarcia zakładu 
Jerzy Michalak, prezes zarządu 
Prefbet w Śniadowie.

W nowym, w pełni zauto-
matyzowanym zakładzie, wy-
twarzane są wyroby silikatowe, 

charakteryzujące się bardzo do-
brą izolacyjnością akustyczną i 
zwiększoną wytrzymałością me-
chaniczną.

- Wyroby silikatowe to ma-
teriały wykorzystywane w bu-
downictwie mieszkaniowym. 
Decydujące są w tym przypadku 
właściwości izolacyjne i wytrzy-
małościowe. Cegła silikatowa 
spełnia najbardziej wyśrubo-
wane wymagania techniczne. 
Materiały silikatowe z naszego 
zakładu mogą być wykorzy-
stywane do wznoszenia ścian 
konstrukcyjnych o mniejszej 
szerokości, dzięki temu zysku-
jemy dodatkową powierzchnię 
w budynkach - tłumaczył Jerzy 
Michalak.

Budowa i wyposażenie nowe-
go zakładu to najlepszy dowód 
rozwoju przedsiębiorstwa.

- Chcąc utrzymać w zakła-
dzie doskonałych fachowców 
rozwijamy produkcję. Pierwsi 
w branży zastosowaliśmy ro-
boty do produkcji materiałów 
budowlanych. Linia jest w pełni 
zautomatyzowana. Szczególny 
nacisk położyliśmy na zapewnie-
nie bezpiecznych warunków pra-
cy. Zadaniem pracowników jest 
głównie nadzorowanie procesu 
produkcji - stwierdził prezes za-
rządu Prefbet Śniadowo. 

Roczna wydajność nowego 
zakładu wynosi, w zależności 
od potrzeb, od 55 do 65 tysięcy 
metrów sześciennych materia-

łów budowlanych. Wystar-
czyłoby ich na budowę 600 
jednorodzinnych domów.

Uczestnicy uroczystego 
otwarcia nowego zakładu: 
poseł Bernadeta Krynicka, 
poseł Lech Antoni Ko-
łakowski oraz wojewoda 
podlaski Bohdan Pasz-
kowski podkreślali ,że Pre-
fbet Śniadowo to polska 
firma z rodzimym kapita-
łem zatrudniająca miejsco-
wych pracowników.

Koszty budowy nowego 
zakładu przekroczyły 16 
milionów złotych, z czego 
6 stanowiły fundusze unij-
ne. W planach jest kolejna 
inwestycja o wartości po-
nad 17 milionów złotych. 
Przedsiębiorstwo przygoto-
wuje się także do współpra-
cy z wykonawcami budowy 
Via Baltica.

600 domów z silikatów produkowanych  
w nowym zakładzie w Prefbet Śniadowo

W uroczystym otwarciu nowego zakładu uczestniczyli parlamentarzyści, kontrahenci, wykonawcy oraz przyjaciele Prefbet Śniadowo
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W czasie 20 lat mojej pracy w pogoto-
wiu, takiego prezentu nie dostaliśmy 
- przyznał Mikołaj Czajkowski, le-
karz, zastępca dyrektora Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży. Jak dodał, WSPR w Łomży 
wygospodarowała w tym roku fundu-
sze na zakup jednego nowego ambu-
lansu. Tymczasem otrzymała po 400 
tysięcy złotych na trzy kolejne. Dla 
jednego z nich bazą będzie łomżyńska 
stacja, a pozostałe dwa będą służyć 
wymagającym pomocy mieszkańcom 
Grajewa i Kolna.        

Ministerialnej ekipie, która 
ogłaszała informację na dzie-
dzińcu siedziby pogotowia 
w Łomży, towarzyszyli wojewo-
da Bohdan Paszkowski, posło-
wie Bernadeta Krynicka i Lech 
Antoni Kołakowski oraz wice-
minister cyfryzacji i poseł Adam 
Andruszkiewicz. Urząd Marszał-
kowski reprezentował  Dominik 
Maślach, dyrektor Departamen-
tu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego (WSPR jest jednostką sa-
morządu województwa).   

- Witam na spotkaniu, które 
będzie w zasadzie podpisaniem 
umów w ramach rządowego pro-
gramu wymiany ambulansów, 
które są wykorzystywane w po-
gotowiach ratunkowych - zwró-
cił się  do mediów wojewoda 
Bohdan Paszkowski i zaprosił do 
mikrofonu wiceministra Janusza 
Cieszyńskiego.   

- Mam wielką przyjemność 
być w Łomży w związku z pod-
pisaniem umów z rządowego pro-
gramu wymiany ambulansów. 200 
nowych karetek trafia do stacji ra-
townictwa na terenie całego kraju. 
Na ten cel  rząd premiera Mate-
usza Morawieckiego przezna-
czył 80 milionów złotych. Wśród 
beneficjentów jest Wojewódzka 
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży. Ambulanse, które służą 
w Łomży, Grajewie i Kolnie mają 
już po więcej niż 7 lat, a zatem 
najwyższy czas, aby zainwestować 

w ich wymianę . Chciałbym po-
dziękować wszystkim, którzy byli 
zaangażowani  w doprowadzenie 
sprawy do finału. Przede wszyst-
kim wojewodzie, który wraz 
z Podlaskim Urzędem Wojewódz-
kim, stanowi taki punkt koordy-
nacyjny ratownictwa medycznego. 
Szczególnie po zmianach wpro-
wadzonych w kwietniu tego roku, 
gdy powstało w pełni państwowe 
ratownictwo medyczne. Zawsze 
mogliśmy liczyć  na szybką termi-
nową i bardzo otwartą współpracę 
wojewody Bohdana Paszkowskie-

go. Nie  sposób też nie docenić lo-
kalnych liderów. Poseł Bernadeta 
Krynicka, z którą pracowaliśmy 
przez całą kadencję w sejmowej 
Komisji Zdrowia; wiceminister 
Adam Andruszkiewicz, który 
szczególnie zabiegał o ambulans 
dla Grajewa, poseł Lech Anto-
ni Kołakowski, który cały czas 
przypominał nam o potrzebach 
mieszkańców Łomży. Karetki słu-
żą przede wszystkim pacjentom, 
ale przy tej okazji nie sposób nie 
wspomnieć o tych, którzy stano-
wią serce całego systemu, czyli 

pracownikach zespołów ratow-
nictwa medycznego. To są lekarze 
pielęgniarki, ratownicy medyczni, 
którzy każdego dnia w karetkach 
przemierzają wiele kilometrów. 
Warto powiedzieć, że przeciętny 
ambulans w Polsce każdego roku 
realizuje 1500 wyjazdów. Mamy 
3 miliony 200 tysięcy interwen-
cji z udziałem karetki pogotowia 
rocznie w kraju. Jest absolutnym 
priorytetem rządu Prawa i Spra-
wiedliwości, aby w ramach pro-
gramu wymiany ambulansów do-
prowadzić do tego, aby w systemie 
państwowego ratownictwa me-
dycznego funkcjonował wyłącz-
nie najnowszy i najlepszy sprzęt 
i tabor - oświadczył wiceminister 
Janusz Cieszyński. 

Podpisane umów dotyczą-
cych funduszy dla Łomży i Gra-
jewa (do Kolna wiceminister i to-
warzyszące mu osoby wybrały się 
oddzielnie) miało nowoczesny 
i ekologiczny charakter. Żadnych 
papierowych dokumentów, tyl-
ko tablet z pisakiem. Był jednak 
także akcent wizualny w postaci 
symbolicznych  wielkich czeków.

Za prezent serdecznie po-
dziękowali w imieniu mieszkań-
ców Ziemi Łomżyńskiej posło-
wie Bernadeta Krynicka i Lech 
Antoni Kołakowski Wyrazili też 
nadzieję, że program odnawiania 
taboru ratownictwa medycznego 
będzie kontynuowany.   

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Po-
licji w Łomży włączyli się do akcji 
kontrolno – edukacyjnej w ramach 
obchodów Europejskiego Dnia Bez 
Ofiar Śmiertelnych na Drogach pod 
nazwą „EDWARD”. Ideą tego projektu 
jest „wizja zero”, czyli żadnych ciężko 
rannych i ofiar śmiertelnych wypad-
ków drogowych. Celem działań mun-
durowych jest m.in. podniesienie 
świadomości społecznej, co do dbania 
o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak 
i innych uczestników ruchu drogowe-
go.

Policjanci przeprowadzili 
szeroko zakrojone działania pro-
filaktyczne związane z promowa-
niem pozytywnych postaw wśród 
kierowców i pieszych. Kontrole 
na terenie całego powiatu, miały 
na celu eliminowanie takich za-
chowań na drogach, które nega-
tywnie wpływają na bezpieczeń-
stwo wszystkich uczestników 
ruchu drogowego.

Jak informuje policja, jednym 
z elementów prowadzonej akcji 
była nietypowa lekcja bezpie-
czeństwa dla młodzieży. Została 
ona zrealizowana we współpracy 
z dyrekcją i pedagogiem z Zespo-
łu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Marianowie. Szko-
ła położona jest przy ruchliwej 
drodze krajowej nr 61, która każ-
dego roku generuje dużą liczbę 
zdarzeń drogowych. Część z nich 
niestety kończy się tragicznie…

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego przekazali młodym 
kierowcom, ważne informacje do-
tyczące bezpiecznego zachowania 
w ruchu drogowym. Rozmawiali 
z młodzieżą na temat zagrożeń 
związanych m.in. z przekracza-
niem dozwolonej prędkości, po-
dejmowaniem ryzykownych ma-
newrów na drodze, korzystaniem 
z telefonu podczas jazdy samo-
chodem czy nieużywaniem pasów 
bezpieczeństwa. Ponadto, każda 

z osób uczestniczących w zaję-
ciach, miała możliwość przeje-
chać tor symulatorem poślizgu 
i przekonać się, że nawet chwila 
nieuwagi może doprowadzić do 
utraty panowania nad pojazdem 
i najechania na plastikowy pa-
chołek. Natomiast ratownicy me-
dyczni z Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Łomży 
przeprowadzili instruktaż rato-
wania życia i udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Akcja EDWARD prowa-
dzona jest także w mediach 
społecznościowych Facebook 
i Twitter. Tegoroczną edycję po-
licyjnego projektu EDWARD 
w mediach społecznościowych, 
na terenie powiatu łomżyńskiego, 
dołączając do wspólnego zdję-
cia,  wsparły także inne służby 
mundurowe, uczniowie klas po-
licyjnych z Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących 
nr 4 w Łomży i mundurowych 

z Akademickiego Liceum Ogól-
nokształcącego wraz z opiekuna-
mi, a także Łomżyńska Orkiestra 
Dęta. W wyniku tej nietypowej 
współpracy powstała galeria 
#ProjectEDWARD.

Warto dodać, że ubiegłorocz-
na kampania #ProjectEDWARD 
wywarła ogromny wpływ na me-

dia społecznościowe, osiągając 
zasięg 25 milionów na Twitterze 
w dniu akcji – 19 września, oraz 
całkowity zasięg 37,2 miliona, od 
11 czerwca do 21 września.

Pamiętajmy, że bezpieczeń-
stwo na drogach zależy od za-
chowania każdego uczestnika 
ruchu, dlatego przestrzegajmy 
obowiązujących przepisów i na 
drodze kierujmy się rozsądkiem. 
Nie tylko tego jednego dnia!

Prezent dwudziestolecia. Pogotowie 
ratunkowe w Łomży zakupi nowe karetki 

#ProjectEDWARD, czyli bez ofiar śmiertelnych na drodze 
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r -
ne i C.O. 
montaż ko-
t ł o w n i , 
grzejników, ogrzewanie podłogowe, 
przeróbki, odkurzacze centralne, pompy 
ciepła C.W.U. Tel. 668 645 922. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

DOM
EDWAL – meble na zamówienie. Projekt 
gratis. Konarzyce. Tel. 86  218 79 53, 601 
804 117. 

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem 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 Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862 115 343, 696 884 735. Usługi w zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, 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 WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 
Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897

Wynajmę dobry lokal w Centrum na dzia-
łalność handlowo - usługową, Łomża, ul. 

Sienkiewicza 2. Tel. 508 051 512

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

Wynajmę mieszkanie wyłącznie dla stu-
dentów lub uczniów. Dwa pokoje z kuch-
nią. Łomża. Tel. 511 599 670.

Wynajmę: -mieszkanie 50 m2, 3Maja 9-1200 
zł -garaż 50 m2 lub 2x50 m2 jest kanał i siła, 
-pawilon handlowy 28 m2 wolnostojący 
przy dworcu PKS Tel.535 480 220.

DO WYNAJĘCIA LOKAL 70 M2 W ŁOMŻY, UL. 
SIENKIEWICZA 2, POD DZIAŁALNOŚĆ HAN-
DLOWĄ - USŁUGOWĄ. TEL. 508 051 512.

Wynajmę mieszkanie M-4 trzy pokoje, 
kuchnia. łazienka ubikacja oddzielnie, bal-
kon, umeblowane na I pietrze w centrum 
Białegostoku przy ul. Sobieskiego, bardzo 
spokojnie. Tel. 513 343 969.

Sprzedam wyposażenie mieszkania, w tym 
AGD i meble. Telefon: 798806568

Do wynajęcia w Łomży -lokal 100 m2, 1 pię-
tro pod usługi lub mieszkanie, 2500 zł -ma-
gazyn 50 m2 lub garaż 2x50 m2 z kanałem, 
1000 zł. Tel. 535-480-220

Sprzedam -działkę budowlaną 10 ary w 
Kupiskach Starych 69 tys, -mieszkanie o wy-
sokim standardzie 70 m2+ 50 m2+garaż 1 
9m2, 499 tys. lub zamienię na dom Tel. 535-
480-220

Do wynajęcia pokoje 2/3 osobowe dla stu-
dentów i nie tylko 500 złl bez dodatkowych 
kosztów jest Wi-Fi tv Al.Legionów 61 na 
przeciw stacji Circle Tel. 690-478-843

Kupię ziemię las nieużytki teren po wycię-
tym lesie inne niepotrzebne Ci działki, zlecę 
pokrycie dwóch dachów. Tel. 535-480-220

RÓŻNE / SPRZEDAM
Sprzedam kojec dla psa 2x2,5 m2 z budą. 
Tel. 572 345 607

Zlecę pokrycie trzech dachów blachoda-
chówką oraz wykonanie pawilonu z płyty 

warstwowej. Tel. 535 480 220

Sprzedam wyposażenie mieszkania: AGD 
i meble. Tel. 798 806 568.

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

Sprzedam kuchenkę gazową, lodówkę, koła 
do WSK, rowery po 70 zł. Tel. 721 807 932.
Sprzedam rower zabytek prod.CCCP-ZSRR 
składak koła 20” st.tech. b.dobry. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam jasną kanapę stan bdb, wymiary 
190x120, cena do uzgodnienia. Tel. 514 515 950.

Sprzedam akwarium 200 litrów z rybkami, 
ze stolikiem, kompletne. Tel. 572 345 607.

Drewno z nadleśnictwa: świerk, sosna, osi-
ka, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 do 150 zł 
z dostawa do klienta. Tel. 608 412 919.

Sprzedam oś z kołami, kuchnie gazową, lo-
dówkę oraz zaprzęg konny lejce pusor. 
Tel. 721 807 932.

Poznam i zaproszę do siebie samotną Panią 
pannę lub wdowę w wieku 50 do 60lat do 
życia we dwoje. Tel.575-682-772

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne plus mate-
rac standardowy Easy-Mat. Tel. 501 757 995.

Sprzedam meble pokojowe FORTE (szafa, 
komoda, witryna, szafka RTV). Tel. 501 757 
995.

KOREPETYCJE
Nauka gry na instrumentach muzycznych. 
Łomża. Tel. 608 646 754 lub 
e-mail: muzyczna77@wp.pl

MOTORYZACJA

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY. 18 – 400 Grzymały k.Łomży. 
Tel. 602 259 306, 734 857 500. 

Sprzedam WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

Sprzedam Renault Megane 2001 rok, 
1,4 benzyna, przebieg 190 tys, stan bdb, 
komplet opon zimowych. Używany przez 
jednego właściciela. Cena 3900 zł. Tel. 784 
660 180

ZDROWIE / URODA
Specjalista foniatra – otolaryngolog Li-
lianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 22 29, 
604 504 694.  

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ 
ANTYCELULITOWY (WYŁĄCZNIE 
DLA KOBIET). TEL. 532 284 383.

PRACA
Zatrudnię do montażu domów drewnia-
nych ekipy lub samodzielnych fachow-
ców. Tel. 600 289 289

Zatrudnię do sprzątania podwórka i wo-
kół domu. Tel. 604 799 732.

Nowy punkt z pomidorami szuka Pani na 
stanowisko sprzedawcy. tel. 506 999 272.

Zatrudnię pomoc na cukierni,piekarni. 
Praca zmianowa -Piekarnia Piątnica, 

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

FIRMA OVVO produkująca meble 
biurowe i na wymiar poszukuje osoby 
z doświadczeniem do montażu mebli. 

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, AUTYZM, STOPA 
CUKRZYCOWA,  SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038



22 www.narew.infosport

Wiktor Kosowski  
w Tennis Europe  

Junior Tour
Wiktor Kosowski zawodnik UKS Return Łomża działającego 
przy III Liceum Ogólnokształcącym zdobył kolejne punkty 
w turniejach międzynarodowych. Jak informuje Tomasz 
Waldziński, szkoleniowiec i działacz klubu Return, młodziut-
ki tenisista zaliczył udany start na turnieju Kaunas Open by 
Neodenta na Litwie. 

Wygrał trzy mecze zdobywając 30 punktów do 
klasyfikacji międzynarodowej. 

Wiktor Kosowski – Augustas Vasiliauskas(Litwa)  
6:3 7:5;

Wiktor Kosowski – Nikita Safinov (Rosja) 6:3 
6:4;

Wiktor Kosowski – Dominikyas Kuncius (Litwa) 
6:0 6:0;

Wiktor Kosowski – Tikhon Feodorov (Białoruś) 
1:6 2:6 

- To bardzo dobra wiadomość wskazująca na 
prawidłowy rozwój kariery naszego tenisisty. Punkty 
zdobywane w turniejach międzynarodowych umoc-
nią wysoką pozycję Wiktora w rankingu ogólno-
polskim oraz umożliwią starty w turniejach Tennis 
Europe bez konieczności „przebijania się” przez eli-
minacje – tłumaczy Tomasz Waldziński. 

Zawodniczki z Łomży pokonały rywalki ze zna-
nych koszykarskich ośrodków jak Łódź i Byd-
goszcz i zdobyły trzecie miejsce na turnieju w Ła-
sku.

Jak podkreśla Agnieszka Faryna, to ko-
lejny w ostatnim okresie sukces na koncie 
zawodniczek UKS 4 Łomża reprezentu-
jących Szkołę Podstawową nr 4 w Łomży. 
Brązowe medale przywiozły z Ogólno-
polskiego Turnieju Koszykówki dziewcząt 
w Łasku. Zmierzyły się tam z zespołami 
z Poznania, Bydgoszczy, Łodzi i Pabianic. 

- Poziom turnieju był bardzo wyso-
ki, dziewczyny grały w dużym stresie, ale 
stanęły na wysokości zadania – komentuje 
trener drużyny Marcin Piotrowski.

Do najlepszej piątki turnieju wybrano 
łomżankę Oliwię Łada. Najlepszą zawod-
niczką drużyny została Nikola Kozłowska.  

Wyniki spotkań  UKS 4 Łomża: z UKS 
Pabianice 35:26;  z UKS  Poznań 20:36; 
z Widzewem Łódź  17:15; z zespołem 
Bydgoszcz 1 12:21; z zespołem Bydgoszcz 
2 21: 6.

Klasyfikacje końcowa:   
1. UKS Poznań  
2. UKS Bydgoszcz l   
3.  UKS 4 Łomża  
4. UKS Pabianice  
5. Widzew Łódź   
6. UKS Bydgoszcz 2 

Skład drużyny UKS4:  Maja Sierzputowska, 
Natalia. Jankowska, Justyna. Dudas, Oliwia Łada, 
Zofia Cichocka, Oliwia Cwalina, Izabela Gleba, 
Oliwia  Dąbrowska, Michalina Siedlanowska, 
Łucja Pawłowicz, Wiktoria Chojnowska  Nikola 
Kozłowska, Gabriela Ustaszewska, Pola Balewska. 

Wygrana 
Akademiczek 

Pierwsze zwycięstwo zespołu KU AZS 
PWSIiP Metal - Technik Łomża w ekstrakla-
sie tenisa stołowego kobiet. Akademiczki, 
które są jedynymi reprezentantkami łom-
żyńskiego sportu na tak wysokim szczeblu 
rozgrywek ligowych, pokonały  w wyjaz-
dowym pojedynku drużynę GLKS Scania 
Nadarzyn 3:1. Mogą już powoli zapominać 
o trudnym początku rozgrywek   

Oba swoje pojedynki wygrała 
Liu Luqi - po 3:1 z Katarzyna Śli-
firczyk i Pauliną Krzysiek. Trzeci 
punkt zapewniła drużynie Maja 
Miklaszewska po 3:0 z Julią Ślązak. 
Nie powiodło się tylko Annie Mo-
nice Zielińskiej. Wygrana pozwoliła 
podopiecznym trenera Wacława Tar-
nackiego, wdrapać się na 7 miejsce 
ligowej tabeli.           

Jeszcze wiele sportowych bojów 
przed łomżyńskimi zawodniczka-
mi, ale można chyba zaryzykować 
twierdzenie "pierwsze sety za płoty". 
W pierwszych swoich debiutanckich 
meczach po awansie do ekstraklasy 
napotkały bowiem najtrudniejsze 
wyzwania. Zaczęły od wyjazdowej 
porażki z wicemistrzyniami kraju 
z Polmleku Lidzbark Warmiński. 
W drugim meczu z AZS UE Wro-
cław musiały zmierzyć się m. in. 
w mistrzynią Polski Natalią Bajor, 
mistrzynią Europy juniorek w mik-
ście Katarzyną Węgrzyn i Chinką 
Liu Siyu. Znów przegrały, ale - jak 
się okazało - nie złożyły rakietek.

Jak informuje miejski portal 
lomza.pl, po dwóch pierwszych me-
czach z ekipą KU AZS PWSIiP 
Metal - Technik Łomża spotkał się 
prezydent Mariusz Chrzanowski, 
który otrzymał pamiątkową koszul-
kę meczową.

- Braliśmy pod uwagę taką sytu-
ację, bowiem mierzyliśmy się z moc-
nymi drużynami. Mimo tych pora-
żek widać, że dziewczyny potrafią 
grać na dobrym poziomie, pokazały 
to szczególnie w ostatnim meczu 
z Wrocławiem – mówił w Ratuszu 
trener Wacław Tarnacki, który był 
optymistą przed kolejnymi poje-
dynkami.   - Myślę, że powinniśmy 
w nich coś ugrać – dodaje opiekun 
łomżanek.

Skład  KU AZS PWSIiP Me-
tal-Technik Łomża. jest oparty się 
na młodych i perspektywicznych 
zawodniczkach. Przed sezonem ze-
spół akademiczek wzmocniły: Maja 
Miklaszewska z Centrum Szkole-
nia Polskiego Związku Tenisowego 
w Gdańsku oraz Chinka Liu Luqi. 
W kadrze jest również doświadczona 

Anna Monika Zielińska i utalento-
wana Aleksandra Jarkowska, repre-
zentantka Polski juniorek, aktualnie 
czwarta zawodniczka w kraju. Swoje 
młodsze koleżanki wspomaga kapi-
tan Weronika Łuba, związana z klu-
bem od najmłodszych lat.

- Naszym celem jest utrzymanie 
w ekstraklasie. Myślę, że stać nas na 
to – mówi Weronika Łuba. Dodaje, 
że awans do najwyższej klasy roz-
grywkowej sprawił, że zaintereso-
wanie tenisem w mieście jest coraz 
większe. - Rodzice dzwonią, dopy-
tują kiedy odbywają się treningi, bo 
chcą zapisać swoje dzieci – opowia-
da tenisistka, która prowadzi sekcję 
dzieci i młodzieży przy Szkole Pod-
stawowej nr 9 w Łomży.

Gratulujemy pierwszej wygranej 
i czekamy na następne.   

Koszykarki z UKS 4 przywiozły brąz
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Uczniowie Liceum Mistrzostwa Spor-
towego z Łomży zajęli trzecie miejsca 
w Lidze Lekkoatletycznej szkół śred-
nich (Licealiada) zarówno chłopców, 
jak i dziewcząt. Zawody były roze-
grane w Białymstoku, a startowało 
w nich 20 ekip dziewcząt i 24 w kate-
gorii chłopców. 

W Lidze LA może startować 
16 osób i dodatkowo sztafeta, 
a do punktacji liczy się 12 najlep-
szych wyników. 

- Miejsca na podium w obu 
kategoriach były dość niespo-
dziewane ponieważ patrząc re-
alnie liczyliśmy na miejsca 5 - 6. 
Sukces jest tym cenniejszy, że 
zdecydowana większość uczniów 
jest w pierwszej klasie, a w zawo-

dach brali udział nie tylko lekko-
atleci, ale zawodnicy wszystkich 
dyscyplin uczący się w szkole 
-informuje Andrzej Korytkow-
ski, znany trener lekkoatletyczny, 
prezes klubu "Prefbet Śniadowo" 
Łomża.   

Z łomżyńskich uczestni-
ków zawodów 11 osób wy-
walczyło miejsca na podium 
a najlepsze wyniki punkto-
we osiągnęli: Maja Łyskowka 
(100m- 12.75/123pkt);  Mar-
tyna Krawczyńska (800m 
- 2:17,56/122pkt); sztafeta 
4x100 m dziewcząt (53,09 -109 
pkt.); Piotr Dąbrowski(400m 
-50.90/121pkt.); Paweł Dą-
browski (200m -23.25/110pkt), 

sztafeta 4x100 m chłopców 
(46.88 - 107pkt.)  i Bartosz Jurak  
(400m-52,76/103pkt). 

Wśród tych rezultatów na 
pierwszy plan wysuwa się osią-
gnięcie Martyny Krawczyńskiej, 
ubiegłotygodniowej wicemi-
strzyni Polski młodzików na 
600 m, która w samotnym biegu 
na 800 metrów uzyskała drugi 
wynik tej kategorii w tym roku 
w Polsce (2:17,56).

Dziewczęta:                                                  
1.ZSR CKP Białystok   1178pkt.                 
2.IV LO Białystok        1077pkt.                       
3. LMS Łomża             1000pkt.                        
….                                                                       
6. II LO Łomża            884pkt.                         

10.ZSEiO nr6 Łomża 722pkt.                            
Chłopcy:
1. ZSR CKP Białystok  - 1342 punkty 
2. ZS Suchowola - 1102 pkt.

3. LMS Łomża - 984 pkt. 
...
8. ZSEiO nr 6  Łomża - 898 pkt.
13. II LO Łomża - 814 pkt.  

sport

Medalowa "Dziewiątka"
Z dużymi sukcesami wzięli udział w XIX Międzynarodowym Turnieju Koszy-
kówki Chłopców im. Aleksandra Grzegorzewskiego, zawodnicy UKS "Dziewiąt-
ka" Łomży. Zespół z rocznika 2003 zdobył pierwsze miejsce, na trzecim uplaso-
wali się ich koledzy z rocznika 2005.

Trenerami utalentowanych koszykarzy są: Andrzej Wojtkowski 
(rocznika 2003) oraz Wojciech Kamiński (rocznik 2005).

Drużynę 2005 tworzyli: Łukasz Anusewicz, Jakub Górski, Patryk 
Bałęczny, Nikodem Dębowski, Maciej Trzonkowski, Dawid Gryglik, 
Tomasz Śmiarowski i Kacper Kamiński. Zespół  Wojciecha Kamiń-
skiego rywalizował z Warsaw Basketball Warszawa,  Trójeczką Olsz-
tyn, Twardymi Piernikami Toruń i AK Komorów 2006. Do pierwszej 
piątki turnieju  wybrany został Łukasz Anusewicz, a najlepszym za-
wodnikiem drużyny został Kacper Kamiński. 

W UKS "Dziewiątka" 2003 zagrali: Damian Boć, Kacper Górski, 
Alan Zalewski, Maciej Piasecki, Jakub Kołakowski, Jakub Malinow-
ski, Wiktor Pieńkowski, Adrian Modzelewski, Adam Anusewicz, Da-
wid Lipiński, Rafał Domitrz i Piotr Michalak. Podopieczni Andrzeja 
Wojtkowskiego wygrali wszystkie swoje mecze: z Trójeczką Olsztyn, 
AK Komorów 2005,  Swietłogorskiem (Rosja) i Batorym Białystok. 
Najlepszym zawodnikiem  turnieju (MVP) został Adam Anusewicz. 
W składzie pierwszej piątki zawodów znalazł się Jakub Malinowski, 
a najlepszym zawodnikiem drużyny został Alan Zalewski.

Jak przekazał Wojciech Kamiński, obydwaj szkoleniowcy są bar-
dzo zadowoleni z udziału w olsztyńskim turnieju, który miał mocną 
obsadę. 

- Cieszy też fakt, iż byliśmy tam jako UKS „Dziewiątka” Łomża po 
raz pierwszy, a starsi chłopcy wygrali ten turniej. Jest to dobre przetar-
cie przed nadchodzącymi rozgrywkami wojewódzkimi o Mistrzostwo 
Polski w kategorii kadeta i juniora - dodał Wojciech Kamiński.  

Podwójne podium 
uczniów LMS Łomża
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